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Sammanfattning I denna litteraturöversikt finns en genomgång av artiklar som 

behandlar No-området och utomhuspedagogik. Målet var att ta 

reda på hur närområdet kan användas som stöd i No-

undervisningen. Resultatet av denna litteraturöversikt visar att 

utomhusundervisningen inte är den optimala lösningen ensamt, 

utan bör användas i kombination med den ordinarie 

undervisningen för bästa resultat. Precis som med all 

undervisning finns det problemområden även här. De problemen 

som lyftes var framförallt den tidskrävande planeringen och 

lärares osäkerhet. Däremot visade det sig att en kombination av 

inom- och utomhusundervisning gav positiva resultat hos 

eleverna. Förslag till vidare forskning är att man undersöker om 

och i så fall vad det är som ger en positiv påverkan hos eleverna 

när lektionerna sker utomhus. 
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Förord 

Under vår tid ute i verksamheten har vi observerat att lärare och elever tenderar att sitta 

inomhus och ha teoretiska lektioner inom de naturorienterande ämnena, och vi har ställt oss 

frågan; varför det? Vi har sett elever bli rastlösa, tappa intresse och förståelse vilket Lindahl 

(2003) menar är en bieffekt av att uppgifter blir för svåra och inte bygger på tidigare 

erfarenheter inom ämnesområdet. Vi vill hitta en metod som kan engagera även dessa elever.  

Många av de mål vi läser i läroplanen (Skolverket, 2015) kan uppnås genom 

utomhuslektioner, och vi kommer att presentera några av de målen senare i studien. Vi tror att 

en kombination av utomhus- och inomhuslektioner kan gynna både lärare och elever, 

eftersom vi alla lär oss på olika vis. Detta har vi undersökt genom att läsa forskning vars 

resultat presenteras i denna studie. Forskningen riktar sig främst åt årskurs 4-6, men för att 

bredda vårt material har vi läst forskning som berör årskurs 3-9. 

      Under vår lärarutbildning stötte vi på begreppet ”Utomhuspedagogik”, vilket verkade vara 

en intressant undervisningsmetod. Därför valde vi att gå vidare och undersöka forskning som 

finns inom detta område. 

      Vi skulle vilja tacka de som lagt ner möda på att läsa igenom vår text och hjälpt oss 

komma vidare i vårt arbete när vi har fastnat. Vi, Malin och Fredrik, har skrivit hela arbetet 

tillsammans. När den ena fastnat har den andra tagit vid och vi har hjälpt varandra att skriva 

ett av de bästa arbetena vi hittills har skrivit. Vi har under arbetets gång delat många skratt 

och haft genuint roligt tillsammans. Vi har även lärt oss mycket, både om 

utomhuspedagogiken, men även om metoderna och tillvägagångssättet när man gör en 

litteraturstudie. 
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1. Inledning & Bakgrund 

I bakgrunden presenteras studier som har legat till grund för arbetet. De presenteras utifrån 

följande kategorier; utomhuspedagogik, utveckling av No, viktiga faktorer för elevers lärande 

samt relevanta mål från Lgr11. Därefter definieras nyckelord för denna litteraturstudie. 

Tillslut mynnar bakgrunden ut i en beskrivning av studiens problemområde.  

      Vidare diskuteras även en del av studierna från bakgrunden i resultatdiskussionen. Genom 

bakgrunden har kategorierna i resultatdiskussionen utformats Kategorierna inkluderar bland 

annat tidsaspekt, konkretisering och motivation.  

 

1.1 Utomhuspedagogik 

Szczepanski (2014) har skrivit en artikel där han argumenterar för utomhuspedagogik i 

undervisningen. Han menar att eleverna kan uppnå en interaktion mellan känslor, handlingar 

och tankar då man kombinerar inom- och utomhusmiljön i undervisningen. Enligt honom 

undviker man då att eleverna blir begränsade av inomhusmiljön. Szczepanski (2014) menar 

att människan lär sig med alla sinnen, det vill säga genom att se, höra, lukta, smaka, känna 

och beröra, och att utomhusmiljön är en viktig tillgång för att aktivera alla sinnen.  

      Brügge och Szczepanski (2011) beskriver utomhuspedagogikens historia. De menar, att 

just använda sig av alla sina sinnen när man studerar, är en tanke och en tradition som sträcker 

sig tillbaka ända till antikens Grekland. Traditionen sträcker sig från Aristoteles och vidare 

genom århundradena via Jean-Jacques Rousseau och John Dewey. Begreppet ”learning by 

doing” myntades av Dewey och syftar till den aktiva delen av vårt lärande och att inte bara 

sitta vid bänkarna och arbeta teoretiskt utan någon större reflektion till vad eller varför vi gör 

detta. Dewey (2004) menar att intresse, vanor och talanger borde tas till vara på i 

skolsammanhang. Han tar upp ett exempel om vad som kan ske när man ger elever material 

som till exempel bomullsplantor, lin och ull. Dewey (2004) menar att eleverna, genom att 

endast få materialet, kunde dra slutsatser som att bomullsindustrin utvecklades sent på grund 

av det avancerade jobbet att separera bomullen från fröet. Genom denna upptäckt kunde de 

vidare förstå varför man bar yllekläder istället för bomullskläder förr i tiden. Dessa slutsatser 

drog eleverna på cirka 30 minuter genom att arbeta praktiskt med materialet. Vidare menar 

Dewey (2004) att praktiskt arbete leder till en naturlig gemenskap och möjlighet att 

samarbeta.  

 

1.2 Utveckling av No 

Skolverket (2008) har, i en kunskapsöversikt, kommit fram till att elevernas erfarenheter kan 

vara en tillgång i undervisningen. Man ser deras erfarenheter som ett medel för att genomföra 

en bra lektion. I samma kunskapsöversikt har man sett att No-undervisning har blivit mer 

laborativ och att eleverna har fått större ansvar i undervisningen där läraren skapar miljön som 

eleverna lär sig i. I samband med att undervisningen blev mer laborativ förändrades även 
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lärarens utformning av lektionerna. Skolverket (2008) beskriver utformningen av lektionerna 

som att lärare hade mer fokus på hur man skriver labbrapporter, snarare än innehållet i dem. 

Att reproducera rätt svar blev viktigare än att fördjupa sina faktiska kunskaper inom No. 

Eleverna drog sig för att fråga läraren när de var osäkra, eftersom det kunde leda till ett sämre 

betyg. Frågade man läraren om hjälp ansågs detta vara osjälvständigt. Nilsson (2012) fick 

liknande resultat. Där visade det sig att undervisningens fokus låg mer på vad eleverna gjorde 

och inte på vad de lärde sig om ett fenomen. Hon visade även att elevernas brist på intresse 

främst berodde på att de inte fick den hjälp de kände att de behövde för att förstå ett visst 

fenomen. Liknande resultat har även Andrée (2007) kommit fram till i sin forskning, som 

visar att laborationer inomhus görs för att producera och reproducera ”rätt” svar. Eleverna 

måste jobba individuellt för att uppnå högre betyg och ska, efter utfört experiment, kunna 

redovisa ett ”godtagbart” svar.  

     Berg och Fägerstam (2013) har gjort en utvärdering av ett projekt kallat ”Skogen som 

klassrum”. I detta projekt har 466 lärare varit involverade och fått svara på en enkät. En av 

frågorna var vilka hinder lärarna kunde se med undervisningen i skogen. Resultaten visade 

bland annat att det blev stora elevgrupper, problem med schemat och att undervisningen gav 

tidskrävande för- och efterarbete. Samtidigt svarade 181 lärare att de inte kunde se några 

hinder med att förflytta undervisningen till skogen.  

      Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) utför internationella 

studier om elevernas kunskaper i No och matematik. Skolverket (2012) har sammanfattat 

TIMSS resultat, från studien gjord 2011, i en rapport. Skolverket (2012) ställer TIMSS 

resultat från 2011 i relation till resultaten från 2007. Test görs i årskurs 4 och årskurs 8 i No 

och matematik, och i denna litteraturöversikt ligger fokus på resultaten i de naturorienterande 

ämnena. Det visade sig att årskurs 4 hade förbättrat sina resultat från 2007, medan resultaten 

för årskurs 8 i stort sätt var oförändrat. I slutdiskussionen ger Skolverket (2012) 

förbättringsförslag på hur man kan utveckla och uppnå bättre resultat i kommande studier. De 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

Den svenska skolan måste också hitta sätt att öka intresset hos eleverna för matematik och 

naturvetenskapliga ämnen i årskurs 8. Ett steg i rätt riktning är att i högre utsträckning koppla 

undervisningen till elevernas vardag, göra undervisningen mer begriplig och konkret, utgå från 

elevernas behov och intressen, samt öka elevernas inflytande över undervisningen. (Skolverket, 2012, 

s.139) 

 

Citatet ovan är riktat till årskurs 8 men eftersom resultaten från Skolverkets (2012) rapport 

visar att något händer mellan årskurs 4 och årskurs 8 är det relevant för denna litteraturstudie. 

De menar att resultatet kan bero på flera faktorer, bland annat att undervisningstiden inte 

räcker till eller att eleverna i lägre årskurser inte får den kunskapen de behöver för att kunna 

utvecklas i senare årskurser. Skolverket (2012) menar att undersökningen som TIMSS gör bör 

användas i syfte att utveckla No-undervisningen.  
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1.3 Viktiga faktorer för elevers lärande  

Nilsson (2012) har refererat till forskning där det framhålls att elevers sätt att lära sig skiljer 

sig från det sätt som lärare lär ut. Hon menar vidare att detta kan påverka elevers motivation 

och lust att lära. 

      Björklid (2005) har gjort en kunskapsöversikt där hon visar att skolmiljön har stor 

betydelse för elevernas lärande. Hon studerade artiklar där man undersökte skolgården och 

klassrummens utformning, med resultatet att en inspirerande miljö väcker lusten att lära hos 

eleverna. Björklid (2005) beskriver att den fysiska miljön, beroende på dess utformning, kan 

fungera antingen positivt eller negativt för eleverna. Om skolgården upplevs som en otrygg 

plats kan eleverna hämmas, men om den är tillgänglig och ”rolig” kan eleverna känna lust till 

lärandet. Szczepanski (2014) menar också att lusten till att lära hänger samman med en känsla 

av hälsa och välbefinnande, som i sin tur kan hänga samman med en undervisning där 

eleverna får vara aktiva när de studerar och genomför undersökningar.  

      Vidare sammanfattar Björklid (2005) att den fysiska miljön bör anpassas, i den mån man 

kan, för att eleverna ska kunna utvecklas enligt läroplanen. Detta är således en viktig faktor 

för att en lärprocess ska ske. Björklid (2005) uppmärksammar att elever upplever ett rum med 

alla sinnen. Hon menar att lokalen spelar en stor roll i elevers lärande. Därför bör man 

utforma klassrummet så att det inspirerar eleverna. Istället för att forma ett klassrum som ett 

kontor bör man sätta färg och liv i klassrummet med hjälp av till exempel bilder, tyger med 

mera. Ett stort problem som många skolor brottas med är luftkvalitén i lokalerna. Björklid 

(2005) såg, i en studie gjord av Svenska Kommunförbundet (2003), att en tredjedel av de 

tillfrågade skolorna hade en undermålig inomhusmiljö. Detta kan påverka elevers prestationer 

om de arbetar inomhus.  

      Lindahl (2003) har, i sin longitudinella studie, observerat 100 elever mellan skolåren 5-9. 

Hon har intervjuat eleverna i studien.  Eleverna har även fått svara på enkäter som handlade 

om vilka ämnen de föredrog i skolan och hur de skattade sina förmågor i de olika ämnena. 

Det hon fann, var att eleverna var positivare till de naturorienterande ämnena i årskurs 5 än 

under årskurs 9. Vidare konstaterade Lindahl (2003) att lektionstiden i de naturorienterande 

ämnena bara var 80 minuter i veckan under de tidigare skolåren, och ökade till 200 minuter i 

veckan mot slutet av dem. Hade mer tid i undervisningen, i de tidigare skolåren, fått eleverna 

att prestera bättre under de senare skolåren?  

      I Lindahls (2003) studie framkom det att elever i flera fall ansåg att fysiken och kemin var 

svårare än biologin, eftersom de sedan tidigare hade erfarenhet av biologi. De tyckte att 

fysiken och kemin hade många nya och konstiga ord som de behövde lära sig.   

Lindahl (2003) menar att eleverna saknar ”en tidig erfarenhet” (s.237) som de har i de andra 

ämnena och att de, genom denna avsaknad av erfarenhet, har svårt att göra kopplingar till 

skolämnet och då får svårt att förstå ämnet. 

      Lindahls (2003) studie visade att pojkarna var mer positivt inställda än flickorna till de 

naturorienterande ämnena i de lägre årskurserna. Däremot kände pojkarna och flickorna 

ungefär lika inför ämnena i de högre årskurserna. Lindahl (2003) menar att flickorna var mer 

intresserade av biologi och Skolverkets (2012) resultat visar också att flickor presterar bättre 

än pojkar i biologi. Skolverket (2012) speglar det som Lindahl (2003) fann i sin studie; flickor 

är i genomsnitt mindre intresserade av de naturorienterande ämnena än vad pojkarna är. 
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      Lindahls (2003) studie visade att eleverna tyckte att lektionsinnehållet var svårt och 

ointressant i många fall. Enligt Lindahl (2003) kan orsakerna till detta vara att eleverna inte 

kan koppla det som sker under lektionerna till verkligheten. Ett exempel på vad elever inte 

kan koppla till verkligheten är de formler som lärs ut i kemin. I studien undrar flera elever 

varför de ska kunna detta. Skolverket (2012) belyser den kritik svenska skolan har fått när det 

kommer till undervisningen i No och menar att undervisningen styrs av läroböcker i för stor 

utsträckning. Lindahl (2003) menar att lektionerna var förutsägbara genom att läraren började 

med en föreläsning och att eleverna sedan utförde sina laborationer. I hennes studie framkom 

det att när eleverna själva ägde undervisningen, var de mer positiva inför uppgifterna som 

utfördes. Det kunde till exempel handla om att eleverna själva fick formulera frågor kring djur 

och sedan använda ett forskande arbetssätt för att svara på frågorna. Genom att eleverna själva 

fick svara på frågor som intresserade dem, var det de som ägde lektionen och kunskapen och 

inte läraren som hade föreläsning framme vid tavlan.   

       

1.4 Lgr11 

I denna del presenteras några av de mål som man kan uppnå genom att använda sig av 

närområdet i sin undervisning. Samtliga mål som presenteras riktar sig till elever i årskurs 4-6 

och är tagna från No-målen i Lgr11 (Skolverket, 2015). 

       Ett mål som är återkommande i samtliga No-ämnen är att eleverna ska kunna genomföra 

”systematiska undersökningar”(Skolverket 2015, s.148, s.158, s.169). No ska även väcka 

nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden hos eleverna. I fysik ska man kunna 

beskriva ”krafter och rörelser i vardagssituationer …. till exempel vid cykling”(Skolverket 

2015, s.160). I syftet för No står det skrivet att ”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska 

utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet.”(Skolverket 2015, s.148, s.158, s.169). Eleverna ska även kunna använda sina 

kunskaper från No-undervisningen i vardags- och samhällslivet. I skolan ska eleverna lära sig 

att ”… ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.” (Skolverket 2015, s.9). Slutligen 

vill vi lyfta att ”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 

skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas.” (Skolverket 2015, s.10). 

 

1.5 Definition av begrepp 

Nationalencyklopedin (NE) definierar närområde (u.å.) som ”område på kort avstånd (från 

ngt) ofta kring viss bebyggelse […]”. Vidare definierar NE närmiljö (u.å.) som ”miljö i den 

närmaste omgivningen […]”. Utifrån dessa definitioner definieras närområdet och närmiljön, 

i denna litteraturöversikt, som de platser runt skolan som ligger med ca fem minuters 

gångavstånd. Här inkluderas även skolgården. Både Strid (u.å.) och Szczepanski (2014) 

definierar utomhuspedagogik som att platsen har betydelse för det som ska läras ut. De menar 

alltså att man ska utgå från platsen i förhållande till lärandet. Utomhus (u.å.) definieras av NE 

som ”ute i det fria men ofta i närheten av bostadshus”. När utomhuslektioner nämns i 
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litteraturstudien syftar det till en lektion som genomförs utomhus. Marklund (u.å.) definierar 

No som Naturorienterande ämnen och det är även så det definieras i denna litteraturstudie. 

Inom No ingår kemi, fysik och biologi. I engelska termer är No översatt till Science.  

 

1.6 Problemområde 

I den bakgrundsforskning som presenteras i litteraturstudien, har det framkommit att lärarnas 

syn på utomhuspedagogik ofta har varit negativ. Det har, enligt lärarna, medfört mer jobb, 

planering och ansvar över större grupper utomhus. Vidare, när elevernas synpunkter på 

utomhuspedagogik lyfts har det framkommit att eleverna tycker att det är givande att vara 

utomhus. Målet med denna litteraturstudie är att undersöka om utomhuspedagogiken kan 

gynna elevers lärande och om de, genom utomhuspedagogiken, kan nå högre förståelse för de 

naturorienterande ämnena. 

2. Syfte  

Syftet med denna studie var att söka svar på hur närområdet, enligt aktuell forskning, kan 

användas som stöd i No-undervisningen. Syftet är valt för att bidra till en ökad förståelse för 

hur närområdet kan användas i undervisningen och för att inspirera till utveckling av 

lärarrollen inom grundskolan. Genom att läsa relevant forskning inom området för 

litteraturstudien har det bildats underlag för en analys av forskningsresultat som kan ge svar 

på de formulerade frågeställningarna. 

 

 Hur påverkas elevers lärande av utomhusundervisning i årskurs 4-6 inom de 

naturorienterande ämnena? 

 

 Vad bör lärare tänka på när de arbetar utomhus inom de naturorienterande ämnena? 

 

3. Metod 

Detta arbete är uppbyggt som en litteraturstudie. Målet var att få en översikt i vad det finns för 

kunskaper om utomhusundervisning inom No, samt hur man kan använda sig av närområdet i 

samband med den naturorienterande undervisningen. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) menar att syftet med en litteraturstudie är just att se hur kunskapsläget ser 

ut för tillfället inom ett visst område. Ett problem som Eriksson Barajas et al. (2013) kan se, i 

vad de benämner som en allmän litteraturöversikt, är att forskare som utför studien kan välja 

att enbart använda de studier som förstärker forskarens egna tankar. De menar att slutsatserna 

i slutändan kan bli missvisande eller felaktiga på grund av detta. Med detta i åtanke, har målet 

varit att återge forskningsresultat utan egna värderingar.  
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      I denna studie har fritextsökningar genomförts. Eriksson Barajas et al.(2013) menar att 

man då väljer ord relevanta för studien, söker på dessa och sedan kombinerar orden tills man 

hittar sin empiri.  

 

3.1 Datainsamling  

Under denna rubrik kommer insamlingen av data att redovisas. Sökningar och strategier 

beskrivs ingående både i text och i bilagor. De flesta artiklarna som använts i resultatet 

hittades i någon av databaserna DiVA, SwePub eller ERIC. Några artiklar tillkom i samråd 

med handledarna. Till slut valdes 12 artiklar ut, som vidare används i resultatet.  

3.1.1 Steg 1 

Efter att syfte och frågeställningar formulerats valdes ord och termer utifrån dessa, vilka låg 

till grund för sökningarna i de olika databaserna (se bilaga B1 och B2). Eriksson Barajas et 

al.(2013) menar att det är en vanligt förekommande strategi att utgå från frågeställningarna 

när sökord väljs ut. I takt med att sökningarna fortskred, hittades flera andra termer som 

användes i vidare sökningar. Sökorden delades in i olika kategorier för att kunna rikta dessa 

mot det som var intressant för studien, exempelvis lärare och elever eller var undervisningen 

var belagd.  

      En del ordkombinationer genererade över 3000 träffar, vilket var för många abstracts att 

läsa. Då fick andra ordkombinationer ta vid, tillsammans med andra begränsningar. När 

sökningarna bestod av ordkombinationer användes booleska operatorer, vilket Eriksson 

Barajas et al. (2013) benämner som en metod för att kombinera ord i sina databassökningar. I 

sökningarna användes även trunkering vilket Eriksson Barajas et al.(2013) menar är en metod 

man kan använda sig av för att inkludera olika böjningar av ett ord. Genom att sätta en 

asterisk i slutet av ordet ”Outdoor*” öppnades det upp för till exempel Outdoor och Outdoors 

i samma sökning. Andra begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara från 2004-

2015, samt peer reviewed. När en artikel är peer reviewed innebär det, enligt Eriksson Barajas 

et al. (2013), att artikeln har blivit kritiskt granskad innan publicering. När färre än 100 träffar 

uppnåtts lästes abstracts för de artiklarna. Därifrån valdes relevant material utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. De artiklar som valdes ut var på svenska och engelska.  

 

3.1.2 Steg 2  

Nästa steg var att läsa de relevanta artiklar som valts ut. Efter att ha läst samtliga artiklar 

visade det sig att det fanns en del som inte passade in och därför valdes dessa bort i slutändan.  

      I samband med att artiklarna valts ut och lästs har även en kvalitetsgranskning gjorts. 

Genom att kvalitetsgranska det material som valts ut har en del av forskningen värderats 

högre i studien. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver hur man kan göra en granskning av 

systematiska litteraturstudier och det är denna beskrivning som har följts. Enligt denna 

beskrivning ska man bland annat se över syfte, litteratururval samt resultat. 
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3.1.3 Steg 3 

Efter att de utvalda artiklarna sammanfattats, behövdes kompletterande artiklar. Under 

läsningen i steg 2 hittades fler relevanta sökord som användes i de sista databassökningarna 

där steg 1 och steg 2 genomfördes igen. Sökningarna i respektive databas finns presenterade i 

bilaga A1-A3.  

 

3.2 Databearbetning  

Inledningsvis lästes artiklarna igenom för att få en övergripande bild av vad de handlade om. 

Samtidigt som artiklarna lästes fördes anteckningar som låg till grund för bedömningen av hur 

relevanta artiklarna var för studien. Det som undersöktes var bland annat mål och syfte med 

studien, typ av studie och hur relevant den var för denna litteraturstudie. När detta gjorts 

kunde en noggrannare läsning av analys- och resultatdel ske.  

      Till studiens analysdel var samtliga, relevanta artiklar kvalitativa studier. Det fanns inga 

kvantitativa studier av relevans utan enbart kvalitativa studier med kvantitativ ansats, det vill 

säga studier som hade till exempel för- och eftertester. Några av de artiklar som ansågs passa 

in i arbetets analysdel visade sig, allt eftersom arbetet fortskred, vara irrelevanta. Bland dessa 

studier verkade Andrées (2007) studie till en början passa in i analysdelen, men det visade sig 

att den lämpade sig bättre som bakgrundsinformation.  

     Hade alla de artiklar, som först ansågs passa in, tagits med hade denna studie behandlat 

strax över 50 artiklar. Detta hade i sin tur lett till att arbetet hade blivit för långt, men även 

väldigt spretigt utan ett klart fokus. Genom att förhålla oss till studiens syfte och 

frågeställningar valdes de relevanta artiklarna ut som behandlade de områden som syftet och 

frågeställningarna handlade om.  

      När samtliga artiklar lästs och sammanfattats, grupperades de med varandra och, genom 

detta, gavs en överblick över hur den aktuella forskningen såg ut. En slutsats som kunde dras, 

genom överblicken, var att de studier, som fanns tillgängliga, ofta gav en positiv bild av 

utomhusundervisning.  

      I bilaga C1 presenteras det som sammanfattades efter första genomläsningen av artiklarna. 

I bilaga D1 och D2 har en kort sammanfattning gjorts av de texterna som har valts ut för 

denna litteraturstudie. De kategorier resultatet presenteras i, uppkom genom syfte och 

frågeställningar. I bakgrunden återfanns de kategorier som används i resultatdiskussionen.  
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4. Resultat  

I resultatet presenteras utvalda delar av artiklarna som vidare kommer att behandlas i 

diskussionen. Resultatet av studierna visar, överlag, en positiv bild av utomhuspedagogiken 

och utomhusundervisningen. I samtliga artiklar är det främst lärarnas tankar och åsikter om 

elevernas lärande som framkommit. 

 

4.1 Att tänka på som lärare 

Brewer och Rios (2014) har skrivit en artikel som behandlar utomhusinlärning och dess 

fördelar. I artikeln har författarna sammanfattat egna erfarenheter och forskningsresultat och 

ger förslag som ska inspirera lärare att använda utomhusmiljöer i sin undervisning. De menar 

att utomhusinlärning leder till bland annat bättre hälsa men också bättre resultat för eleverna i 

No. För att nå förbättrade resultat i No i en utomhusmiljö menar författarna att verksamma 

lärare behöver träning i utomhusundervisning. Dhanapal (2013) stärker, i sin 

aktionsforskning, Brewer och Rios (2014) argument om att utomhusinlärning leder till bättre 

resultat i No. Syftet med Dhanapals (2013) aktionsforskning var att jämföra inom- och 

utomhusinlärning samt att undersöka hur elevernas kunskaper påverkades. Två klasser i 

årskurs 3, med 12 elever i varje klass, valdes ut för att göra undersökningen. Den ena klassen 

började med en inomhuslektion för att sedan ha utomhuslektion och den andra klassen hade 

lektionerna i omvänd ordning. Eleverna i studien fick göra ett för- och eftertest i samband 

med de båda lektionerna. Under lektionerna behandlades olika konstruktioner som människan 

skapat och hur olika material tillsammans utgör dessa.  Dhanapal (2013) kom, genom att 

analysera sin insamlade data, fram till att eleverna fick bättre resultat efter utomhuslektionen 

än efter inomhuslektionen. Hon menar att detta visar att kombinationen mellan de två 

metoderna ger en positiv påverkan för elevernas lärande 

        Dahlgren och Szczepanski (2011) genomförde en fenomenografisk studie där de 

undersökte utomhuspedagogik ur lärares perspektiv, genom att intervjua 15 lärare och sedan 

sammanställa deras svar. De uppmärksammade att lärarna i deras studie hade sett att 

utomhuslektioner gav positiva resultat på elevernas koncentrationsförmåga när de sedan 

fortsatte lektionen inomhus. Szczepanski (2008) har, i sin licentiatavhandling, undersökt hur 

lärare uppfattar utomhuspedagogiken. Detta har gjorts genom att sammanställa två artiklar, 

som han själv varit med och skrivit, där lärare intervjuats. I Szczepanskis (2008) studie ansåg 

lärarna att en kombination av utomhus- och inomhusundervisning var en pedagogisk tillgång 

för dem. När man kombinerar inomhus och utomhus på det viset benämner Szczepanski 

(2008) det som att man jobbar med en växelverkan.  

      Vidare har Wilhelmsson (2012) gjort en licentiatavhandling där semistrukturerade 

intervjuer av 9 lärare presenteras. Syftet med hennes studie var att undersöka lärares avsikter i 

förhållande till utomhusundervisning. I intervjuerna uppvisar lärarna olika åsikter om varför 

man ska använda sig av utomhuslärande, men gemensamt för alla var att 

utomhusundervisning bör vara ett komplement till undervisningen inomhus.  

      Harr och Spring (2014)  har genomfört en ”projektstudie” på en skola i Ohio i årskurs 5. 

Syftet med deras studie var att skapa engagemang hos eleverna genom att konkretisera hur 
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förmultning går till i naturen. De menar även att det krävs mycket av läraren, bland annat tid, 

planering och övervakning, för att få en lyckad och relevant utomhuslektion. I deras artikel tar 

de upp ett lektionstillfälle som handlar om nedbrytare och hur man kan använda sig av dessa 

för att skapa undervisningstillfällen i både utomhus- och inomhusmiljöer. I slutändan menar 

Harr och Spring (2014) att det är värt tiden planeringen kräver, då en lyckad lektion kan bli 

väldigt givande för eleverna. 

      Dillon et al. (2006) har gjort en artikel om utomhusundervisning, som är baserad på en 

metastudie som kritiskt granskat 150 artiklar från 1993-2003. Dillon et al.(2006) menar att om 

en utomhuslektion ska bli effektiv måste man vara noggrann i sin planering. De menar också 

att det är av vikt att man har en uppföljning när man återvänder till klassrummet. Dillon et al. 

(2006) poängterar även att lärare måste känna till sina elevers rädslor när man planerar en 

lektion. Skulle någon i klassen vara rädd för till exempel spindlar, får man möjlighet att 

förvarna eleven. 

 

4.2 Hur påverkas eleverna av utomhusundervisning? 

Szczepanskis (2008) sammanställning visar att en del lärare ansåg att utomhusundervisning 

bidrog till förstahandserfarenheter som var värdefulla för eleverna. Vidare menar Brewer och 

Rios (2014) att elever har lättare för att lära när de direkt kan relatera till sin vardag och sina 

erfarenheter.  

      Szczepanski (2008) menar att man, genom utomhusundervisning, kan konkretisera det 

som eleverna har svårt att förstå i klassrummet. 1 km på kartan kan kännas betydligt kortare 

än vad det egentligen är. Genom att då vara utomhus menar Szczepanski (2008) att eleverna 

kan förstå hur långt 1 km faktiskt är genom att man till exempel går 1 km tillsammans.  

      När Dahlgren och Szczepanski (2011) intervjuade lärare svarade några att lektioner 

utomhus ger eleverna en bättre verklighetsanknytning. Lärarna menar att eleverna blir 

begränsade inomhus och att de måste ha större yta att röra sig på för att aktivera alla sinnen. 

De menar att eleverna på så sätt får en större delaktighet i sitt lärande. ”En viktig kvalitet i 

undervisningen utomhus består enligt vissa respondenter i att hand, huvud och hjärta 

samverkar i lärprocessen …” (Dahlgren & Szczepanski, 2011, s. 43).  En fördel som 

Dhanapal (2013) såg med utomhusundervisningen var att eleverna blev mer engagerade i sitt 

lärande och att de fick fler möjligheter att använda fler sinnen i sitt lärande. 

      Andersson och Szczepanski (2015) genomförde en fenomenografisk studie där de 

intervjuade 15 sakkunniga professorer som har gett sina synpunkter på utomhuspedagogik. 

Andersson och Szczepanski (2015) har sammanställt deras svar och kommit fram till att om 

man undervisar inomhus begränsas eleverna i de sinnliga kopplingarna.  De menar att ju fler 

sinnliga kopplingar eleverna kan göra, desto större chans är det att eleverna minns stoffet.  

      Eick (2011) har genomfört en fallstudie där han har intervjuat en lärare för tredje klass. 

Under intervjun berättade läraren att hon upplevde att eleverna fick en större förståelse då de 

arbetade utomhus och att de bättre kunde koppla ihop arbetet med vad de läst tidigare. 

Läraren observerade även att eleverna började upptäcka under andra tidpunkter än under den 

naturorienterande ämnesundervisningen, bland annat under rasterna i skolan.  

      Fägerstams (2012) doktorsavhandling om utomhuslärande är baserad på fyra av hennes 
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tidigare artiklar. I doktorsavhandlingen har varje verk sammanfattats och presenterats 

individuellt, för att sedan analyseras tillsammans.  I ett av hennes tidigare verk har hon 

studerat fyra klasser. Hälften av klasserna fick extra utomhuslektioner medan andra hälften 

fick behålla den ordinarie undervisningen. Hon lät elever göra ett test, och sedan, efter fem 

månader, genomförde hon semistrukturerade intervjuer med samma elever. Därefter har 

Fägerstam (2012) sammanställt svaren. Det visade sig att elever inte presterade signifikant 

bättre på testerna. Däremot kunde eleverna, som var med på utomhuslektionerna, minnas och 

återberätta bättre än eleverna som följde den ordinarie undervisningen. 

      Lärarna i Wilhelmssons (2012) studie berättade anledningar till varför de har valt att ha 

undervisning utomhus. Två anledningar var att eleverna skulle öva på samarbetsförmågan 

samt att eleverna skulle få använda sig av flera sinnen för sitt lärande. De uppmuntrar 

eleverna till att samarbeta då de kan lära av varandra och på så vis nå bättre resultat. I 

Fägerstams (2012) doktorsavhandling genomfördes även en undersökning om lärare och 

elevers åsikter kring utomhusundervisning. Fägerstams (2012) resultat visar att den sociala 

gemenskapen ökade under utomhuslektionerna, vilket ledde till att eleverna samarbetade 

bättre. Att den sociala gemenskapen ökar är något som även Dahlgren och Szczepanski 

(2011) menar.  

      Dhanapal (2013) menar att elever är mer ivriga inför utomhuslektionerna då de får 

möjligheter att undersöka och observera med alla sinnen och sedan göra kopplingar till deras 

No-kunskaper. Eick (2011) visar i sin studie att eleverna visade större motivation och 

engagemang utomhus. Läraren i studien menar att eleverna är redo att börja innan lektionen 

har startat. Tillfället läraren syftar på är då de ska undersöka fjärilar som finns i skolans 

trädgård. När läraren då ska starta lektionen menar hon att eleverna redan är på plats och är 

”på hugget”.  

      Dahlgren och Szczepanski (2011) menar att platsen och lärandet bör mötas för att skapa 

en elevnära kunskap. Vidare menar Andersson och Szczepanski (2015) att om man ger sig ut i 

naturens miljöer skapar man förutsättningar för att elever ska förstå och kunna dra slutsatser 

kring händelser som sker i samband med exkursionerna. 

      Hiller och Kitsantas (2014) genomförde en studie där syftet var att undersöka hur elevers 

prestationer påverkades av olika förutsättningar. De erbjöd elever att delta i ett projekt som 

involverade hästskokrabbor, där eleverna skulle vara utomhus och samla in data om 

hästskokrabborna, såsom deras längd och hur många som hittades inom ett utvalt område. 

Samtidigt följde övriga elever den tänkta inomhusundervisningen enligt läroplanen som också 

involverade hästskokrabbor. Båda grupperna gjorde ett för- och eftertest som analyserades. 

Det visade sig att gruppen som var utomhus och arbetade praktiskt lyckades bättre än den 

andra gruppen när det kom till skolprestationer. Hiller och Kitsantas (2014) förtydligar att det 

är eleverna själva som fått välja om de ville delta i projektet eller inte, vilket de menar, kan 

innebära att elever med intresse för No valde att delta. På så vis antyder Hiller och Kitsantas 

(2014) att resultatet kan ha påverkats av detta.  

      Harr och Spring (2014)  kom i sin studie fram till att erfarenheterna eleverna fick utomhus 

i kombination med ämnesövergripande arbete och extra långa lektioner hade stor påverkan för 

elevernas förståelse för den närliggande miljön.  

      Lundström (2010) har gjort en litteraturöversikt där syftet var att få en överblick i 

samarbetet mellan skola och lantbruk. Hon menar att gården kan konkretisera det teoretiska 
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som eleverna lär sig i klassrummet. Genom att göra så, menar Lundström (2010) att eleverna 

kan få en bättre förståelse och se ett samband till sina tidigare kunskaper. Man kan till 

exempel odla växter och på så vis konkretisera fotosyntesen.  

      Fägerstam (2012) menar att eleverna i hennes studie uppskattade att vara utomhus 

eftersom de kände att de fick erfarenheter som hade varit svårt att få i ett klassrum. 

Utomhuslektionerna gav, enligt Fägerstam (2012), fler elever möjligheten att visa kunskaper 

på andra sätt än vad de tidigare hade gjort. Samtidigt lyfter dessa elever att det även fanns 

problem i att vara utomhus. Dels var det emellanåt svårt att höra läraren, dels kunde vädret 

påverka lektionerna. Lärarna i Fägerstams (2012) studie berättade om de problem de kunde se 

med utomhuslektionerna. För det första ansåg de att en lektion inte räckte till för att lära ut till 

alla elever, och eftersom deras scheman var begränsade hade de ingen möjlighet att anpassa 

utomhuslektionerna efter sina scheman. För det andra menar lärarna att de saknade material 

för att genomföra lektionerna på bästa sätt. För det tredje tog det nästan tre månader innan 

eleverna tog utomhuslektionerna på allvar. Lärarna menar att eleverna uppförde sig som att 

det vore rast eller fritid, då de hade svårt att koncentrera sig och fokusera på innehållet av 

lektionerna.  

5. Diskussion 

Nedan kommer det först att föras en diskussion kring metod och sedan följer en diskussion 

kring resultat i förhållande till bakgrunden. I metoddiskussionen diskuteras valda delar av 

metodkapitlet. 

 

5.1 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie presenteras både svenska och internationella studier. Dels för att få ett 

större underlag, dels för att öka trovärdigheten för studien. Däremot har begränsningar gjorts 

under sökningarna genom att söka artiklar från 2004 till 2015. Detta gjordes för att begränsa 

antalet träffar, men även för att få så aktuell forskning som möjligt. En nackdel med att några 

av de valda artiklarna är utgivna mellan 2004-2011 är att forskarna har förhållit sig till den 

gamla läroplanen, då den senaste läroplanen kom ut 2011. De internationella artiklar som har 

valts ut har inte heller förhållit sig till den svenska, aktuella läroplanen. När artiklarna sedan 

lästs, har dessa aspekter tagits hänsyn till. 

      Under arbetets gång har väl valda ord använts i sökningarna. Till en början gjordes en lista 

med sökord utifrån studiens frågeställningar och syfte som sedan följdes. Sökningarna var till 

en början väldigt oorganiserade. Detta beror dels på ovana, dels för att det inte fanns någon 

klar sökstrategi när sökningarna inleddes. Allt eftersom arbetet fortskred blev sökstrategin 

bättre och började struktureras upp på ett mer systematiskt sätt.  Fler ord och 

ordkombinationer började användas vilket genererade fler resultat. Varje sökning genererade i 

sin tur fler sökord som användes i vidare sökningar. Tips från handledare gav fler sökningarna 

vilket i sin tur genererade fler artiklar.  
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      Ett bortfall som skapades var efter att de utvalda artiklarna lästs. En del artiklar visade sig 

vara irrelevanta för studien och valdes därför bort. Det kunde till exempel vara så att artikeln 

enbart behandlade No och inte hade något med utomhusundervisning att göra. Däremot fanns 

det internationella studier som är överförbara till svenska klassrum. I en artikel får elever 

undersöka hästskokrabbor (genom att till exempel mäta och väga), vilket kan jämföras med 

till exempel ringmärkning av fåglar. I en annan internationell studie, studerar eleverna en 

skolträdgård och även det skulle vara en möjlighet på en svensk skola.  

      Forskningen som har använts till resultatet har varit kvalitativ. Litteraturstudien hade 

kunnat stärkas ytterligare om relevanta, kvantitativa studier hittats och använts, eftersom en 

kvantitativ studie hade kunnat ge underlag i ett större perspektiv.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie har det framkommit både för- och nackdelar med 

utomhusundervisning. I följande diskussion ställs det som framkom i bakgrunden i relation 

till resultatet. Det kommer att diskuteras utifrån följande kategorier; motivation, 

lektionsupplägg och vana, tidsaspekten samt konkretisering och utforskning.  

 

5.2.1 Motivation 

Ett uppdrag som alla lärare har gemensamt och som står skrivet i läroplanen (Skolverket 

2015), är att skolan ska bidra till elevernas nyfikenhet och lust att lära samt att utforska. 

Utomhuslektionerna kan vara ett sätt att nå detta mål på. Samtidigt är det inte alla elever som 

uppskattar utomhuslektioner. Fägerstams (2012) studie visar att en del elever föredrar att 

arbeta inomhus. Denna grupp av elever kan missunnas av arbete utomhus. Om det ska vara 

”en skola för alla”, ska man då premiera en del elever genom att tillgodose en del elevers 

behov, men inte allas?  

      Ett av de mål som lyfts från läroplanen (Skolverket 2015) är att skolan ska väcka en 

nyfikenhet hos eleverna. Genom att vara utomhus med en uppgift som till exempel ”vilka 

krafter finns på lekplatsen” (rörelseenergi, friktion etc.) kan miljön i samband med uppgiften 

väcka en nyfikenhet utan att läraren behöver locka fram den. Ett annat mål är att elever ska 

kunna beskriva ”krafter och rörelser i vardagssituationer …. till exempel vid 

cykling”(Skolverket 2015, s.160). Detta skulle man kunna göra teoretiskt inomhus, men 

samtidigt skulle det kunna bli en utomhuslektion av det, där eleverna får testa att till exempel 

gunga och lägga fokus på vilka krafter de känner. Att gunga är något som förmodligen alla 

elever har gjort någon gång utan att tänka på just vilka krafter som styr. Det skulle kunna bli 

en riktigt rolig lektion. Precis som Dhanapal (2013) nämner blev eleverna mer ivriga när det 

gällde lektionerna utomhus och Eick (2011) menar vidare att elevernas engagemang ökar 

under lektionerna utomhus. Är eleverna motiverade kan man anta att de både vill lära och 

intressera sig för innehållet av lektionen. 
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5.2.2 Lektionsupplägg och vana 

Lärarna i Fägerstams (2012) studie lyfte att brist på material gjorde att lektionerna utomhus 

inte kunde genomföras på bästa sätt. Det får oss att ställa frågan; hur mycket material behöver 

man? I naturen, eller närområdet, kan man finna mycket material att använda sig av. Vi anser 

att man ska ta vara på barnens kreativitet. En pinne behöver inte bara vara en pinne, utan 

skulle till exempel kunna vara en metod för att mäta saker i naturen. Lärare bör därför försöka 

skapa en fungerande lektion med hjälp av det material som finns på skolgården eller i 

närområdet inom ramarna för det som ska läras ut. Det vi kan se som ett hinder hos lärarna, är 

att de inte vågar göra fel. 

      Enligt Szczepanski (2008) ansåg flera lärare att det var svårt att hålla koll på alla elever 

utomhus. En faktor för att få en fungerande utomhusundervisning kan således bli att man inte 

bör vara för många i klassen eller att lärarna erbjuds stöd av andra vuxna på skolan för att 

kunna genomföra lektionen. Dahlgren och Szczepanski (2011) föreslår att det bör vara en 

lärare på tio elever för att underlätta undervisningen utomhus. Detta kan dock vara svårt att 

förhålla sig till. I dagens skolor har man stora klasser och det är dessutom inte alla skolor som 

erbjuder extra personal.  

      Precis som Fägerstam (2012) belyser kan lärare avbryta en utomhuslektion och fortsätta 

lektionerna inomhus om eleverna missköter sig eller om de är oroliga för elevernas säkerhet 

och välmående. Däremot menar vi att lärare måste tro på sina elever till den grad att de vågar 

släppa eleverna. Har man aldrig försökt så kan man inte anta att det kommer misslyckas. Att 

vara utomhus kanske är det som behövs för att få engagerade elever. 

      Dillon et al. (2006) belyser vikten av uppföljning när man kommer tillbaka till 

klassrummet. Precis som i den ordinarie undervisningen behöver man ge eleverna feedback 

och feedforward i det arbete de gjort, och det är inget som blir annorlunda bara för att man har 

utomhuslektioner. Det är även viktigt att man diskuterar med eleverna för att kontrollera att de 

hänger med i vad som gjorts under lektionen. 

      (Dahlgren & Szczepanski, 2011; Fägerstam, 2012) menar att samarbetet och den sociala 

gemenskapen ökade när eleverna var utomhus. Anledningen till detta kan bero på hur man 

lägger upp utomhusundervisningen. Använder man sig av gruppuppgifter blir det naturligt att 

interaktionerna mellan eleverna ökar. Eleverna i Fägerstams (2012) studie var väldigt positiva 

till lektionerna utomhus, men de lyfter även att det emellanåt kunde vara svårt att höra vad 

läraren sa, och att vädret kunde ha stor påverkan på hur lektionen utformades. Samtidigt 

upplevde lärarna i Fägerstams (2012) studie att eleverna uppförde sig som att det vore rast de 

första gångerna de hade lektioner utomhus. Lärare som väljer att involvera utomhuslektioner i 

sin undervisning bör ha tålamod och låta det ta tid innan de får ut optimala lektioner. Genom 

att låta eleverna upptäcka utomhus, och på så vis äga innehållet i lektionerna, kan eleverna 

komma att visa större engagemang än vad de vanligtvis gör.   

 

5.2.3 Tidsaspekten 

Fägerstam (2012) beskriver, från sina intervjuer med lärare, att det kan vara svårt att passa in 

utomhusundervisning i det ordinarie schemat och (Dillon et al., 2006; Harr & Spring, 2014) 

lyfter den tidskrävande planeringen. Detta kan bero på att lärare saknar kunskap inom 
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utomhusundervisningen. Vi menar att det är tryggt att arbeta med vad man känner till, men 

detta betyder inte att man arbetar med elevers bästa i åtanke.  

      Som lärare behöver man övning inom området, genom att prova på och genomföra 

lektioner i en utomhusmiljö gör man det, vilket (Fägerstam, 2012; Brewer & Rios, 2014) 

menar. Samtidigt ska lektioner planeras, oavsett om de sker inomhus eller utomhus, och den 

extra tiden man kanske måste lägga på att planera en utomhuslektion borde inte bli väsentligt 

längre. Alla lektioner tar tid att planera, genomföra och utvärdera och det är inget som är 

unikt för utomhuslektioner. Visserligen kan det antas att lärarna varit verksamma ett tag och 

har gamla, beprövade lektioner som de kan återanvända. Samtidigt menar vi att man hela 

tiden bör utvecklas i sin lärarroll, och genom att planera nya, genomtänkta lektioner gör man 

det. Har man ett syfte med lektionen och ett klart mål över vad som ska undervisas borde det 

inte bli krångligare bara för att man förflyttar lektionen utomhus.  

 

5.2.4 Konkretisering och utforskning under No-lektionerna 

Fägerstams (2012) resultat visar att elever lättare kunde återberätta saker som de fått uppleva. 

Istället för att enbart undersöka till exempel växter i böcker, kan eleverna få söka i böcker och 

sedan gå ut och få se hur växterna ser ut i verkligheten. Det är inte allt för sällan som bild och 

verklighet skiljer sig åt.  

      Några lärare i Dahlgren och Szczepanskis (2011) studie upplevde att eleverna lärde sig 

bättre utomhus, då det hade en större verklighetsanknytning för eleverna. Utomhus fick 

eleverna även möjligheten att lära sig på fler sätt än i klassrummet. Precis som Szczepanski 

(2014) menar, lär man sig med alla sinnen, vilket kan vara svårt att uppnå genom att bara vara 

inomhus. Utomhusmiljön bör därför ses som en tillgång för att uppnå detta. Istället för att 

endast läsa om blommor i en bok kan eleverna få gå ut i naturen och känna, se och lukta på 

blomman, vilket kan leda till att de bättre kommer ihåg blomman. Problem kan uppstå om 

några elever till exempel skulle vara pollenallergiker, eftersom det under pollensäsongerna 

kan leda till obehag för eleverna.  

      I Skolverkets (2012) sammanställning av TIMSS-rapporten visade det sig att 

undervisningen behöver göras mer konkret för att eleverna ska förstå innehållet. I resultatet 

framhäver flera av författarna det positiva med att kunna konkretisera innehållet utomhus för 

eleverna. När man är utomhus ges möjligheten att utforska, mäta och känna på det som 

behandlas under lektionen, och på så vis angriper man området inte bara teoretiskt utan även 

praktiskt med flera sinnen. Genom att låta eleverna lära praktiskt och aktivt kan 

utomhuslektioner bli ett stöd för lärare inom de områden som kan vara svårt att lära teoretiskt. 

      Genom att använda sig av utomhus- och inomhusundervisning tillsammans menar 

(Dhanapal, 2013; Szczepanski, 2008; Wilhelmsson, 2012) att detta gör det lättare för eleverna 

att förstå och konkretisera innehållet av lektionerna. Vi ställer oss dock kritiska till Dhanapals 

(2013) studie där alla eleverna presterade bättre eller samma på testen efter utomhuslektionen, 

oavsett om man hade inomhuslektionen innan eller efter den. Hur kan hon då komma fram till 

att man bör använda inomhus- och utomhuslektioner som ett komplement till varandra? 

Speglar hennes resultat det hon ville komma fram till? 
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5.2.5 Slutdiskussion av resultatet 

Vi anser att resultaten Fägerstam (2012) har kommit fram till borde vara faktorer som man 

kommit fram till i de andra studierna också. Att eleverna hade svårt att höra vad läraren sa 

utomhus, borde vara mer vanligt förekommande. Anledningar till att de andra forskarna inte 

har skrivit om detta kan vara att de har genomgången inomhus och sedan beger sig utomhus, 

eller är en mindre klass och på så vis kan samlas närmare utomhus så att alla kan höra, men 

eftersom detta inte framkommer i artiklarna upplever vi att de vill förespråka 

utomhuspedagogik.   

      Vi upplever att de flesta artiklar som har lästs vill visa en positiv bild av 

utomhuspedagogik och även uppmuntra andra lärare till att arbeta på deras sätt. Det verkade 

som att informationen de valt att presentera i sina artiklar var vinklade och väl utvalda. Man 

kan anta att forskarna, vars artiklar som lästs, själva brann för detta och visade ett stort 

intresse för området. Samtidigt menar flera forskare att utomhuslektioner ska fungera som 

komplement till den ordinarie undervisningen, och vi upplevde att forskarna skyddade sig 

genom att uttrycka sig på det viset.  

      Ett annat problem som upptäcktes var att långt ifrån alla artiklarna som lästs, gav svar på 

vad eleverna egentligen gjorde under lektionerna. Det framkom inte vad som var bra med 

lektionerna mer än att det konkretiserade innehållet för eleverna. När Szczepanski (2014) 

definierar utomhuspedagogiken menar han att definitionen finns i namnet på pedagogiken. 

Kan det vara därför som många inte beskriver vad som görs under lektionerna utomhus, 

eftersom det, genom namnet, är uppenbart vad man menar med utomhuspedagogik? 

      Ingen forskning, som enbart menade att utomhuspedagogik skulle vara något negativt, har 

hittats. De som talade mest kritiskt om utomhuspedagogik var (Dillon et al., 2006; Fägerstam, 

2012; Szczepanski, 2008). Trots kritiken de lyfter, presenterade samtliga författare att 

utomhuspedagogik var mer positivt än negativt i slutändan.  Det är svårt att förhålla sig helt 

neutral till sin forskning, men eftersom att alla resultaten vi tagit del av pekar på att 

utomhuslärande ger en positiv inverkan på elevernas lärande, är detta den slutsatsen som även 

vi måste dra.  
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6. Konklusion  

Syftet med litteraturstudien var att söka svar på hur närområdet kan användas som stöd i den 

naturorienterande undervisningen. Efter att ha sammanställt samtliga artiklar är en slutsats att 

närområdet med fördel kan användas som komplement till undervisningen inomhus. Den 

första forskningsfråga var ”Hur påverkas elevers lärande av utomhusundervisning i årskurs 4-

6 inom de naturorienterande ämnena?”. Från de artiklar som presenterats i resultatet 

framkommer det att utomhusundervisning engagerade eleverna mer samtidigt som de fick 

lättare för att komma ihåg vad de gjort under lektionen. Den andra forskningsfrågan var ”Vad 

bör lärare tänka på när de arbetar utomhus inom de naturorienterande ämnena?”. I resultatet 

framkommer det att utomhusundervisning medför mer tidskrävande planering. Vad som mer 

framkommer är de negativa aspekterna kring utomhusundervisningen. Man kan inte 

kontrollera vädret och det kan vara svårt att kontrollera att samtliga elever förstår innehållet 

av lektionen. En viktig del för att få utomhuslektionen att fungera är vanan att genomföra 

utomhuslektioner, både för lärare och elev. 

 

6.1. Implikation 

Förslag till vidare forskning är att man aktivt genomför och studerar praktiska 

utomhuslektioner för att se om och i så fall hur stor påverkan det har på elevernas lärande, 

samt för att se om resultatet kan bli mer generaliserbart. Ett förslag är att man i så fall 

genomför en longitudinell studie där man kan följa flertalet klasser runt om i landet under en 

längre tid. Hälften av klasserna kan då följa den ordinarie undervisningen och den andra 

hälften kan ha extra mycket utomhuslektioner. Genom att intervjua och låta eleverna svara på 

enkäter kan man få en uppfattning om vad eleverna tycker om undervisningen. Man skulle 

även kunna analysera resultaten från de nationella proven som eleverna gör, för att se om det 

finns någon korrelation mellan mer lektioner utomhus och hur väl de lyckas på proven. En 

annan del som har saknats i denna litteraturstudie är vad eleverna gör som har en positiv 

påverkan på elevers lärande när lektionerna sker utomhus. Detta är något som man hade 

kunnat försöka ta reda på i en vidare studie. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



17 

7. Referenser 

*Andersson, P., & Szczepanski, A. (2015). Perspektiv på plats: 15 professorers uppfattningar 

av platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus. Pedagogisk forskning i 

Sverige, 20(1-2), 127-149. Från http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:812470/FULLTEXT01.pdf  

Andrée, M. (2007). Den levda läroplanen. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 

Institutionen för samhälle, kultur och lärande). Från http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:196841/FULLTEXT01.pdf 

Berg, M., & Fägerstam, E. (2013). Utvärdering [Elektronisk resurs] : skogen som klassrum :  

         Utvärdering av projektet 2009-2012. Stockholm: Naturskyddsföreningen. 

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. 

*Brewer, J., & Rios, J. (2014). Outdoor education and science achievement. Applied 

Environmental Education & Communication, 234-240.  

doi: 10.1080/1533015X.2015.975084 

Brügge, B., & Szczepanski, A. (2011). Pedagogik och ledarskap. I Brügge, B., Glantz, M. & 

Sandell, K. (Red.) Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för 

kunskap, känsla och livskvalitet. (4.,[uppdaterade, rev. Och utök.] uppl.) (s.25-52) 

Stockholm: Liber.  

*Dahlgren, LO., & Szczepanski, A. (2011). Lärares uppfattningar av lärande och 

undervisning utomhus. Didaktisk Tidskrift, 20(1), 21-48. Från http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:234955/FULLTEXT01.pdf 

Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. (4., [utök.] utg.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

*Dhanapal, S. (2013). A comparative study of the impacts and students’ perceptions of indoor 

and outdoor learning in the science classroom. Asia Pacific Forum on Science Learning 

and Teaching, 14(2), 1-23. Från 

         https://www.ied.edu.hk/apfslt/download/v14_issue2_files/dhanapal.pdf  

* Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., &   

        Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK  

         and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-111. Från  

        http://www.outlab.ie/forums/documents/the_value_of_school_science_rev 

         iew_march_2006_87320_141.pdf 

*Eick, C. (2011). Use of the Outdoor Classroom and Nature-Study to Support Science and 

Literacy Learning: A Narrative Case Study of a Third-Grade Classroom. The 

Association for Science Teacher Education, USA, (23), 789-803. doi: 10.1007/s10972-

011-9236-1 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1. 

utg.) Stockholm: Natur & Kultur.  



18 

*Fägerstam, E. (2012). Space and Place: Perspectives on outdoor teaching and learning. 

(Doktorsavhandling, Linköping University, Department of Behavioural Sciences and 

Learning). Från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:551531/FULLTEXT01.pdf 

*Harr, N., & Spring, P. (2014). Our world without decomposers: How scary! A fifth-grade  

          outdoor study of these essential organisms in ecosystems. Science and Children, March         

          2014, 28-37. Från http://static.nsta.org/files/sc1407_28.pdf 

*Hiller, S., & Kitsantas, A. (2014). The Effect of a Horseshoe Crab Citizen Science Program  

         on Middle School Student Science Performance and STEM Career Motivation. School  

         Science and Mathematics, 114 (6), 302-311. Från     

         http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=297ce674-f77c-4aa0-82e6-       

        53268dccbb60%40sessionmgr112&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d 

        %3d#AN=EJ1041504&db=eric 

Lindahl, B. (2003) Lust att lära naturvetenskap och teknik? :En longitudinell studie om   

        vägen till gymnasiet. (Doktorsavhandling. Högskolan Kristianstad, institutionen för  

        matematik och naturvetenskap). 

        https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:296000/FULLTEXT01.pdf 

*Lundström, C. (2010). Samverkan mellan skola och lantbruk – utomhuspedagogik för  

        hållbar utveckling! : en litteraturöversikt, (Precisionsodling, 2010:2). Skara: Sveriges  

        lantbruksuniversitet. Från http://pub.epsilon.slu.se/4942/1/lundstrom_c_100902.pdf 

Marklund, S. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 november, 2015, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/naturorienterande-

%C3%A4mnen 

Nilsson, P. (2012). Att se helheter i undervisningen: naturvetenskapligt perspektiv. 

Stockholm: Skolverket.  

Närmiljö. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 november, 2015, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/n%C3%A4rmilj%C3%B6 

Närområde. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 november, 2015, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/n%C3%A4romr%C3%A5de 

Strid, J.-P. (u.å.) I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 november, 2015, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utomhuspedagogik 

Skolverket (2008). Vad händer i no-undervisningen?: En kunskapsöversikt om 

undervisningen om naturorienterande ämnen i svensk grundskola 1992-2008. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2012). TIMSS 2011: svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik   

         och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2015. (2.uppl.) Stockholm: Skolverket. 

*Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap: Lärares uppfattningar om landskapet som 

lärandemiljö. (Licentiatavhandling, Linköpings universitet, Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande, Institutionen för kultur och kommunikation, Estetiska 

avdelningen). Från 

         http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:234992/FULLTEXT01.pdf  

Szczepanski, A. (2014). Utomhusbaserat lärande och undervisning. I S, de Laval. (Red.),   

         Skolans och förskolans utemiljöer: kunskap och inspiration till stöd vid planering av   



19 

         barns utemiljö. Stockholm: Skolhusgruppen. 

Utomhus. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 23 november, 2015, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/utomhus 

*Wilhelmsson, B. (2012). Teachers’ intentions for outdoor education: conceptualizing 

learning in different domains. (Licenciatavhandling, Umeå universitet, Department of 

Science and Mathematics Education). Från http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:535314/FULLTEXT02.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

8. Bilagor 

Bilaga A1 – Sökningar i databasen ERIC 

Sökningar i databasen ERIC 

Datum 

för 

sökning 

Årtal Sökord Peer 

reviewed 

Träffar Av 

intresse 

Valda 

11/11-15  “Science” 

AND 

“outdoor” 

x 970  - 

11/11-15  “Science” 

AND 

“achievement” 

AND 

“outdoor” 

x 37  5 

11/11-15  Science, 

inspiration, 

outdoor* 

x 2  0 

25/11-15 2005-

2015 

Science, 

outdoor* 

x 316  - 

25/11-15 2005-

2015 

Science, 

outdoor*, 

middle* 

x 48 5 0 

18/11-15 2004-

2015 

(science) AND 

("outdoor*" 

OR 

"schoolyard*" 

OR "school*) 

AND ("child*" 

OR "teacher*" 

OR "student*" 

OR "pupil*" 

OR "learner*" 

OR 

"instructor*" 

OR 

"educator*") 

AND 

("secondary*" 

OR 

"elementary*" 

x 26 4 0 
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OR "early" OR 

"middle") 

AND 

(achieve*) 

18/11-15  Outdoor 

schooling 

x 24 3 0 

4/12-15  Place-based 

learning 

x 248  - 

4/12-15  Place-based 

learning AND 

Science 

x 68 2 0 

11/12-15 2006- Outdoor 

education 

x 33 5 1 
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Bilaga A2 – Sökningar i databasen SwePub 

Datum för 

sökning 

Årtal Sökord Begränsning Träffar Av 

intresse 

Valda 

1/12-15  No Närområde  0  - 

1/12-15  No Närmiljö Övrig vetenskap 5  0 

1/12-15  Inspiration 

närmiljö 

 0  - 

1/12-15 2005- Utomhuspedagogik Övrig vetenskap 3  1 

1/12-15 2005- Utomhuslektion Övrig vetenskap 0  - 

1/12-15 2005- Lektion utomhus Övrig vetenskap 0  - 

1/12-15 2005- Skolgården som 

klassrum 

Övrig vetenskap 1  0 

1/12-15 2005- Skolgården Övrig vetenskap 4  0 

1/12-15 2005-  En lektion utomhus Övrig vetenskap 0  - 

1/12-15 2005- Pedagogik utomhus Övrig vetenskap 6  2 

1/12-15  No Övrig vetenskap 17154  - 

1/12-15 2010- No Övrig vetenskap 4428  - 

1/12-15  No Refereegranskat 44753  - 

1/12-15 2010- No Refereegranskat 14501  - 

11/12-15  Kasam elev*  3  - 

11/12-15  Kasam skol*  8 1 ? 

11/12-15  Mellanstadie No  4 1 ? 

11/12-15  Utomhus no  9  0 

11/12-15  Aktivt lärande  120  - 

11/12-15  Aktivt lärande 

utomhus 

 0   

11/12-15  Aktivt lärande 

mellanstadie 

 0   

11/12-15  Aktivt lärande 

grundskola 

 1  0 

11/12-15 2015- Aktivt lärande 

skol* 

 15 1 1 

11/12-15 2005- Lektion* när*  30 2 ? 

11/12-15 2005- Grundskola* no   2 ? 

11/12-15  Inspiration* no 

skola* 

 12 0  
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Bilaga A3 – Sökningar i databasen DIVA 

Datum 

för 

sökning 

Årtal Sökord Begränsningar Träffar Av 

intresse 

Utvalda 

18/11-15  No utomhus Forskningsrapport, 

Fulltext 

5  1 

18/11-15  No 

utomhuspedagogik 

Forskningsrapport, 

Fulltext 

1 1 0 

18/11-15  Outdoor schooling Forskningspublikation

, Fulltext 

0  - 

18/11-15  Outdoor Forskningspublikation

, Fulltext 

283  - 

18/11-15  Outdoor Forskningspublikation

, Fulltext, Övrigt 

vetenskapligt 

179  - 

18/11-15 2015 Outdoor Forskningspublikation

, Fulltext, Övrigt 

vetenskapligt 

15  0 

18/11-15  Outdoor teaching Forskningspublikation

, Fulltext, Övrigt 

vetenskapligt 

11 2 1 

18/11-15  Place-based 

learning 

Forskningspublikation 6  0 
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Bilaga B1 – Engelska ordsökningar 

Var? Outdoor School Schoolyard     

Vem? Child Teacher Student Pupil Learner Instructor Educator 

När? Middle Secondary Elementary Early    

Hur? Outdoor 

schooling 

Place-

based 

learning 

Outdoor 

education 

Outdoor 

teaching 

   

Vad? Science       

Varför? Achievement Inspiration Achieve     
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Bilaga B2- Svenska ordsökningar 

Var? Närområde Närmiljö Skolgården Utomhus Skola Klassrum Utomhu

slektion 

Vem? Elev       

När? Grundskola Mellanstadie      

Hur? Utomhuspe

dagogik 

Pedagogik 

utomhus 

Aktivt 

lärande 

    

Vad? No Naturorienter

ande ämnen 

lektion     

Varför? Inspiration       

Övrigt Kasam       
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Bilaga C1 – Första genomläsning 

 Utomhuspedagogik Intervju 

med 

lärare 

Undersökning 

med elever 

Typ av studie Kritik mot 

utomhuslektioner? 

Andersson, 

P, 

Szczepanski, 

A. (2015) 

x   fenomenografisk  

Brewer, J., 

Rios, J. 

(2014 

utomhusinlärning  x artikel  

Dahlgren, 

LO., 

Szczepanski, 

A. (2011). 

x x  fenomenografisk  

Dhanapal, S. 

(2013 

utomhusinlärning  x aktionsforskning  

Dillon, J., 

Rickinson, 

M., Teamey, 

K., Morris, 

M., Choi, M. 

Y., Sanders, 

D., & 

Benefield, P. 

(2006). 

utomhusinlärning   metastudie x 

Eick, C. 

(2011). 

utomhusinlärning x  fallstudie  

Fägerstam, E. 

(2012) 

utomhusinlärning x x doktorsavhandling x 

Harr, N., 

Spring, P. 

(2014). 

utomhusinlärning  x projektstudie  

Hiller, S. & 

Kitsantas, A. 

(2014). 

utomhusinlärning  x studie  

Lundstöm, C. 

(2010) 

x   litteraturstudie  

Szczepanski, 

A.(2008). 

x x  licentiatavhandling  

Wilhelmsson, 

B. (2012). 

utomhusundervisning x  licentiatavhandling  
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Andersson, P, Szczepanski, A. (2015).  

Perspektiv på plats: 15 professorers  

uppfattningar av platsens betydelse för 

lärande och undervisning utomhus. 

En fenomenografisk studie där 15 

professorers har intervjuats i en 

semistrukturerad intervjuform. De 15 

sakkunniga professorernas svar ställs mot 

lärares tankar om utomhuslärande. 

 Brewer, J., Rios, J. (2014). Outdoor 

education and science achievement. 

De menar att utomhus utbildning borde vara 

en prioritet i skolan och listar flera positiva 

effekter av det. Men menar samtidigt att 

lärare behöver rätt sorts träning för att lyckas 

med det. De menar att elever lyckas bättre 

med det. De ger även förslag på hur man kan 

arbeta utomhus.   

Dahlgren, LO., Szczepanski, A. (2011). 

Lärares uppfattningar av lärande och 

undervisning utomhus. 

Lärares uppfattning kring 

utomhuspedagogik. De tar upp de positiva 

aspekterna kring utomhuspedagogiken. 

Växelspelet mellan teori och praktik. 

Dhanapal, S. (2013). A comparative study of 

 the impacts and students’ perceptions 

 of indoor and outdoor learning in the science 

 classroom 

Syftar till att se om inom- och 

utomhusinlärning ökar elevers resultat. Men 

även att se hur elever ser på 

utomhusinlärningen. Allt detta inom No. 

Utomhus bör fungera som ett komplement 

till inomhusundervisningen. 

Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., 

Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D., & 

Benefield, P. (2006). The value of outdoor 

learning: evidence from research in the UK 

and elsewhere. School Science Review, 

87(320), 107-111. 

 

Denna artikel är en sammanfattning av en 

större studie som kritiskt granskat 150 andra 

forskningar inom utomhusinlärning från 

1993-2003. Denna artikel tar bland annat upp 

de problem man kan stöta på under denna 

form av undervisning. 

Eick, C. (2011). Use of the Outdoor  

Classroom and Nature-Study to Support  

Science and Literacy Learning: A Narrative  

Case Study of a Third-Grade Classroom. 

Har i en fallstudie följt en verksam lärare och 

intervjuat sagda lärare. Läraren har delat 

med sig av sina erfarenheter kring lektioner  

utomhus. Författaren menar att klassrummet 

utomhus ger en verklighetsanknytning till  

den ordinarie undervisningen 

Fägerstam, E. (2012). Space and Place:  

Perspectives on outdoor teaching and  

learning. 

Doktorsavhandling som baseras på fyra  

tidigare verk av författaren. En av de få  

artiklar som ställer sig kritiskt till  

utomhusundervisningen och såg problem  

med det. 
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Harr, N., Spring, P. (2014). Our world 

without decomposers: How scary! A fifth- 

grade outdoor study of these essential 

organisms in ecosystems. 

Ger förslag på lektioner utomhus och 

inomhus.  Och menar att lektionerna ger en 

positiv inställning till No undervisningen. Ser 

mest fördelar med det men även tidsaspekten 

som ett litet bekymmer. 

Hiller, S. & Kitsantas, A. (2014). The Effect 

of a Horseshoe Crab Citizen Science          

Program on Middle School Student Science 

Performance and STEM Career Motivation. 

De tar upp effekten som gavs efter att elever 

(frivilligt) var med och bidrog till påhittad 

forskningen om hästskokrabbor, för att se om 

de lyckades bättre på prov efteråt. 86 elever 

var med i studien. Till sin hjälp hade de en 

riktig biolog. Eleverna lyckades bättre men 

kan ha berott på att eleverna var mer 

intresserade av ämnet än sina klasskamrater i 

kontrollgruppen. 

Lundstöm, C. (2010). Samverkan mellan 

skola och lantbruk – utomhuspedagogik för 

hållbar utveckling! : en litteraturöversikt. 

I en litteraturöversikt undersöks samarbetet 

mellan skola och lantbruk. Den tar upp 

platsens betydelse för lärandet och det 

konkreta som uppstår i mötet mellan djur och 

växter i verkligheten. 

Szczepanski, A.(2008). Handlingsburen  

kunskap: Lärares uppfattningar om  

landskapet som lärandemiljö. 

Licentiatavhandlingen är baserat på två av 

författarens tidigare verk. Avhandlingen 

kopplas till utomhuspedagogiken och 

författaren menar att kroppen, sinnet och 

platsen arbetar tillsammans 

Wilhelmsson, B. (2012). Teachers’ intentions 

 for outdoor education: conceptualizing  

learning in different domains. 

Består av två delstudier och inkluderar 

semistrukturerade intervjuer med lärare kring 

utomhusundervisning. Är en 

licentiatavhandling.   
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