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Sammanfattning 

  

  

Elevers resultat inom naturvetenskap fortsätter att 

försämras. Lärares undervisning har granskats och det har 

fastställts att den naturvetenskapliga undervisningen i 

svenska skolan är bristfällig. Denna litteraturstudies område 

är utomhuspedagogik kopplat till de naturvetenskapliga 

ämnena biologi, kemi och fysik. Syftet med litteraturstudien 

är att undersöka vad tidigare forskning tar upp om det 

utomhuspedagogiska arbetssättet, samt om vilka 

erfarenheter verksamma individer inom skolan har gällande 

den utomhuspedagogiska undervisningen. Frågeställningen 

vi utgått från är: Vilka möjligheter och hinder finns det med 

det utomhuspedagogiska arbetssättet för elever och lärare 

inom den naturvetenskapliga undervisningen? Vi har 

använt oss av metoden systematisk litteraturstudie för att 

undersöka relevant forskning inom det valda området. De 

viktigaste resultaten visar att det finns både möjligheter och 

hinder med utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga 

undervisningen. Större delen av forskningen i detta arbete 

pekar på att utomhuspedagogik är ett arbetssätt som gynnar 

elevers lärande inom naturvetenskap. Vidare forskning bör 

innefatta elevers erfarenheter och åsikter om hur deras 

lärande påverkas av det utomhuspedagogiska arbetssättet. 



 
 

Förord 

 

Vi har båda ett intresse för utomhuspedagogik och vill lära oss mer om vad detta arbetssätt har 

för påverkan på elevers lärande. Vi inriktar oss på ämnet naturvetenskap, där vi anser att det 

finns rika möjligheter till att förlägga undervisningen utomhus, men även möjligheter att 

använda sig av naturen som ett redskap till undervisningen inomhus. Utifrån erfarenheter från 

observationer under våra VFU-perioder (Verksamhetsförlagd utbildning) har vi upplevt att 

lärare helst undviker att förlägga undervisningen i utemiljön. Vi upplever inte att det 

utomhuspedagogiska arbetssättet har en stor del i de naturvetenskapliga 

undervisningssammanhangen gällande biologi, kemi och fysik. Därför har intresset för att 

fördjupa oss i forskning inom detta område väckts och vi ställer oss frågande till varför lärare 

undviker att undervisa utomhus. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Ingrid Gyllenlager och Anders Jakobsson som 

stöttat och gett oss vägledning genom detta arbete. 

Jessica Blomster och Therése Hall. 
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1. Inledning 

 
I skolans kursplan för naturvetenskap påtalas det att ämnena biologi, kemi och fysik har sitt 

ursprung i människans nyfikenhet och ett behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld 

(Skolverket, 2011). Nilsson (2005) menar att med hjälp av erfarenheter och upplevelser 

utvecklar barn begrepp om saker och händelser i vardagen utifrån sin kulturella och sociala 

omgivning. Med hjälp av naturen som resurs leder lärandet utomhus till den direkta upplevelsen 

där barnet får en omedelbar kontakt med verkligheten och kan ge större förståelse för sin 

omvärld (Brügge & Szczepanski, 2011). Brodin och Lindstrand (2008) påpekar att naturen med 

sin stora rikedom kan stimulera barns sinnen och erbjuda stora möjligheter till lärande. Naturen 

är berikad med olika färger, former och dofter som väcker nyfikenhet och olika känslor hos 

barnet. Med hjälp av naturen öppnas möjligheter till att hämta kunskap, inspiration och känsla 

vilket leder till att barn utvecklar en lust till att lära (Brügge & Szczepanski, 2011). 

 

Elevers kunskaper och resultat inom naturvetenskap har över tid försämrats kraftigt. I den 

senaste PISA undersökningen år 2012 var Sverige det land där resultaten hade försämrats mest. 

Anledningen till de försämrade prestationerna hos eleverna har ingen enkel förklaring, utan är 

troligen en effekt av flera faktorer. Några av de påverkande faktorerna kan ha en koppling till 

skolan, men även till de samhällsförändringar som ständigt sker (Skolverket, 2013). I dagens 

moderna samhälle kan det finnas en risk att lärandet i utemiljön blir bortglömt. Med teknikens 

hjälp är det idag inte en självklarhet att gå ut i den verkliga miljön för att skapa sig en 

uppfattning om sin omgivning. Tekniken ger oss möjligheter att färdas genom tid och rum och 

att undersöka och upptäcka sådant som inte finns i vår utemiljö. Detta bidrar till att vi vet och 

kan mycket om olika fenomen som vi aldrig stött på i verkligheten och om platser vi aldrig har 

besökt. Däremot är det autentiska lärandet i utemiljön också väldigt viktigt där elever får skapa 

förstahandserfarenheter med det som naturen har att erbjuda (Bergdahl Johansson & Söderberg, 

2016). 

       

Brügge och Szczepanski (2011) talar om att undervisningen inomhus och utomhus ska ha ett 

samspel och komplettera varandra. I jämförelse med den traditionella undervisningen som 

oftast sker inom fyra väggar, ger utomhusundervisningen möjligheter till lärandemiljöer där 

man får använda hela kroppen och alla sinnen hos barnet sätts på prov. Brügge och Szczepanski 

(2011) påtalar att anledningen till att lärare inte utnyttjar naturen i undervisningen är för att 
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utomhuspedagogik inte har varit ett naturligt inslag i lärarutbildningen. Detta gör att lärare inte 

har tillräckligt med kunskap inom denna sorts pedagogik och vetskapen om hur man ska 

använda sig av naturen i sin undervisning. Ärlemalm-Hagsér (2008) talar om vilka 

uppfattningar förskolelärare har om läroplanens natur och miljöuppdrag. I deras studie framkom 

det att majoriteten av lärarna ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap om hur de praktiskt 

kan använda sig av naturen som en resurs i undervisningen. 
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2. Bakgrund  

 

I detta avsnitt beskrivs och definieras begreppet utomhuspedagogik. En historisk tillbakablick 

ges där vi får syn på hur utomhuspedagogiken har utvecklats och förändrats över tid, fram till 

idag. Betydelsefulla forskare och filosofer som har en koppling till utomhuspedagogikens 

historia lyfts även fram. 

 

2.1 Definitionen av begreppet utomhuspedagogik 
 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) definieras begreppet utomhuspedagogik som ett lärande 

där man utgår från platsens betydelse, samt att utomhuspedagogiken bygger på ett samspel 

mellan verkliga upplevelser och textbaserat lärande. Brügge och Szczepanski (2011) talar om 

att begreppet utomhuspedagogik har många tolkningar men de grundar sin definition av 

begreppet likt hur Nationellt centrum för utomhuspedagogik gör. Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik vid Linköpings universitet definierar begreppet utomhuspedagogik på detta 

vis: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 

bl.a. innebär: 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (Linköpings universitet, 2006). 

 

I denna litteraturstudie har vi valt att inte fokusera på samhällslivet och kulturlandskapet, som 

är en del av begreppet utomhuspedagogik enligt Linköpings universitet. Vi har istället valt att 

fokusera på vad platsen har för betydelse för lärandet och att lärandet flyttas ut i naturen där 

växelspelet mellan teori och praktik träder fram. Begreppet utomhuspedagogik betyder utifrån 

vårt resonemang att läraren utnyttjar naturen som en resurs för barns lärande. Med naturen som 

resurs menar vi att naturen kan vara en del i skolans verksamhet och att utemiljön kan 

komplettera lektionerna inomhus. Vi har förhoppningar om att naturen kan användas som resurs 

i alla ämnen i skolan. I vår definition av utomhuspedagogik bör barnen i alla åldrar i sin 

kunskapsutveckling få tillgång till att vara ute och använda alla sina sinnen och hela kroppen. 
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Vi resonerar att utomhuslektioner passar alla årskurser, men det kräver att läraren anpassar 

lektionerna till barnens ålder. 

 

2.2 Historisk tillbakablick inom utomhuspedagogiken 
 

Szczepanski (2007) talar om att dagens utomhuspedagogik ser annorlunda ut nu jämfört med 

förr i tiden. Förr fanns det ett samband mellan den teoretiska läran och den praktiska läran i 

hemmet men inte i skolan. I hemmet överfördes kunskaper om t ex. odling, jakt och matlagning 

mellan generationerna. Däremot menar Szczepanski att i skolans lärmiljö hämmades 

utvecklingen hos eleverna då istället för att förena sambandet mellan teori och praktik skiljde 

dem åt. Anledningen var att lärarna fokuserade på vikten av att “tala som en bok”, det vill säga 

att de ville prata ordagrant och fint. Lärandet blev då istället något som byggde på texter och 

eleverna fick sällan tillfälle att utöva något praktiskt, lärande och verklighet skiljdes alltså åt 

(Szczepanski, 2007). 

 

Brügge och Szczepanski (2011) beskriver hur utomhuspedagogiken har utvecklats över tid. En 

historisk knutpunkt utgörs av filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr) som utgick från människans 

sinnen och erfarenheter, vilket är en stor del av det utomhuspedagogiska lärandet. Den tjeckiska 

pedagogen Johann Amos Comenius (1592-1670) förde sedan vidare det autentiska lärandet, 

han förespråkade en förmedling av undervisningsinnehåll genom att göra det i en autentisk 

miljö, alltså att lärandet skulle ske i en verklig miljö. Han menade även att lärandet skulle 

grunda sig i att använda sig av sina sinnen för att undervisningen skulle bli mer givande. En 

annan betydelsefull gestalt inom utomhuspedagogiken var Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) 

som starkt poängterade vikten av mötet mellan barnet och verkligheten. Han menade att det är 

vid användningen av våra sinnen som människan skaffade sig kunskap. Innebörden av att läsa 

en bok ansåg han vara att lita på någon annans förnuft och inte sitt eget eftersom personen då 

inte använt sina egna sinnen (Brügge & Szczepanski, 2011). 

 

Ellen Key (1849-1926), Maria Montessori (1870-1952 och John Dewey (1859-1952) är andra 

pedagoger som förespråkade betydelsen av att ha en kontakt med verkligheten. Alla dessa 

pedagoger lyfter fram vikten av den skapande fantasin, handens kunskap och sinnesbildningen 

(Szczepanski, 2007). Ellen Key var en person som inte enbart förespråkade 

klassrumsundervisning, utan även en användning av andra platser i lärandeprocessen. Hon 
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menade dessutom att det var viktigt att barnen inte bara skulle söka kunskap i t ex. biblioteken 

utan att sökandet också skulle ske i verkligheten. Även Maria Montessori förespråkade om att 

hela omgivningen skulle ses som ett läromedel där hon ville utveckla ett helhetstänkande hos 

barnen där hela kroppen skulle vara delaktig i lärandeprocessen (Brügge & Szczepanski, 2011). 

 

John Dewey har en stor roll inom utomhuspedagogiken med sin teori som kallas för “Learning 

by doing”. Innebörden av denna teori är att praktik, teori, reflektion och handling ska förenas 

och att den införskaffade kunskapen ska kunna utnyttjas i verkligheten. Han poängterade att 

praktisk kunskap har samma värde som teoretisk kunskap, och att dessa två kunskapsformer 

ska förvärvas genom aktiviteter utomhus. Dewey menade att begreppsbildningen underlättades 

genom praktisk undervisning där man hanterade konkret material i omgivningen (Brügge & 

Szczepanski, 2011). Ett stort genombrott för utomhuspedagogiken inom den svenska skolan 

var när svenska turistföreningen började ge ut stipendier till skolresor under slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet. Det var inte förrän då skolor kunde åka ut och förlägga sin 

undervisning ute i naturen (Brügge & Szczepanski, 2011). 

 

2.3 Utomhuspedagogik i de naturvetenskapliga ämnena 
 

I dagens samhälle förekommer utomhuspedagogiken i flera former och på olika platser i 

samhället. Denna sorts pedagogik bedrivs idag vanligtvis i parker, skolgårdar, skogen samt i 

trädgårdar. Det finns så kallade ”Ur och skur förskolor och – skolor” samt olika ”Naturskolor”. 

Dessa verksamheter har en inriktning med särskild satsning på utomhuspedagogiken där 

verksamheterna använder naturen som en central resurs för barnens lärande och utveckling 

(Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 2011). 

 

Det är lärarens ansvar att se till att eleverna får skapa möten med naturen. Dock menar Nilsson 

(2008) att lärarnas upplevelser inom naturvetenskapen från deras egen skolgång, påverkar hur 

de väljer att utforma sin framtida undervisning för sina elever.  De lärare som har negativa 

erfarenheter kring naturvetenskapen tenderar i att ha lågt självförtroende kring undervisningen 

inom detta ämne. Detta kan därför bidra till att lärarna drar sig från att lämna sin 

bekvämlighetszon i klassrummet, vilket leder till att elevernas utveckling kan påverkas 

negativt. En annan faktor som hindrar elevernas lärande kan vara att de själva känner en rädsla 

och osäkerhet när de lämnar den välbekanta skolmiljön och istället vistas i naturen. Enligt 
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Mårtensson et al. (2011) är rädslan för djur och giftiga växter, och oron för att tappa bort 

gruppen och gå vilse, orsaker som kan bidra till att eleverna inte vill vara delaktiga i den 

utomhuspedagogiska verksamheten. 

 

I en rapport från Skolinspektionen (2010) poängteras det att kvaliteten i den naturvetenskapliga 

undervisningen i den svenska skolan många gånger är bristfällig. Enligt Skolinspektionen 

bedrivs inte den naturvetenskapliga undervisningen på ett sätt som bidrar till att eleverna 

utvecklar alla de förmågor och kunskaper som de ska enligt läroplanen. Detta har stor påverkan 

på elevernas kunskapsresultat och deras uppfattningar om att ämnet är oinspirerande och 

tråkigt. Därför menar Skolinspektionen att det är av stor vikt att undervisningen bedrivs av 

engagerade och kunniga lärare som ökar elevernas lust att lära (Skolinspektionen, 2010).  

 

Berg (2011) framhäver vikten av att elever i skolan ska få skapa möten med naturen samt att 

utomhuspedagogisk undervisning kan ha stora fördelar för alla elevers lärande oavsett ålder. 

Berg beskriver även att det utomhuspedagogiska arbetssättet gynnar elevernas lekbeteende 

positivt, då det uppstår mindre konflikter mellan eleverna och att skogens naturmaterial 

stimulerar barnens fantasi. Även Mårtensson et al. (2011) påpekar att det finns stora möjligheter 

till lärande för eleverna utanför klassrummets dörrar, om undervisningen förflyttas utomhus är 

det uppenbart att eleverna minns det i många år efteråt. Dock menar Mårtensson et al. att 

undervisningen måste hålla en hög pedagogisk kvalitet för att det överhuvudtaget ska kunna 

ske något lärande. Berg (2011) menar att om man förlägger undervisningen utomhus ger det 

eleverna möjlighet att på egen hand utforska och undersöka naturen och dess material med 

läraren som stöttning. Vidare betonar Berg vikten av att barn lär sig bättre när de får använda 

sina sinnen, vilket gör att de minns kunskapen under en lång tid. 
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3. Problemområde 
 

Med anledning av elevernas sjunkande resultat inom naturvetenskap från PISA undersökningen 

2012 och Skolinspektionens granskningsrapport 2010, ställer vi oss frågande om det 

utomhuspedagogiska arbetssättet kan gynna elevers lärande inom naturvetenskap. Vi anser att 

utomhuspedagogiken kan vara ett bra arbetssätt som kan öka kvaliteten i den naturvetenskapliga 

undervisningen då den blir mer varierad. Vi vill därför med denna litteraturstudie undersöka 

vad det finns för möjligheter och hinder med utomhuspedagogiken både för lärare och elever. 

Vi tror även att utomhuspedagogiken kan öka motivationen hos elever för att vilja skaffa sig ny 

kunskap inom ämnet. Detta område är intressant och lärorikt för oss i vår kommande 

yrkesutövning då det är ett omtalat arbetssätt i skolvärlden. 

 

4. Syfte 
 

Litteraturstudiens område är utomhuspedagogik kopplat till de naturvetenskapliga ämnena 

biologi, kemi och fysik. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad tidigare forskning tar 

upp om det utomhuspedagogiska arbetssättet, samt om vilka erfarenheter verksamma individer 

inom skolan har gällande den utomhuspedagogiska undervisningen.  

 

4.1 Frågeställning 
 

-  Vilka möjligheter och hinder finns det med det utomhuspedagogiska arbetssättet för 

elever och lärare inom den naturvetenskapliga undervisningen? 
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5. Metod 
 

Denna studie har utförts som en systematisk litteraturstudie, vilket innebär en fördjupning och 

analys inom ett avgränsat område. En systematisk litteraturstudie har syftet att skapa en 

sammanställning av data från tidigare forskning. Inom en systematisk litteraturstudie används 

ett systematiskt sökande efter litteratur, därefter granskas källorna kritiskt och slutligen 

sammanställs de inom ett valt område (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Denna 

litteraturstudie bygger på undersökningar och bearbetningar utförda på ett urval av 

vetenskapliga tidskriftsartiklar vilket kommer förklaras närmre nedan. Detta avsnitt är indelat i 

två underkategorier som mer ingående beskriver tillvägagångssättet och valda metoder utefter 

studiens olika delar.  

 

5.1 Datainsamling 

 

De databaser vi använt oss av för att finna våra vetenskapliga källor är: Google Scholar, 

Summon, ERIC, SwePub samt tidsskriften Nordina. Vi inledde vår sökning i Google Scholar 

som är en databas med vetenskapliga texter, tillgänglig för allmänheten (Eriksson Barajas et 

al., 2013). I denna databas var det svårt att avgränsa sökningarna vilket ledde till att vi fick för 

många träffar på våra sökord, detta resulterade i att vi endast fann en relevant källa via våra 

sökningar. Vi vände oss till Summon, som är en databas tillgänglig för studerande på Högskolan 

i Halmstad, här fann vi tre källor och via sökningar på denna databas hittade vi även databasen 

ERIC och den vetenskapliga tidskriften Nordina. Vi bestämde oss för att fortsätta vår 

sökningsprocess i ERIC och Nordina på grund av att de är inriktade på pedagogisk forskning 

och naturvetenskap, till skillnad från Google Scholar som innefattar alla ämnesområden. Via 

sökningarna valde vi tre källor i ERIC och en källa i Nordina. Därefter genomfördes sökningar 

i databasen SwePub, som omsätter artiklar, konferensbidrag avhandlingar m.m. från svenska 

lärosäten och myndigheter. Via våra sökningar i SwePub fann vi sex källor.  

 

Utifrån vårt bestämda syfte använde vi specifika sökord för att få fram relevanta källor. I 

sökprocessen använde vi oss av inklusionskriterier, vilket betyder att man avgränsar sina 

sökningar. Kriterierna för de vetenskapliga källorna som vi sökte på skulle innefatta: “full text”, 

“Peer-Review” och ”tidskriftsartiklar”. Eriksson Barajas et al. (2013) förespråkar att 

litteraturstudien bör fokusera på aktuell forskning. Därför valde vi att göra en ytterligare 
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avgränsning i vårt sökande, där vi valde att enbart använda oss av källor som omfattar årtalen 

2000-2015.  

 

Bakomliggande faktorer till valen av sökorden var kopplade till vårt syfte, då ändamålet var att 

ta del av forskning som berörde vårt ämnesområde. Vi använde oss därför av de engelska och 

svenska sökorden “primary science”, “outdoor education” samt “utomhuspedagogik”. 

Sökorden gav ett flertal träffar i samtliga databaser vilket gav oss insikten i att vi var tvungna 

att specificera våra sökord ytterligare för att få färre träffar. Användningen av en asterisk ”*” 

och en boolesk operator “AND” tillfördes till sökningen för att begränsa den och få den mer 

specifik. Eriksson Barajas et al. (2013) hänvisar till denna typ av metod för att begränsa 

sökningen och för att få färre resultat. Exempel på sökord som innefattade booleska operatorer 

och asterisker och som gav oss relevanta förslag på källor var: ”Outdoor education*”, 

“pedagogik AND utomhus” samt “utomhuspedagogi*”. 

 

När vi fann en källa vars titel väckte vårt intresse och som tycktes ha en koppling till vårt syfte, 

resulterade det i att vi läste källans sammanfattning. Vi läste även källan överskådligt för att se 

om den var lämplig för vårt arbete. Om vi ansåg att källan var relevant för vårt syfte   

förde vi in sökordet som lett oss till källan i en sökordsöversikt (Bilaga A). I denna översikt 

förde vi även in uppgifter som innefattade: datum, databas, sökord, antal träffar samt antal valda 

källor. Vissa sökord som vi använde oss av gav inga träffar i databaserna, vilket resulterade i 

att vi inte tabellförde dessa i vår sökordsöversikt. 

 

5.2 Databearbetning 

 

Utifrån de sökningar som gjorts i vår datainsamling efter källor till vår litteraturstudie, läste vi 

cirka ett fyrtiotal källors rubriker och sammanfattningar. Genom bearbetning av källorna gavs 

då en överblick om källans innehåll var relevant för vår litteraturstudie eller inte. De källor som 

vi inte ansåg lämpa sig för vår litteraturstudie, med anledning av att de inte hade en koppling 

till vårt syfte, sorterades bort tills vi hade femton källor kvar. Nästa steg i databearbetningen 

var att läsa de femton utvalda källornas innehåll. Efter att vi båda hade läst och bearbetat 

källornas innehåll, diskuterade vi dem tillsammans och insåg att ett par av dem inte var 

användbara för vårt syfte. Därför påbörjades en ny sökning efter ett antal nya källor. Med hjälp 

av den nya sökningen, fick vi slutligen fram sammanlagt femton relevanta källor för vårt syfte. 

När vi fått fram de femton källorna som vi skulle använda oss av gjorde vi även en 
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kategoriöversikt (Bilaga B). Detta eftersom vi med hjälp av denna fick en tydligare bild över 

vilka källor som berörde respektive kategori. Kategorierna valde vi utifrån vad källorna 

handlade om, kopplat till vårt syfte och vår frågeställning. 

 

Därefter fördjupade vi oss i datamaterialet, vilket innebar att vi läste igenom källorna 

individuellt och plockade ut syfte, metod och resultat i dem för att sedan sammanställa detta i 

en artikelöversikt. Artikelöversikten innefattar källor, utgivare, år, databas, författare, titel, 

syfte, metod, urval, bortfall och slutsats/resultat (Bilaga C). Artikelöversikten underlättade för 

oss, då vi fick en överblick över vilken forskning vi valt och vad de fokuserade på. Även 

Eriksson Barajas et al. (2013) förespråkar en sammanställning av källorna i form av en tabell, 

då detta ger läsaren en översiktlig bild av källornas innehåll. 

 

Eftersom att vår insamlade data innefattade både engelska och svenska vetenskapliga källor, 

valde vi att översätta de engelska källornas syfte, metod och resultat till svenska. Anledningen 

till detta var att vi ansåg att det blev enklare för oss att få en förståelse för källornas innehåll. 

Nästa steg i databearbetningen var att jämföra de olika källornas resultatdelar. När vi granskade 

källorna fann vi likheter och skillnader mellan dem. Vi började att leta efter teman till vår 

resultatdel i examensarbetet. De teman som vi sökte efter i källornas resultat var: möjligheter 

och hinder för lärare och elever med utomhuspedagogik. 
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6. Resultat 

 
I det kommande avsnittet ges en översikt över aktuell forskning inom området då vi redogör 

för de femton källornas resultat samt jämför dem med varandra. För att vi på ett tydligt sätt ska 

kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att dela in detta avsnitt i underrubriker. 

6.1 Möjligheter och hinder för lärares undervisning inom utomhuspedagogiken 

6.1.1 Lärares uppfattningar om utomhuspedagogiken som arbetssätt 

 
Ett antal av källorna talar om vad lärare har för uppfattningar om det utomhuspedagogiska 

arbetssättet, och hur de använder utomhuspedagogiken som en del i sin undervisning. Under 

åren 2008-2009 intervjuade Szczepanski (2013) 19 lärare om deras uppfattningar av 

utomhuspedagogik i grundskolan. Resultatet visar att lärarna anser att med hjälp av 

undervisning utomhus kan teori och praktik förenas samt variationsrika möten med olika 

verkliga fenomen kan skapas. Vidare visar Szczepanskis (2013) resultat att undervisning 

utomhus kan ge möjlighet att stimulera fantasin och göra det lättare för elever att befästa 

kunskaper via förstahandserfarenheter i utemiljön. Szczepanski och Dahlgrens (2011) resultat 

styrks av Szczepanski (2013), då resultatet från de femton deltagande lärarna i Szczepanski och 

Dahlgrens (2011) studie tyder på att kunskaper kan befästas lättare genom 

förstahandserfarenheter, samt att lärarna ansåg att utomhusmiljön ska ses som ett komplement 

till undervisningen inomhus.  

 

Vidare menar Szczepanski och Dahlgren (2011) att bilder och minnen från verkliga upplevelser, 

kan skapa möjligheter till ett fördjupat lärande. I studiens resultat poängterade de deltagande 

lärarna vikten av att eleverna ska få en verklighetsanknytning kopplat till ämnet som de 

undervisas i. Lärarna menar att om eleverna ska lära sig om olika trädsorter är det av stor 

betydelse att de får undersöka hur ett träd växer och hur dess omgivning ser ut i verkligheten, 

istället för att sitta i ett klassrum och läsa en bok och lära sig om de olika trädsorterna. Likt 

Szczepanskis (2013) och Szczepanski och Dahlgrens (2011) resultat visar även Wilhelmsson 

(2012) och Wilhelmsson, Ottander och Lidestav (2012) att konkreta aktiviteter och upplevelser 

ska ses som ett komplement till undervisningen inomhus, och att den övergripande avsikten för 

att arrangera utomhusundervisning är att skapa en alternativ arena för lärande. Vidare visar 

resultaten även att konkreta upplevelser och aktiviteter utomhus kan öka elevers förståelse 

exempelvis gällande lärandet inom ekologi, då elever kan gå ut i skogen och ta del av skogens 



12 
 

tillväxtcykel, istället för att läsa om den i en bok. Samtliga studier (Szczepanski, 2013, 

Szczepanski & Dahlgren, 2011, Wilhelmsson, 2012, Wilhelmsson et al., 2012) bygger på 

intervjuer från verksamma lärare i skolan.  

 

Wilhelmssons (2012) resultat visar även att lärarna undervisade utomhus mestadels under våren 

och hösten när vädret var gynnsamt jämfört med under vintern. Detta framkom också i de 

intervjustudier Fägerstam (2012) presenterar i sin avhandling. En av anledningarna till detta var 

att eleverna ofta hade olämpliga skor och kläder. Endast två av de deltagande lärarna i 

Wilhelmssons (2012) studie uttryckte att de använder sig av utomhuspedagogik på vintern. Alla 

lärare utom en i Wilhelmssons (2012) studie var säkra på sin förmåga att undervisa utomhus 

och fokuserade framför allt på elevernas tidigare förkunskaper men var också medvetna om de 

mål som stod i läroplanen. 

 

6.1.2 Utomhuspedagogikens inverkan på elevernas prestationer 

 

Ting och Siews (2014) studie fokuserade på att undersöka vad inomhus och 

utomhusundervisning hade för inverkan på elevers prestationer inom naturvetenskap. Studien 

bygger på en kvantitativ metod där kunskapstest har utförts på sammanlagt 119 elever i årskurs 

fem. Eleverna blev indelade i två grupper där eleverna i gruppen som kallades för ”eco-hunt” 

hade undervisning i naturvetenskap utomhus om olika växter och djur. Denna undervisning 

grundade sig på upplevelsebaserat lärande i form av olika typer av experiment i naturen. Medan 

den andra gruppen som kallades för ”control-group” istället använde sig av böcker, PowerPoint-

presentationer och bilder för att lära sig om olika växter och djur. Resultaten från 

kunskapstesten visade att elever som tillhörde eco-hunt gruppen och som hade 

naturvetenskaplig undervisning utomhus visade större förbättring i vetenskapliga färdigheter 

jämfört med de elever som var en del av control gruppen där de deltog i den traditionella 

undervisningen inomhus. 

 

Utifrån Ting och Siews (2014) resultat menar de även att elevers inlärningsprocesser kan 

utvidgas om de får undervisas utomhus inom det naturvetenskapliga ämnet. Anledningen är att 

när elever undervisas utomhus krävs en användning av fler sinnen än inomhus. Detta kan enligt 

Ting och Siew (2014) i sin tur bidra till att elever utvecklar bättre strategier inom deras 

kognitiva lärande. I liknelse med Ting och Siews resultat, presenterar även Szczepanski och 
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Dahlgren (2011) i sitt resultat att de deltagande lärarna uppfattade att eleverna fick lära på ett 

helt annat vis än vad de fick göra inomhus, på grund av att elevernas sinnen stimulerades på ett 

annat sätt när de befann sig i en verklig kontext utomhus. Szczepanski och Dahlgrens (2011) 

resultat tyder även på att några av de deltagande lärarna i deras studie upplevde att 

inomhusmiljön var mer styrande än utomhusmiljön. Men även att det blev mindre konflikter 

mellan eleverna när de befann sig utomhus då det hade större utrymme att röra sig på men även 

att de fick ro och bara fick vara i naturen. 

 

6.1.3 Orsaker till att utomhuspedagogiken inte prioriteras av lärarna 

 

Ett antal av källorna talar även om eventuella hinder hos lärare som gör att de inte prioriterar 

utomhuspedagogiken, bland annat i Zink och Boyes (2006) studie. Studien bygger på både 

kvantitativa och kvalitativa studier där svar kommer från 36 gymnasieskolor, 147 grundskolor 

samt åtta byskolor i Nya Zeeland. Ett exempel som de deltagande lärarna ansåg vara ett hinder 

för undervisningen utomhus var att lärarna hade en begränsad tid att planera undervisningen 

på. Carrier, Tugurian och Thomsons (2013) studie baseras på enkäter, intervjuer och 

observationer från både lärare och elever. De nämner i sitt resultat, precis som Zink och Boyes 

(2006) lärares känsla av tidsbrist. Två lärare i Carrier, Tugurian och Thomsons (2013) studie 

uttrycker att inom undervisningen i naturvetenskap krävs det ofta mycket material och detta 

leder till att lärarna känner tidsbrist och drar sig därför från att förlägga sin undervisning 

utomhus. 

 

Zink och Boyes (2006) resultat pekar även på risker med att vara utomhus då lärarna inte ansåg 

att det var samma säkerhet för eleverna som när de var inomhus, samt brist på resurser i 

samband med storleken på klassen. Även Szczepanski och Dahlgrens (2011) resultat visar att 

lärarna kan uppleva rädsla och oro angående säkerhet och hälsa, men även brist på tid, stöd hos 

kollegor och ledning, samt tillgång till resurser. I Carriers (2009) studie observerades 14 

lärarstudenter som var ute på praktik. Syftet med studien var att undersöka vilka effekter det 

fanns med att förlägga undervisningen utomhus för eleverna, vilket förhållningssätt studenterna 

hade till utomhuspedagogik, vilka strategier de använde sig av vid utomhusundervisning och 

hur strategierna kunde förbättras. Resultat visar att lärarstudenters självkänsla och 

förhållningssätt till utomhuspedagogiken förändrades när de fick träna på att utöva lektioner 

utomhus. Innan lärarstudenterna hade erfarenhet av att undervisa utomhus kände de sig otrygga 

och hade inget positivt förhållningssätt till utomhuspedagogiken, vilket kan sättas i liknelse till 



14 
 

Zink och Boyes (2006) och Szczepanski och Dahlgrens (2011) resultat då lärare ansåg att 

utomhusundervisningen var osäker.  Efter att lärarstudenterna fick testa på att undervisa för 

elever utomhus och se elevernas entusiasm, blev lärarstudenterna mer självsäkra och hade ett 

mer positivt förhållningssätt till att undervisa utomhus i framtiden. 

6.2 Möjligheter och hinder med utomhuspedagogiken för elevers lärande 

6.2.1 Lärandet i naturmiljön 

 

Änggårds (2009) studie bygger på observationer på en förskola samt intervjuer med personal 

och barn. Med utgångspunkt i sitt resultat skriver Änggård om vilka möjligheter 

utomhuspedagogiken har för eleverna. Änggård har utifrån sina observationer kommit fram till 

att det genom leken sker ett lärande. När elever leker fantasilekar tar de med sig sina egna 

erfarenheter in i leken och återskapar dem med hjälp av resurser från naturen. Änggård hävdar 

även att när barnen i naturen använder sig av naturmaterial som en del i deras lek måste de 

kunna tolka, fantisera samt förmedla sina tolkningar till varandra. När barnen leker med 

naturmaterial krävs det alltså en större tolkningsförmåga hos dem jämfört med när de leker med 

förutbestämda lekredskap som finns på skolgården. På ett liknande sätt beskriver Persson 

(2006) utifrån sin studies resultat att leken kan ge möjligheter till ett lärande som ger en 

fördjupad förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Perssons (2006) studie grundar sig på 

observationer av 29 elever som var deltagande i naturvetenskaplig undervisning, där leken 

användes som ett redskap för att eleverna skulle bekanta sig med naturvetenskapliga begrepp, 

samt få en förståelse för olika djurs näringskedjor. 

 

Szczepanski (2013) och Änggård (2009), talar om att naturmiljön kan förstärka barns 

sinnesupplevelser via lärandet utomhus. Resultaten visar även att barns språkliga 

uttrycksformer kan utvecklas genom att de får använda hela kroppen och rörelsen i lärandet 

utomhus. Wilhelmssons et al. (2012) studie visar att samtliga fyra deltagande lärare betonade 

att utomhuspedagogiken bygger på den verkliga världen och konkret material. Ett viktigt mål 

för alla fyra deltagare var att stimulera känslor för naturen och att främja samarbetet mellan 

eleverna. 
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6.2.2 Elevers attityder och erfarenheter i naturmiljön 

 

Palmberg och Kurus (2000) studie bygger på intervjuer och observationer av elva-åriga och 

tolv-åriga elever från Finland. Syftet med studien var att undersöka om elevers erfarenheter i 

naturen påverkade deras självförtroende. Resultatet tyder på att erfarenheter i naturen ökade 

elevernas självförtroende och attityd gentemot naturen, samt att känslan av rädsla för att befinna 

sig i naturen minskade. Eleverna utvecklade även ett bättre socialt beteende, då eleverna lärde 

sig att samarbeta, arbeta i grupp samt njuta av upplevelsen av att vara i naturen. Även Fisher-

Maltese och Zimmerman (2015) studerade om elevers attityder mot miljön förändrades efter att 

de haft utomhusundervisning på skolgården, men deras resultat skiljer sig från Palmberg och 

Kurus (2000). I Fisher-Maltese och Zimmermans (2015) studie har både kvantitativa och 

kvalitativa metoder använts. Under den kvalitativa undersökningen deltog det 16 elever varav 

sex stycken uttryckte att deras attityder om hur miljön ska värnas förändrades till det positiva 

efter utomhusundervisningen. De resterande tio eleverna hade sedan tidigare positiva attityder 

gentemot miljön. Under den kvantitativa undersökningen deltog det 63 elever som svarade på 

enkäter både före och efter studien. Resultaten från enkätundersökningarna visade att det inte 

fanns någon attitydförändring hos eleverna gällande miljön. Utifrån de två resultaten drar 

Fisher-Maltese och Zimmerman slutsatsen att det fanns en liten positiv attitydförändring 

gällande miljön hos eleverna efter utomhusundervisningen. 

 

Szczepanski och Andersson (2015) talar även de, i likhet med Palmberg och Kuru (2000) och 

Fisher-Maltese och Zimmerman (2015) om elevers erfarenheter av att vara i naturen och om 

det påverkar deras attityd till miljön. I studien studerade Szczepanski och Andersson (2015) 

femton professorer syn på betydelsen av utomhuspedagogik. Det gemensamma för 

professorerna var intresset för undervisning och lärande samt erfarenhet från lärarutbildningen. 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med professorerna mellan åren 2010-2013. 

Resultatet pekar på att det är under barn och ungdomsåren som den personliga relationen till 

naturen utvecklas då de befinner sig i direkta autentiska situationer genom lek och upplevelser 

i naturen. Beroende på hur mycket erfarenheter barn har av att vistas i naturen, kommer detta 

sedan att påverka vilket förhållningssätt de har gentemot naturen i framtiden, vilket man kan 

koppla till det resultat som Palmberg och Kuru (2000) kom fram till i sin studie. Precis som 

Szczepanski och Andersson (2015) hävdar, visade även ett resultat från en av delstudierna i 

Fägerstams (2012) studie att elever i Australienska skolor uttryckte känslor av rädsla och 

otrygghet av att vara i naturen. Detta låg till grund för att utomhusundervisning inte var ett 
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vanligt förekommande inslag i undervisningen och att eleverna hade få erfarenheter av det, men 

även att de hade skapat uppfattningar från media om naturmiljön i Australien. 

 

Brodins (2011) studie har fokuserat på att studera hur utomhusaktiviteter kan användas som 

redskap för att främja inkludering, stödja kommunikationen samt den sociala interaktionen 

mellan elever. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts i studien, barn mellan 0-

18 års ålder samt unga vuxna upp till 25 års ålder har deltagit. Resultatet från studien visar att 

deltagarna upplevde att deras välbefinnande och livskvalitet ökade förutsatt att miljön var 

tillgänglig och anpassad för dem. Vistelse i naturen stimulerade och motiverade deltagarnas 

lärande och sociala inkludering. Brodins resultat tyder dock även på att det idag saknas ett 

organiserat lärande utomhus som inkluderar alla elever. För de elever som har olika typer av 

funktionsnedsättningar krävs det oftast större ansträngning för att klara av undervisningen 

utomhus. Brodin menar att forskningen inom ämnesområdet är på god väg framåt men behöver 

trots detta fördjupas för att alla elever ska kunna vara inkluderade i utomhusundervisningen. I 

likhet med Brodin (2011) instämmer Wilhelmsson et al. (2012) med ett entydigt svar från de 

samtliga deltagande lärarna i studien. De ansåg att skolan inte skapade möjligheter för att alla 

elever ska kunna lyckas. Därför menade lärarna att utomhuspedagogiken var en viktig del i 

undervisningen, speciellt för de elever som hade svårt för den teoretiska delen i lärandet. Dessa 

elever kunde då ha möjlighet att lyckas med det praktiska lärandet utomhus. 

 

6.3 Sammanfattning av resultaten 
 

Utifrån källornas resultat framkommer det att det finns både möjligheter och hinder med att 

bedriva undervisningen utomhus. Enligt källorna anses det utomhuspedagogiska arbetssättet ha 

en positiv inverkan på elevers lärande. Elevernas fantasi, sinnesupplevelser och 

tolkningsförmåga främjas när de får ta del av det undervisning utomhus, även elevernas 

kunskaper kan befästas lättare med hjälp av förstahandserfarenheter i utemiljön.  Att lärare har 

skilda uppfattningar om utomhuspedagogiken är uppenbart, och det finns en tydlig koppling 

mellan lärares uppfattningar och relationer till det utomhuspedagogiska arbetssättet och hur det 

avspeglar sig på variationen i undervisningen. En del lärare ser utomhuspedagogiken som en 

självklar del i sin undervisning, medan andra lärare känner sig osäkra med att bedriva 

undervisningen utomhus samt ser säkerheten och tidsbrist som eventuella hinder. Även 

elevernas attityder till naturen har en tydlig koppling till vilken relation de har till den. Men 
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resultatet från källorna visar att ju mer både lärare och elever vistas i naturen, ju fler chanser till 

attitydförändringar skapas det hos båda parterna.  
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7. Diskussion 

 
I denna del presenterar, diskuterar och värderar vi studiens metodval och resultat. Detta görs på 

ett kritiskt sätt uppdelat i två underrubriker; metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen redogör för studiens tillförlitlighet utifrån olika aspekter, detta är något som 

Eriksson Barajas et al. (2013) nämner, att en systematisk litteraturstudie ska redogöra för 

möjliga metodologiska brister och diskutera eventuella begränsningar och svagheter. I 

resultatdiskussionen kommer studiens huvudsakliga resultat presenteras och diskuteras i 

relation till studiens frågeställning som var att undersöka vilka möjligheter och hinder det finns 

med det utomhuspedagogiska arbetssättet för elever och lärare inom den naturvetenskapliga 

undervisningen.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 
Vi har valt att dela in vår metoddiskussion i två delar, datainsamling och databearbetning. 

Under datainsamlingen diskuterar vi våra val av metoder som vi använt oss av, och vilka 

styrkor respektive svagheter vi anser att den har. Efter datainsamlingen presenterar vi hur vi 

har gått tillväga under vår databearbetning, även här tar vi upp vilka styrkor och svagheter vår 

bearbetning har. 

 

7.1.1 Datainsamling 

 

Sökningen efter datamaterialet påbörjades med ett brett sökfält som innefattade många olika 

sökord som var kopplade till vårt problemområde. Vi har använt oss av både engelska och 

svenska sökord för att få fram ett stort utbud av relevanta källor, sökningarna har skett på ett 

flertal tidigare nämnda databaser. Tidigt i vår sökningsprocess insåg vi dock att det valda 

problemområdet innefattade en ofantlig mängd källor i de olika databaserna. För att avgränsa 

sökningarna och för att få fram de mest relevanta källorna för vårt syfte började vi därför att 

använda oss av inklusionskriterier, vilket vi anser vara en styrka. Med hjälp 

inklusionskriterierna fick vi fram källor som var lämpade för vårt syfte, därför anser vi att denna 

studie har hög trovärdighet. En svaghet med vår sökningsprocess är att vi inte hade någon tydlig 

struktur på hur vår sökning skulle gå till i början av processen då vi enbart gjorde allmänna 

sökningar. Vi följde inte heller någon mall eller checklista utan granskade studiernas 

sammanfattningar och avgjorde därefter studiens relevans kopplat till vår litteraturstudie. Innan 
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vi bekantade oss med databaserna och fick en struktur på hur vi skulle gå tillväga med våra 

sökningar, var denna del av arbetet tidskrävande. 

 

Vårt datamaterial grundar sig på femton vetenskapliga källor, med både svenska och 

internationella forskare. Vi ser det som en styrka att vår litteraturstudie bygger på forskning 

som inte enbart är utförd i Sverige. Med ett bidragande internationellt perspektiv i vår 

datainsamling anser vi att studien ökar sin tillförlitlighet. Resultat från forskare runt om i 

världen kan då sammanställas och jämföras med de svenska forskningsresultaten kring 

utomhuspedagogik inom den naturvetenskapliga undervisningen. Vårt datamaterial består både 

av kvalitativa samt kvantitativa studier. Detta gör att vi har ett brett underlag som berör många 

inblandade respondenter från olika delar av världen. Inom de olika metoderna har intervjuer, 

enkäter, observationer med mera använts. Detta leder till att vi har fått en inblick från olika 

synvinklar där många respondenter har fått delge sin åsikt på olika vis. Trots detta vill vi inte 

påstå att arbetet kan generaliseras då vi anser att det behövs ett bredare underlag för att en 

generalisering ska kunna genomföras.  

 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att om man ska kunna generalisera en studies resultat krävs 

extern validitet. För att studien ska ha en god extern validitet måste även urvalet vara 

slumpmässigt samt representera populationen, vilket vi ansåg vara bristfälligt i flera fall då 

studierna inte omfattade ett större urval. Vi har även upplevt en viss bristande intern validitet 

när vi bearbetat källorna. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver att en bristande intern validitet 

innebär att resultaten är svårtolkade vilket i sin tur leder till att tillförlitligheten påverkas. Vi 

anser att vi trots detta har fått tillräckligt god förståelse för källornas resultat och att graden av 

den bristande interna och externa validiteten inte är så hög, vilket gör att den inte påverkat vår 

studies resultat. 

 

Anledningen till att vi valde att begränsa våra sökningar mellan årtalen 2000-2015 var på grund 

av att vi ansåg att denna tidsintervall skulle ge oss en stor överblick inom området. När vi sökte 

efter källor uppmärksammade vi att innan år 2000 var utomhuspedagogiken inte lika omtalad 

och detta visade sig genom att det inte fanns lika mycket forskning inom området. Vi ansåg 

därför att tidigare forskning inte skulle ge oss en rättvis bild av hur det utomhuspedagogiska 

arbetssättet ser ut och används idag.  
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7.1.2 Databearbetning 

 

I vår databearbetning har vi successivt förklarat hur vi har gått tillväga när vi har bearbetat vårt 

material. Vi har skrivit en sammanhängande text som beskriver hur databearbetningen har 

genomförts. Databearbetningen presenteras steg för steg, vilket gör det lätt för läsaren att få en 

överblick hur vi har gått tillväga. Kategoriöversikten visar källornas relevans för vår studie, vi 

anser att det är en styrka att ha ett sådant redskap då vi med hjälp av denna får syn på vilka 

källor som berör respektive kategori. När vi bearbetade materialet hade vi en tydlig struktur på 

vad vi skulle leta efter i texterna. Anledningen var att vi ville sortera vårt datamaterial och hitta 

kopplingar till vårt syfte och frågeställning. De teman som vi sökte efter i texterna var: 

möjligheter och hinder med utomhuspedagogik. Detta var en mycket användbar metod som 

förenklade processen då vi lyckades hålla oss till ämnet. Om vi hade bearbetat vårt material på 

ett annat tillvägagångssätt, till exempel om vi inte använt oss av några teman, är det inte säkert 

att vi hade fått fram samma underlag till vår litteraturstudie. 

 

En stor del av bearbetningen var att läsa texterna, detta tog stort utrymme av 

bearbetningsprocessen. De engelska källorna var mer tidskrävande att läsa jämfört med de 

svenska, ett antal gånger fick vi använda oss av översättning för att kunna tolka texten bättre. 

Att använda sig av översättning kan ses som en kritisk punkt då det syfte som forskaren har 

med sin text kanske inte framkommer på ett helt korrekt sätt hos mottagaren. En annan faktor 

som gjorde processen långsammare var att delar av källornas innehåll skulle sammanställas i 

en artikelöversikt. Trots detta ser vi denna artikelöversikt som ett hjälpmedel för oss, då den 

hjälper oss att få en överblick över källornas innehåll. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Utifrån källornas blev det uppenbart att lärarna hade skilda uppfattningar gällande 

utomhuspedagogik inom den naturvetenskapliga undervisningen. Skolinspektionen (2010) 

påpekar att lärarnas engagemang inom den naturvetenskapliga undervisningen har stor 

betydelse för elevernas utveckling och kunskapsresultat inom ämnesområdet. Det framkom 

tydliga skillnader i källornas resultat då vissa av de deltagande lärarna uttryckte rädsla och oro 

för att bedriva undervisning utomhus, med anledning av säkerheten. Lärarna uttryckte även en 

känsla av tidsbrist, samt att vädret utgjorde ett hinder att förlägga undervisningen utomhus 

(Fägerstam, 2012, Wilhelmsson, 2012, Carrier, Tugurian & Thomson, 2013, Zink & Boyes 
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2006). Medan andra lärare såg utomhuspedagogiken som en självklar del i undervisningen, där 

man kunde förena teori och praktik med hjälp av en kombination mellan inomhus och 

utomhusundervisning (Szczepanski & Dahlgren, 2011, Wilhelmsson, 2012, & Szczepanski, 

2013). Skolverket (2011) framhäver vikten av att skolan ska bidra till en harmonisk utveckling 

för eleverna genom att ha en varierad undervisning i olika miljöer. Vi anser att en varierad 

undervisning är viktig där inom- och utomhusundervisningen sker i samspel utefter tillfälle och 

elevernas behov. För att eleverna ska bli förtrogna med det naturvetenskapliga ämnesområdet 

anser vi att läraren i sin undervisning behöver nyttja den potential som naturen har, vilket leder 

till att eleverna får upplevelser i en verklig miljö. 

 

Vi kan förstå lärare som känner en viss otrygghet i att undervisa utomhus, då barngruppens 

säkerhet är lärarens ansvar. Däremot anser vi att det är betydelsefullt som lärare att våga kliva 

ur sin bekvämlighetszon och bedriva undervisningen utomhus och ta vara på allt som naturen 

har att erbjuda. Även Nilsson (2008) påpekar att lärare drar sig från att lämna sin 

bekvämlighetszon på grund av kunskapsbristen inom detta område, de känner sig därför osäkra 

och har dåligt självförtroende när det gäller att undervisa utomhus. För att detta inta ska behöva 

vara ett hinder för lärarna och deras undervisning anser vi att lärarna bör samverka med 

varandra när de ska bedriva undervisning utomhus. Vi påstår att lärarna känner sig tryggare om 

de har stöttning från sina kollegor, därför kan man som lärare utnyttja de tillfällen då extra 

resurser befinner sig i klassen. 

 

Redan under 1700-talet poängterade den betydelsefulla gestalten Jean-Jacques Rosseau vikten 

av att barnet skulle få använda sina sinnen för att skaffa sig kunskap. Han menade även att 

barnets utforskande och möte med verkligheten var av stor vikt. Att utomhuspedagogiken ska 

främja elevers sinnesupplevelser och även stimulera deras fantasi har Szczepanski (2013), 

Änggård (2009) samt Szczepanski och Dahlgren (2013) kommit fram till i sina resultat. Med 

hjälp av naturmaterial som skogen har att erbjuda får eleverna tolka och använda fantasin vid 

bestämmelser av olika föremåls innebörder. Berg (2011) styrker detta och menar även att det 

utomhuspedagogiska arbetssättet kan gynna elevernas lekbeteende positivt och att konflikter 

mellan eleverna minskar när de vistas i naturen. Likt föregående forskare anser vi att det 

utomhuspedagogiska arbetssättet kan bidra till ett kreativt lärande där barnens sinnen och 

fantasi stimuleras.  
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I kursplanen för de naturorienterande ämnena och teknik för grundlärare åk F-3, står det att de 

undervisningsformer som förekommer i denna kurs är: föreläsningar, lektioner, seminarier, 

laborationer och gruppövningar. Även fältstudier kan förekomma. Efter avslutad kurs ska 

studenten ha förmågan att: planera, utföra, utvärdera och redovisa undersökningar inom ämnet 

som baseras på experiment, fältstudier och praktisk verksamhet (Högskolan i Halmstad, 2015). 

Utifrån våra egna erfarenheter som lärarstudenter var undervisningen inom de 

naturorienterande ämnena delvis baserade på fältstudier, men vi hade trots detta gärna utövat 

mer undervisning utomhus för att bekanta oss med denna sorts pedagogik. Som vi precis nämnt 

redovisar även Szczepanski och Dahlgren (2011) och Carrier (2009) att lärarstudenter behöver 

få erfarenheter av utomhuspedagogiken för att de ska våga förlägga undervisningen utomhus. 

Forskarna påpekar att om lärarstudenter inte får möjligheter till att öva sig på att undervisa 

utomhus påverkar detta deras självförtroende och förhållningssätt, vilket kan leda till att man 

undviker att bedriva undervisningen utomhus.  

 

Två källor vi anser intressanta att jämföra med varandra handlar om elevers attityder gentemot 

naturmiljön. Enligt Palmberg och Kuru (2000) tyder deras resultat på att elevernas attityder 

gentemot naturmiljön förändrades positivt ju mer undervisning de fick erfara ute i naturmiljön. 

Fisher-Maltese och Zimmerman (2015) fick däremot ett annat resultat när de undersökte elevers 

attityder gentemot miljön. Resultaten visade att det fanns en liten attitydförändring hos eleverna 

gentemot miljön efter att de haft undervisning utomhus. En bidragande faktor till varför 

resultaten skiljer sig åt i de två studierna, tror vi kan vara för att de har använt sig av olika 

metoder samt att studierna är utförda i olika länder. Palmberg och Kurus (2000) studie innefattar 

kvalitativa metoder och är genomförd i Finland medan Fisher-Maltese och Zimmermans (2015) 

studie innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder och är genomförd i New Jersey, 

USA. Skolverket (2013) redovisar i sin PISA-rapport att elever i Finland presterar över det 

genomsnittliga medelvärdet inom naturvetenskap, medan elever i USA presterar under det 

genomsnittliga medelvärdet inom naturvetenskap. Detta skulle kunna vara en ytterligare 

bidragande faktor till att elevernas attityder gentemot miljön skiljer sig åt i de två olika länderna. 

Trots de två olika resultaten har vi ändå förhoppningar om att ju mer elever får bekanta sig med 

naturmiljön desto tryggare känner de sig i omgivningen, vilket förhoppningsvis gör att de 

skapar ett bättre förhållningssätt gentemot naturen. 
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8. Slutsats och implikation 
 

Denna litteraturstudie visar att det finns både möjligheter och hinder med utomhuspedagogik 

inom den naturvetenskapliga undervisningen. Studien visar att det utomhuspedagogiska 

arbetssättet stimulerar elevernas fantasi samt gynnar deras inlärningsprocesser då de får 

möjlighet att använda alla sina sinnen. De deltagande lärarna ansåg att utomhuspedagogiken 

skapade en alternativ lärmiljö där möjligheter fanns att förena teori och praktik. De hinder som 

framkom i källornas resultat var främst att lärarna med sin oro och rädsla för olika ting 

begränsade sig själva och sin undervisning, detta ledde till att undervisningen utomhus inte blev 

prioriterad. Lärarna uttryckte en osäkerhet med att undervisa utomhus då de ansåg att de inte 

hade fått tillräckligt mycket vägledning gällande denna sorts pedagogik. Andra orsakande 

faktorer som ledde till att lärarna undvek det utomhuspedagogiska arbetssättet var på grund av 

tidsbrist i planeringen, dåligt väder, säkerheten samt brist på resurser. I resultatdelen framkom 

det att även eleverna utryckte känslor av rädsla och otrygghet av att vara i naturen. 

 

Beroende på lärares tidigare erfarenheter och kunskaper inom det utomhuspedagogiska 

arbetssättet avgör detta vilket förhållningssätt de har till att undervisa i naturvetenskap utomhus. 

Beroende på vilken inställning lärarna har till denna pedagogik är det avgörande för elevernas 

utveckling gällande det autentiska lärandet. Vi anser att det är lärares uppdrag att skapa en 

variationsrik undervisning både inomhus och utomhus, där elever får möjligheter att kombinera 

teori och praktik. Vidare anser vi att det är av stor vikt att eleverna får möta, upptäcka och få 

en förståelse för naturen och dess verkliga fenomen. Vi tror utifrån vår studie att lärarnas 

förhållningssätt gentemot att vistas i naturen avspeglar sig på vad eleverna har för åsikter och 

förhållningssätt till naturen. 

 

I dagens skola finns det en stor ambition till att förbättra undervisningen för eleverna. Hur lärare 

förlägger undervisningen och hur eleverna mottager denna, har stor betydelse för utvecklingen 

hos eleverna kunskapsmässigt. I vår litteraturstudie har större delen av forskningen pekat på att 

utomhuspedagogik är ett arbetssätt som gynnar elevers lärande. Då resultaten från vår forskning 

till stor del bygger på lärares uppfattningar kring denna sorts pedagogik anser vi att framtida 

forskning bör fokusera mer på elevernas perspektiv. Den framtida forskningen bör även 

innefatta elevers erfarenheter och åsikter om hur deras lärande påverkas av det 

utomhuspedagogiska arbetssättet, och inte bara hur lärare uppfattar hur elevers lärande 

påverkas. För fortsatt arbete anser vi av intresse att studera hur lärare i verkligheten tillämpar 
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det utomhuspedagogiska arbetssättet i sin undervisning. Vi vill även fokusera på elevernas 

uppfattningar och åsikter om att ha undervisning utomhus. Till sist hade det varit väldigt 

spännande att undersöka om elevernas inlärningsprocess utvecklas mer med hjälp av en 

kombination av undervisning inomhus och utomhus. 
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10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga A. Sökordsöversikt  

 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Valda 

källor 

1. Google 

Scholar 

2016-

04-01 

alternativa lärmiljöer inom den 

naturvetenskapliga undervisningen 

292 0 

  alternativa lärmiljöer inom den 

naturvetenskapliga undervisningen “OCH” 

utomhuspedagogiskt perspektiv 

 

Inklusionskriterier: år 2012 

62 1 

2. SwePub 2016-

04-01 

pedagogik AND utomhus 

 

Inklusionskriterier: Peer-Review, fulltext och 

tidskriftsartikel. 

2 2 

3. SwePub 2016-

04-01 

Utomhuspedagogik 

 

Inklusionskriterier: tidskriftsartikel   

7 1 

4. SwePub 2016-

04-01 

outdoor education 

 

Inklusionskriterier: Peer-Review, fulltext och 

tidskriftsartikel.   

66 1 

5. Summon 2016-

04-01 

utomhuspedagogi* 

 

Inklusionskriterier: scholarly & Peer-Review, 

fulltext   

9 1 

6. SwePub 2016-

04-07 

outdoor education* 

 

Inklusionskriterier: Övrigt vetenskapligt,  

Fritt online 

79 1 

 

7. SwePub 2016-

04-07 

Undervisning utomhus 

 

Inklusionskriterier: Scholarly & Peer-Review, 

fulltext och tidskriftsartikel. 

6 1 

8. Summon 2016-

04-10 

Barn AND utomhus 

 

5 1 



 

 
 

Inklusionskriterier: Scholarly & Peer-Review, 

fulltext och tidskriftsartikel. 

9. Summon 2016-

04-10 

Barn AND naturvetenskap 

 

Inklusionskriterier: education och 

environmental science  

32 1 

10. Nordina 2016-

04-10 

Naturvetenskap 9 1 

11. ERIC 2016-

04-10 

Children AND science AND outdoor 

 

Inklusionskriterier: Full text och Peer- Review.   

8 1 

12. ERIC 2016-

04-10 

Outdoor education 

 

Inklusionskriterier: Peer- Review, Från  

2006, full text.  

Ämnesord: teaching methods. 

22 1 

13. ERIC 2016-

04-10 

Teaching AND science AND attitudes AND 

environment AND school 

 

Inklusionskriterier: Full text och Peer- Review. 

26 1 

 

  



 

 
 

10.2 Bilaga B. Kategoriöversikt 

 

Vetenskaplig källa Naturvetenskap Grund- 

skola 

Utomhus- 

pedagogik 

Elevers 

uppfattningar 

Lärares 

uppfattningar 

Hinder Möjlig-

heter 

 

Teachers’ intentions 

for outdoor education: 

conceptualizing 

learning in different 

domains 

  X  X  X 3 

Platsens betydelse för 

lärande och 

undervisning-ur ett 

utomhuspedagogiskt 

perspektiv 

X X X  X  X 5 

Lärares uppfattningar 

av lärande och 

undervisning utomhus 

X X X  X X X 6 

Teachers’ intentions 

with outdoor teaching 

in school forests: Skills 

and knowledge 

teachers want students 

to develop 

X X X  X  X 5 

Skogen som lekplats   X X   X 3 

Perspektiv på plats- 15 

professorer 

uppfattningar av 

platsens betydelse för 

lärande och 

undervisning utomhus. 

  X  X  X 3 

Kan 

utomhuspedagogik 

stödja lärande och 

inkludering? Personer 

med intellektuella 

funktionsnedsättningar. 

 X X X   X 4 

Space and Place - 

Perspectives on 

outdoor teaching and 

learning 

X X X X X X X 7 



 

 
 

The Effects 

of Outdoor Science 

Lessons with 

Elementary 

School Students on 

Preservice Teachers' 

Self- Efficacy 

X X X  X  X 5 

Elementary science 

indoors and out: 

teachers, time, and 

testing 

X X X X X X  6 

The nature and scope 

of outdoor education in 

New Zealand schools. 

X X X  X X  5 

A Garden-Based 

Approach to Teaching 

Life Science Produces 

Shifts in Students’ 

Attitudes toward the 

Environment 

X X X X    4 

Outdoor activities as a 

basis for 

environmental 

responsibility 

 X X X   X 4 

Effects of outdoor 

school ground lessons 

on students´ science 

process skills and 

scientific curiosity 

X X X    X 4 

Nya former för 

lärande: leken som ett 

redskap i lärandet i 

miljö i gundskolans 

tidigare årskurser. 

X X X    X 4 

 10 12 15 6 9 4 12  

 

  



 

 
 

10.3 Bilaga C. Artikelöversikt 

 

Publikationsår 

Utgivare 

 

 

Databas/Sökord/ 

Kriterier/inklusions 

och 

exklusionskriterier 

 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

1. 2012 

Umeå 

universitet 

Databas: SwePub 

 

Sökord: 

Undervisning 

utomhus 

 

Inklusionskriterier: 

scholarly & Peer-

Review, fulltext och 

tidskriftsartikel. 

Birgitta 

Wilhelmsson 

Teachers’ 

intentions 

for outdoor 

education: 

conceptualizin

g 

learning in 

different 

domains 

Syftet är att 

undersöka vad 

lärare har 

för avsikter och 

mål med lärande 

utomhus samt hur 

det genomförs i 

utomhusaktivitete

r. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

reflektioner 

samt 

observationer. 

Studien bygger på 

lärare som 

kontaktades 

genom 

skogeniskolan.se. 

 

Åtta skolor 

tillfrågades och 

fyra av dem 

deltog med 

sammanlagt 9 

lärare. 

Resultatet tyder på 

att lärare har 

många anledningar 

till att använda sig 

av 

utomhuspedagogik 

för 

upplevelsebaserat 

lärande. Alla nio 

lärare använde 

utomhuspedagogik

en som ett 

alternativt lärande 

och ett viktigt 

komplement till 

den traditionella 

klassrumsundervisn

ingen. 

2. 2013 

NorDiNA 

Linköpings 

universitet 

Databas: Google 

Scholar 

 

Sökord: alternativa 

lärmiljöer inom den 

naturvetenskapliga 

Anders 

Szczepanski 

Platsens 

betydelse för 

lärande och 

undervisning-

ur ett 

utomhuspedag

Beskriva och 

analysera lärares 

uppfattningar av 

lärmiljöer ur ett 

utomhuspedagogi

skt perspektiv. 

Den 

metodologiska 

ansatsen är 

induktiv och 

kvalitativ. 

Studien bygger på 

intervjuer med 19 

lärare i en 

sydsvensk 

kommun under 

läsåret 

Studien presenterar 

lärares 

uppfattningar 

av platsens 

betydelse 

för lärande och 



 

 
 

undervisningen OCH 

utomhuspedagogiskt 

perspektiv. 

 

Inklusionskriterier: 

årtal 2012. 

 

 

ogiskt 

perspektiv 

2008/2009. En f-6 

skola med ca.250 

elever. 

undervisning 

utomhus 

och resultatet visar 

på fyra 

platsrelaterade 

perspektiv kring 

utomhuspedagogik 

nämligen, rums-, 

kunskaps-, miljö- 

och 

tidsperspektivet. 

3. 2011 

Didaktisk 

Tidskrift, 

Jönköping 

universitet 

press 

Databas: SwePub 

 

Sökord: pedagogik 

AND utomhus 

 

Inklusionskriterier: 

Peer-Review, fulltext 

och tidskriftsartikel. 

Anders 

Szczepanski 

och Lars 

Owe 

Dahlgren 

Lärares 

uppfattningar 

av lärande och 

undervisning 

utomhus 

Att undersöka 

vilken syn lärare 

har på lärande 

och undervisning 

utomhus. 

Kvalitativ- 

15 Intervjuer 

på två olika 

skolor. 

Studien bygger på 

15 deltagare där 

alla saknar 

utbildning i ämnet 

utomhuspedagogi

k. 

Det gjordes ett 

bekvämlighetsurv

al. 

Lärarnas 

uppfattningar var 

att 

utomhusundervisni

ngen gav ökad 

autenticitet, 

förstahandserfarenh

et, 

sinnesmodaliteter 

och ökad social 

gemenskap. 

4. 2012 

NorDiNA 

Umeå 

Universitet 

Databas: SwePub 

 

Sökord: outdoor 

education* 

 

Inklusionskriterier: 

Peer-Review, fulltext 

och tidskriftsartikel. 

 

 

Birgitta 

Wilhelmsson 

, Christina 

Ottander, 

Gun 

Lidestav 

Teachers’ 

intentions with 

outdoor 

teaching in 

school forests: 

Skills and 

knowledge 

teachers want 

students to 

develop 

Syftet med 

studien är att få 

kunskap om 

lärarnas 

pedagogiska 

intentioner och 

mål med 

undervisning 

utomhus. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Studien bygger på 

4 deltagande 

lärare som hade 

erfarenhet av 

utomhuspedagogi

k. 

De huvudsakliga 

avsikterna för att 

använda naturen 

som klassrum för 

de fyra lärarna i 

denna studie 

är att kombinera 

teoretiska 

kunskaper 

med upplevelse 



 

 
 

baserad inlärning, 

för att utforska 

verkliga objekt 

med flera sinnen, 

för att stimulera 

känslor för naturen 

och för att främja 

samarbete. 

5. 2009 

Stockholm 

Universitet 

Databas: Summon 

 

Sökord: barn AND 

utomhus 

 

Inklusionskriterier: 

scholarly & Peer-

Review, fulltext och 

tidskriftsartikel. 

 

Eva Änggård Skogen som 

lekplats 

Syftet med 

artikeln är att 

analysera hur 

barn i den 

undersökta 

förskolan 

använder naturens 

resurser i form av 

material och 

miljöer i sina 

sociala 

fantasilekar.  

En etnografisk 

ansats, 

observationer, 

samtal och 

intervjuer. 

Studien bygger på 

att forskaren har 

följt 

verksamheten på 

en förskola som 

har två 

avdelningar, den 

ena med 18 barn 

och den andra 

med 14 barn.  

Resultatet tyder på 

att naturmaterial 

används i lekar för 

att återskapa teman 

från omvärlden. 

Naturmaterial i 

skogen bjuder 

också in till att leka 

fantasilekar som t 

ex. djurrollspel. 

6. 2015 

Linköpings 

Universitet 

Databas: SwePub 

 

Sökord: pedagogik 

AND utomhus 

 

Inklusionskriterier:  

Peer-Review, fulltext 

och tidskriftsartikel.  

 

 

 

 

Anders 

Szczepanski 

och Per 

Andersson 

Perspektiv på 

plats- 15 

professorers 

uppfattningar 

av platsens 

betydelse för 

lärande och 

undervisning 

utomhus. 

Syftet med 

studien är att 

utveckla 

förståelsen av 

lärmiljöns eller 

platsens betydelse 

för lärande och 

undervisning i ett 

utomhuspedagogi

skt 

sammanhang. 

Studien är 

kvalitativ och 

induktiv. Den har 

en 

fenomenografisk 

ansats. 

Studien bygger på 

intervjusvar från 

15 respondenter. 

Platsen utomhus 

innebär möjligheter 

att upptäcka och 

utveckla 

platsrelaterade 

meningserbjudande

n, utveckla en 

kroppslig, sinnlig 

relation till olika 

företeelser/fenome

n, utveckla en 

personlig 



 

 
 

landskapsrelation, 

utveckla 

förtrogenhetskunsk

ap samt utveckla en 

bredare förståelse 

för samhälle och 

miljö. 

7. 2011 

Högskolan i 

Jönköping 

Databas: SwePub 

 

Sökord: 

utomhuspedagogik 

 

Inklusionskriterier: 

tidskriftsartikel. 

Jane Brodin Kan 

utomhuspedag

ogik stödja 

lärande och 

inkludering? 

Personer med 

intellektuella 

funktionsneds

ättningar. 

Syftet med 

studien var att 

utröna om och i 

så fall hur 

utomhusaktivitete

r ger fysisk och 

sensorisk 

stimulering för 

personer med 

intellektuella 

funktionshinder. 

Studien baseras 

på intervjuer och 

enkäter. Studien 

är både kvalitativ 

och kvantitativ. 

Studien omfattar 

barn mellan 0-18 

år samt unga 

vuxna mellan 18-

25 år. 

Resultatet visade 

att deltagarnas 

välbefinnande och 

livskvalitet ökar 

förutsatt att miljön 

är tillgänglig och 

anpassad. Vistelse i 

naturen stimulerade 

och motiverade 

deltagarnas lärande 

och sociala 

inkludering. 

Bristen på ett 

systematiskt 

lärande i 

utomhusmiljö sak-

nas dock ofta för 

denna målgrupp. 

8. 2012 

Linköping 

universitet 

 

Databas: SwePub 

 

Sökord: Outdoor 

education 

 

Inklusionskriterier: 

Övrigt vetenskapligt, 

Emilia 

Fägerstam 

Space and 

Place - 

Perspectives 

on 

outdoor 

teaching and 

learning 

Syftet med 

studien är att se 

vad lärare har 

för avsikter och 

mål med lärande 

utomhus och hur 

det genomförs. 

Kvantitativa och 

kvalitativa 

metoder har 

använts. 

Studien bygger på 

att under 

sammanlagt fyra 

år har 207 elever i 

årskurs 7-8 samt 

lärare deltagit i 

undersökningen. 

Resultaten från 

denna 

avhandling 

bekräftar 

en hel del tidigare 

forskning, men 

också 



 

 
 

Fritt online. nya insikter till 

kunskapen inom 

området för 

undervisning 

utomhus 

och lärande. 

9. 2009 

North Carolina 

State 

University 

Databas: ERIC 

Sökord: Outdoor 

education 

 

Inklusionskriterier: 

Peer- Review, Från 

2006, Full text. 

Ämnesord: teaching 

methods. 

Sarah J. 

Carrier 

The Effects 

of Outdoor 

Science 

Lessons with 

Elementary 

School 

Students on 

Preservice 

Teachers' Self- 

Efficacy 

Syftet med 

studien är att se 

vilka effekter 

lektioner 

utomhus har samt 

att undersöka 

strategier för att 

förbättra 

lärarstudenternas 

undervisning 

utomhus. 

Observationer 

av lärarstudenter 

under praktik. 

I studien var det 

14 av 23 

tillfrågade 

lärar-studenter 

som skulle ha 

praktik. 

Utomhus lektioner 

hjälper att illustrera 

vetenskapen och 

sambanden. För 

både 

lärarstudenterna 

och 

eleverna. 

10. 2013 

North Carolina 

State 

University 

Databas: Summon 

 

Sökord: 

utomhuspedagogi* 

 

Inklusionskriterier: 

scholarly & Peer-

Review, fulltext. 

Sarah J. 

Carrier, Linda 

P. Tugurian, 

Margareta M. 

Thomson 

Elementary 

science 

indoors and 

out: teachers, 

time, and 

testing 

Syftet med 

studien är att få 

en förståelse för 

elevers 

naturvetenskaplig

a erfarenheter, 

både undervisning 

som sker inomhus 

och utomhus. 

 

Kvantitativ studie 

och kvalitativ. 

Enkäter, 

intervjuer och 

observationer. 

I studien var det 

84 elever som 

tillfrågades och 

49 elever deltog. 

Resultaten visar att 

trots lärarnas 

tydliga avsikter 

med att erbjuda 

utomhuspedagogik 

inom den 

naturvetenskapliga 

undervisningen var 

konstruktionen av 

undervisningen 

ändå inte 

konstruerad för att 

inkludera 

utomhuspedagogik.  

 



 

 
 

11. 2006 

Monash 

University & 

University of 

Otago 

Källan kommer från 

grupphandledningen. 

En direktlänk till 

artikeln gavs. 

Robyn Zink 

och Michael 

Boyes 

The nature 

and scope of 

outdoor 

education in 

New Zealand 

schools. 

Syftet med 

studien var att 

samla in uppgifter 

om lärares 

utövande i 

utomhuspedagogi

k i Nya Zeeland 

samt att se vilka 

hinder som 

uppkommer och 

vilka resurser som 

kan stödja dem. 

 

Kvalitativa och 

kvantitativa 

metoder har 

använts. 

Studien bygger på 

svar som kommer 

från 36 

gymnasieskolor, 

147 grundskolor 

och 8 byskolor. 

Resultaten tyder på 

att lärare använder 

utomhusmiljön för 

att stödja 

undervisningen 

inom alla ämnen. 

Studien belyser att 

det finns betydande 

oklarheter i 

terminologin och 

förståelse kring 

undervisning och 

lärande i naturen 

som förtjänar en 

ytterligare 

utredning. 

12. 2015 

International 

Journal of 

Environmental 

& Science 

Education 

Databas: ERIC 

Sökord: Teaching 

AND science AND 

attitudes AND 

environment AND 

school 

 

Inklusionskriterier: 

Full text och Peer- 

Review. 

Carley Fisher-

Maltese och 

Timothy D. 

Zimmerman 

A Garden-

Based 

Approach to 

Teaching Life 

Science 

Produces 

Shifts in 

Students’ 

Attitudes 

toward the 

Environment 

Syftet med 

studien var att 

undersöka en 

skolträdgård på 

en grundskola. 

Studien syftade 

även till att visa 

värdet av att 

använda sig av 

trädgården som 

lärmiljö. 

Kvantitativa och 

kvalitativa 

metoder. 

Intervjuer, 

inspelade 

elevkonversatione

r. 

Under de 

kvantitativa 

undersökningarna 

deltog 63 

studenter och 

under de 

kvalitativa 

undersökningarna 

deltog det 16 

elever. 

Resultaten tyder på 

att elevers attityder 

till miljö indikerar 

till liten eller ingen 

förändring efter 

undersökningarna. 

Trots det blandade 

resultatet har 

skolträdgårdar en 

viktig roll för att 

påverka elevers 

attityder till miljön. 

13. 2000 

The Journal of 

environmental 

Databas: Summon 

 

Sökord: Barn AND 

naturvetenskap 

Irmelie E. 

Palmberg och 

Jari Kuru 

Outdoor 

activities as a 

basis for 

Denna studie 

diskuterar 

resultaten av 

erfarenheter från 

Kvalitativa 

metoder. 

Intervjuer och 

observationer. 

Studien bygger på 

11 och 12 åriga 

elever i Finland. 

Resultatet tyder på 

att erfarenheter i 

naturen ökade 



 

 
 

education No. 

4 

 

Inklusionskriterier: 

education och 

environmental 

science. 

environmental 

responsibility 

utomhusaktivitete

r där 11 och 12 

åriga elever I 

Finland var 

delaktiga 

elevernas 

självförtroende.  

De utvecklade även 

ett bättre socialt 

beteende, då 

eleverna lärde sig 

att samarbeta, 

arbeta i grupp samt 

njuta av 

upplevelsen av att 

vara i naturen.  

14. 2014 

University 

Malaysia 

Sabah 

Databas: ERIC 

 

Sökord: children 

AND science AND 

outdoor 

 

Inklusionskriterier: 

Full text och Peer- 

Review. 

Kan Lin Ting 

och Nyet Moi 

Siew 

Effects of 

outdoor school 

ground lessons 

on students´ 

science 

process skills 

and scientific 

curiosity 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

effekterna av att 

ha lektioner 

utomhus för 

elever i årskurs 5. 

Studien syftar 

även till att 

undersöka 

elevernas 

vetenskapliga 

kompetens och 

nyfikenhet. 

Kvantitativ metod 

där kunskapstest 

har utförts på 

samtliga 

deltagande elever. 

Kunskapstestet 

utfördes före och 

efter 

undersökningen.  

Studien bygger på 

fyra klasser i 

årskurs 5, med 

sammanlagt 119 

elever.  

Eleverna delades 

in i två olika 

grupper. Den 

första gruppen 

kallades för 

“control-group” 

vilket innebar att 

eleverna hade 

traditionell 

undervisning 

inomhus. Den 

andra gruppen 

som kallades för 

“eco-hunt group” 

hade lektioner 

utomhus.  

Det konstaterades 

att eleverna i båda 

grupperna hade 

högre 

naturvetenskapliga 

färdigheter i 

eftertestet jämfört 

med förtestet. 

Eleverna i ”eco-

hunt” gruppen 

visade sig ha 

betydligt större 

förbättring i 

vetenskapliga 

färdigheter jämfört 

med de elever som 

deltog i den så 

kallade ”control-

group”.  

 



 

 
 

15. 2006 

Högskolan 

Kristianstad 

Databas: NorDiNA 

 

 

Sökord: 

naturvetenskap 

 

Inklusionskriterier: 

Inga. 

Christel 

Persson 

Nya former 

för lärande: 

leken som ett 

redskap i 

lärandet i 

miljö i 

grundskolans 

tidigare 

årskurser. 

Syftet med 

artikeln är att 

beskriva lekens 

möjligheter och 

begränsningar för 

lärande i miljö. 

Metakognitiva 

samtal, 

videoobservatione

r, intervjuer och 

enkäter.  

Studien bygger på 

29 elever som är 

9-11år gamla 

samt lärare. 

Leken för lärandet i 

miljö kan utgöra ett 

viktigt redskap. 

Unga elever kan 

genom 

lekaktiviteter på ett 

naturligt sätt få 

grepp om såväl 

detaljer som 

helheter genom att 

sätta sig in i andra 

organismers 

situation.  
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