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Sammanfattning: Den här litteraturstudien belyser vad forskningen visar om 

utomhusundervisning i grundskolan inom ämnet biologi. Våra frågeställningar är;  

 Hur framställs utomhusmiljöns betydelse för elevers lärande i ämnet biologi?  

 Vilka möjligheter och hinder finns med att undervisa biologi i utomhusmiljöer?   

Empirin är insamlad med hjälp av systematiska sökningar i databaserna ERIC, Swepub och 

Pedagogisk forskning i Sverige. Studiens resultat visar att elevers kunskaper växer fram i 

relation med utomhusmiljön vilket skapar en bättre inställning och förståelse kring ämnet 

biologi. Resultatet visar att undervisning på olika platser skapar starkare 

verklighetsanknytning och att elevers kunskaper växer fram i relation med utomhusmiljön. 

Resultatet synliggör även en motivationshöjande effekt som främjar elevers lärande vilket ger 

eleverna en ökad förståelse för ämnet biologi. Däremot uppkommer hinder såsom 

klasstorlekar, kostnader och tiden som blir till en bristvara. Litteraturstudiens resultat påvisar 

att lärarna upplever att det är svårt att koppla läroplanen till utomhusundervisningen. 

Dessutom visade resultatet att det finns möjligheter med utomhusundervisning i form av att 

eleverna känner sig integrerade på skolgården och kan relatera till sin egna förkunskaper, 

vilket är en positiv inverkan på elevers lärande. Tidigare forskning har en tendens att vara 

övervägande positivt till användning av undervisning i utomhusmiljöer. En intressant vinkling 

utifrån elevers upplevelser hade varit om fler negativa erfarenheter beträffande användandet 

av utomhusmiljöer hade balanserat upp det positiva. Vidare forskning kan även vara att 

koppla ihop digitalisering med utomhusundervisning. Hur kan eleverna använda sig av olika 

artefakter i utomhusmiljöer?   

  

Nyckelord     Biologiundervisning, Utomhusundervisning, Utomhuspedagogik, 

Handledare     Ingrid Gyllenlager och Pernilla Granklint Enochson    
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FÖRORD 

Vi är två studenter som har läst kursen Naturvetenskap inom grundlärarprogrammet på 

Halmstad högskola. Inspiration till examensarbetet har inhämtats från naturvetenskapskursen, 

vårterminen år 2017. Under kursen fick vi ta del av organisationen “Skogen i skolan” som 

erbjuder hjälp till lärare som vill integrera utomhusmiljö i undervisningen. Vi har intresserat 

oss för utomhusmiljöns betydelse för elevers lärande inom biologi. Under arbetets gång har vi 

träffats och bearbetat allt material tillsammans. Vi vill tacka varandra samt våra 

studiekamrater som delgivit kommentarer för att lyfta studien ytterligare.   
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1. INLEDNING   

Vid en lektion, under ledning av organisationen Skogen i skolan, deltog vi i en 

undervisningssituation utomhus. Undervisningen var både praktisk och teoretisk tillsammans i 

grupper. Upplevelsen var att undervisningsplatsen i utomhusmiljön kombinerat med ett 

samskapande arbetssätt stimulerade vår motivation till lärande. Enligt Skollagen (SFS 

2010:800) 3 § i 3 kap. ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. Enligt läroplanen ska skolan verka i en omgivning 

med kunskapskällor (Skolverket, 2016 a:10). För att skapa kunskap krävs ett samspel mellan 

inomhus- och utomhusmiljön (Szczepanski:2007:9). Även Dewey (2004:17) förespråkar att 

lärarna aktivt måste stimulera eleverna genom att göra utbildningen intressant för individen. 

Dewey, (2004:17) liksom Szczepanski anser att aktiviteten är utgångspunkten för ett 

målinriktat arbete.  

 

Wilhelmsson (2012:3) menar att det finns ett växande intresse för att lokalisera 

undervisningen utomhus. Hon menar även att utomhusundervisning kopplat till 

utomhusmiljöns potential stärker lärandet, samtidigt som mötet med naturen blir en 

helhetssyn. Szczepanski (2007:10) anser att elever och lärare måste bli bättre på att lämna den 

formella platsen för lärandet (skolbyggnaden) och utforska andra miljöer och inhämta 

förstahandserfarenheter. Däremot visar Malone och Tranters studie att lärare sällan tar med 

sig elever ut (Malone och Tranter 2003:300). En anledning till att lärarna sällan bedriver 

undervisning utomhus är för att lärarna anser att klasserna är för stora (Dahlén, 2007:31). 

Dessutom upptäckte Dahlén i sin studie att de kritiska aspekterna kring utomhusundervisning 

kom från de intervjuade lärarna, inte från eleverna. Dahléns studie visade även att pedagoger 

kände att de inte hade tillräckligt med kunskaper och erfarenheter för att bedriva 

undervisningen utomhus (Dahlén, 2007).  

En anledning till att lärarna sällan har undervisning utomhus är för att klasserna är för stora 

för läraren (Dahlén, 2007:31). Jordet (2007:89) menar att det saknas volym av empirisk 

forskning om lärandet utanför klassrummet. Enligt Jordet hänvisade forskningen till teoretiska 

förklaringar för att övertyga oss om att en samverkan mellan praktik och teori är en bra 

kombination. Vad säger dagens forskning?   
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Vi vill inför framtida lärarprofession införskaffa oss kunskap inom utomhusundervisningens 

potential som komplement till klassrumsundervisningen. Studien har avgränsats till 

ämnesområdena djur och natur. För att tydliggöra utomhusmiljöerna har studien avgränsats 

till strandens, skogens och skolgårdens betydelse för lärandet.  

 

 

2. BAKGRUND            

Vi har upptäckt att utomhusundervisning är ett svårtolkat begrepp. Flera studier som tas upp 

har olika åsikter kring begreppet. En del studier menar att det räcker med att gå utanför 

klassrummet och undervisa medan andra studier visar att utomhusundervisningen måste 

involvera utomhusmiljön. Vi har upplevt att det är lätt att blanda ihop begreppen 

utomhuspedagogik och utomhusundervisning. Därför kommer vi definiera båda begreppen för 

att synliggöra skillnaden mellan dem och klargöra vilket begrepp studien grundar sig i. I det 

här kapitlet presenteras även tidigare forskning som resulterar i ett problemområde.  

2.1 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Wise (2016) arbetar på ett Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU). Wise nämner 

begreppet utomhuspedagogik som ett förhållningssätt som syftar till lärande i samspel mellan 

olika erfarenheter i olika situationer. Wise (2016) menar vidare att utomhuspedagogiken ska 

vara ett komplement till pedagogiken där omgivningen kan utgöra en grund för inlärning. 

Enligt Wise (2016) blir upplevelsen central när undervisningen flyttas ut. 

 

Szczepanski (2007:91) beskriver utomhuspedagogik som ett typiskt handlingsinriktat lärande 

som framhäver kunskapsutveckling genom aktivitet, platsen för lärandet och utomhusmiljön. 

Han menar att utomhuspedagogiken kan ses som ett hjälpmedel till den läroboksfokuserade 

klassrumsundervisningen. Szczepanski (2007:9) anser att utomhuspedagogik har möjligheter 

att förändra dagens skolsystem. Vidare menar han att utomhuspedagogik kan bidra till en mer 

kreativ skolutveckling. Enligt Szczepanski (2007:13) får eleverna med sig kunskap som sitter 

i dofter, känsel och från andra sinnen som aktiveras i utomhusmiljöer. 

 

Utifrån Wises och Szczepanskis definitioner av utomhuspedagogik väljer vi att definiera 

begreppet som att platsen är det som fungerar som undervisningsmedel. Det betyder att 

eleverna måste bearbeta och reflektera kring kunskapsinhämtningen när de kommer tillbaka 
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till klassrummet. Enligt Skolverket (2016 b) definieras utomhusundervisning som ett 

erfarenhetsbaserat lärande med fokus på elevers lärande i verklighetsförankrade 

lärandemiljöer. Lärandet bör ske i närmiljön såsom i naturen. Det borde även ske ett samspel 

mellan elevers sinnesintryck och innehållet i läromedel (Skolverket, 2016 b). Skolverkets 

definition av begreppet utomhusundervisning är att lektionen ska genomföras utomhus 

(Skolverket, 2016 b). Vidare förtydligar skolverket inte platsens relevans. Undervisningen 

sker utomhus med exempelvis; läromedel, papper, pennor och/ eller plattor.   

 

Begreppen utomhuspedagogik och utomhusundervisning skiljer sig åt. Utomhuspedagogik 

betraktas som ett tematiskt och ämnesövergripande utbildningsområde vilket betyder att 

upplevelsen i miljön eleverna omger sig av ska utgöra en bas för inlärning. 

Utomhusundervisning är å andra sidan inte platsbaserat, det är när lektionen flyttas ut från 

klassrummet. Utifrån begreppsförklaringarna kommer litteraturstudien utgå från 

utomhusundervisning i olika utomhusmiljöer. När begreppet utomhusmiljöer används har vi 

avgränsat studien till att arbeta med; skogen, stranden och naturen.               

2.2 TIDIGARE FORSKNING 

År 2010 genomförde Lundström en litteraturstudie där syftet var att undersöka publicerade 

studier som fokuserar på erfarenheter av samverkan mellan lantbruk och skolor (Lundström, 

2010). Datainsamlingen till studien inhämtades i första hand från databaserna ERIC, Web of 

Knowledge, Google och Google Scholar. I de bearbetade artiklarna har även referenser 

studerats. Sammanlagt är det 15 studier som är med i Lundströms litteraturstudie.  

  

Vidare visade en del av Lundströms artiklar att den svenska läroplanen inte anger var 

undervisningen ska äga rum. En annan del av Lundströms resultat visade att 

utomhusundervisning har vuxit fram som ett alternativ till läroboksfokuserad undervisning. 

Dessutom visade resultatet att utomhusundervisning skapar konkreta och verkliga 

lärandesituationer (Lundström, 2010:14). Ett exempel är att eleverna får nya erfarenheter och 

upplever nya platser vilket skulle kunna leda till att dem funderar samt lär sig kring 

ämnesövergripande frågor. Med andra ord menar Lundström att eleverna måste uppleva ett 

stenbrott för att förstå och lära sig. Dessutom belyste Lundströms resultat att intellekt kopplas 

ihop med den egna erfarenheten genom att knyta det som har studerats till en plats 

(Lundström, 2010:14). Vidare hävdar Lundström att en plats kan fylla en ämnesövergripande 

funktion vilket innebär att den inte kan bli förstådd genom ett skolämne. I Lundströms resultat 
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påvisades att lärandet blir platsbaserat när elever lär sig koppla samman lärandet med en 

bestämd plats. Lundström menar också att det medför att eleven börjat med att beskriva var de 

befann sig när de lärde sig något istället för vad de lärde sig (Lundström, 2010:14). 

 

En annan del av litteraturstudiens resultat visade att djur kan stimulera till lärande genom att 

elever kunde engagera sig mer känslomässigt kring dem (Lundström, 2010:21). Lundström 

menar nämligen att tama djur är beroende av mänsklig omvårdnad vilket ger barn ett utmärkt 

tillfälle att vårda och känna ansvar. I Lundströms studie belyses att det finns flera sätt att 

använda en gårdsmiljö för att integrera, berika och utöka elevers lärande. Dessutom påvisades 

att det är en plats som tillhandahåller olika möjligheter och därmed kan erbjuda flera aspekter 

på det som ska läras ut i skolan (Lundström, 2010:30). 

 

Hicks (2016:16) är grundaren av Stokehill Education and Training Limited. Hon har skrivit en 

artikel om hur hon använder sin bondgård som en resurs för lärande inom främst 

naturvetenskap. Artikeln har skrivits med hjälp av de elever som besökt hennes gård. 

Resultatet visade att dagens generation av barn växer upp med historier om bondgårdar 

oavsett var de bor (Hicks, 2016:14). Dessutom påvisar Hicks att om lärarna använder sig av 

en gårdsmiljö i undervisningen kommer eleverna relatera till sina egna förkunskaper på ett 

annat sätt, även om de ibland saknar engagemang i naturvetenskapen. Under 

utomhusundervisningen kunde eleverna fokusera på djuren och växterna vilket medförde att 

de fick möjlighet att lära sig om olika stadier i djuren och växternas liv (Hicks, 2016:14). 

Vidare menar Hicks att ur ett elevperspektiv var det ett lustfyllt ställe att lära sig på för de fick 

se djuren och växterna i verkligheten istället för att läsa om dem i en bok. Eleverna kunde 

plantera blommor och följa utvecklingen för att sedan förklara exempelvis pollinering (Hicks, 

2016:15). Hicks menar att effekterna av det vetenskapliga lärandet borde maximeras genom 

att ta ut eleverna från klassrummet till en specifik utomhusmiljö. 

 

Vanderwalle (2010) har skrivit en artikel som beskriver hur lektioner i hans organisation 

Forestschool fungerar. Han beskriver hur Forestschool har anpassats för barnen och deras 

behov i staden Wroxham. Artikeln visar även vilken inverkan utomhusundervisningen har 

haft på elever och föräldrar med hjälp av en kvantitativ undersökning. En enkät skickades ut 

till föräldrarna med syfte att få syn på organisationens påverkan på elevers lärande. 

Vanderwalles organisation strävar efter att gynna utomhuslärandet i skogen. Resultatet visade 

att lärarna som tagit del av Vanderwalles organisation var exalterade kring att undervisa 
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utomhus. Studien visade att lärarna använde platsen utomhus på sitt eget sätt och ibland kunde 

det vara kopplat till ett ämne (Vanderwalle, 2010:45). På Vanderwalles skola visste eleverna 

att de skulle vara utomhus en dag i veckan. Det medförde att de kom till skolan med oömma 

varma kläder och ordentliga skor. Resultatet visade även att föräldrarna stöttade och förstod 

varför eleverna kom hem smutsiga, han menade att eleverna gick hem fulla av entusiasm 

kring det de gjort utomhus (s:47). Varje klass hade en egen blogg där de laddade upp bilder 

och filmer för att involverar föräldrarna i elevernas arbete, vilket skapade en samverkan 

mellan lärare och vårdnadshavare. 

  

Carrier, Tugurian och Thomson (2013) gjorde en kvantitativ-och kvalitativ studie vars syfte 

var att dokumentera inomhus- och utomhuserfarenheter hos fyra femteklasser i USA. Empirin 

som samlats in omfattade prov, intervjuer med två lärare, rektorn och 49 elever samt 

observationer. Resultatet visade att lärarna hade svårt att komplettera sin 

klassrumsundervisning med utomhusundervisning. Lärarna kände sig begränsade av den 

bristfälliga tiden därav stannade lärarna kvar i klassrummet. Resultatet visade även att 

läroplanen var ett hinder för utomhusundervisningen för det fanns ingen tydlig koppling till  

den. 

2.3 PROBLEMOMRÅDE 

Enligt Wilhelmsson (2012) finns ett växande intresse att lokalisera undervisningen i 

utomhusmiljöer kopplat till dess potential för att stärka lärandet. I de tidigare studierna 

synliggör Vandewalle (2010) att lärare i hans studie exalterades av att undervisa utomhus. 

Dessutom visade resultatet att eleverna går hem fulla av entusiasm av vad de presterat. 

Däremot påvisar Malone och Tranter (2003) att lärare sällan tar med sig elever ut. Vidare 

visade Dahléns studie att de kritiska aspekterna kring utomhusundervisning kom från de 

intervjuade lärarna (Dahlén, 2007).  Till exempel påpekar lärarna att klasserna var för stora 

för att genomföra utomhusundervisning. Dessutom visar Carrier, Tugurian och Thomsons 

resultat att lärarna har svårt att komplettera sin klassrumsundervisning med 

utomhusundervisning (Carrier, Tugurian och Thomson, 2013). Utifrån tidigare forskning 

grundar sig studiens problemområde i att studierna visar en motsättning mellan lärare. Det 

medför att elever har mer eller mindre utomhusundervisning. Fler studier framhäver 

utomhusundervisning som positivt för elevers lärande medan lärare i viss mån ställer sig emot 

det. Vad säger dagens forskning om utomhusundervisning i förhållande till elev- och 
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lärarperspektiv? Läsaren ska genom litteraturstudien kunna erfara arbetssätt som främjar 

elevers lärande i utomhusmiljöer inom ämnet biologi. 

 

 

3 SYFTE  

Studiens syfte är att undersöka vad forskning säger om utomhusundervisning i grundskolan 

inom ämnet biologi.  

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur framställs utomhusmiljöns betydelse för elevers lärande i ämnet biologi?  

 Vilka möjligheter och hinder finns med att undervisa biologi i utomhusmiljöer? 

 

 

4. METOD  

En systematisk litteraturstudie har gjorts med fokus på skolämnet biologi i förhållande till 

utomhusundervisning. Ett flertal vetenskapliga artiklar och tidskrifter har valts ut som 

empirisk grund som sedan används i resultatet. I nedan avsnitt redovisas datainsamlingarna 

och en förklaring hur urvalet skett samt hur data bearbetats. 

4.1 MANUELL SÖKNING  

För att komma igång med datainsamlingen användes manuella sökningar. Enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013:74) är en manuell sökning bland annat en sökning i 

referenslistan i exempelvis avhandlingar. Vidare söktes i databasen Diva för att se tidigare 

arbeten inom vårt område. När vi fann relevanta studier granskades referenslistan för att hitta 

litteratur och vetenskapliga artiklar som använts i bakgrunden. På detta vis hittades både 

litteratur och en del forskning som har använts i bakgrundsdelen.  

4.2 DATAINSAMLING  

Studiens datainsamling genomfördes i databaserna Education Resources Information Center 

(ERIC) och SwePub på rekommendation av Halmstad högskola. Datainsamling genomfördes 

också i den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Sökorden baserades på 
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studiens syfte och frågeställningar. Sökningen på "utomhuspedagogik" i SwePub resulterade i 

sju träffar. Dessa artiklar representerade inte åldersgruppen i studiens syfte. Vidare i SwePub 

användes sökordet "utomhusundervisning" vilket resulterade i en träff. Fler träffar med 

studiens nyckelord, (se bilaga 1) påträffades i Eric. Den booleska operatorn AND användes 

vid sökning av Outdoor Education och Outdoor AND biologi. Den booleska operatorn 

AND användes för att sökträffarna skulle innehålla ovanstående ord och kom upp automatiskt. 

Sökningen avgränsades till aktuella artiklar från år 2017 och resulterade i få relevanta träffar i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar och utökades därav till år 2008. Vidare 

artikelsökning avgränsades från år 2008 och framåt.  

 

I ERIC användes först de två avgränsningarna, peer-reviewed och since 2016. Vilka 

utvecklades till peer-reviewed och since 2008. I SwePub användes de två begränsningarna, 

övrig vetenskap och referensgranskat. Studiens syfte fokuserar på undervisning i grundskolan. 

Därav avgränsades sökorden till grundskolan, primary school och elementary school. 

Avgränsningen resulterade att eventuellt aktuella källor avlägsnades. Nyckelord som inte har 

används vid datainsamlingen kan ha föranlett förlust av betydelsefulla källor. Därav 

inkluderades sökordet Plants vilket resulterade i 13 träffar varav två valda källor. Vidare 

utfördes en till sökning i ERIC. Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes sökorden 

outdoor education AND biology AND primary school. Vidare sökning i ERIC genomfördes 

med sökorden outdoor education AND biology AND primaryschool, vilket resulterade i åtta 

träffar varav fem valda källor. Resultatet gav oss åtta träffar varav fem valda källor. En av de 

fem källorna var identisk med en källa från studiens bakgrundsdel, vilken tidigare påträffades 

med sökorden outdoor education AND biology. Slutligen var tre av källorna inte relevanta i 

förhållande till studiens frågeställningar eller åldersgrupp.  

 

Datainsamlingen fortskred med sökord som var mer i relation till studiens syfte och platsens 

betydelse för lärande. Efter inriktning på outdoor education AND nature gavs 292 träffar, 

dessa källor valdes bort på grund av att vi fick för många träffar, därför smalnade vi av 

sökordet till outdoor education AND forest. Där påträffades träffar som innefattade kurser 

som var ute i skogen. Vidare valdes dessa källor bort på grund av att de saknade relevans i 

förhållande till undervisning vid olika platser i naturen. Därefter användes likadana sökord i 

SwePub vilket genererade i få träffar (se sökordsöversikten).  
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Under datainsamlingen söktes också på utomhuspedagogik och natur i Pedagogisk forskning i 

Sverige vilket genererade en relevant träff för studiens syfte och frågeställningar. Sökningen 

resulterade i “dubbelträffar” där samma artikel återfanns vid två olika sökningar, vilket höjde 

artikelns trovärdighet.   

4.3 SÖKORDSÖVERSIKT   

För att klargöra hur de vetenskapliga artiklarna framtogs användes olika sökord, nedan 

finns en tabell som visar studiens sökningar, träffar, valda källor och datum. Artiklar som 

valdes blev till empiri i resultatet. Sökningarna gjordes i databasen SwePub, ERIC, och 

Pedagogisk forskning i Sverige.  

  

  Datum    Databas    Sökord     Träffar    Valda källor  

  

  21/11-17    ERIC    Outdoor Education    2985    -  

  21/11-17    ERIC    Outdoor education AND biology    11    1   

  21/11-17    ERIC    Outdoor education AND plants    13    2  

  22/11-17    ERIC    Outdoor education AND biology AND primary  

   school  

  8    5 varav en källa var samma träff som 

  “outdoor education AND biology”.  

  28/11-17    ERIC    Outdoor education AND nature    292    -  

  28/11-17    ERIC     Outdoor education AND forest    41     13, varav en källa är en dubbelträff från “outdoor 

 education AND plants”.  

  28/11-17    ERIC    Outdoor education AND garden    47    14 varav en är dubbelträff från “outdoor education 

 AND forest”.  

  21/11-17    SwePub    Utomhuspedagogik    7  -  
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  21/11-17    SwePub    Utomhuspedagogik i biologi    1    -  

  28/11-17    SwePub    Utomhuspedagogik och växter     2    -  

  28/11-17    SwePub    Utomhuspedagogik och biologi och grundskolan    -    -  

  28/11-17    SwePub    Utomhuspedagogik och naturen    3    2  

  28/11-17    SwePub    Utomhuspedagogik och skogen    2    -  

  28/11-17    SwePub    Utomhuspedagogik och trädgården    -    -  

  5/1-18   SwePub   Utomhusundervisning   3   1  

  5/1-18   SwePub   Utomhusundervisning i biologi    1 - 

  5/1-18   SwePub   Utomhusundervisning och naturen   1 - 

  5/1-18   SwePub   Utomhusundervisning och skogen   –   - 

  5/1-18   SwePub   Utomhusundervisning och trädgården. -    - 

  28/11-17    Pedagogisk  

forskning i 

Sverige   

  Utomhuspedagogik och natur     1     1  

4.4 DATABEARBETNING 

Vi har gjort en systematisk genomgång av artiklarnas vetenskapliga grunder och skapat en 

översikt i tabellen se bilaga 1. I artikelöversikten framgår författaren, titeln, syftet, metod och 

resultat kortfattat för att underlätta läsningen av resultatdelen. Det första urvalet av 35 artiklar 

gjordes efter granskning av titel och abstrakt. Vidare analyserades artiklarnas resultat för en 

översikt och fortsatt systematisk undersökning. Studiernas resultat granskades utifrån 
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examensarbetets syfte och frågeställningar. Studiens syfte var att ta reda på vad forskningen 

visar om utomhusundervisning i ämnet biologi. I studien undersöktes utomhusmiljöns 

betydelse för hur lärare och elever arbetar med växter och djur. Vidare undersöktes vilka 

möjligheter och hinder som finns i samband med biologiundervisning i utomhusmiljö. 

Lärandekontexten avgränsas till när lärare och elever arbetade med växter och djur i skogen, 

stranden och på skolgården. Den första avgränsningen i artikelsökningen resulterade i ett 

reducerat antal av artiklar beträffande gymnasie- och förskoleelever. Vidare hittades studier 

där utomhusmiljön var det primära.  

  

Av 35 artiklar bestod empirin av åtta artiklar som kritiskt har kvalitetsgranskats. Vidare i 

studiens resultat involverades frågeställningarna för att försäkra att de blev besvarade. 

Resultatet mynnade ut i två kategorier. Den första kategorin beskrev utomhusmiljöns 

betydelse för lärandet. Forskningen var kopplad till utomhusmiljön. I den andra kategorin 

framställdes forskning som visade vilka möjligheter och hinder det finns med 

utomhusundervisning i biologi. Slutligen framställdes en sammanfattning av en kategori i 

taget, genom att lyfta ut detaljer från resultatet för att sedan analytiskt reflektera och resonera 

kring begreppen. Sambanden mellan studierna resulterade i väsentliga begrepp utifrån 

lärandet och lärandekontexten. 

4.5 METODDISKUSSION  

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:70) hänvisar till att det är betydelsefullt att 

ta olika etiska aspekter i beaktning vid en litteraturstudie. Under bearbetning arbetades det 

med parallella sökningar dock diskuterades resultaten sinsemellan löpande om vad som var 

relevant. I studien har sökorden översatts från svenska till engelska vilket eventuellt genererat 

mer eller mindre träffar beroende på språk. Studiens engelska sökord resulterade i en högre 

kvantitet träffar än de svenska vilket medförde fler källor att välja ur. Ytterligare sökord som 

utvecklades under sökprocessen var forest, plants och garden. Det hade varit önskvärt om 

källornas kvalité hade framgått tydligare i källorna. Fler källor hade möjligtvis uppfyllt 

kriterierna och därmed bidragit till fler resultat i litteraturstudien. Det har varit besvärligt att 

värdera studiens utvalda källors eftersom dess kvalitet inte kan generaliseras utifrån abstrakt, 

sammanfattningar och resultat. Vidare var det svårt att avgöra om källorna förhöll sig till de 

etiska principerna. Hade de etiska principerna synliggjorts tydligare i källorna hade vår tillit 

ökat. Under sökningsprocessen valdes sökord bort som till exempel IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) och lek för att förhålla oss till studiens syfte och frågeställningarna.  
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Sökning av forskning valdes för tidsperioden år 2016 och framåt. Men senare upptäcktes att 

sökningarna genererat för få träffar. Därför ändrade tidsperioden till år 2008-2017. Genom att 

avgränsa till en tioårsperiod grundar sig därmed litteraturstudien i aktuell forskning. I en mer 

omfattande litteraturstudie skulle en bredare kartläggning vara möjlig. En brist i studien är att 

vi inte valde att gå vidare med begränsningar av sökningen ”outdoor education AND nature”. 

Det gör att vi kan ha missat värdefulla källor som kunnat stärka studiens resultat.   

 

I studien upptäcktes att artiklarna och forskningen främst kom från Europa. Det är centralt att 

fråga sig hur det ser ut i andra delar av världen. Vi ser en trend i forskningen som är relevant 

för studien. Trenden innefattar att det finns forskning kring utomhusmiljöns betydelse och att 

det finns forskning som tyder på hinder och möjligheter inom utomhusundervisning.  

 

 

5. RESULTAT    

Utifrån två kategorier som tagits fram i databearbetningen blir empirin presenterad för att 

svara på studiens frågeställningar. En kategorisering av forskningen har lagts 

nedanför underrubrikerna för att få en tydligare struktur i resultatdelen. Studiernas syfte, 

metod samt resultat kommer beskrivas kortfattat för läsaren ska få en förståelse av vad 

forskningen säger i de utvalda artiklarna. Resultatets innehåll kommer presenteras och 

kopplingen mellan artiklarna kommer att synliggöras.   

5.1 UTOMHUSMILJÖNS BETYDELSE FÖR LÄRANDET  

Scott och Boyd (2014) utförde en kvalitativ- och kvantitativ undersökning grundat på 

skriftliga texter, arbetsblad och observationer. Studien syfte var att synliggöra den långsiktiga 

effekten av en utflykt till en strand där elever fick betrakta organismer. 85 elever från tre 

femteklasser åkte till en strand i Storbritannien. Resultatet visade att flera elever började med 

att välja välbekanta organismer att skriva om samt att de valde att stanna kvar i sin 

trygghetszon istället för att utmana sig (s:522). Resultatet av observationerna visade även att 

eleverna hade en återkallande kunskap flera månader efter studien. Fem månader efter 

undervisningen på stranden kunde lärarna få syn på effekter av utomhusundervisningen, 

eleverna kunde fortfarande relatera till vad de gjort. Eleverna kunde relatera tillbaka till i detta 
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fall stranden där lärandet skett. Undervisningen på stranden påverkade eleverna positivt. De 

fick uppleva organismer i sin naturliga miljö vilket ledde till att intresset för levande varelser 

ökade motivationen för elevernas lärande (s.525). Scott och Boyds resultat visade att det är en 

fördel med undervisning på olika platser för eleverna har inte bara roligt, utan de kan få en 

bestående inverkan och bredare aspekter av ett lärande (Scott och Boyd, 2014). 

  

Wistof (2013) presenterade en liknande studie som Scott och Boyd (2014) där hon utförde en 

kvalitativ samt kvantitativ studie i Danmark. Den kvalitativa delen baserades på 

fältobservationer samt intervjuer med fokusgrupper, kommunala konsulter, lärare, elever och 

föräldrar, medan de kvantitativa uppgifterna grundade sig i frågeformulär bland föräldrarna. 

Syftet med hennes studie var att presentera en ny utvärdering av organisationen Garden for 

Bellies som ger barn förstahandsupplevelser i en naturlig utomhusmiljö i Danmark. I linje 

med Scott och Boyd (2014) visade Wistofs resultat att elever som deltog i utomhuslärmiljöer 

fick en starkare motivation till att lära sig (Wistof, 2013). Eleverna fick en chans till att agera 

utifrån egna erfarenheter på ett annat sätt än vad de var vana vid. Resultatet av utvärderingen 

visade positiva inlärningsfördelar som utvecklade en lust till att lära. Wistof (2013) anser att 

det underlättar om läraren är engagerad och därmed kan påverka elevernas engagemang och 

lärande.  

 

Fančovičová och Prokop (2011) skrev en artikel där syftet var att belysa utomhusmljöns 

påverkan på elevernas inställning till och kunskaper om växter i Slovakien. Det var en 

kvantitativ studie som använder sig av kvasiexperimentella metoder på årskurs fem elever. 

Före och efter prov användes för att mäta elevernas kunskaper tillsammans med 

frågeformulär. Resultatet visade att när man fokuserar på växter utomhus har det en 

betydande inverkan på elevernas inställning till samt kunskaper om växterna. Det resulterade i 

en bättre inställning till biologi. När eleverna befann sig på en plats med mycket växter och 

träd kunde eleverna förbättra förståelsen av växternas betydelse ute i naturen. I likhet med 

resultatet från Wistof (2013) visade Fančovičová och Prokops att lärarna uppmanades till att 

använda skolgården för att bygga positiva attityder samt förbättra kunskaper om växter som 

de kunde förmedla till eleverna (Fančovičová och Prokops:2011). 

 

Syftet med den kvalitativa studien av Szczepanski och Dahlgren var att få syn på vilka 

uppfattningar lärare hade om lärande och undervisning utomhus (Szczepanski och Dahlgren, 

2011). Den kvalitativa delen bestod av 15 intervjuer på lärare i två grundskolor. Resultatet 
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visade att det var viktigt med samspel med omgivningen utomhus, det gav en starkare 

verklighetsanknytning. Szczepanski och Dahlgren underströk vikten av växelverkan mellan 

lärande inomhus och utomhus, vilket enligt författarna skapade ett positivt resultat. 

Szczepanski och Andersson (2015) gjorde en fenomenografisk- och kvalitativ studie. Den 

kvalitativa metoden bestod av intervjuer på 15 sakkunniga professorer. Syftet med studien var 

att utveckla förståelsen av lärmiljöns betydelse för lärande och undervisning. Deras resultat 

uttryckte i likhet med Szczepanski och Dahlgren (2011) att platsen för lärandet hade betydelse 

tillsammans med samspelet mellan omgivningen och varandra. Båda studierna poängterade 

olika möjligheter och styrkor med betydelsen för lärandet och undervisning i utomhusmiljön. 

Dock skiljde studiernas resultat sig, Szczepanski och Andersson (2015) lade vikt vid att 

lärarna skulle ta tillvara på de befintliga resurserna i utomhusmiljön.   

 

Trots att studiernas metoder skiljer sig åt visar resultaten gemensamt att elever lär sig av 

utomhusundervisning. Forskningsresultaten visar en motivationshöjande effekt som främjar 

elevers lärande när undervisningen sker på olika platser utomhus. Eleverna får en starkare 

verklighetsanknytning som skapar en ökad förståelse för ämnet biologi. Utifrån en 

lärandekontext pekar resultatet på att det är viktig med ett samspel mellan inomhus-och 

utomhusundervisning för att skapa positiva resultat.  

5.2 MÖJLIGHETER OCH HINDER   

I en kvalitativ- och kvantitativ studie i Storbritannien gjord av Scott, Boyd, Scott och 

Colquhoun (2015) undersöktes möjligheter och hinder för lärare att arbeta med biologi 

utomhus eller via fältarbete. Studien baserades på frågeformulär där 60 lärarstudenter fick 

svara på frågor om utomhusundervisning och fältarbete. Studien innehöll 

även gruppdiskussioner med studenterna som deltog i studien. Resultatet visade ett flertal 

betydande hinder för arbetet med biologi utomhus (s:174-176). Lärarna menade att det kunde 

vara svårt att koppla utomhusundervisningen till läroplanen samtidigt som klasstorleken sågs 

som ett potentiellt hinder. Klasserna var stora vilket medförde att lärarna måste säkerställa ett 

tryggt förhållande mellan vuxna och barn. Det medförde att lärarna oftast inte kunde ta ut en 

klass själv utan de var tvungna att ta hjälp av kollegor som inte alltid hade tid.  

 

Tiden var även en bristvara. Skoldagarna ser ut på ett visst sätt och lärarna kunde inte 

prioritera bort grundämnena. Scott et al. (2015) resultat visade även att transportkostnader 



 17 

kunde uppkomma om undervisningsplatsen inte låg nära skolan. Vissa skolor bad föräldrarna 

bidra till resekostnader, vilket inte var hållbart enligt Scott et al. Studien visade dock även att 

skolgården var lättillgänglig för både personal och elever vilket resulterade i låga kostnader. 

Ett annat hinder som togs upp i studiens resultat var att lärare var ovilliga att ta ut elever när 

det uppkom pappersarbete samt administrativa belastningar. 

 

Även Passy (2012) gjorde en kvalitativ studie i Storbritannien. Studien baserades på 

observationer av elevernas användning av skolgården under utomhusundervisning på tio olika 

skolor samt på intervjuer med lärare, föräldrar och elever.  Hennes syfte med studien var att 

upptäcka hur skolorna använde sina skolgårdar samt visa effekten av att undervisa på 

skolgården i relation till elevernas lärande. I likhet med Scott et al. (2015) fann Passy (2012) 

hinder med utomhusundervisning. Resultatet visade att lärare fick en frihet i undervisningen 

när den togs ut vilket medförde ett nedsatt självförtroende på grund av rädsla för att göra fel. 

Passys resultat visade i linje med Scott et al. (2015) att det inte stod att man skulle gå ut i 

läroplanen vilket medförde att lärarna inte visste hur de skulle undervisa i en utomhusmiljö.   

 

Förutom hinder framkom följande möjligheter i studiernas resultat; Scott et al. (2015:174–

176) fann att eleverna fick en värdefull upplevelse när de togs till en utomhusmiljö som de 

inte var vana vid. Det räckte med att använda sig av skolgården på ett nytt sätt för att få 

eleverna engagerade. I början var lärarna oroliga över elevernas beteenden när de togs till nya 

platser men det visade sig att eleverna tyckte om utomhuslektionen. Eleverna främjades av 

engagemang som inte var lika lätt att få inne i klassrummet (Scott et al, 2015:174–176). 

Fisher-Maltese och Zimmerman (2015) genomförde en kvalitativ- och kvantitativ studie som 

visade resultatet att det inte går att avläsa några förändringar i elevers attityder i början av en 

studie. De utförde en studie som innehöll skriftliga före-och efter prov på 88 elever, intervjuer 

av 16 elever och fyra lärare samt elevsamtal. När studien var genomförd visade resultatet att 

elevernas inställning till miljön ändrades efter arbetet i utomhusmiljön. Intervjuerna och 

studentsamtalen synliggjorde att eleverna fick en mer empatisk syn på naturen, speciellt till 

insekter som dem i detta fall undersökte. 

 

Passys resultat visade att undervisningen på skolgården bidrog till elevers sociala, akademiska 

samt känslomässiga utveckling (Passy, 2012:36). Utomhusundervisningen gav ett uppehåll 

från den intensiva klassrumsundervisningen. Likt Scott et al. (2015)  kom Passy (2012) fram 

till att skolgården fick eleverna att engagera sig i sitt lärande. Eleverna blev integrerade på ett 
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helt annat sätt vilket medförde att undervisningen upplevdes som annorlunda. Även 

Fančovičová och Prokop (2011) redogjorde för en betydande roll i arbetet med växter. 

Eleverna kunde arbeta med växterna på skolgården, där det oftast fanns tillgång till både träd 

och växter vilket resulterade i minimala utgifter för skolan. 

 

Sammanfattningsvis synliggör två forskningsresultat hinder med utomhusundervisning.  

Resultaten visar att klasserna är för stora för lärarna samtidigt som tiden inte räcker 

till.  Dessutom visar resultaten att lärarna undviker utomhusundervisning på grund av nedsatt 

självförtroende. Lärarna upplever att det är svårt att koppla läroplanen till 

utomhusundervisning samtidigt som transportkostnader kan uppkomma när man tar sig till 

utomhusmiljöer. Fyra forskningsresultat finner möjligheter med utomhusundervisning.  

Gemensamt med de fyra forskningsresultaten är att eleverna känner sig mer integrerade på 

skolgården vilket i sin tur ger en positiv inverkan på elevernas lärande.  Dessutom visar 

resultatet att när eleverna engagerar sig i utomhusmiljöer förhöjs lärandet. 

 

 

6. RESULTATDISKUSSION 

Studiens resultat påvisar att elevers lärande främjas av undervisning på olika platser utomhus. 

Eleverna får en starkare verklighetsanknytning när samspelet sker mellan inomhus- och 

utomhusundervisning. Lundströms resultat styrker att kunskap utomhus med konkreta och 

verkliga situationer har vuxit fram som ett alternativ till läroboksfokuserad 

klassrumsundervisning (Lundström, 2010). Detta stärks även av Szczepanski (2007) som 

redogör att kunskap sker i samspel mellan inomhus- och utomhusmiljön. Å ena sidan hävdar 

Szczepanski att elever och lärare måste bli bättre på att lämna den formella platsen för 

lärandet. Å andra sidan visar litteraturstudiens resultat att tidsbrist är ett stort hinder för 

undervisning i utomhusmiljöer. Detta lyfts också av Carrier, Tugurian och Thomson (2013) 

från tidigare forskning där lärarna upplever att tiden är bristfällig.  

 

Studiens resultat synliggör en motivationshöjande effekt som främjar elevers lärande vilket 

ger eleverna en ökad förståelse för ämnet biologi. Dock saknas resultat som visar konkreta 

exempel på vad elever lär sig utomhus. Vandewalle (2010) synliggjorde med sin studie att 
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eleverna gick hem fulla av entusiasm kring det de gjort utomhus, dock belyser han inte vad 

eleverna lärde sig.  

 

Litteraturstudiens resultat påvisar att lärarna upplever att det är svårt att koppla läroplanen till 

utomhusundervisningen vilket Carrier, Tugurian och Thomson (2013) styrker. Även 

Lundström (2010) påpekar att den svenska läroplanen anger vad eleverna ska klara av i skolan 

men inte var undervisningen skall äga rum. Enligt resultatet ur Szczepanskis studie från 

tidigare forskning kan en oerfaren lärare ha svårt att veta hur undervisningen ska utövas, 

upplevelser och erfarenheter från utomhusundervisning är specifika och situationsbundna 

(Szczepanski, 2007). Å ena sidan påvisar forskning att ett hinder är att koppla läroplanen till 

utomhusmiljöer. Å andra sidan anser vi att hindret ligger hos den undervisande läraren istället 

för läroplanen som ger ett stort tolkningsutrymme.   

  

Studiens resultat visar även andra uppkomna hinder som att klasstorlekarna ständigt ökar och 

kostnaderna för att åka iväg sällan prioriteras. Vi betonar däremot att man inte behöver 

förknippa utomhusmiljöer med kostnader eftersom skolgården är lättillgänglig för alla. 

Dessutom visade resultatet att eleverna känner sig integrerade på skolgården vilket är en 

positiv inverkan på elevers lärande. Som Lundström (2010) påvisade i hennes resultat finns 

det en del fördelar med att undervisa ute på olika platser. Exempel på detta kan vara att 

eleverna får nya erfarenheter. Enligt läroplanen (Skolverket 2016 a:159) ska eleverna göra 

enkla fältstudier där de planerar, utför och utvärderar tillvägagångssättet. Att använda en gård 

som arena för lärande är att utgå från en utomhusmiljö. En gårdsmiljö kan berika och utöka 

vetenskapen (Lundström, 2010) och i vissa fall få elever som inte alltid är engagerade i 

naturvetenskapen att bli engagerade. Hicks (2016) konklusion är att eleverna som använder 

sig av en gårdsmiljö kommer kunna relatera till sina egna förkunskaper. Å ena sidan menar 

Hicks (2016) att ur ett elevperspektiv kan gårdsmiljön vara ett roligare ställe att lära sig på 

eftersom djur och växter förekommer i verkligheten. Å andra sidan finner vi hinder i att 

generalisera att alla elever ska uppskatta undervisning i gårdsmiljön. 

 

Forskningen har visat sig vara begränsad, det saknas fortfarande volym av empiriskt data. I 

studiens resultat saknas motsatsförhållande forskning. Därav har svårigheter uppstått med att 

kunna kritiskt analysera vårt resultat. Under studiens gång bedömer vi att det saknas studier 

som visar vad eleverna upplever kring undervisning i utomhusmiljö. Vi har erhållit fördjupad 

kunskap genom studiens process.   



 20 

 

6.1 PROBLEMATISERING   

I studiens inledande skede, vid datainsamlingen, framstod Anders Szczepanski som en 

ledande forskare inom utomhuspedagogik och utomhusundervisning. 

Han var återkommande enskilt eller vid samarbete med andra forskare vid varje sökning. I 

början tolkade vi Szczepanski som en företrädare inom utomhuspedagogik och 

utomhusundervisning, han upplevdes som en framträdande forskare inom ämnet. Nu i 

efterhand funderar vi kring hur generaliserbara resultat han framställer.   

 

Under studiens tidigare bakgrundsdel framkom det att Szczepanski (2007) ansåg att 

utomhuspedagogiken skulle kunna ses som ett hjälpmedel i den traditionella 

klassrumsundervisningen. Han ansåg även att elever och lärare måste bli bättre på att lämna 

den formella platsen, skolan, för lärandet och utforska landskapet för att inhämta 

förstahandserfarenheter (2007). I en senare studie ansåg Szczepanski fortfarande att vikten av 

växelverkan mellan lärande inom- och utomhus resulterar i det bästa resultatet. Vi tolkar det 

som om han på fyra år inte har ändrat sin uppfattning kring utomhuspedagogik. Vi ställer oss 

frågande till om han har problematiserat sin egen forskning eller endast letar som vi tolkar 

det, efter positiva effekter av lärande utomhus. Den senaste studien av Szczepanski som visas 

i denna litteraturstudie är perspektiv på plats från (2015). Resultatet i den senaste studien var 

även densamma som den första forskningen från år 2007. Varför är Szczepanski framträdande 

i förhållande till andra forskare inom samma område? Har han för stort inflytande inom 

området?   

6.2 SLUTSATS/IMPLIKATION 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad befintlig forskning säger om 

utomhusundervisning inom ämnet biologi i grundskolan. Studien har besvarat 

frågeställningarna och infriade studiens syfte. Utifrån studiens resultat tycker vi att det krävs 

ett pedagogiskt tankesätt där eleverna är delaktiga och medvetna om hur undervisningen sker. 

Genom möten med naturen kommer strategier skapas och ett samspel mellan elever och lärare 

bildas. För lärarna krävs det rutiner och förberedelser för att skapa ett naturligt sätt för 

eleverna att komma ut till olika platser. Vi anser att kontinuerlig utomhusundervisning ger 

positiva följder för eleven som exempelvis att använda skolgården eller närliggande 

utomhusmiljö till utomhusundervisning. 
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Resultatet av studiens frågeställningar visade att undervisning på olika platser skapar starkare 

verklighetsanknytning och att elevers kunskaper växer fram i relation med utomhusmiljön. 

Resultatet synliggör en motivationshöjande effekt som främjar elevers lärande vilket ger 

eleverna en ökad förståelse för ämnet biologi. Däremot uppkommer hinder såsom 

klasstorlekarna, kostnader och tiden som blir till en bristvara. Litteraturstudiens resultat 

påvisar att lärarna upplever att det är svårt att koppla läroplanen till utomhusundervisningen. 

Dessutom visade resultatet att det finns möjligheter med utomhusundervisning i form av att 

eleverna känner sig integrerade på skolgården och kan relatera till sina egna förkunskaper, 

vilket är en positiv inverkan på elevers lärande. 

 

Studien har genomsyrats av forskning om utomhusundervisning i förhållande till växter och 

djur. Den empiriska forskningen har visat sig vara begränsad så väl nationellt 

som internationellt vilket kanske kan ha att göra med okunskap eller ointresse. Tidigare 

forskning har en tendens att vara övervägande positivt till användning av undervisning i 

utomhusmiljöer. Vidare forskning kan även vara att koppla ihop digitalisering med 

utomhusundervisning. Hur kan eleverna använda sig av olika artefakter i utomhusmiljöer?   
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8. BILAGOR 

 

8.1 Bilaga 1 - artikelöversikt  

 

FÖRFAT

TARE 

TITEL SYFTE METOD  RESULTAT 

Graham 

W. Scott, 

Margaret 

Boyd, 

Lisa Scott 

& Derek 

Colquhou

n  

Barriers To 

Biological 

Fieldwork: 

What Really 

Prevents 

Teaching Out 

of Doors?      

Undersöka möjligheter/hinder 

för lärare att arbeta med 

biologi utomhus eller i 

fältarbete.  

Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod, 

skriftliga 

frågeformulär 

och 

gruppdiskussi

oner. 

Det finns hinder 

för fältstudier 

inom biologi 

men lärare har 

en vilja att ta sig 

över de 

hindrena.  

Graham 

W. Scott 

and 

Margaret 

Boyd  

A potential 
value of 
familiarity 
and 
experience: 
can informal 
fieldwork 
have a 
lasting 
impact upon 
literacy? 

Betrakta den långsiktiga 

effekten av en resa till en 

strand där eleverna får 

betrakta organismer.  

 

Fältstudier 

med 85 

stycken åk 5 

elever från tre 

klasser.  

Kvalitativ 

metod.  

Resultatet 

beskriver hur 

fältstudier 

påverkar 

eleverna. 

Fältstudier är ej 

bara till för att 

elever ska få en 

möjlighet att ha 

roligt, det kan få 

en annan 

inverkan vilket 

resulterar i 

bredare 

kunskaper. 

Rowena 

Passy  

School 

gardens: 

teaching and 

learning 

outside the 

front door.  

Syftet med studien är att 

upptäcka hur skolorna 

använder sina skolgårdar, 

samt synliggöra effekten av 

undervisning på skolgården. 

 

Kvalitativ 

studie, 10 

olika 

skolor, observ

ationer och 

intervjuer i 

två olika 

omgångar. 

Första: 79 

personer 

intervjuade 

Andra: 78 

Forskningen 

visar hur 

undervisning 

och lärande på 

skolgården kan 

ge barnen 

social, 

akademisk och 

känslomässig 

utveckling. 

Resultatet visar 

även hur 
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personer som 

blev 

intervjuade. 

användningen 

av skolgården 

kan ses som ett 

hinder samt som 

en möjlighet. 

Karen 
Wistoft 

The desire to 

learn as a 

kind of love: 

gardening, 

cooking, and 

passion in 

outdoor 

education 

Syftet med denna artikel är 

att presentera en teoretisk 

omprövning av resultat i 

utvärderingsrapporten. 

 

Studien är 

baserad på 

kvalitativa 

och 

kvantitativa 

studier som 

utförs av 

utbildningsfor

skare. 

     

 

Studien visar att 

elevernas aktiva 

deltagande i 

utomhusmiljön 

stärker deras 

egna 

värderingar, 

idéer och 

handlingar.  

 

Jana 
Fančovičo
vá & 
Pavol 
Prokop  
                 
             
         
 

Plants have a 

chance: 

outdoor 

educational 

programs 

alter 

students’ 

knowledge 

and attitudes 

towards 

plants’ 

Syftet med studien är att 

undersöka om platsen 

påverkar elevernas inställning 

till och kunskap om växter. 

 

Kvalitativ 

metod med 

inslag av 

kvasi-

experimentell

a metoder. 

 

Studien visar att 

utomhuspedago

gik som 

fokuserar på 

växter har haft 

en inverkan på 

deltagarnas 

inställning till 

och kunskap om 

växter. 

 

Carley 
Fisher-
Maltese& 
Timothy 
D. 
Zimmerm
an 
                 
    
                 
             
         
 

A Garden-

Based 

Approach to 

Teaching 

Life 

Science 

Produces 

Shifts in 

Students’ 

Attitudes 

toward the 

Environment.

             

             

         

 

Den empiriska datan 

användes för att bedöma ifall 

elevernas inställning till 

miljön ändrades genom deras 

användning av 

skolträdgården. 

Studien är 

baserad på 

kvalitativa 

och 

kvantitativa 

studier.      

 

Elevernas 

miljöhänsyn 

förändrades till 

det sämre. 

De kvantitativa 

undersökningsd

ata för denna 

studie visade 

inga statistiskt 

viktiga 

förändringar i 

attityder. I 

kontrast till 

undersökningsd

ata där 

intervjuer och 

studentsamtal 

sker till en 

förbättring av 
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elevernas 

attityder till följ 

av en mer 

empatisk syn på 

naturen, och 

speciellt 

insekter.  

Anders 

Szczepans

ki and 

Lars Owe 

Dahlgren  

     

Lärares 

uppfattningar 

av lärande 

och 

undervisning 

utomhus.  

 

Att få syn på lärares 

uppfattningar av begreppet 

utomhuspeda- gogik.   

Kopplingar till platsen för 

lärandet, föremålen, men 

även till miljö och hälsa. 

Naturorientering påpekas i 

respondenternas didaktiska 

exempel på lärande och 

undervisningen utomhus. 
“vilka uppfattningar har lärare 

om lärande och undervisning 

utomhus”?                                   

                          
         

En empirisk 

studie   

Kvalitativ 

studie och 

kvantitativ 

studie. 

Baserad på fyra 

frågor. 1. Vad är 

utomhus- 

pedagogik för 

dig? 2. Vad är det 

för skillnad på 

lärandet utomhus 

och inomhus? 3. 

Var- för 

undervisa 

utomhus? 4. Vad 

betyder rörelsen 

för lärandet?   
Betydelsen av ett 

samspel med 

omgivningen 

utomhus som kan 

ge en starkare 

verklighetsanknyt

ning. 
Platsen skapar 

bilder och minnen 

som går att ihop 

med kunskaperna 

sammanbindas. 
Rumsliga 

begränsningarna 

upphör då 

möjligheterna 

ökar för ett mer 

kroppsrelaterat 

lärande. 
Vikten av en 

växelverkan 

mellan lärande 

inomhus och 

utomhus. 
                             

               
                             

               

 Anders 

Szczepans

ki och Per 

 Perspektiv 

på plats: 15 

professorers 

Studien explicerar relevansen 

av platsrelaterade möten i 

utomhusmiljö. 

Studien är 

fenomenograf

isk,  

Styrker 

betydelsen för 

lärandet och 
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Andersson  

                 

             

uppfattningar 

av platsens 

betydelse för 

lärande och 

undervisning 

utomhus  

                 

     

                          Kompletteras 

av en tidigare studie av 

Szczepanski   

                 

                 

Kvalitativ och 

induktiv.   

        Beskrive

r 15 

sakkunniga 

professorers 

uppfattningar 

av platsens 

betydelse för 

lärande och 

undervisning 

i ett 

utomhuspeda

gogiskt 

sammanhang.  

undervisningen 

i en 

utomhuspedago

gisk kontext. 

Inom 

naturvetenskapli

g ämnen erbjuds 

olika platser 

olika föremål 

och det har 

betydelse att få 

den 

lärandeeleven, 

att upptäcka 

vilka olika 

erbjudanden 

som finns och ta 

tillvara på dessa 

resurser.   

             

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Charlotta Thulin och Nadia Taman


