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Författare Sara Lidström och Mikaela Rosenberg 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Abstrakt Utomhuspedagogik har speglats som en positiv metod lärare kan 

använda sig av i sin undervisning. Litteraturstudien belyser hur 

forskningen ser på utomhuspedagogik samt hur forskare lyfter 

och kritiserar metoden. De delade aspekter som lyfts fram sker ur 

ett lärarperspektiv där lärare bland annat anser att 

utomhuspedagogiken tar mycket resurser och tid från skolans 

värld, samtidigt som de talar för de gynnande effekterna på 

elevers kunskapsutveckling. Syftet med denna studie är att 

undersöka utomhuspedagogikens påverkan på elevers 

kunskapsutveckling inom ämnet biologi utifrån 

undervisningsplatsen. Utifrån tidigare forskning har en 

litteraturstudie gjorts där vårt empiriska material består av 

vetenskapliga artiklar. Genom vår studie fick vi fram att 

användningen av utomhuspedagogik i ämnet biologi erhöll både 

positiva och negativa aspekter men att det saknas forskning kring 

kritiska infallsvinklar om metoden. Ytterligare forskning behövs 

inom användningen av metoden i ämnet för att ge eleverna 

möjligheter till ett gynnsamt lärande.  

Nyckelord Förenar teori och praktik, förståelse, kommunikation, 

lärarperspektiv, meningsskapande, platsens betydelse, reflektion, 

samarbete, sinnen, undersökande, utforskande. 
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Förord 

Följande studie är en litteraturstudie med inriktning på förskoleklass till årskurs 3 inom ämnet 

biologi med fokus på platsens betydelse i en utomhuspedagogik. Den är inriktad på 

kunskapsutvecklingen hos elever ur ett lärarperspektiv. Anledningen till att vi vill skriva om 

utomhuspedagogik är att vi vill undersöka platsens betydelse för lärandet och 

kunskapsutvecklingen, samt få kunskaper i hur vi kan arbeta med pedagogiken i vårt 

kommande yrkesval. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi ofta stött på lärare 

som inte inbjuder elever till en lärandemiljö utomhus. På grund av dessa observationer vill vi 

ta reda på om det finns någon bakomliggande orsak till varför lärare sällan väljer att undervisa 

i en utomhusmiljö trots att det ofta uppfattas som en positiv lärmiljö. Eftersom vi båda växte 

upp på landet upplever vi att vi har lärt oss genom praktiska handlingar i samspel med 

reflektioner. Dessa upplevelser i barndomen har gjort att vi upplever att vi erhåller en större 

kunskap i ämnet biologi. Vi kan dock inte garantera att det är utomhuspedagogiken som 

bidragit till en ökad kunskap men våra upplevelser är för oss ett argument till vårt intresse för 

att undersöka utomhuspedagogikens aspekter. 

Detta har gjort att vi vill veta om det är gynnsamt för elever som har utomhuspedagogik eller 

om det endast används som en arena för lek. Elever med speciella behov hamnar ofta i ett fack 

i skolans värld, där problemet med deras inlärning ligger hos dem själva när det egentligen 

ligger på lärarens undervisning och inställning. I studien vill vi även belysa om 

utomhuspedagogik kan vara gynnande för elever med speciella behov eller inte. Detta är en 

aspekt som vi kommer att ta upp i bakgrunden då det syftar till vår vidare forskning i 

examensarbete två. Det är alltså inget vi kommer belysa i vårt resultat utan endast i bakgrunden 

för att ge oss mer kunskaper till vår kommande studie. 

I vår litteraturstudie har vi fått en förståelse kring ämnet samt ett ökat intresse. Arbetet har 

bestått av en god arbetsfördelning och ett fantastiskt samarbete. Arbetet har fördelats genom 

att båda parter har varit lika delaktiga i sökandet av empiri samt i skrivningsprocessen. Däremot 

har vi delat upp djupläsningen av de olika artiklarna för att sedan delge varandra. Vi vill även 

passa på att tacka varandra samt våra kursmedlemmar för att de har hjälpt oss i processen för 

att vi skall komma framåt i vårt arbete. 

Halmstad 2017 

Mikaela Rosenberg & Sara Lidström 

 



   

 

5 

 

1. Inledning 

Utomhuspedagogiken har under en längre tid varit en stor trend som många forskare 

förespråkar positivt. I vår litteraturstudie vill vi undersöka vad det finns för positiva aspekter 

och även belysa om det finns några kritiska aspekter. Platsens betydelse för lärandet är större 

än många tror. Vi har därför valt att inrikta vår litteraturstudie mot utomhuspedagogik och hur 

den kan bidra till kunskapsutvecklingen i biologi. Enligt Szczepanski och Andersson (2015, s. 

127-128) är det relevant var undervisningen äger rum, vilket i sin tur kan kopplas till vad 

platsen har för betydelse för lärandet och det är det här som ligger till grund för hur 

utomhuspedagogiken tillämpas. Socialstyrelsen (2004) visar att miljön har stor betydelse för 

elevers utveckling och välbefinnande, både fysiskt och psykiskt. En bra utformad miljö kan 

bidra till ökad trivsel och koncentration. Flera forskare menar att forskning har visat att elever 

som får tillgång till en rymlig utomhusmiljö har en bättre motorik och har lättare för att utveckla 

balans, koncentration, koordination och styrka (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och 

Ekman, 1997. Citerad i Grahn, Ericsson & Skärbäck, 2009, s. 82). Enligt Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet i det centrala innehållet för idrott och hälsa 

(Skolverket, 2016, s. 49) ska eleverna kunna delta i att röra sig ute och vistas ute, samt behärska 

grovmotoriska grundformer.  

I det nuvarande samhället som ständigt är i förändring är det av stor vikt att befolkningen 

anpassar sig för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att bli goda 

samhällsmedborgare och därmed få kunskaper i hur man tar vara på vår jord. Vi vill därför 

undersöka om platsen kan vara ytterligare ett verktyg för att bidra till ett lärande för eleverna i 

biologi. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016, s. 156) får elever med hjälp av naturen redskap i 

hur de kan öka sitt eget välbefinnande men också kunskap om hur de kan bidra till en hållbar 

utveckling, något som är ytterst aktuellt i dagens samhälle. Vidare reglerar läroplanen (2016, 

s. 158) att eleverna ska genomföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Det här 

skulle kunna tolkas som ett argument för att elever ska få undervisning i en utomhusmiljö, 

exempelvis skolgården. Grahn, Ericsson & Skärbäck (2009, s. 84-85) understryker att i takt 

med att samhället utvecklas ändras den miljö eleverna vistas i, däribland miljön på väg till 

skolan. Währborg (2002, citerad i Grahn, Ericsson & Skärbäck, 2009, s. 85) anger att 

utomhusmiljön därför är ett betydande hjälpmedel för att skapa motstånd mot stress och för att 

kunna stressa av. Författaren menar vidare att stress leder till mindre energi för att genomföra 

gemensamma aktiviteter och uppgifter. Grahn, Ericsson & Skärbäck (2009, s. 84-85) menar 
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dock att personer som vistas i bullriga miljöer påverkas av trafikljud, luftföroreningar och 

stadsbuller som i sin tur kan leda till stress och minskad empatisk känsla för andra.  

1.1 Problemområde 
Enligt Brügge och Szczepanski (2002, s. 25) ska utomhuspedagogiken vara ett komplement till 

den traditionella undervisningen och den bör ses som en naturlig del av alla lärandesituationer. 

Välkända ramfaktorer som ofta ses som problem i skolans värld var enligt författarna att lärarna 

inte finner tid, ork och resurser för att ge eleverna möjlighet att vistas i en utomhusmiljö, vilket 

gör att elevers kunskapsutveckling kan bli påverkad eftersom de inte får tillgodose alla sina 

sinnen (ibid).  

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008, s. 23) belyser att ett utforskande och 

undersökande arbetssätt gör det möjligt för lärarna att skapa en arena för naturvetenskapligt 

lärande för eleverna. För att det här ska kunna ske menar författarna att platsen undervisningen 

bedrivs på måste inbjuda till utforskning. De anger att material och verktyg måste finnas till 

hands för elevernas intresse och kognitiva lärande. Genom platsen får eleverna tillgång till 

olika typer av material, verktyg samt olika miljöer. I en klassrumsmiljö finns det ofta begränsat 

material och därmed har utomhusmiljön en essentiell betydelse för elevers inlärning (ibid). 

Detta kan ses som ett problem eftersom eleverna inte får mycket undervisning utomhus trots 

att det finns forskning som visar fördelar med platsrelaterad undervisning.  

Enligt Eriksson, Furå & Pettersson (2007, s. 19) ska lärandet vara meningsfullt för eleverna, 

vilket förutsätter att lärandet sker i ett samspel mellan abstrakt och konkret förståelse. De elever 

som inte är vana vid att vistas i en utomhusmiljö kan ha svårt att se sambanden. Elever har ofta 

en egen föreställning om hur saker och ting ser ut eller upplevs. Denna företeelse är sann för 

dessa elever tills motsatsen har bevisats, vilket gör det betydande för eleverna att vistas i en 

miljö där de kan uppleva olika fenomen i sin naturliga miljö istället för i en lärobok. Kunskap 

kan uppstå via kroppsliga upplevelser som sedan kan reflekteras på flera sätt. 

Utomhuspedagogik är grunden för ett varaktigt lärande, eftersom hela kroppen engageras via 

sinnesintryck blir sammanhanget tydligt till skillnad från en klassrumsmiljö där intellektet 

berörs (ibid). Det är givetvis viktigt att samverka mellan inomhuspedagogik och 

utomhuspedagogik då det krävs en intellektuell förmåga att koppla samman det abstrakta med 

de tidigare upplevelserna eleverna tillskansat sig ute i naturen. 

Utifrån ovanstående forskning kring klassrumsmiljö jämfört med utomhusmiljö kan vi se att 

det finns ett problem kring undervisningsplaceringen i relation till platsen, materialet och 
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användningen av sinnen för elevers kunskapsutveckling. Sjöström (2011, 22 november) skriver 

i en artikel i Svenska Dagbladet att problematiken ligger i att lärare inte undervisar utomhus 

för att det är tidskrävande och tar mycket tid till att planera och genomföra. Vi finner det som 

ett problem då en del lärare inte anser sig ha tid att genomföra lektioner utomhus med ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv. Detta trots att läroplanen (Skolverket, 2016, s. 112) anger att 

eleverna skall få möjlighet att bekanta sig med närmiljön. Hansen och Johansson (2007, s. 21) 

belyser även att lärare anser att antalet timmar i biologi skapar få tillfällen för 

utomhuspedagogik vilket är en bidragande orsak till att de inte vistas utomhus.  

2. Syfte  
Syftet är att undersöka vad forskning belyser om utomhuspedagogik gällande 

undervisningsplatsens betydelse för kunskapsutvecklingen hos elever i ämnet biologi. Studien 

utgår från frågeställningarna:  

• Vilken betydelse har undervisningsplatsen för elevers kunskapsutveckling? 

• Vad visar forskningen angående förutsättningar, möjligheter och hinder gällande 

utomhuspedagogik? 

 

2.1 Centrala begrepp 
De kommande begreppen förklaras eftersom det finns olika definitioner av 

utomhuspedagogik och inomhuspedagogik samt plats. Genom att skapa en egen definition i 

relation till forskning förtydligas innebörden av begreppen för läsaren.  

Dahlgren och Szczepanski (1997, s. 23 ff.) menar att utomhuspedagogik kan genomföras i alla 

platsmässiga sammanhang utomhus och att det är en metod som ger en upplevelsemässig 

aspekt åt inlärningsprocessen eftersom den är tematisk och ämnesövergripande. Genom att 

vistas i en utomhusmiljö får eleverna möjligheter till socialisation och interaktion med andra. 

Vidare menar författarna att utomhuspedagogik kan bedrivas på flera olika platser och inte bara 

i naturen. Pedagogiken kan exempelvis bedrivas på skolgårdar, i trädgårdar och parker, i en 

stadsmiljö eller på en bondgård. Utomhuspedagogiken är kopplad till upplevelser i en utemiljö 

där syftet är att skapa direktkontakt med materialet på en verklighetsanknuten plats vilket kan 

bidra till ett aktivt deltagande. Med verklighetsanknuten plats menar vi att materialet befinner 

sig i sin rätta miljö, exempelvis att grankotten finns på marken i en barrskog och att snäckorna 

finns på stranden. Med direktkontakt med materialet menas att pedagogen använder det 

material som finns tillgängligt på platsen men kan ta med sig stödmaterial som exempelvis 
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luppar och håvar. Utomhuspedagogikens betoning ligger på problemsituationer som inte går 

att skapa i en klassrumsmiljö. Ett samspel mellan känsla, handling och tanke ligger i fokus för 

utomhuspedagogikens starkt praktiskt inriktade, handlingsorienterade bildningsperspektiv 

(ibid). 

Även det nationella centrumet för utomhuspedagogik, förkortat NCU vid Linköpings 

universitet (2016) beskriver utomhuspedagogik som ett tematiskt och ämnesövergripande 

forsknings- och utbildningsområde. Utomhuspedagogik fungerar som ett komplement till den 

traditionella undervisningen och NCU fokuserar på att upplevelser i utemiljön eleverna vistas 

i utgör en bas i inlärningen. Vidare menar NCU att utgångspunkten för utomhuspedagogik kan 

vara en möjlighet för eleverna att uppleva ytterligare miljöer än klassrumsmiljön eftersom 

utomhuspedagogiken kan äga rum på varierande platser utomhus. Utomhuspedagogiken skall 

bidra till en kunskap som sammanfogar erfarenheter, direkta upplevelser samt förmågan att 

knyta an ämnesbegrepp till det praktiska. Även att belysa samhället och människan i både det 

lokala och globala kretsloppet är ett viktigt perspektiv. NCU definierar vidare 

utomhuspedagogik som ett förhållningssätt som bidrar till ett lärande mellan upplevelse och 

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i verkliga situationer (ibid). Dahlgren och 

Szczepanski (2004, s. 10) presenterar i sin artikel Rum för lärande-några reflexioner om 

utomhusdidaktikens särart en teoretisk diskussion kring området. I diskussionen belyser de att 

undervisning på en plats som har anknytning till ämnet skapar ett meningsfullt lärande för 

eleverna. Koppling till en verklighetsanknuten miljö kan skapa ett sammanhang mellan teori 

och praktik som bidrar till eftertanke och reflektion. I mötet med verkligheten uppstår det frågor 

hos eleverna om undervisningens innehåll, där dialogen mellan lärare och elever kan bidra till 

ett meningsfullt lärande (ibid). 

Med utgångspunkt i det ovanstående definieras utomhuspedagogik som en 

undervisningsmetod som bedrivs på en annan plats än i klassrummet samt där materialet till 

stor del existerar på den plats som undervisningen bedrivs. Lärarnas fokus i 

utomhuspedagogiken ska rikta sig mot att alla elever ska vara delaktiga och aktiva i 

undervisningen samt att upplevelsen hos eleverna är i centrum. Undervisningen är ständigt 

kopplad till tid för eftertanke och reflektion för individen och i samspel med andra. 

Vad gällande begreppet plats kan det inrama både utomhuspedagogik och inomhuspedagogik. 

Plats definieras av att det är där som undervisningen äger rum. Som en motsats till 

utomhuspedagogik har begreppet inomhuspedagogik valt att användas. En definition av 
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begreppet inomhuspedagogik har inte funnits och vi har därför valt att själva definiera 

begreppet med en koppling till den traditionella klassrumsundervisningen. Med 

inomhuspedagogik avses att undervisningen bedrivs i en klassrumsmiljö där materialet alltid 

är medtaget av läraren eller det som tillhör rummet. Materialet som finns i klassrummet är 

strukturerat och placerat där av pedagoger som har en avsikt med lärandet. Materialet är alltså 

inte heller medtagit från en utomhusmiljö. Skulle eleverna ta med sig material till klassrummet 

från en utomhuspedagogisk undervisning anser vi att inomhuspedagogik fortfarande är 

undervisningsformen, eftersom att utomhuspedagogisk undervisning är kopplat till platsen 

såsom inomhuspedagogik. Inomhuspedagogiken är ofta disciplinerad och eleverna förväntas 

att arbeta utifrån vissa ramar där det är förutbestämt av läraren när det finns tid för frågor och 

reflektion. Till skillnad mot utomhuspedagogik där det ständigt förs en dialog och reflektion.  

3. Bakgrund 

3.1 Biologi utifrån läroplanen 
I läroplanen (Skolverket, 2016, s. 156) lyfts det fram att undervisningen ska syfta till att 

eleverna ska utveckla sina kunskaper om biologiska sammanhang inom ämnet biologi. I 

läroplanen understryks att naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och 

behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Där finns även formuleringar om att 

undervisningen inom biologi ska ge förutsättningar för eleverna att ställa frågor om naturen 

och människan utifrån aktuella händelser och egna upplevelser (ibid).  

I det centrala innehållet i biologiämnets kursplan (Skolverket, 2016, s. 158-160) lyfts det fram 

att elever ska göra enkla fältstudier och observationer i närmiljön samt enkla 

naturvetenskapliga undersökningar. Eleverna får möjlighet till att uppfylla kunskapskraven i 

biologi genom utomhuspedagogik eftersom, det står att elever ska kunna delge enkla samband 

i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Enligt läroplanen kan vi utläsa att 

eleverna ska utforska sin närmiljö men det framgår inte tydligt om man med detta avser en 

varierande utomhusmiljö. Detta mål får lärarna tolka själv och dra egna slutsatser angående att 

undervisningen ska ske i utomhusmiljö. Däremot anger vi i det centrala begreppet 

utomhuspedagogik att närmiljön innebär de platser som ligger utanför klassrummet. Ansvaret 

ligger hos läraren hur hen vill genomföra sin undervisning och på vilket sätt hen förhåller sig 

till läroplanen. 
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3.2 Biologins roll i utomhuspedagogiken 

Magntorn och Magntorn (2004, s. 107) presenterar i sin artikel Artkunskap- en väg till djupare 

ekologisk förståelse en teoretisk diskussion kring området och belyser då, att användningen av 

naturen och närmiljön där eleverna får möjlighet till en förstahandsupplevelse är en bra ingång 

till naturkunskapen. Vidare menar författarna att genom naturens upplevelser kan lärarna hitta 

ingångar till planeringen av ämnet biologi som rör elevernas intresse. De menar att det ofta i 

inomhuspedagogik där ämnet biologi ligger i fokus, inte uppmuntrar eleverna till ett 

undersökande och utforskande arbetssätt. Genom fakta från litteratur skapar inte eleverna en 

subjektiv verklighetsbaserad uppfattning om det naturvetenskapliga. Däremot när eleverna får 

möjlighet till undervisning utomhus kan de skapa sig sin egen uppfattning om exempelvis arter 

i biologin och därmed få en djupare förståelse (ibid).  

Magntorn och Magntorn (2004, s. 111) understryker att lärandet i biologi inte består av att 

eleverna ska lära sig namn på levande ting. De menar att genom upplevelse och att undersöka 

eller studera ett levande ting får eleverna en djupare förståelse och en ökad kunskap för 

organismen. Till skillnad från inomhuspedagogiken där fokus på lärandet enligt dem ligger i 

utantillkunskap hos eleverna får de möjlighet att sätta samman sin kunskap om exempelvis 

organismer till en helhet inom utomhuspedagogik (ibid). Thulin (2006) har genomfört en 

fenomenografisk observationsstudie i en förskolemiljö där syftet var att finna ny kunskap om 

hur lärare och elever kommunicerar naturvetenskapliga innehåll i förskolan. Författaren har 

observerat 21 elever samt 3 lärare på en skola utanför en mellanstor stad i Sverige. Thulin 

(2006, s. 55) menar i likhet med Magntorn och Magntorn (2004, s. 111) att elever måste få 

möjlighet att skapa sig uppfattningar kring olika fenomen genom att ställa sina egna 

erfarenheter i relation till andras. Hon betonar att när erfarenheter och intresse är betydelsefulla 

för eleven sker ett lärande gällande ämnet. 

3.3 Platser och tings betydelse för människor 
Enligt Elfström et.al (2008, s. 44 ff.) kommunicerar platser och ting med oss människor. 

Författarna menar att genom olika material och miljöer blir vi uppmärksammade på olika 

företeelser. De belyser att miljön och materialet skapar förutsättningar för elevernas lärande 

genom att de stimuleras av så många sinnen som möjligt. Vidare menar författarna att 

användning av utomhuspedagogik kan lärare erbjuda eleverna möjlighet till en utforskande 

arena där de kan undersöka olika fenomen. Klassrumsmiljön är av betydelse och författarna 

understryker vikten av att det ska finnas i beaktning. De belyser att det ska finnas material i 
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klassrummet som skapar förutsättningar för en naturvetenskaplig utforskande undervisning för 

att ge eleverna en möjlighet till utveckling inom naturvetenskap. 

Enligt Läroplanen (Skolverket, 2016) ska eleverna få möjlighet till att utveckla sina kunskaper 

om biologiska sammanhang, sin nyfikenhet och sitt intresse för att veta mer om naturen. I 

skolans värld sker ofta undervisningen om biologi i en klassrumsmiljö, där eleverna får en 

teoretisk kunskap om biologi (Areskoug, Ekborg, Lindahl & Rosberg, 2013, s. 213-215). 

Författarna belyser att i den teoretiska undervisningen där läraren fokuserar mer på begrepp 

och termer finns det en risk att biologi uppfattas av eleverna som tråkig och svårbegriplig. 

Areskoug et.al (2013, s. 215) menar att undervisningen kan lägga en grund för förståelse hos 

eleverna genom upplevelse, observation, undersökning och diskussion av naturvetenskapliga 

fenomen. 

Strotz och Svenning (2004, s. 39) presenterar i sin artikel Betydelsen av praktisk kunskap, den 

tysta kunskapen en teoretisk diskussion kring området och pekar då på att nyttjandet av naturen 

är en stor källa till inspiration hos eleverna. Författarna menar att genom att ämnet biologi 

knyter an till oss själva, kan eleverna utvecklas och själva se ett tydligt resultat av sina 

ansträngningar. Vidare menar författarna att eleverna kan befästa kunskaper enbart genom att 

vara utomhus. För att skapa ett lärande måste man knyta an de kunskaper eleverna redan 

erhåller med undervisning genom reflektion och diskussion (Strotz & Svenning, 2004, s. 42). 

Dahlgren och Szczepanski (1997, s. 40) understryker därmed att för erfarenhet ska bildas är 

det essentiellt med reflektion. Vidare menar författarna att utomhuspedagogiken kan gynna det 

meningsfulla lärandet om den innefattar att lärarna är medvetna om sin roll och besitter en 

pedagogisk medvetenhet kring metoden.  

3.4 Lärarnas inställning till utomhuspedagogik 
Nundy, Dillon och Dowd (2009, s. 62 ff.) har genomfört en studie där fyra fokusgrupper där 

sammanlagt 21 lärare diskuterar utomhuspedagogik. Studien genomfördes i Storbritannien där 

syftet var att undersöka lärares uppfattning angående utomhusundervisning. Enligt författarna 

ställde sig lärarna de vanliga frågorna vid lektionsplanering: vad? var? och varför? Genom 

dessa frågor menar författarna att lärare kan strukturera sin undervisning utifrån vad det är 

eleverna ska lära sig, var lärandet ska ske för att skapa bäst förutsättningar samt varför ska de 

lära sig ämnet. De menar att problemet med ”var” frågan var att lärarna inte tänkte på att 

utomhusmiljön kan vara aktuell undervisningsplats. Författarna beskriver att det fanns en typ 

av rädsla hos lärarna att vara utomhus och därmed hindrade dem i utvecklingen av deras 
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undervisning. De menar att bakom denna rädsla som föds av en oro för eleverna, deras 

välmående och för potentiella skador döljer sig även en rädsla hos lärarna för osäkerheten i 

undervisning utomhus. Människor som känner sig osäkra tenderar att visa det och därmed 

bidrar lärare som känner en stor nervositet till en orolig stämning i elevgruppen och det kan 

därmed vara negativt för all undervisning, inte enbart metoden utomhuspedagogik (ibid).  

Johnston (2015, s. 104) presenterar i sin artikel Schooltrips: Are they worth the effort? En 

teoretisk diskussion kring området som belyser att lärarnas rädsla uppenbarar sig när de ska 

transportera sig till sin utomhusmiljö med sina elever. Han menar att utomhuspedagogiken inte 

garanterar att lektionen sker som planerat utan att hinder kan förekomma och att det skrämmer 

de flesta lärarna. Han anser emellertid att undervisning av biologi i en klassrumsmiljö inte ger 

samma kunskap som undervisning i en utomhusmiljö. Även Dahlgren och Szczepanski (1997, 

s. 40) understryker att det är en begränsning för elevernas kunskapsutveckling om lärarna anser 

att undervisningen enbart behöver ske på en specifik plats och tid. Johnston (2015, s. 104) 

menar att i en klassrumsmiljö får eleverna alla teoretiska delar kring biologi men att läraren lätt 

”tappar” vissa elever medan man i utomhusmiljö har chans att demonstrera olika fenomen för 

elever. Elever finner detta fascinerande och intressant vilket bidrar till att eleverna får 

förståelse. Han belyser att i en klassrumsmiljö får elever lära sig naturvetenskapliga begrepp 

genom bilder och läromedel. Däremot poängterar han att elever kommer lära sig de essentiella 

begreppen i biologi senare efter dem fått möjligheten att använda sina sinnen för att undersöka 

naturvetenskapliga fenomen i en utomhusmiljö. Genom att eleverna får möjlighet till att 

använda sina sinnen i en utomhusmiljö möjliggör detta att de kan koppla samman sinnliga 

upplevelser med olika naturvetenskapliga fenomen (Johnston, 2015, s. 105). En viktig aspekt 

att ta i beaktande som Johnston (2015, s. 105) lyfter fram är storleken på elevgrupperna i en 

utomhusmiljö. För att kunna möjliggöra diskussioner och reflektioner kring biologi krävs det 

att antalet elever inte är för stort. 

3.5 Utomhuspedagogik för elever med funktionsvariationer 
Eriksson et.al (2007, s. 13) menar att elever med en funktionsvariation ibland kan ha svårt att 

se sammanhangen i undervisningen om innehållet inte speglar en verklighet som eleven är van 

vid och motiverar dem. Det handlar i första hand om att försöka skapa ett sammanhang för 

eleverna som leder till att de kan vara delaktiga och att de får möjlighet att se ett samband 

mellan det abstrakta och konkreta. Dahlgren och Szczepanski (2004, s. 12) menar att lärandet 

i en utomhusmiljö leder till kunskaper som förenar praktisk och teoretisk erfarenhet genom en 

direkt upplevelse. Vidare menar Eriksson et.al (2007, s. 14-15) att ett gynnsamt arbetssätt för 
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elever med funktionsvariationer är att låta dem uppleva saker tillsammans som de sedan kan 

bearbeta genom samtal där alla kan vara delaktiga och aktiva. Med hjälp av de gemensamma 

upplevelserna kan alla känna igen vad som diskuteras vilket leder till stimulerad 

kommunikation och utveckling av begrepp och språk. Förutom den rent kunskapsmässiga 

utvecklingen kan utomhuspedagogiken hjälpa elever med funktionsvariationer att klara sina 

individuella mål exempelvis att våga gå på ojämn mark, våga upptäcka nya saker genom att gå 

vid sidan av stigen eller öva på samarbete (ibid).  

Att hitta motivationen hos elever är inte alltid lätt och koncentrationen försvinner ibland fort. 

För att lyckas med detta krävs det att läraren tar till vara på elevernas intressen och integrerar 

dem i undervisningen. Strotz och Svenning (2004, s. 36) menar att undervisningen utomhus 

alltid bör ha som mål och syfte att engagera eleverna för att bidra till ett lärande och intresse 

för ämnet. Vidare poängterar författarna att det är viktigt att eleverna känner sig intresserade 

av det man gör. Får de exempelvis bygga sin egen lägerplats bjuds målmedvetenhet in och lust 

att lära. I ett sådant arbete väcks frågor och samarbete samt kommunikationen utvecklas (ibid). 

Eftersom 85 procent av kommunikationen inte är verbal, utan nås via våra sinnen så som lukt, 

smak, känsel, syn och kroppsspråk är det viktigt att anknyta våra sinnen i skolans värld till fler 

kommunikativa miljöer än klassrummet (Szczepanski, 2007, s. 11). Även Ohlsson (2015, s. 

17) lyfter fram att allt vi lär oss sker via våra sinnen. Sinnena är det som hjälper oss att ta in 

allt vi möter så vi sedan kan använda oss av det för att kommunicera. Vidare belyser Ohlsson 

(s. 18) att 80 procent av våra sinnesuttryck består av vår syn vilket innebär att det är det sinne 

som tränas mest. Om vi istället skulle ta bort synen skulle vi genast förstärka och träna de 

övriga sinnena. Författaren reflekterar vidare över hur det skulle vara gynnande för de elever 

som lever med en synnedsättning att få träna sina övriga sinnen, inte minst i utomhusmiljöer 

där vi får tillgång till oändligt mycket mer intryck som tränar sinnena lukt, hörsel och känsel, 

än vad det hade gjort om undervisningen hade ägt rum i en klassrumsmiljö. 

Eriksson et.al (2007, s. 31) påvisar dock att det inte bara finns fördelar med en 

utomhuspedagogik för elever med funktionsvariationer. De flesta elever med 

funktionsvariationer vill känna trygghet och ha rutiner. Detta kan vara svårt att uppnå i alla 

typer av utomhusmiljöer, exempelvis kan tillgången till en vanlig toalett vara svår att finna i 

skogsmiljön. Att ha tillgång till toaletter och hjälpmedel är av stor vikt för personer som har 

rörelsehinder eller synskador. Författarna belyser dock att man kan vistas i utomhusmiljöer, 

exempelvis på skolgården där tillvaron kan vara anpassad för dessa elever så att alla kan delta 
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där det finns närhet till det dem behöver. Författarna (s. 17) belyser även att det bör ske en god 

balans mellan att arbeta i den traditionella klassrumsmiljön och utomhusmiljön när man arbetar 

med elever med funktionsvariationer. De menar exempelvis att när en elev varit med om en 

obehaglig upplevelse som att göra sig illa, blivit rädd eller arg är det viktigt att bearbeta 

känslorna i en miljö som de känner sig trygg i, exempelvis i klassrummet. I detta sammanhang 

är det betydande att diskutera vilka känslor som uppkom, hur de löste situationen och hur de 

skall hantera situationen om den skulle uppkomma igen (ibid). 

3.6 Utomhuspedagogikens problemområden 

Enligt Strotz och Svenning (2004, s. 36) har platsen en betydelse för innehållet av lärarens 

planering. Författarna menar att genom vädrets osäkerhet kan det inte garanteras att den 

undervisningen läraren förberett i sin planering kan ske. Ett exempel på detta kan vara att 

läraren har förberett en lektion utomhus där eleverna ska arbeta med att observera regnets 

kretslopp. Vädret kan snabbt skifta och därmed kan solen skina upp och regnet försvinna. 

Genom att undervisa utomhus förutsätts det att lektionerna anpassas till årstiden och platsens 

naturgivna förutsättningar (Strotz & Svenning, 2004, s. 36).  

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997, s. 32) är det ett problem för utomhuspedagogiken att 

den ofta är lokaliserad i en ostrukturerad miljö. Vidare menar författarna (s. 152) att det ska 

ske ett lärande genom metoden utomhuspedagogik där reflektion och dialog är grunden. De 

belyser att språket och det praktiska måste sättas in i ett meningsfullt samband av läraren för 

att skapa en förståelse och ett lärande hos eleverna. I den ostrukturerade miljön utomhus kan 

lärare anse det svårt att skapa en meningsfull dialog med eleverna. Detta resulterar till att det 

teoretiska vetandet och den praktiska konsten skiljs ifrån varandra och därmed skapas ett gap 

till lärandet. För att utveckla elevernas erfarenhetskunskap måste det berättande språket kunna 

sammankopplas med konkreta exempel (ibid). Detta kan även kopplas till det som står i 

läroplanen (Skolverket, 2016, s. 156) angående att eleverna ska ges möjligheter att ställa frågor 

kring naturen utifrån egna upplevelser inom biologi.  

3.7 Sammanfattning bakgrund 
Sammanfattningsvis ligger ansvaret hos läraren hur och var undervisningen skall bedrivas 

utifrån innehållet i läroplanen. Lärandet i biologi handlar inte bara om att eleverna skall lära 

sig olika begrepp utan även att en kombination av upplevelser och undersökningar förenat med 

teori skapar en djupare förståelse och ökad kunskap. Vidare i bakgrunden lyfts aspekter om att 

material och platser skapar förutsättningar för elevers lärande då de berör flera av våra sinnen. 
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Undervisning i biologi sker ofta i klassrumsmiljö där fokus ligger på begrepp vilket kan leda 

till att undervisningen uppfattas som tråkig och svårbegriplig av vissa elever, ifall 

undervisningen istället bedrivs med ett utomhuspedagogiskt perspektiv kan det läggas en bättre 

grund för förståelse hos eleverna genom att uppleva, observera och reflektera i en miljö som 

kan knytas direkt till ämnet man arbetar med. I bakgrunden lyfts det även fram att 

utomhuspedagogik kan vara gynnande för elever med olika funktionsvariationer då 

undervisningen sker i elevgrupper där möjligheter till dialoger och reflektion skapas. 

Utomhuspedagogiken bidrar inte enbart till det kollaborativa lärandet utan även till det 

individuella lärandet när elever med funktionsvariationer ges möjligheter att träna och uppnå 

individuella mål som exempelvis gå på ojämn mark. Dock finns det inte endast positiva 

aspekter med utomhuspedagogik, det belyses även att en välplanerad undervisning kan falla 

beroende på exempelvis vädret. Det anses även vara svårt av lärarna att skapa en 

meningsskapande dialog med eleverna då miljön ofta är ostrukturerad och det kan vara svårt 

att få kontakt med alla elever. Genom olika säkerhetsaspekter oroar sig lärare ofta angående 

metoden utomhuspedagogik. Lärarna känner en rädsla gentemot elevers säkerhet i en utemiljö 

samt en rädsla för att deras egen kompetens inte är hög nog i en undervisning utomhus.  

4. Metod 
Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie där vi har använt oss av analys 

och fördjupning inom ett avgränsat område. I följande text kommer urvalskriterier, etiska 

principer och datainsamling att presenteras. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013, s. 70) är en litteraturstudie en undersökning av den tidigare dokumenterade kunskapen. 

Författarna menar att materialet i urvalet inte enbart behöver bestå av intervjuer och 

observationer utan kan även vara studier, arkivdata och dokument. I litteraturstudien har vi valt 

att utgå från vetenskapliga artiklar för att skapa vår empiri. 

Vi har valt att utgå från Eriksson Barajas et.al (2013) samt Vetenskapsrådets (2011) etiska 

principer i granskningen av empirin. Författarna (s. 141) belyser att det är viktigt med en god 

etik i alla typer av vetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (Gustafsson, Herméren & 

Pettersson, 2011 citerad i Eriksson Barajas, et.al. 2013, s. 69) betonar att fusk och ohederlighet 

inte får förekomma inom forskning och de menar även att det finns riktlinjer att följa.  
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4.1 Datainsamling 
Datainsamling påbörjades genom att utgå från vårt problemområde, frågeställning samt syfte 

för att välja sökord. Insamlingen skedde i de olika sökmotorerna Onesearch, Swepub, ERIC 

(Educational Resources Information Center) och Summon genom sökord via fritext. Vi började 

med att söka på de svenska orden och använde oss först av sökordet utomhuspedagogik. Det 

blev snabbt för många träffar och därmed fick avgränsningar ske efter inklusionskriterier. Våra 

inklusionskriterier var: "peer reviewed", "svenska", "övrigt vetenskapligt", "refereegranskat", 

"endast fulltext" och "vetenskapligt material". Dessa inklusionskriterier avgränsade 

sökningarna vilket gjorde det möjligt för oss att göra ett mer kvalitativt urval. Sökorden som 

uppkom med inklusionskriterier var: klassrumsundervisning, klassrumsmiljö, inkludering samt 

exkludering. Trots inklusionskriterier fick vi ett stort antal träffar vilket bidrog till att avgränsa 

sökningen med booleska operatorer.  

Enligt Eriksson Barajas et.al (2013, s. 78) kan man använda sig av booleska operatorer för att 

avsmalna sina sökresultat. De booleska operatorer vi använde oss av var: ”and” och ”all text”. 

Genom sökning med booleska operatorer fick vi möjlighet att smalna av sökningen så att den 

innehöll båda begreppen vilket gör att källorna har en större möjlighet att svara på 

frågeställningarna. Sökningen fortsatte genom att söka på barn AND natur, plats AND barn, 

praktisk AND barn samt plats AND undervisning. Angående vårt val att använda oss av 

sökordet barn istället för elever var att vi ville få med perspektiv även från förskoleklass, då 

elever ofta räknas från årskurs 1 och uppåt.  Därefter utgick vi från begrepp som fanns i 

problemområdet och syftet. De begreppen var: utomhuspedagogik, biologi, undervisning och 

pedagogik. Genom sökningen erhölls inte tillräckligt relevant litteratur för vår studie och 

avgjorde därmed att sökningen fortskred med trunkering. Genom trunkering innehåller 

sökningen alla ändelser på sökorden vilket skapade ett mer relevant antal källor för vår 

litteraturstudie. De begrepp vi valde att söka på med hjälp av trunkering var: pedagogik, 

utomhus, inomhus, utomhuspedagogik, närmiljö samt biologi. För att bredda det empiriska 

materialet till ett internationellt perspektiv valdes även engelska sökord. Vi började med att 

söka på begreppen outdoor learning och outdoor teaching men sökningen erhöll inte ett 

tillräckligt antal källor. För att bredda vårt internationella perspektiv ytterligare fortsatte 

sökningen av engelska begrepp med användning av booleska operatorer samt frassökning. 

Sökorden var: outdoor, learning, biology, teaching, environment, negative samt impact. För att 

ta del av sökordsöversikten, se bilaga A. 
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4.2 Urvalskriterier 

Vi har valt att göra ett tvåstegsurval av vårt empiriska material. För att kategorisera det 

empiriska materialet lästes först artiklarnas abstrakt. Genom sökning av väsentliga nyckelord 

sållades sedan källor bort och det första urvalet gjordes. Det gjordes noggrannare undersökning 

av källorna individuellt och sedan reflekterade vi tillsammans över källornas innehåll. Därmed 

gjordes andra urvalet. Vi gjorde ytterligare övergripande urval av det empiriska materialet 

baserat på att källorna skulle innehålla relevant forskning för litteraturstudien och att de inte 

var publicerade före 2005. Anledningen till tidsavgränsningen var att vi ville ha med relativt 

ny forskning kring ämnet. Vi ansåg att ämnet har behandlats på liknande sätt under en längre 

tid och därför valdes forskning som sträcker sig tillbaka till 2005. Genom dessa aspekter höjs 

källans reliabilitet. Vi har även valt att fokusera urvalet på källor som är skrivna på engelska 

eller svenska då vi inte behärskar några andra språk. Angående sökordstabellen förekommer 

det fler antal träffar än vad som använts i det empiriska materialet. Anledningen till detta är att 

sökningar har skett i olika databaser och med olika sökord, vilket har bidragit till att samma 

artiklar har uppkommit flera gånger. Antalet stämmer därmed inte överens med antal valda 

artiklar i datamaterialet. Det har alltså blivit ett bortfall av artiklar. 

4.3 Databearbetning 
För att bearbeta de tolv artiklarna i vårt empiriska material tog vi hjälp av en kategoriöversikt. 

Genom kategorier kan vi systematiskt framställa våra perspektiv i relation till vår empiri. Syftet 

med en kategoriöversikt är att urskilja väsentliga perspektiv som är återkommande i det 

empiriska materialet samt resonera kring perspektiven i relation till vår empiri. Tabellen (Se 

bilaga C) gjordes för att få en överblick över vilka artiklar som var relevanta i vår studie 

gentemot vårt syfte och frågeställningar. För att kategorisera källorna och finna perspektiv i 

dem utgick vi från våra tidigare urval (se 5.3 Urvalskriterier). 

Följande perspektiv som valdes utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar var: 

lärarperspektiv på elevers lärande och kunskapsutveckling av platsen, elevperspektiv, 

förutsättningar kopplade till platsen samt hinder kopplade till platsen. Genom lärarperspektivet 

på elevers lärande och kunskapsutveckling med hjälp av platsen kan vi resonera kring lärares 

uppfattningar om vad elever lär sig. Till skillnad mot vårt elevperspektiv där vi får fram studier 

som är gjorda på eleverna och även knyter an till lärande och kunskapsutvecklingen i relation 

till platsen.  För att besvara våra frågeställningar ytterligare har vi även valt att ha med hinder 

och förutsättningar kopplade till platsen som två olika perspektiv för att reflektera kring 
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positiva och negativa aspekter i relation till metoden utomhuspedagogik och plats. De källor 

som valdes utifrån kategoriöversikten kommer att ligga till grund för besvarandet av 

frågeställningarna som presenteras i resultatet. Genom att studera och strukturera artiklarna i 

kategoriöversikten kunde ett resultat skrivas samman. 

4.4 Metoddiskussion 
I detta kapitel kommer vi att belysa kritiska aspekter angående våra sökord, sökstrategi, val av 

datamaterial, ursprungsland samt jämförelsen med svenska förhållanden och värdera den 

vetenskapliga kvaliteten i våra källor. Vi kommer även att reflektera och diskutera kring våra 

kvantitativa och kvalitativa studier samt bearbetningen av vårt datamaterial.  

I vår litteraturstudie har vi funnit styrkor och svagheter kring vår metod. Exempelvis har vi valt 

att utgå från 22 sökord för att kunna hitta relevant forskning inom vårt undersökningsområde. 

Till en början fann vi det svårt att hitta forskning som stämde överens med det vi ville 

undersöka, därför valde vi att bredda vår sökning genom att använda både engelska och svenska 

sökord samt för att få en mer internationell studie. Däremot utgick vi från olika kriterier när vi 

sökte, vilket gjorde att vi möjligen missat artiklar som skulle kunna vara intressanta för vår 

studie. Svårigheten med vår sökning var att vi inte fann tillräckligt med kritiska aspekter 

angående utomhuspedagogik. Detta var ett problem för oss då vår frågeställning ville belysa 

den forskning som problematiserar ämnet. Eftersom sökstrategin utgick från att söka på 

relevanta begrepp fann vi forskning som enbart belyste vissa delar av vårt syfte och 

frågeställningar. Om vi istället hade valt att utgå från olika teman i vår sökprocess hade vi 

kunnat lyfta fram ett större område med artiklar som möjligen stämt bättre in på det område vi 

ville undersöka. Däremot gjorde vår sökstrategi att det blev möjligt att finna artiklar med vissa 

begrepp som kanske inte skulle nämnts i en strategi via teman. Vårt resultat hade kunnat se 

annorlunda ut med en sökstrategi som utgår från teman, men det är inget vi med säkerhet kan 

veta.  

Vi har även valt att ta med studier och artiklar som belyser utomhuspedagogik i andra länder 

än Sverige, däribland Australien. Dock kan vi se en svårighet med det då naturen och närmiljön 

skiljer sig från miljön vi har i Sverige. Vi reflekterar även över att resultaten kan skilja sig åt 

från olika länder då miljöerna kan uppfattas på olika sätt samt att läroplanerna skiljer sig från 

land till land och det finns därmed olika regler att förhålla sig till. Vi anser dock att det är en 

viktig aspekt att ha med internationell forskning för att erhålla en större kunskap kring ämnet 

som bidrar till en större generaliserbarhet i vår litteraturstudie. Genom att ha med forskning 



   

 

19 

 

inom Sverige och internationellt vill vi belysa att det sker ett lärande för eleverna i en 

utomhusmiljö trots att miljöerna skiljer sig åt. Något vi även reflekterat över är att vi har valt 

att ha med två artiklar som utgår från lärarstudenters perspektiv på utomhuspedagogik i ämnet 

biologi. Genom dessa artiklar får vi fram synvinklar om deras egna uppfattningar kring 

användningen av metoden i deras framtida läraryrke. Ett resultat vi anser vara intressant 

eftersom att de poängterar att undervisning i tidig ålder påverkar framtida intressen för ämnet 

samt kompetensen. Alla artiklar utgår dock inte enbart efter ämnet biologi. Däremot finner vi 

ändå artiklarna relevanta för vår litteraturstudie eftersom de innehåller andra delar av de 

perspektiv vi berör.   

Angående vårt val av datamaterial anser vi att trovärdigheten i vårt sammanställda material kan 

ha en varierande trovärdighet. Eftersom vi utgår från tidigare forskning, där vi själva inte fått 

möjlighet att genomföra en egen undersökning, kan det vara svårt att komma fram till ett 

trovärdigt resultat då få forskare ej beskriver några negativa aspekter kring utomhuspedagogik 

eller har ett kritiskt förhållningssätt till sina egna studier. Det blir därför en svårighet för oss att 

komma fram till en slutsats som svarar gentemot vårt syfte och frågeställningar. Genom att 

vissa studier innehåller både kvantitativa och kvalitativa metoder erhåller vår litteraturstudie 

en högre tillförlitlighet. Dock har vi ingen studie som innehåller enbart en kvantitativ metod 

vilket gör att vår undersökning inte innehåller en hög statistisk kunskap. Däremot anser vi att 

kvalitativa studier väger tyngre i vår undersökning än kvantitativa då vi bland annat syftar till 

att undersöka vilka förutsättningar och hinder som är enligt forskning sammankopplat med 

platsen vid utomhuspedagogik. Vi finner således inget direkt intresse i kvantitativa studier som 

syftar på statistiska mätningar. De resultaten som finns med i vårt empiriska material består av 

variation och därmed har vi möjlighet till att dra olika slutsatser kring vårt material vilket bidrar 

till en generaliserbarhet.  

5. Resultat 

I följande kapitel kommer det empiriska materialet i form av tolv vetenskapliga artiklars 

resultat att presenteras. Analysen bygger på vår litteraturstudies frågeställningar där resultaten 

presenteras utifrån fem framväxta perspektiv. Perspektiven vi utgått från är: lärarperspektiv på 

elevers lärande, kunskapsutveckling av platsen, elevperspektiv, förutsättningar kopplade till 

platsen samt hinder kopplade till platsen. De synliggjordes när artiklarnas resultat behandlades 

och som därmed utgör svar på våra frågeställningar. Artiklarna kommer att ställas mot varandra 

samt synliggöra likheter och skillnader för att därmed kunna kritiskt granska resultaten. 
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5.1 Den rumsliga mångfalden och dess effekter 

Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012, s. 28) har genomfört en kvalitativ studie där de 

skickade ut en förfrågan till åtta skolor i Sverige varav fyra medverkade i studien. Syftet med 

studien var att få en bättre förståelse för pedagogers avsikter och mål med undervisningen 

utomhus. I studien påvisar Wilhelmsson et.al (2012, s. 33–37) att lärarna ville skapa en 

alternativ arena för undervisning som ett komplement till klassrumsundervisningen. En 

alternativ arena innebär att undervisningen bedrivs i en annan miljö än den som undervisningen 

vanligen bedrivs i. Enligt lärarna i studien ansågs utomhusmiljön vara viktig eftersom platsen 

gav en chans att utforska och uppleva med alla sinnen och kombinera teoretisk kunskap med 

erfarenheter. Lärarna menade även att undervisning utomhus kan fungera som ett hjälpmedel 

för elever så att de kunde nå sina kognitiva mål (Wilhelmsson et.al, 2012). Genom att använda 

sig av en alternativ arena kan elever få nya erfarenheter som kan kopplas till naturliga 

sammanhang.  

Även Stan och Humberstone (2011, s. 225) har kommit fram till att utomhuspedagogiken 

öppnar en arena för elever. I studiens resultat framkommer det att arenan som skapas inbjuder 

eleverna till att ta mer initiativ och bli mer integrerade i undervisningen. Däremot bidrar den 

öppna arenan även till risker och hinder i undervisningen. Stan och Humberstones (2011, s. 

217) studie vilar på en etnografisk metod som genomfördes i Storbritannien. Syftet med studien 

var att undersöka lärares tillvägagångssätt när de utövar utomhuspedagogik angående kontroll 

i undervisningen och vad det har för effekter på eleverna. 

I en annan studie av Szczepanski (2013, s. 7) studerades hur lärare ser på utomhuspedagogikens 

betydelse för elevers lärande där 19 lärare från tre skolor medverkade. Studiens syfte var att 

undersöka hur lärare uppfattade lärmiljön ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Szczepanski 

(2013, s. 9-13) kom fram till att lärare uppskattar att undervisa utomhus då det skapar en så 

kallad "rumslig mångfald". En "rumslig mångfald" betyder att de kunde sätta undervisningens 

innehåll i en direkt relation med lärandet vilket upplevs som positivt för kunskapsutvecklingen 

hos elever. Med en direkt relation till lärandet menas att eleverna får möjlighet att konkretisera 

innehållet med hjälp av material på undervisningsplatsen istället för i en lärobok som ofta är 

abstrakt. De medverkande lärarna i studien menar även att utomhuspedagogisk undervisning 

främjar en växelverkan mellan olika lärmiljöer vilket bidrar till en förening mellan teori och 
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praktik. Även Wilhelmsson et.al (2012, s. 33-37) hävdar att den här typen av arbetssätt bidrar 

till att bilda ett kroppsligt och sinnligt lärande. 

5.2 Autenticitet i undervisningen 

 Szczepanski och Dahlgren har genomfört en fenomenografisk studie (2011, s. 37) där syftet 

var att undersöka hur lärare uppfattar utomhuspedagogik. I studien medverkade 15 lärare från 

två grundskolor med varierande erfarenheter av utomhuspedagogik. Pedagogerna i studien 

betonar betydelsen av autenticitet, det vill säga att uppleva fenomen i ett naturligt sammanhang 

som bidrar till att eleverna får en större förståelse och verklighetsanknytning. I studien går det 

även att utläsa att pedagoger såg utomhusmiljön som ett betydande hjälpmedel. Resultatet visar 

att platsen har betydelse för att eleverna ska kunna knyta samman bilder och upplevelser som 

de sedan kan utveckla kunskap kring (ibid). Även i en annan studie av Szczepanski (2013 s. 

10) menar han att genom att ta del av utemiljöns möjligheter kan lärmiljön relateras direkt till 

lärandet och dess fenomen vilket gör det enklare för eleverna att befästa kunskapen. 

Vikström (2005, s. 171) redogör för att det krävs en hög kompetens hos lärarna i ämnet biologi 

för att det skulle ske en kunskapsutveckling hos eleverna. Hon menade att eleverna är beroende 

av lärarnas kompetens för att uppnå ett lärande i ämnet. Däremot i Christie, Beames och 

Higgins (2016, s. 427) studie menar författarna att lärarna erhöll en positiv syn på 

utomhuspedagogik. De ansåg trots deras låga kompetens inom utomhuspedagogik att det var 

framtidens lärande och ville därmed utveckla sina kunskaper för att kunna bemöta eleverna på 

bästa sätt. I studien som genomfördes på tre skolor i Skottland använde sig forskarna av 

intervjuer och observationer. Syftet med studien var att undersöka elevernas kritiska tänkande 

samt undersöka frågor utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Även Stan och Humberstone 

(2011, s. 225) menar att lärarna var intresserade av metoden utomhuspedagogik och såg 

potentialen med användningen av metoden i framtiden. I studien reflekteras de över att 

utomhusmiljön bidrog till en större upplevelse hos eleverna i biologi genom att de fick 

möjlighet att uppleva fenomen, det vill säga autenticitet. 

Författarna Fägerstam och Blom (2012, s. 64) kom även fram till att undervisningsplatsen har 

en stor påverkan på elevers inlärning. I deras studie undersöktes platsens betydelse i relation 

till inomhusmiljö samt utomhusmiljö. Fägerstam och Blom (2012, s. 65) menar att elevernas 

kunskapsinnehåll i ämnet biologi befästs bättre i en utomhusmiljö än i en inomhusmiljö 

eftersom de får uppleva fenomen i ett naturligt sammanhang. Vidare redovisar författarna att 

eleverna som erhöll undervisning utomhus fick ett resultat i uppsatser som innehöll en större 
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bredd av förståelse. I författarnas studie valde de att utgå från en skola i södra Sverige där alla 

elever fick undervisning av samma biologilärare. Syftet med studien av Fägerstam och Blom 

(2012, s. 57) var att ta reda på elevers uppfattningar av utomhuspedagogik och hur platsen 

påverkar deras kognitiva förmåga i biologi. Szczepanski och Dahlgren (2011, s. 37) betonar 

vikten av autenticitet i undervisningen. Genom autenticiteten får eleverna en större förståelse 

vilket vi även kan se i Fägerstam och Bloms (2012, s.71) resultat. Även Szczepanski (2014, s. 

30) menar i sin artikel att platsen utomhus ska skapa mening och sammanhang genom olika 

faktorer såsom färdighet, fakta, förståelse och förtrogenhet. Genom dessa faktorer belyser 

författaren att lärarna måste se utomhusmiljön som en lärmiljö där eleverna får möjlighet att 

utveckla sin biologiska kunskap genom erfarenhetsmässig kunskap. Syftet med Szczepanskis 

(2014, s. 25) artikel var att belysa tidigare forskning kring de positiva aspekterna med 

utomhuspedagogik och hans urval bestod av litteratur som empiriskt material. Man kan se en 

tydlig likhet mellan Fägerstam och Blom (2012) och Szczepanskis (2014) resultat. De menar 

att utomhuspedagogik är nödvändig för elevers utveckling i förståelse kring ämnet biologi.  

5.3 Möjligheter och hinder gällande olika undervisningsplatser.  
 I studien av Palmgren, Joronen, Svens, Yli-Panula, Andersson och Jonsson (2011, s. 55) har 

författarna syftet att kartlägga blivande lärares förståelsenivå gällande människans biologi. I 

sin studie har de genomfört undersökningar på olika lärosäten i Norge, Finland och Sverige där 

totalt 379 studenter medverkade. Palmgrens et al. (2011, s. 60-65) studie visar att 

lärarstudenterna upplevde att biologi i de tidigare åren var allt för teoretiskt och rent av tråkigt. 

Det här gjorde att de inte funnits ett intresse för ämnet och det bidrog till en brist på 

engagemang som i sin tur ledde till lägre slutbetyg inom ämnet för lärarstudenterna. Vidare i 

slutsatsen går det att utläsa att lärarstudenter visade stora kunskapsbrister angående människans 

biologi och även i andra områden. Studien visar att studenterna saknade helhetsförstående och 

förmågan att koppla samman väsentliga delar inom området för att kunna undervisa i ämnet. 

De belyser även att det fanns brister i undervisningen av biologi i tidigare skolåren som har 

påverkat lärarstudenternas kompetens i ämnet. Det studenterna reflekterade över var att de i sin 

framtida lärarroll kan påverka hur deras elever uppfattar de naturvetenskapliga ämnena. 

Studien visar att upplevelser av biologi lätt upplevs som teoretisk och tråkig. Personerna i 

studien menar att genom att förlägga undervisningen utomhus kan det väcka ett intresse samt 

ökat engagemang (ibid).  

Vikström (2005, s. 4-6) som genomförde en aktionsforskning i Sverige har undersökt hur lärare 

uppfattade biologi och hur de förmedlade kunskapen till eleverna samt hur det påverkade deras 
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kognitiva lärande. Syftet med studien var att undersöka hur lärare behandlade området 

fröväxters livscykel samt hur elevernas förståelse av innehållet påverkades av lärares 

inställning. Genom det här ville författaren undersöka sambanden och relationerna mellan 

elevers lärande samt lärares undervisning och kompetens. Vikström (2005, s. 6) genomförde 

intervjuer med lärare och elever samt observerade lektionstillfällen. Det finns en likhet mellan 

Palmgren et al. (2011) och Vikströms (2005) studie där båda kommer fram till resultatet att 

lärarnas eget intresse, förståelse, engagemang och strukturering av undervisningen är av 

betydelse för att eleverna skulle finna undervisningen meningsfull. Vidare i Vikströms (2005, 

s. 11-14) artikelresultat har hon kommit fram till att det är viktigt att lärarens egen förståelse 

och kunskap har en stor inverkan på elevernas förståelse, vilket även Palmgren et.al (2011, s. 

60-65) belyser.  

Hussénius, Andersson, Danielsson och Gullberg (2014, s. 112) genomförde en studie som 

syftade till att undersöka hur 120 lärarstudenter uppfattade naturkunskapsundervisningen samt 

deras relation till lärande. Det empiriska materialet som författarna samlade in kom från de 

medverkande studenternas uppsatser samt från inspelade gruppdiskussioner (s. 115-117). 

Artikelns resultat visar hur studenterna, utifrån uppsatserna, upplever 

naturkunskapsundervisningen i skolan. Flera studenter beskrev att de hade positiva minnen från 

undervisning som bedrevs utomhus då de kunde minnas hur de genomförde olika moment 

genom att tänka tillbaka på platsen de vistades på. Vidare beskriver forskarna att studenterna 

däremot upplevde klassrumsmiljön som en begränsande miljö där eleverna förväntades sitta 

still och lyssna på läraren som talade framme vid tavlan, de talade även om 

undervisningssituationen som segregerande då de inte var delaktiga i undervisningen. 

Utomhuspedagogiken skapar därmed en kontrast till den traditionella klassrumsmiljön då 

undervisningen utomhus bidrar till integrerade elever.  

Christie et.al (2016, s. 429-431) menar att genom att använda utomhuspedagogik i ämnet 

biologi berörs flera aspekter. Hon menar att lärare inte känner sig självsäkra nog att bedriva 

undervisningen i en utomhusmiljö eftersom lärarna inte har den breda kunskapen de behöver 

för att kunna skapa en kunskapsutveckling hos eleverna. Detta är inte den enda aspekten enligt 

Fägerstam (2012, s. 49) utan det finns en rädsla hos lärarna att bedriva sin undervisning 

utomhus. Enligt lärares uppfattningar finns det olika säkerhetsrisker med metoden 

utomhuspedagogik vilket hindrar dem från användning av pedagogiken.  I Fägerstam (2012, s. 

1) studie, i ett projekt mellan Australien och Sverige, där 40 lärare och 174 elever medverkade 

var syftet att undersöka lärares och elevers uppfattningar om utomhuspedagogik samt elevers 
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upplevelser genom lärande observationer. Författaren redovisar i sin studie att hon har fått fram 

ett resultat där lärare ofta arbetar med inomhuspedagogik för att undvika eventuella risker som 

annars kan finnas i utomhuspedagogik. De risker som kan uppstå i utomhuspedagogik är bland 

annat att eleverna inte skall lyssna och ta till sig undervisningen, att de skadar sig, att någon 

försvinner eller att undervisningen rent av blir en lek. 

Skillnaden mellan Christies et. al (2016) studie och Fägerstams (2012) är att de har fått olika 

resultat angående lärares uppfattningar om utomhuspedagogik. Medan Christie et. al (2016, s. 

247) har fått fram i sin undersökning att lärarna har en positiv syn på utomhuspedagogiken har 

Fägerstam (2012, s. 47 ff.) kommit fram till resultatet att lärarnas uppfattning är negativ. 

Däremot belyser både Fägerstam (2012), Christie et. al (2016) samt Vikström (2005) att det är 

viktigt att lärarna går in med en positiv inställning till undervisning i biologi både i en 

inomhusmiljö och i en utomhusmiljö för att eleverna ska få bäst förutsättningar för att utveckla 

sin kunskap i ämnet.  

Enligt Longbottom och Slaughter (2016, s. 1152) är det en svårighet att dra generella slutsatser 

i lärandet i naturvetenskap. De menar att ämnet innehåller flera förmågor som elever ska 

utveckla, därmed visar författarnas resultat att det blir en svårighet att undersöka vad det är 

elever lär sig genom undervisningen. Däremot menar författarna att det kan vara gynnande för 

eleverna att bevittna ett biologiskt fenomen för att skapa sig en helhet av sin biologiska 

kunskap. Även Palmgren et. al (2011) menar att observationer i biologisk undervisning är 

betydelsefull. Resultatet visar att intresset hos eleverna i ämnet ökar och därmed får eleverna 

möjlighet till en förståelse i biologi.  Longbottom och Slaughter (2016, s. 1145) har genomfört 

en litteraturstudie i Australien och därmed är deras empiriska material tidigare forskning. I 

studien (2016, s. 1145) undersökte författarna tidigare forskning inom utomhuspedagogik för 

att dra slutsatser kring hur man kan arbeta vidare med området i framtiden. Likheten som ses 

mellan författarna Longbottom och Slaughter samt författarna Palmgren et. al (2011, s. 65) är 

att båda är överens om att observation i en utomhusmiljö i ämnet biologi skapar en större 

förståelse hos elever som bidrar till en rumslig mångfald. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultaten visar att utomhuspedagogiken bidrar till en alternativ arena. Genom en alternativ 

arena bedrivs undervisningen i en annan miljö vilket bidrar till att eleverna kan kombinera teori 

med praktik (Wilhelmsson et.al, 2012). När undervisningen utgår ifrån naturen och närmiljön 
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får eleverna möjlighet till en förstahandsupplevelse vilket är en bra ingång till undervisningen 

i biologi (Mangtorn & Mangtorn, 2004). Vi anser att undervisningsplatsen kan fungera som ett 

hjälpmedel för att underlätta inlärningsprocessen och bidra till att eleverna når sina mål. I 

läroplanen (Skolverket, 2016) framgår det att eleverna skall, i ämnet biologi, genomföra olika 

fältstudier och observationer i närmiljön för att sedan kunna delge samband i naturen utifrån 

upplevelser. Även Strotz och Svenning (2004) menar att platsen kan vara ett hjälpmedel och 

en inspiration för elever till att finna intresse för undervisningen. I resultatet framkommer det 

att den alternativa arenan inbjuder till mer initiativ och integrerade elever (Stan & 

Humberstone, 2011). Dessa aspekter uppfattar vi kan bidra till att eleverna kan göra djupare 

reflektioner då de har erfarenheter att utgå ifrån. Vi anser att genom intresse och integration 

skapas en miljö där eleverna känner sig delaktiga och därmed kan knyta an till de kunskaper 

de redan erhåller genom reflektion och diskussion. Däremot menar Johnston (2015) att för att 

kunna möjliggöra diskussioner och reflektioner kring biologi krävs det att antalet elever inte är 

för stort. 

Szczepanski (2013) menar att med hjälp av platsen kan undervisningen sättas i en direkt 

relation till innehållet på lektionerna vilket skapar en förståelse hos eleverna. Studien påvisar 

att lärare upplever den rumsliga mångfalden som positivt för elevers kunskapsutveckling. Dock 

menar Dahlgren och Szczepanski (1997) att ett problem med utomhuspedagogiken är att den 

ofta är lokaliserad i en ostrukturerad miljö vilket kan bidra till svårigheter för lärare att skapa 

en meningsfull dialog med eleverna. Trots den ostrukturerade miljön anser vi att det finns fler 

förutsättningar än hinder med undervisningsmetoden utomhuspedagogik. Longbottom och 

Slaughters (2016) redogör för att observationer i en utomhusmiljö i ämnet biologi skapar ett 

större intresse hos elever och därmed en större förståelse inom ämnet. När eleverna får 

möjlighet att skapa sig egna uppfattningar kring olika fenomen i interaktion med andra och 

dessa är betydelsefulla för eleven, sker det ett lärande gällande det aktuella ämnet (Magntorn 

& Magntorn, 2004. Thulin, 2006). Genom att bevittna ett biologiskt fenomen skapar eleverna 

en helhet av sin biologiska kunskap. Till följd av detta ökar elevernas intresse och de får därmed 

en möjlighet till en förståelse i ämnet biologi (Longbottom & Slaughter, 2016).  

Bevittnandet av fenomen upplever vi som särskilt centralt i utomhuspedagogik. Det vi 

reflekterar över är dock att lärare föredrar att undervisa inomhus trots fördelarna med 

utomhuspedagogik. Nundy, Dillon och Dowd (2009) belyser att det ofta existerar en rädsla hos 

lärare kring utomhuspedagogik eftersom de känner sig osäkra med att undervisa i en 

utomhusmiljö. En bieffekt av den osäkra utstrålningen bidrar till en nervositet och orolighet i 
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elevgruppen och upplevelsen hos eleverna blir negativ. Även Christie et.al (2016) menar att 

lärare inte känner sig självsäkra nog för att undervisa i en utomhusmiljö då de upplever att de 

inte har den breda kunskapen som behövs. Trots rädslan många lärare erhåller anser vi att de 

måste utmana sig själva. Som lärare behöver du inte sitta på all kunskap utan du kan undersöka 

olika miljöer tillsammans med eleverna. Ett annat hinder som förekommer är att lärare ofta 

upplever det svårt att bedöma eleverna och deras förmågor i de olika miljöerna (Longbottom 

& Slaughter, 2016). Vi uppfattar dock detta som en ursäkt till att inte använda sig av 

utomhuspedagogik eftersom metoden skall fungera som en växelverkan mellan teori och 

praktik på undervisningsplatsen. Läraren skulle därmed kunna dokumentera det som eleverna 

reflekterar över i den pågående undervisningen och kan då bedöma vilka förmågor de 

utvecklat. Skolverket (2016) påpekar att eleverna skall ges möjligheter att ställa frågor och 

reflektera kring naturen utifrån egna upplevelser inom biologi. För att utveckla elevernas 

erfarenhetskunskap måste det berättande språket kunna sammankopplas med konkreta exempel 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Szczepanski och Dahlgren (2011) betonar betydelsen av autenticitet i undervisningen då 

eleverna får en större förståelse eftersom de knyter samman upplevelser med sina sinnen med 

hjälp av undervisningsplatsen. Magntorn och Magntorn (2004) menar att när eleverna får 

uppleva olika fenomen i biologi får de möjlighet till att skapa sin egen uppfattning om 

exempelvis arter och får därmed en djupare förståelse. Genom att undersöka och studera 

levande ting får eleverna en ökad kunskap kring biologiska händelser och objekt. Att eleverna 

får använda sig av autenticitet anser vi vara en viktig del i undervisningen. Vi anser likt 

Johnston (2015) att när eleverna får möjlighet att koppla samman sina sinnliga upplevelser med 

olika naturvetenskapliga fenomen sker det ett lärande. Platsen utomhus ska skapa mening och 

sammanhang där eleverna ska få förståelse och ämneskunskaper i de ämnen undervisningen 

berör (Szczepanski, 2014). Fägerstam och Blom (2012) menar likt Szczepanski (2014) att 

utomhuspedagogik är nödvändig för elevers utveckling och förståelse i ämnet biologi. Efter att 

ha tagit del av resultaten anser vi att autenticitet i undervisningen kan bidra till en ökad 

förståelse inom det berörda ämnet hos elever. När eleverna får använda alla sina sinnen i 

undervisningen får de en möjlighet till att utveckla sina kunskaper, då de kan förena teori med 

praktik.   

7. Slutsats och implikation 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning belyser om utomhuspedagogik 

gällande undervisningsplatsens betydelse för kunskapsutvecklingen hos elever i ämnet biologi. 
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Utifrån analys och diskussion visar forskningen en positiv bild av platsens betydelse för elevers 

kunskapsutveckling vad gäller utomhuspedagogik. De resultat vi har fått fram efter analys och 

diskussion som är de mest fördelaktiga är följande:  

• Undervisningsplatsen öppnar upp en arena för elever som bidrar till konkretion och 

integration i biologiundervisningen.  

• Utomhuspedagogik upplevs som generellt positiv och det framkommer få hinder.  

• Utomhuspedagogik bidrar till en samverkan mellan teori och praktik, vilket ökar 

förståelsen i ämnet biologi.  

• Autenticitet i undervisningen bidrar till kunskapsutveckling hos elever.  

I utomhuspedagogiken har undervisningsplatsen en betydelse för elevers kunskapsutveckling. 

Genom autenticitet får eleverna en större förståelse inom ämnet då upplevelsen är i fokus. Dock 

kan vi se utifrån denna studie att det finns underliggande kritiska aspekter angående 

utomhuspedagogiken som forskare inte valt att belysa. Anledningen till att pedagogiken oftast 

framställs som positiv är brist på forskning där parterna är kritiska mot metoden. Vi kan således 

se att det finns kunskapsluckor i forskningen kring den kritiska aspekten gällande 

utomhuspedagogisk undervisning. 

Något som kan ligga till grund för vidare studier är att undersöka kunskapsluckorna angående 

utomhuspedagogisk undervisning. Eftersom det finns begränsad forskning angående elevers 

kunskapsutveckling med inriktning på utomhuspedagogik, anser vi att det är av betydande vikt 

att även lyfta fram dessa aspekter. I den kommande studien, examensarbete två, vill vi 

undersöka de hinder som berör pedagogiken. I vårt framtida yrke kommer vi att välja mellan 

olika typer av pedagogik. Vi anser därför att det är essentiellt att känna till de hinder som berör 

utomhuspedagogik, som kan leda till ett strategiskt val för lärare som bidrar till att eleverna ska 

få chans till bästa möjliga undervisning.  
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Bättre inlärning 

genom 

utomhuspedagogik. 

Beth Christie, 

Simon Beames 

och Peter 

Higgins, (2016) 

Context, culture and 

critical thinking: 

Scottish secondary 

school teachers' and 

pupils' experiences 

of outdoor learning. 

Undersöka elevernas 

kritiska tänkande samt 

undersöka frågor 

angående 

sociokulturellt 

perspektiv 

Kvalitativ 

Observationer 

intervjuer 

Skottland 

Strategiskt urval, 

OSU 

150 elever 

10 lärare 
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