
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTOMHUSPEDAGOGIK 
I NATURORIENTERANDE ÄMNEN 

- FÖRDELAR OCH HINDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grundnivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Theresé Claesson 

Jenny Lammi 
  

2018-LÄR1-3-G03 

 



 

 

 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, 240 hp, HT 14 
Svensk titel: Fördelar och hinder med utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen 
Engelsk titel: Advantages and obstacles to outdoor education in science  
Utgivningsår: 2018 
Författare: Theresé Claesson och Jenny Lammi  
Handledare: Jan-Erik Svensson 
Examinator: Marie Fahlén 
Nyckelord: utomhuspedagogik, naturorienterande ämnen och förskoleklass till 
årskurs 6 
 __________________________________________________________________  
 
Sammanfattning 
Kunskapen om utomhuspedagogik har blivit mer aktuell för att komma ifrån den traditionella 

klassrumsundervisningen som sker inomhus. Det skapar möjlighet att den teoretiska 

kunskapen kan läras in praktiskt som kan ge eleverna fler inlärningsstrategier och som bidrar 

till inkludering. Syftet med kunskapsöversikten är att kartlägga vilka fördelar och hinder det 

finns med att bedriva utomhuspedagogik utifrån vetenskapliga studier samt vilka metoder som 

har använts i studierna.  

 

Metoderna som vi har använt för att kartlägga de utvalda studierna var att vi djupläste de 

vetenskapliga studierna och kartlagt forskningarnas innehåll i tabeller och figurer utifrån våra 

frågeställningar. Resultatet som redovisas utifrån de utvalda studierna är att många av 

deltagarna i studierna ansåg att utomhusundervisningen kan gynna elevernas lärande och 

bidra till deras medvetenhet om natur, miljö och ekologi. Utomhusundervisningen kan också 

underlätta för elever med svårigheter eftersom eleverna får möjligheten att skapa ett band 

mellan den teoretiska undervisningen i klassrummet med den praktiska undervisningen 

utomhus. Majoriteten av studierna beskriver att tidsbristen i schemat är en av de bidragande 

faktorerna till att lärare inte undervisar i utomhusmiljö. Det saknas även motivation och 

erfarenheter hos lärarna på grund av bristen av förberedelse och övning i utomhuspedagogik 

under lärarutbildningen.  

 

Förord  
Under hela arbetsprocessen av kunskapsöversikten har vi arbetat gemensamt och vi båda har 

granskat alla de vetenskapliga studierna som har ingått i arbetet. Vi har under hela processen 

arbetet tillsammans när vi har skapat tabellerna, figurerna och den löpande texten.   
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INLEDNING  
I den här kunskapsöversikten fokuserar vi på utomhuspedagogik i de naturorienterande 

ämnena. Vi behandlar vilka fördelar det finns med utomhuspedagogik samt vilka faktorer som 

kan vara till hinder för undervisning utomhus enligt det senaste decenniets forskning. Enligt 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, rev 2017 

(Skolverket 2011, s. 158) är syftet med naturorienterande ämnen att eleverna ska få intresse 

och förståelse för sig själva och naturen.  Eleverna ska också ges förutsättningar att arbeta 

praktiskt inom naturbruk, hälsa och ekologisk hållbarhet. 

 

I Sverige har forskning om utomhuspedagogik bedrivits i mindre omfattning jämfört med i en 

del andra länder (Szczepanski 2007, s.21). Forskningen som har genomförts har bland annat 

kommit fram till att utomhusundervisningen bör användas för att komplettera den 

undervisning som sker i den traditionella klassrumsmiljön. Den kan ha stor betydelse eftersom 

den ger möjlighet för framförallt de yngre eleverna att lära genom flera olika sammanhang 

och situationer. Utomhusundervisningen kan bidra till att eleven kan se sammanhang mellan 

lärandet som sker i klassrummet och det lärande som sker utomhus. Det bidrar också till att 

eleverna får använda sig av fler av sina sinnen vid inlärningen, vilket ger förbättrad möjlighet 

till lärande (Dahlgren & Szczepanski 2004, ss. 10-13). 

 

Även Hedberg (2004, s.67) poängterar att utomhusundervisning bidrar till att eleverna får 

använda sina sinnen och att denna undervisning blir autentisk samt att en grundläggande 

anledning till att bedriva undervisning utomhus är för att skapa en relation mellan eleverna 

och naturen. Med begreppet natur menas då allt från skolgård till urskog. Det kan skapas en 

trygghet hos eleverna när de får vistas i naturen och det kan öka elevernas lärande, förståelse 

och intresse för miljö och natur.  

 

Enligt Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Young Choi, Sanders & Benefield (2006) är 

möjligheterna att välja mellan olika inlärningsstilar ett viktigt behov för eleverna. Det är 

också viktigt att läraren med utomhusundervisningen balanserar elevernas behov av struktur i 

undervisningen för att de ska känna sig bekväma och trygga. Lärarna bör även förhindra att 

elevernas eventuella exalterade känsla inför det spännande och förväntansfulla som 

utomhusundervisingen kan bidra till inte ska ta över deras koncentration. Det är även viktigt 

att läraren följer upp utomhusundervisningen för att klargöra kopplingen mellan 

utomhusaktiviteterna (”the world of our physical surroundings”) och inomhusundervisning 

(”the world of the school”). Det finns även studier som har visat att eleverna minns 

utomhusbesöken i flera år och att eleverna har kunnat återberätta om besöken som de har gjort 

under sina tidigare skolår. Dock påpekas det att även om eleverna kan minnas dessa tillfällen 

är det inget bevis på effektivt lärande och på att tiden hade varit bättre spenderad utomhus än i 

klassrummet. Det finns dock skolor vars elever generellt har fått bättre studieresultat eftersom 

utomhuslektioner var mer effektiva på att utveckla deras kunskaper jämfört med den 

klassrumsbaserade undervisningen (Dillon et al, 2006). 

 

Enligt Dahlgren & Szczepanski (2004, ss. 10-13) är det många komponenter som spelar in för 

att få till en lyckad utomhusundervisning men det är viktigt att läraren är väl förberedd och 

har ett tydligt mål med lektionen. Syftet med att använda sig av utomhuspedagogik är att öka 

autenticiteten, motivationen och natur- och kulturintresset hos eleverna. Rickinson, Dillon, 

Teamey, Morris, Young Choi, Sanders & Benefield (2004) poängterar att det är lika viktigt att 

vara väl förberedd innan lektionstillfället som vid lektionstillfället och även efteråt för att följa  
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upp lektion i klassrummet. Eleverna ges möjligheten att utveckla sina kunskaper och 

erfarenheter vilket kan vara av värde för deras vardagliga erfarenheter i klassrummet. 

 

Utomhusmiljön har en påverkande effekt på genomförandet av utomhuslektionen. Dillon et al 

(2006) beskriver att platsen där utomhusundervisningen bedrivs har en inverkan på elevernas 

inlärning och det är därför viktigt att överväga om eleverna ska besöka platser som är bekanta 

eller om de ska få möjligheten att utforska nya platser. Platsen kan påverka elevernas 

kunskapsinlärning enligt Rickinson et al (2004) eftersom en sämre arbetsmiljö utomhus 

sannolikt bidrar till ett sämre lärande. Det finns också en risk att eleverna snabbt glömmer 

bort informationen som de ska lära sig om miljön inte är relevant för det som presenteras vid 

lektionstillfället.   

 

Vi har också upplevt att det finns en negativ inställning till utomhuspedagogik hos 

verksamma lärare och vi vill därför undersöka närmare vad det kan finnas för orsaker till att 

lärare undviker utomhusundervisning. Det kan kopplas till Brewer & Rios (2014) som 

poängterar att tidsbristen är den största anledningen till att eleverna får begränsade 

möjligheter till att befinna sig utomhus. Anledning är att lärare upplever att de har ett stressat 

undervisningsschemat. En annan orsak till att eleverna i grundskolan har begränsade 

möjligheter till utomhuslektioner är för att det finns brist på intresse och erfarenhet hos de 

undervisande lärarna. Bristen på erfarenheter skulle kunna minskas om lärarna fick ordentligt 

förberedelse och övning i lärarutbildningen. Det skulle kunna bidra till ett bättre 

självförtroende hos lärare vad gäller att undervisa i utomhusmiljö.  
 

Dillon et al (2006) redogör för att det finns olika möjligheter för eleverna och skolan att få 

arbeta utomhus i undervisningen. Orsakerna är att det finns olika faktorer som påverkar hur 

mycket av undervisningen som kan bedrivas utomhus eller mängden och kvalitén på de 

aktiviteter som eleverna får möta. Det saknas även generellt tydliga riktlinjer i olika länders 

läroplan angående utomhuspedagogik och det finns inte alltid tillräckligt med tid och resurser. 

Utomhusundervisning bidrar till en bredare undervisning än att bara bedriva den inom 

verksamheten i skolan. Det finns även hinder för läraren som innebär att hon eller han har 

bristande självförtroende i att undervisa utomhus och att läraren kan uppleva att det finns risk 

för eventuella faror för eleverna. 

 

Enligt Strotz & Svenning (2004, s. 34) undviker lärare utomhusundervisning för att lärarna 

upplever större och fler faror utomhus jämfört med i klassrummet. Lärarna kan uppleva att de 

har mer kontroll inomhus och att det är enklare att lägga upp sin undervisning inom de fyra 

väggarna. Dillon et al (2006) poängterar även problematiken med utomhusundervisning 

kopplad till eleverna. Det kan finnas en genuin rädsla och oro hos yngre barn i att befinna sig i 

utomhusmiljön.  Några orosmoment för barn kan vara att de kan gå vilse, möta på ormar eller 

giftiga arter. Dessa hinder kan då påverka eleverna negativt då de inte kan njuta och ta vara på 

tillfället att få lära sig i naturen  
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Syfte och frågeställningar 

I denna kunskapsöversikt beskriver och jämför vi resultaten från några aktuella vetenskapliga 

studier av utomhusundervisning. Vårt fokus är på forskning om vilka fördelar det finns med 

utomhusundervisning och vilka hinder som kan påverka läraren att bedriva 

utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen samt vilka metoder forskarna har använt i sina 

studier.  

 

Syftet är att, med utgångspunkt i de granskade artiklarnas innehåll, besvara följande 

frågeställningar:  

 

 Vad finns det för fördelar med utomhusundervisningen för elevernas lärande?  

 

 Vilka faktorer kan förhindra att utomhuspedagogik bedrivs? 

 

 Vilka metoder har använts i forskningen om fördelar och hinder med 

utomhuspedagogik? 

 

Avgränsningar  

Eftersom tidigare kunskapsöversikter av relevans för oss (se ovan) publicerades för mer än ett 

decennium sedan har vi avgränsat oss till artiklar publicerade efter 2007. Vi har valt att 

begränsa oss till de naturorienterande ämnena för att vi anser att det går att koppla 

undervisningen utomhus till ämneskunskaperna. Vidare har vi har valt att fokusera på 

årskurserna från förskoleklass till årskurs 6 eftersom vi ville få en överblick över vad 

forskningen anser om utomhuspedagogik i grundskolans tidigare åldrar. 

Begreppsdefinitioner 

Utomhuspedagogik: är ett förhållningssätt som ska utgå ifrån konkreta erfarenheter. 

Det innebär att lärandet flyttas utomhus för att det ska samverka med de sinnliga 

upplevelserna (Szczepanski 2007). 

 

Naturorienterande ämnen: benämns även naturvetenskapliga ämnen och är ett 

samlingsbegrepp för ämnena biologi, fysik och kemi i grundskolan (Lgr 11, rev 2017).  
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METOD 

Informationssökning 

Vi använde oss av databasen ERIC ProQuest när vi inledde vår sökning efter material till 

kunskapsöversikten. Vi startade med att söka brett inom utomhuspedagogik och avgränsade 

sedan vår sökning till vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed) och till årtalen 2007-2017. Vi 

valde också att anpassa åldersgruppen genom att välja Elementary education och Intermediate 

grades i sökfältet för att vårt fokus är på grundskolan. Det resulterade i att vi fick 31 träffar 

och efter en manuell granskning av artiklarna kvarstod 10 stycken. Vid granskningen läste vi 

översiktlig igenom artiklarnas innehåll och djupläste deras sammanfattningar för att få en 

grundläggande förståelse om innehållet.  

 

De 21 artiklarna som valdes bort innehöll ingen relevant information om fördelar och hinder 

med utomhuspedagogik eller också var de inriktade på högre (junior high school) eller lägre 

(kindergarten) åldersspann jämfört med vår målgrupp som är upp till årskurs 6. Några artiklar 

som vi valde bort beskrev hur ett lektionsupplägg kan se ut i en utomhusmiljö. Vi anser att de 

artiklarna inte bidrog till att besvara våra frågeställningar eftersom de inte innehöll egna 

undersökningar om fördelar och hinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Reduktionen i antalet påträffade artiklar under informationssökning med hjälp av avgränsande sökning. 
Den sökmotor som användes var ERIC ProQuest. I figuren anger ”n” antalet artiklar vid sökningarna. Av de 
slutligen påträffade 31 artiklarna valdes 21 bort på grund av att de inte uppfyllde kriterierna om åldersspann 
eller att de inte hade genomfört någon undersökning som hjälpte oss att besvara frågeställningarna. (Sökning: 
2017-11-16) 
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Analys av forskningens resultat och metodik 

Granskningen, som bestod av att vi läste artiklarnas sammanfattning samt att vi översiktlig 

läste igenom dem, följdes upp av djupläsning av de tio utvalda artiklarna. Vi utgick ifrån våra 

frågeställningar om fördelar med utomhusundervisning och faktorer som kan hindra 

utomhuspedagogik samt vilka metoder som använts i forskningen när vi skrev 

sammanfattningar av studiernas innehåll.  

 

Efter sammanfattningarna sammanställde vi resultatet i en tabell (se bilaga 1) utifrån 

kategorierna, titel, författare, metod och deltagare. I tabell 1 sammanställde vi också de tio 

studiernas titlar, författare, publiceringsdata och land där forskningen genomfördes.   

 

För att besvara våra två första frågeställningar om fördelar med utomhuspedagogik och 

faktorer som kan hindra utomhuspedagogik, sammanställde vi studiernas innehåll i två 

separata tabeller (tabell 2 och tabell 3).  

 

I tabell 2 finns det 18 kategorier med fördelar som utomhusundervisningen kan bidra till. 

Kategorierna benämndes efter att vi bestämde olika samlingsbegrepp för de fördelar som vi 

identifierade i artiklarnas textinnehåll. När vi läste igenom artiklarna antecknade vi de ord och 

meningar som beskrev vad utomhusundervisningen kan bidra till. Vi skapade sedan 

gemensamma samlingsbegrepp för ord och meningar som syftade på samma fördel. Till 

exempel uttrycket ”roligt, underhållande och motiverande” ansåg vi kunde samlas i begreppet 

motiverande som sedan blev kategorin ”Motiverande (meningsfullt, nyfikenhet, 

underhållande & spännande)” i tabell 2.  

 

I tabell 3 redovisas 17 kategorier som beskriver faktorer som kan hindra undervisningen 

utomhus. Vi namngav kategorierna med olika samlingsbegrepp och vi gjorde likadant som vi 

beskrev i ovanstående stycke angående samlingsbegreppen av fördelarna. Ett exempel på 

begrepp är ”tidsbrist” som sammanfattar olika uttryck som benämns i studierna och det 

handlar om att lärare upplever tidsbrist i undervisningsschemat eller lärarna anser att 

planeringen till utomhusundervisningen kräver tid. I tabell 3 sammanfattades uttrycken i detta 

exempel i kategorin ” Tidsbrist (lärare upplever tidsbrist i undervisningsschemat, tid till 

planering, pappersarbete och organisation)”.  

 

Vi kartlade studiernas metoder och kombinationer av metoder (figur 1) för att besvara 

frågeställningen om vilka metoder som har använts i forskningen. Vi delade även upp de tio 

artiklarna utifrån studiernas övergripande metodval. Det resulterade i två kategorier. Den ena 

kategorin var studier som endast använde kvalitativa metoder, vilket här var olika 

observations-, intervju- eller fallstudier. Den andra kategorin var studier som använde en 

kombination av kvalitativa- och kvantitativa metoder, vilket här innebär en blandning av 

observation, intervju, frågeformulär/enkät eller kunskapstest. 

 

Avslutningsvis sammanställde vi också vilka olika grupper av deltagare (lärare, 

lärarstudenter, elever, rektorer, vårdnadshavare och övriga deltagare) som deltog i de tio 

studierna (figur 2).    
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RESULTAT 
Vi gör först en presentation av de artiklar som ingår i översikten och beskriver några av de 

egenskaper som kännetecknar dem. Därefter presenterar vi utfallet av kartläggningen och 

analysen utifrån våra frågeställningar: ”Vad finns det för fördelar med 

utomhusundervisningen för elevernas lärande?”, ”Vilka faktorer kan hindra att 

utomhuspedagogik bedrivs? och ”Vilka metoder har använts i forskningen om fördelar och 

hinder med utomhuspedagogik?”.  

 

I tabell 1 presenteras de tio studiernas titlar, författare, publiceringsdata och land där 

forskningen genomfördes. Fyra av forskningsstudierna genomfördes i USA, tre i England och 

de resterande tre i Grekland, Malaysia respektive Sverige. Samtliga artiklar har publicerats i 

referee-granskade internationella tidskrifter mellan 2009 och 2017. De forskningsresultat som 

vår översikt utgår ifrån är således aktuella och har internationellt spridning.  

 

I tabell 1 redovisas även antal citeringar. Enligt sammanställningen hade Carrier (2009) och 

Waite (2010) flest citeringar av de tio studierna, 24 respektive 22 stycken. Sedan följdes de av 

Carrier, Tugurian & Thomson (2013) med elva stycken, Eick (2012)  med tio stycken, 

Humberstone & Stan (2011)  med åtta stycken, Scott et al (2014) med fyra stycken och 

Carrier, Thomson, Tugurian & Tate Stevenson (2014) med tre stycken citeringar. 

Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012) hade två citeringar medan Dhanapal & Lim (2013) 

och Hovardas (2016) inte hade några citeringar alls. Medelvärdet av antal citeringar var 8,4.  

 
Tabell 1. De artiklar som ingår i denna översikt, det land där undersökningarna utförs, samt antal citeringar 
enligt ERIC ProQuest (2017-11-16). 

 
Titel  Författare Publiceringsdata Land Antal 

citeringar 

till källan  

i ERIC 

A comparative study of the 

impacts and students’ 

perceptions of indoor and 

outdoor learning in the science 

classroom 

 

 Dhanapal, Saroja Asia-Pacific Forum on Science Learning 

and Teaching (2013). 14(2), ss.1-23 

Malaysia 0 

Barriers To Biological 

Fieldwork: What Really Prevents 

Teaching Out of Doors?  

Scott, Graham W., 

Boyd, Margaret, Scott, 

Lisa & Colquhoun, 

Derek 

Journal of Biological Education  (2015). 

49(2), ss. 165-178 

 

England 4 

 

Elementary Science Education in 

Classrooms and Outdoors: 

Stakeholder views, gender, 

ethnicity, 

and testing 

 

Carrier, Sarah J., 

Thomson, Margareta 

M., Tugurian, Linda P. 

& Stevenson Tate, 

Kathryn  

International Journal of Science  

Education (2014). 36 (13), ss. 2195-2220 

USA 3 

Elementary Science Indoors and 

Out: Teachers, Time, and 

Testing 

Carrier, Sarah J., 

Tugurian, Linda P. & 

Thomson, Margareta 

M. 

Research in Science Education (2013). 43 

(5), ss. 2059-2083 

 

USA 11 

Losing our way? The downward 

path for outdoor 

learning for children aged 2–11 

years 

 

Waite, Sue Journal of Adventure Education and 

Outdoor Learning (2010) 10 (2), ss. 111-

126 

 

England 

 

22 

 

Outdoor learning: primary 

pupils' experiences and teachers' 

interaction in outdoor learning 

Humberstone, Barbara 

& Stan, Ina 

Education 3-13 (2011). 39 (5), ss. 529-540 

 

England 8 

 

Primary school teachers and 

outdoor education: Varying 

levels of teacher leadership in 

informal networks of peers 

 

Hovardas, Tasos Journal of Environmental Education 

(2016). 47 (3),  ss. 237-254. 

 

Grekland 0 

https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Asia-Pacific+Forum+on+Science+Learning+and+Teaching/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Asia-Pacific+Forum+on+Science+Learning+and+Teaching/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Science+Education/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Science+Education/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/International+Journal+of+Science+Education/02014Y01Y01$232014$3b++Vol.+36+$2813$29/36/13?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Research+in+Science+Education/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Environmental+Education/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Environmental+Education/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Journal+of+Environmental+Education/02016Y01Y01$232016$3b++Vol.+47+$283$29/47/3?accountid=9670
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Teachers’ intentions with 

outdoor teaching in school 

forests: Skills and knowledge 

teachers want students to 

develop. 

 

Wilhelmsson, Birgitta, 

Ottander, Christina & 

Lidestav, Gun 

Nordina: Nordic Studies in Science 

Education (2012). 8 (1), ss. 26-42. 

 

 

Sverige 2 

The Effects of Outdoor Science 

Lessons with Elementary School 

Students on Preservice Teachers’ 

Self-Efficacy. 

 

Carrier, Sarah J.  Journal of Elementary Science Education 

(2009). 21 (2),  ss. 35-48. 

USA 24 

 

Use of the Outdoor Classroom 

and Nature-Study to Support 

Science and Literacy Learning: A 

Narrative Case Study of a Third-

Grade Classroom. 

Eick, Charles J. 

 

Journal of Science Teacher Education 

(2011). 23, (7), ss. 789-803 

 

 

USA 10 

 

Fördelar med utomhuspedagogik  

I tabell 2 redovisas vilka fördelar utomhusundervisning kan ha för elevernas lärande enligt 

den forskning som presenteras i artiklarna. Den fördel som nämndes i flest artiklar är att 

utomhusundervisningen kan bidra till att eleverna blir mer medvetna om natur, miljö och 

ekologi. Den nämndes i fyra respektive tre av artiklar från de båda metodkategorierna. En 

studie som kombinerade kvalitativ och kvantitativ metod och som nämner denna fördel är 

Carrier, Tugurian & Thomson (2013). De redogör för att de under studien gång upplevde att 

elevernas attityder kring miljömedvetenhet förbättrades. Även om läraren kan förvänta sig att 

eleverna ska bli mer miljömedvetna när man tydligt introducerar ett arbete om miljö så 

poängteras det i studien att förändringen hos eleverna skedde utan en allmän introduktion om 

miljöundervisning. Det visar att elevernas möjlighet till att befinna sig i utomhusmiljöer kan 

bidra till att de intresserar sig för specifika miljöproblem.  
 

En artikel från kategorin ”Kvalitativ metod” som nämnde medvetenhet om, natur, miljö och 

ekologi som en av fördelarna är Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012). De redogör för att 

de grundläggande anledningarna till att lärardeltagarna i deras studie använder utomhusmiljön 

som en plats för lärandet är för att koppla samman de teoretiska kunskaperna med det 

erfarenhetsbaserade lärandet. Det bidrar också till att eleverna får möjligheten att utforska 

verkliga objekt med hjälp av de olika sinnena.  

 

Den fördel som vi benämnt ”Motiverande (meningsfullt, nyfikenhet, underhållande & 

spännande)” hittade vi i totalt fem studier. Hovardas (2016) redogör till exempel för att 

styrkan med utomhuspedagogik är att det kan bidra till elevernas motivation och nyfikenhet. 
 

I utomhusundervisning kan lärarna också låta eleverna observera olika vardagliga företeelser 

som finns utomhus. En fördel som vi benämnt ”Upptäcka, utforska och observera” påträffades 

också i totalt fem artiklar. Ett exempel kommer från den kvalitativa studien som Eick (2012) 

genomförde där han intervjuade lärare. I studien redogör en av lärarna för att hon använder 

utomhusundervisningen för det pågående arbetsområdet med vardagliga observationer. När 

eleverna skulle studera meteorologi fick de göra regelbundna observationer utomhus och 

registrera väderdata. 

 

Den fördel som vi benämnt ” Positivt för elevens lärande och lärarens kunskapsutlärning” 

togs upp i två artiklar i varje metodkategori. Enligt Waite (2010), som kombinerade kvalitativ 

och kvantitativ metod, är naturen oförutsägbar och det kan vara en fördel som kan utnyttjas 

för att skapa en känsla av spänning och nyfikenhet hos eleverna.  Det kan bli en motiverande 

utgångspunkt i undervisningen för att sedan koppla det till läroplanens riktlinjer och utveckla 

deras attityd om miljön. De deltagande lärarna i studien värderade också utomhusmiljön för 

https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Elementary+Science+Education/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Elementary+Science+Education/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Journal+of+Elementary+Science+Education/02009Y01Y01$232009$3b++Vol.+21+$282$29/21/2?accountid=9670
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att de får större möjlighet att observera eleverna i lärandet jämfört med när eleverna får en 

mindre undervisningsroll i klassrummet. Inomhus är det vanligare att läraren ifrågasätter och 

eleverna får enbart svara men i utomhusundervisningen får eleverna möjligheten att agera mer 

spontant med egna idéer och frågor.     

 

Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012) beskriver att en av de deltagande lärarna i studien 

upplevde att eleverna behöver undervisas i både inomhus- och utomhusmiljön för att utveckla 

kunskaper och erfarenheter. Utomhusaktiviteter är speciellt viktigt för de elever som har 

kunskapssvårigheter. De fyra deltagarna i studien ansåg också att skolan inte ger möjlighet till 

alla elever att lyckas. Anledningarna till att eleverna misslyckas är på grund av 

inlärningssvårigheter eller för att de är omotiverade. Utomhusmiljön kan bidra till att 

underlätta för de eleverna som inte lyckas i den teoretiska undervisningen i klassrummet och 

de kan då få uppleva känslan av att lyckas. Det bidrar till inkludering som vi har som en 

särskild fördel, ”Inkludering (eleverna blir mer delaktiga, underlättar för elever med 

svårigheter)” i tabell 2 

 

”Inkludering” handlar även om elevernas delaktighet och att utomhusundervisningen kan 

bidra till att eleverna blir mer motiverade att delta vid lektionen. I tabell 2 inom kategorin 

”Kombination av kvalitativ & kvantitativ metod” anger Dhanapal & Lim (2013) att de 

deltagande eleverna var mer ivriga att delta när undervisningen var utomhus. Anledningen var 

att eleverna fick större möjligheter till att observera, utforska och koppla samman sina tidigare 

kunskaper inom naturorienterande ämnen med att använda sina sinnen.   

 

I tabell 2 var det en artikel från varje metodkategori som angav fördelen med att använda 

sinnen för elevernas lärande. Ett exempel är Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012) som 

poängterar att de deltagande lärarnas utgångspunkt för att bedriva utomhuspedagogik var för 

att koppla den teoretiska kunskap som sker i klassrummet med den erfarenhetsbaserade 

lärandet utomhus. Det bidrar till att eleverna får utforska verkliga föremål med fler sinnen 

vilket kan stimulera deras känslor för naturen och främja samarbetet mellan eleverna. 
 

 

En fördel där metodkategorierna skiljer sig åt är ”Koppla inomhus till utomhus”. Detta nämns 

inte i någon artikel från den kombinerade metodkategorin, men däremot i tre kvalitativa 

studier. Ett exempel är Eick (2012) som redogör för hur en lärare anpassade sin 

utomhusundervisning till de naturorienterande ämnena för att kunna koppla det till målen i 

läroplanen. Läraren använde sig av utomhusupplevelserna i naturen som ett tillfälle för att 

hjälpa sina elever att koppla upplevelserna till deras lärande i naturorienterande ämnen.  

 

Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012) beskriver att de fyra lärarna i studien angav att det 

övergripande syftet med att organisera undervisningen utomhus är för att skapa en alternativ 

arena för lärande och att det ska komplettera det eleverna får lära sig klassrummet. En av 

lärarna i studien beskriver att han undervisar utomhus för att eleverna kan lära sig genom att 

”to do is to learn”. Genom att eleverna får arbeta med ”hands-on” aktiviteter med verkliga 

föremål som bidrar till synliga resultat kan det bidra till att eleven upplever att hen har lyckats 

i aktiviteten. Det kan också vara av stor betydelse för elever med inlärningssvårigheter i det 

teoretiska klassrummet.  

 

Totalt gjorde vi 31 noteringar av fördelar i de fyra studierna som använt enbart kvalitativ 

metod och 26 noteringar av fördelar i de sex studier som blandat kvalitativ och kvantitativ 

metod. Fördelar behandlades således i något större utsträckning i de kvalitativa studierna 

(7,75 fördelar per artikel) än i den andra metodkategorin (4,33 fördelar per artikel). 
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Tabell 2. De 18 olika typer av fördelar med utomhuspedagogik som vi identifierat i de granskade studierna.  I 
tabellen anger ”n” antalet studier som använt respektive metod. Siffrorna i kolumnerna anger hur många av 
studierna inom respektive metodkategori som angivit den aktuella fördelen. Av de granskade artiklarna 
använde fyra enbart kvalitativa metoder och sex använde en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 
 

Utomhusundervisningen i naturorienterande 

ämnen kan bidra till: 

Kvalitativ metod 

n=4 

Kombination av  

kvalitativ och kvantitativ metod 

n=6 

Medvetenhet om natur, miljö och ekologi 

 

4 3 

Motiverande (meningsfullt, nyfikenhet, 

underhållande och spännande) 

 

3 2 

Upptäcka, utforska och observera 

 

2 3 

Inkludering (eleverna blir mer delaktiga, 

underlättar för eleverna med svårigheter) 

 

2 2 

Positivt för elevens lärande och lärarens 

kunskapsutlärning 

 

2 2 

Koppla inomhus till utomhus (teoretiska till de 

praktiska) 

3 0 

Autentiska erfarenhetsmöjligheter 

 

2 1 

Gemenskap & Samarbete 2 1 

Relation till naturen 2 1 

Fysisk aktivitet och hälsa 

 

1 2 

Konkreta övningar  (hands-on & learning by 

doing) 

 

1 3 

Kunskapsutveckling i NO 1 2 

Bortgå från traditionella läroböcker 1 1 

Koppling till läroplanen 1 1 

Använda sinnen 

 

1 1 

Självförtroende & ansvar för sitt  eget lärande 

(elev) 

1 1 

Kunskapsutveckling i övriga ämnen 1 0 

Metakognitivt lärande (förståelse för sitt eget 

lärande) 

 

1 0 

Hinder med utomhuspedagogik   

I tabell 3 redovisas olika orsaker till att utomhusundervisning förhindras eller försvåras. 

Enligt resultatet var det flest artiklar som nämnde tidsbrist som ett hinder för lärarna att 

anpassa utomhuspedagogik till sin undervisning. Den orsaken nämndes i tre respektive fem 

artiklar från de båda metodkategorierna. Ett exempel bland de kvalitativa studierna är Carrier, 

Tugurian & Thomson (2013) som beskriver att lärarna gjorde sitt bästa för att försöka anpassa 

utomhusundervisning samt att de hade stöd från skolkulturen men att de hade det svårt att i 

praktiken hinna komplettera naturkunskapsundervisningen med utomhuspedagogiken. 

Lärarna kände sig begränsade av tiden och kände att det var mer effektivt att lära ut 

naturkunskap med de traditionella metoderna i klassrummet.     

 

I tabellens andra rad anges att “Lärare saknar motivation, entusiasm, självförtroende och deras 

bemötande till eleverna i undervisningsmiljön. Läraren har en negativ inställning till 

utomhuspedagogik”. I den kvalitativa metodkategorin var det två studier och i kombinationen 

av kvalitativ och kvantitativ metod var det fyra studier som angav den typen av hinder. I 

(Waite 2010) beskrivs en lärare som anser att det finns vuxna som är mindre entusiastiska om 
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utomhusmiljöer. Waite anser att det inte är förvånansvärt eftersom många av lärarna 

poängterade att de hade väldigt lite eller ingen övning i att använda sig av utomhusmiljön i sin 

lärarutbildning. Det leder till att lärarna har brist på motivation och entusiasm för att arbeta 

med utomhuspedagogik. 

 

Den tredje raden i tabellen är ” Eleverna ska klara kunskapstesten” och det var tre kvalitativa 

studier och två kombinerade studier som angett det som ett hinder. I en av de studierna som 

använde kombinerad metod beskriver Carrier et al (2014) att eleverna som deltog i studien 

ofta såg skolans naturvetenskapsundervisning (i ”fifth grade”) som avgränsad till 

klassrummet. Trots att skolans undervisning i naturvetenskap inkluderade hands-on aktiviteter 

relaterade eleverna naturvetenskapen till att upprepa ord och begrepp i ämnet, anteckna samt 

genomföra kunskapstester. Lärarna i studien poängterade också att de upplevde pressen av att 

eleverna ska klara kunskapstesten och att det påverkade undervisningen i naturvetenskap. De 

ansåg också att det fanns begränsat med tid för att undervisa i naturvetenskap och att lärarens 

egen inställning kan påverka anpassningen av utomhusundervisningen.  

 

I raden ”Saknas möjlighet till förberedelser och övning i lärarutbildningen” ingår den 

kvalitativa studien av Carrier, Tugurian & Thomson (2013)  som beskriver betydelsen av att 

lärarna behöver få möjlighet till övning i utomhuspedagogik i sin lärarutbildning för att få 

erfarenheter. Det kan vara en bidragande orsak till att lärare inte inkluderar 

utomhusundervisning i sitt vardagliga arbete. 

 

Totalt var det fyra studier där lärarna anser att de saknar egna erfarenheter av 

utomhuspedagogik från sin egen skolgång och barndom. Av de fyra studierna använde två 

kvalitativ metod och de två andra använde en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod. Scott et al (2014), som är en undersökning som utgår från både kvalitativ och 

kvantitativ metod, redogör i sin studie för att lärare identifierar sig som inomhuspersoner 

(personerna föredrar att befinna sig inomhus) eller utomhuspersoner (personerna föredrar att 

befinna sig utomhus) Det kan påverka deras val i att bedriva sina lektioner i naturorienterande 

ämnen utomhus. Det är möjligt att de lärare som inte ser sig som utomhuspersoner inte heller 

ser utomhusundervisning som en potentiell pedagogik. I tabell 3 var det en artikel i varje 

metodkategori som angav att eleverna inte upplevde utomhusaktiviteterna och de 

sammankopplande utflykterna som ett lärande tillfälle. I exempelvis Carrier, Tugurian & 

Thomson (2013) beskriver de att ett hinder som kan uppstå vid utomhuspedagogik är att 

eleverna inte ser och förstår att lektionerna utomhus anses som undervisning. Det kan 

eventuellt bero på att läraren inte har tydliggjort det för eleverna i lektionsinstruktionen. Det 

kan leda till att eleverna tolkar undervisningen som sker utomhus mer som ett utflyktstillfälle 

för nöje och inte ett tillfälle för lärande.  

 

Totalt gjorde vi 22 noteringar av faktorer som kan hindra utomhuspedagogik i de fyra 

studierna som använt enbart kvalitativ metod och 34 noteringar av faktorer som kan hindra 

utomhuspedagogik i de sex studier som blandat kvalitativ och kvantitativ metod. Faktorerna 

som kan hindra utomhuspedagogik behandlades således i ungefär lika stor utsträckning i båda 

metodkategorierna, 5,5 respektive 5,67 hinder per artikel. 
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Tabell 3. De 17 olika hinder eller nackdelar med utomhuspedagogik som vi identifierat i de granskade 
studierna. I tabellen anger ”n” antalet studier som använt respektive metod.  Siffrorna i kolumnerna anger hur 
många av studierna som angivit det aktuella hindret/nackdelen med respektive metodkategori. 
 

Hinder som kan uppkomma vid anpassningen 
av utomhusundervisningen i 
naturorienterande ämnen:  

Kvalitativ metod 
n=4 

Kombination av  
kvalitativ och kvantitativ metod 

n=6 

Tidsbrist (lärare upplever tidsbrist i 
undervisningsschemat, tid till planering, 
pappersarbete och organisation) 
 

3 5 

Lärare attityder (motivation, entusiasm, 
självförtroende och deras bemötande till 
eleverna i undervisningsmiljön)  

2 4 

Kunskapstest  3 2 

Läraren anpassar inte utomhusundervisningen 
till den vardagliga undervisningen och att det 
är utmanade att koppla inomhus- med 
utomhusundervisningen 

2 2 

Lärare saknar egna upplevelser av 
utomhuspedagogik från sin egen skolgång i 
barndomen 

2 2 

Lärare upplever att de inte vet hur de ska 
koppla läroplanens riktlinjer till 
utomhusundervisningen för att de ska uppnå 
bedömning- och kunskapsmålen 

1 3 

Faktorer som kan påverka läraren att inte 
bedriva utomhuspedagogik, till exempel 
vädret, faror, rädslor och säkerhet för eleverna 

1 3 

Saknas möjlighet till förberedelse och övning i 
lärarutbildningen. Lärarna ser sig inte som 
utomhuspersoner 

1 3 

Läraren anser att det är effektivare med 
traditionella metoder och att lekfullt lärande 
inte värderas lika mycket som det traditionella 
lärandet  

2 1 

Läraren ser naturkunskapsundervisningen 
som en klassbaserad erfarenhet och svårt att 
komplettera utomhus – och 
inomhusundervisningen 

2 1 

Brist på resurser: ekonomiskt, transport och 
utrustning 

0 2 

Eleverna kan känna sig tryggare i klassrummet 0 2 

Eleverna upplever inte utomhusaktiviteterna 
och de sammankopplande utflykterna som ett 
lärande tillfälle  

1 1 

Utomhusundervisningen bidrar inte alltid till 
elevernas lärande 

1 1 

Eleverna har svårt att koppla 
naturkunskapsutbildningen till världen 
omkring dem 

0 1 

Lärare anpassar inte sina 
utbildningskunskaper till sin undervisning 

0 1 

Lärare har olika utbildningsmål trots liknande 
utomhusaktiviteter 

1 0 

 

Vilka metoder används? 

I figur 1 redovisas vilka metoder som studierna vi granskat använt sig av. Resultatet av 

kartläggningen redovisas mer i detalj i bilaga 1. Många av studierna använde sig av flera 

metoder förutom en studie som bara använde som sig av intervju och en studie som bara 

använde sig av fallstudie. Majoriteten av studierna har använt sig av observation i 

kombination med andra metoder. En av studierna har använt observation, intervju och 
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lärarens anteckningar i sin undersökning medan en annan artikel också använt observation 

och intervju men tillsammans med kunskapstest. En studie använde sig av observation och 

kunskapstest, två studier kombinerade observation och intervju och två studier använde sig av 

frågeformulär där den ena studien kombinerade det med intervju och den andra studien 

kombinerade det med gruppdiskussioner. Avslutningsvis finns en artikel i kategorin ”Annat” 

för att den artikeln (Waite 2010) beskrev tre studier som sammantaget använt sig av många 

olika metoder, bland annat observation. Sammantaget har man i fyra av artiklarna uteslutande 

använt sig av kvalitativa metoder, Carrier, Tugurian & Thomson (2013), Eick (2012), 

Humberstone & Stan (2011) och Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012) medan man i de 

övriga sex använde en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

 

 
Figur 1. De olika metoder eller kombinationer av metoder man har använt sig av i de tio artiklarna vi granskat. I 
en av artiklarna, som vi benämnt Annat* = Waite (2010), redovisas tre olika studier med många olika 
metoder(se bilaga). I fyra av artiklarna har man uteslutande använt sig av kvalitativa metoder medan man i de 
övriga sex använde en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Vem deltog i studierna? 

I figur 2 redovisas vilka grupper av deltagare som ingick i studierna. Det kvantitativa antalet 

individer inom varje deltagargrupp varierade stort mellan studierna (se bilaga 1). I figur 2 

anger vi istället den kvalitativa förekomsten av deltagare för att få en översiktlig bild av vilket 

urval man forskat på.  I figur 2 kan vi t.ex. se att i nio av tio studier har lärare varit deltagare i 

åtminstone någon av de undersökningsmetoder som anges i figur 1. I fem av tio studier har 

elever deltagit i undersökningar, i två studier har lärarstudenter varit deltagare och i två 

studier har rektorer deltagit. I en av studierna har även vårdshavare varit delaktiga och i 

gruppen ”Övriga deltagare” ingår en studie som använt sig av personal utanför skolans 

verksamhet som deltagare  

0 1 2

Observation & kunskapstest

Observation & intervju

Observation, intervju & kunskapstest

Observation, intervju & anteckningar

Intervju

Frågesformulär & gruppdiskussioner

Frågeformulär & intervju

Fallstudie

Annat*
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.  

 

  

Figur 2.  De olika grupper av deltagare som har medverkat i de tio artiklarna i översikten. Övriga deltagare*: I 
en av artiklarna (Humberstone & Stan 2011) hade de deltagare som inte kom från skolverksamheten utan de 
var personal från ett lärandecenter som heter ”The centre of Greenfield House”. 
 

DISKUSSION 
Vår kunskapsöversikt har visat att det finns ett flertal fördelar med att bedriva 

utomhusundervisning i naturorienterande ämnen och att det kan bidra till elevernas lärande. 

Den fördel som behandlas flest gånger i de vetenskapliga studierna var att utomhuspedagogik 

kan bidra till elevernas medvetenhet om natur, miljö och ekologi. I tidigare litteratur beskriver 

Hedberg (2004, s.67) att det grundläggande syftet med att lärare bör bedriva undervisningen 

utomhus är för att ge eleverna möjligheten att skapa en relation och en trygghet till naturen. 

Utomhusundervisningen kan också bidra till elevernas lärande, förståelse och intresse för 

miljö och natur. Dahlgren & Szczepanski (2004, ss.10-13) redogör för att syftet med 

utomhusundervisning är att öka elevernas intresse för naturen samt deras motivation för 

lektionsinnehållet. 

 

En av fördelarna med utomhuspedagogik enligt resultatet är att utomhusundervisningen kan 

bidra till att lärare kan koppla samman den teoretiska undervisningen som sker i klassrummet 

med den praktiska undervisningen utomhus. Det kan kopplas till Dahlgren & Szczepanski 

(2004, ss. 10-13) som beskriver att utomhusundervisningen bör användas för att komplettera 

den teoretiska undervisningen som sker i klassrummet. Undervisningen utomhus kan ha en 

stor betydelse för elevernas lärande eftersom att det får lära sig i olika sammanhang och 

situationer. Eleverna får också möjlighet till att arbeta med fler sinnen vid inlärningen vilket 

kan resultera i förbättrad möjlighet till lärande. Hedberg (2004, s.67) poängterar också att 

undervisningen utomhus kan ge eleverna tillfälle att använda fler sinnen och att 

undervisningen blir autentiskt. Den grundläggande anledningen till att läraren ska anpassa 

utomhuspedagogik till sin undervisning är för eleverna ska skapa en relation till naturen. Det 

kan även öka elevernas lärande, förståelse och intresse för natur och miljö. I resultatet av vår 

kunskapsöversikt redovisas det att undervisningen utomhus kan ge eleverna möjligheten att 
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Rektorer

Elever
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arbeta med fler sinnen vilket kan bidra till att eleverna får olika inlärningsmöjligheter men 

denna fördel nämndes inte så ofta i de studier vi granskat. 

 

I resultatet framkommer det även att det finns olika hinder som kan påverka lärarna i deras val 

och deras möjligheter till att anpassa utomhuspedagogik i sitt arbete. Exempel på övervägande 

faktorer som uppkommer i sammanställningen av artiklarna var att lärarna saknar motivation 

och självförtroende i att anpassa undervisningen utomhus. Det beror på att lärarna anser att de 

inte har tillräckligt med erfarenheter från sin egen barndom och skolgång samt att det saknas 

övning i att bedriva utomhuspedagogik i lärarutbildningen. Det kan kopplas till Brewer & 

Rios (2014) som beskriver att eleverna i grundskolan har begränsade möjligheter till 

utomhuslektioner eftersom det finns brist på intresse och erfarenhet hos de undervisande 

lärarna. En annan bidragande faktor till att lärare undviker att bedriva lektioner utomhus kan 

enligt Strotz & Svenning (2004, s. 34) vara att lärarna upplever att de har mer kontroll 

inomhus och att det blir mer effektivt att lägga upp sin undervisning inom de fyra 

klassrumsväggarna.  

 

Utifrån sammanställningen av artiklarna anges tidsbristen i schemat vara den största 

anledningen till att lärarna upplever att de inte har möjligheten att anpassa utomhuspedagogik. 

De upplever därför att de blir mer effektivt att undervisa i klassrummet för att hinna med all 

lektionsinnehåll för att eleverna sedan ska uppnå alla bedömnings- och kunskapsmål. Dillon 

et al (2006) poängterar också att anledningarna till att lärare undviker utomhuspedagogik är 

för att de har bristande självförtroende i att undervisa utomhus samt det finns lärare som anser 

att det inte finns tillräckligt med tid och resurser. Tidsbrist var den hindrande faktor som 

behandlades flest gånger i de studier vi granskat. Även Brewer & Rios (2014)  poängterar att 

tidsbristen är den största faktorn till att eleverna får begränsade möjligheter till att befinna sig 

utomhus i undervisningen. Anledning är att lärare upplever att de har ett stressat 

undervisningsschema. 

 

Det näst vanligaste hindret som kan bidra till att utomhusundervisning inte förekommer i 

undervisningen är att det saknas motivation, intresse och självförtroende hos lärarna. Enligt 

Brewer & Rios (2014) får grundskolans elever begränsade möjligheter till 

utomhusundervisning och det kan bero på ett bristande intresse och erfarenhet hos de 

undervisande lärarna. För att lärare ska få mer erfarenheter som kan bidra till större 

självförtroende i att undervisa i utomhusmiljöer bör det finnas möjligheter till mer övning och 

förberedelser i lärarutbildningen. Lärarnas upplevelse av att lärarutbildningen inte innefattar 

tillräckligt med övning i utomhuspedagogik framkom i tabell 3 med benämningen ”Saknas 

möjlighet till förberedelse och övning i lärarutbildningen. Lärarna ser sig inte som 

utomhuspersoner” 

Forskningens styrkor och svagheter 

Resultatet av kartläggningen visade att man i majoriteten av artiklarna använde sig av en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, till exempel observation, intervju och 

frågeformulär. I fyra studier använde man enbart kvalitativ metod, vilket kan bidra till att 

forskaren kan få en djupare förståelse för varje enskild deltagare, fastän antalet deltagare i 

studierna är begränsat. Resultatet visar vad ett begränsat antal personer anser om det aktuella 

ämnet medan en kvantitativ metod med till exempel frågeformulär kan ge möjligheten att 

inkludera fler deltagare för att samla in underlag. Fekjær (2016, s. 14) redogör för att det 

oftast framhålls att en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod är det bästa. 

Anledningen är att forskaren både har ett siffermaterial som hen kan luta sig mot samtidigt 

som det kvalitativa materialet bidrar till att forskaren kan tränga sig mer in på djupet för att 
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förstå deltagaren. Dock poängterar Fekjær att det är ganska få undersökningar som 

kombinerar metoderna eftersom det bland annat handlar om resurser och forskarens 

kompetens.  

 

I flera av studierna i vår översikt använde man sig av både intervju och observation. Det blir 

en styrka för forskarna får då möjlighet att undersöka och bekräfta om det deltagarna anger i 

intervjun stämmer ihop med verkligheten när de observerar deltagarna. Det kan hända att en 

deltagare vid en intervju medvetet eller omedvetet förskönar sanningen om exempelvis sin 

undervisningsmetod. Det beror på att man kan ha en bild av hur man själv är som lärare som 

man egentligen inte lever upp till i verkligheten. I Humberstone & Stan (2011) genomfördes 

först observationer av eleverna där observatörerna antecknade hur eleverna interagerade. För 

att komplettera observationen och för att få ett annat perspektiv på undersökningen 

genomfördes även intervjuer. I intervjuerna deltog de elever som hade sina föräldrar på plats. 

Intervjuerna genomfördes i små grupper och varade i cirka en och en halv timma där eleverna 

fick möjlighet att berätta sina tankar om utomhuslektioner. Vi anser att intervjuerna ledde till 

att eleverna fick möjlighet att framföra sina åsikter. Intervjun kan även vara ett stöd för att 

jämföra med resultatet från observationen.  

 

Eick (2012) använde sig av ett narrativt tillvägagångsätt i form av en kvalitativ fallstudie. Han 

fokuserade enbart på en verksam lärare som han observerade, intervjuade och han tog del av 

hennes planering inför undervisningen. Eick utgick från en specifik lärares yrkesutövning och 

det kan därför inte ses som allmängiltigt för alla lärare. Han beskriver dock att han valde ett 

narrativt tillvägagångsätt eftersom många av de livshistorier som den deltagande läraren 

angav i studien bidrog till en förståelse för hennes professionella beslut i klassrummet. Det 

narrativa bidrar till att få förståelse om erfarenhet och livshistoria som formar lärares 

professionella yrkesroll. 

 

I studierna har olika deltagare varit inkluderade i genomförandet av undersökningarna, det har 

varit rektorer, lärare, elever, vårdnadshavare samt lärarstudenter. Det har bidragit till att vi har 

fått olika personers synvinklar på utomhuspedagogik. Carrier et al (2014) använder sig av 

flera olika deltagare (30 elever, 5 lärare, 18 vårdnadshavare och 2 rektorer). Genom att 

intervjua både lärare och elever framkom det att det fanns en skillnad mellan lärarnas och 

elevernas uppfattning angående att koppla naturundervisnigen till världen omkring dem. 

Läraren upplevde att eleverna tydligt förstod kopplingen mellan den verkliga världen och 

naturkunskapsundervisningen i skolan. Däremot såg eleverna naturvetenskapen som bunden 

till skolan och de misslyckades med att koppla naturvetenskapen till den verkliga världen. 

Genom att forskaren tog del av både lärares och elevers uppfattningar bidrog det till att 

forskarna fick en tydligare bild av verkligheten.  

 

I nio av de tio studierna, förekom lärare som deltagare medan elever var deltagare i fem 

studier. Även i dessa studier saknades vanligen elevernas synpunkter för även om de var med 

som deltagare hade de inte samma roll som lärarna. Till exempel när forskaren observerade ett 

lektionspass var det lärarens upplevelser eller synpunkter om genomförandet som undersöktes 

och redovisades. Vi anser att det är en svaghet i översikten att det främst är lärarnas 

uppfattningar som redovisas. Det ger en begränsad uppfattning om vad olika personer inom 

skolverksamheten anser om utomhuspedagogik. I Waite (2010) undersökning redovisas citat 

av lärares utsagor om deras syn på utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena. I citaten 

framkommer också elevernas syn på utomhuspedagogik men det är formulerat av läraren. Vi 

anser att det skulle vara mer givande att få ta del av elevernas egna utsagor i större 

utsträckning. Ett positivt exempel är dock Humberstone & Stan (2011) som redovisar 
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transkriptioner av elevernas utsagor. I transkriptioner framkommer elevernas förväntningar 

och upplevelser vilket bidrar till att vi får en tydligare förståelse för elevernas tankar och 

känslor. 

 

Resultatet av antalet citeringar visade att det var en stor variation mellan studierna men en stor 

del av variationen kan troligen förklaras av hur lång tid som gått sedan artiklarna 

publicerades. Det fanns dock två studier som inte alls hade blivit citerade och en anledning till 

det kan vara att de publicerades i tidskrifter med begränsad spridning. Den ena studien 

(Dhanapal & Lim 2013) publicerades i tidskriften Asia-Pacific Forum on Science Learning 

and Teaching och den andra studien (Wilhelmsson, Ottander & Lidestav 2012) publicerades i 

tidskriften Nordina: Nordic Studies in Science Education. De båda tidskrifterna kan ha en 

mindre internationell spridning vilket kan ha bidragit till att de studierna sällan har blivit 

citerade.  

 

Ett dilemma med att artiklarna kommer från andra länder är att skolverksamheten kan skilja 

sig åt mellan länderna. Det kan finnas aspekter som nämns i studierna som lärare i Sverige 

inte kan relatera till i sin yrkesroll. Samtidigt kan vi jämföra likheter och skillnader som finns 

mellan olika länders skolverksamhet. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att söka efter artiklarna i databasen ERIC ProQuest efter rekommendation av 

bibliotekarie på Högskolan i Borås. När vi sökte i ERIC fick vi ett stort urval av artiklar som 

vi kunde bekräfta var refereegranskade. Det fanns även möjligheter att ställa in sökkriterier i 

databasen vilket gav oss artiklar som motsvarade våra avgränsningar med publiceringsårtal 

och årskurs samt att artiklarna skulle komma från vetenskapliga tidskrifter. Vi sökte även i 

databasen Primo men när vi översiktligt granskade de potentiella artiklarna hänvisade de till 

ERIC som ursprungskälla. Vi fick också ett större urval av artiklar när vi sökte i databasen 

ERIC. Trots att vi gjorde avgränsningar i databasens sökkriterium inträffade det att träffar på 

artiklar som inte berörde vårt åldersspann och istället utgick ifrån yngre och äldre årskurser. 

 

I informationssökningen valde vi alla länder för vi upptäckte att det var svårt att enbart hitta 

forskning som utgår från Sverige och i denna kunskapsöversikt har vi enbart en studie från 

Sverige. Det kan bero på att pedagogisk forskning om utomhuspedagogik i Sverige har 

bedrivits i mindre omfattning, jämfört med vad det har gjorts utomlands (Szczepanski 2007, 

s.21).  

 

En svaghet i urvalet är att två av artiklarna inte är citerade av andra källor, vilket kan 

ifrågasätta undersökningarnas kvalité. Vi anser efter granskning av artiklarnas innehåll att de 

följer den vetenskapliga processen och att vi kunde använda undersökningarnas resultat för att 

besvara vår frågeställning.  

 

I kartläggningen valde vi att sammanställa artiklarnas innehåll i en tabell och i kategorier som 

skapades utifrån studiernas titel, författare, publiceringsdata, land, deltagare, metod och 

citeringar. Det gav oss en överblick över forskningen och utifrån tabellerna sammanställde vi 

nya tabeller och figurer som har varit till underlag för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Sammanställningen i tabellerna och figurerna har bidragit till att vi har kunnat jämföra 

artiklarnas innehåll. Genom sammanställningen har vi till exempel kunnat dra slutsatsen att 

tidsbrist var den största faktorn som hindrar utomhuspedagogik och att den största fördelen 

https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Asia-Pacific+Forum+on+Science+Learning+and+Teaching/$N?accountid=9670
https://search.proquest.com/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Asia-Pacific+Forum+on+Science+Learning+and+Teaching/$N?accountid=9670
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med utomhuspedagogik är att den kan bidra till elevernas medvetenhet om natur, miljö och 

ekologi enligt majoriteten av de tio vetenskapliga undersökningarna.   

Didaktiska konsekvenser 

Många av deltagarna i studierna angav att tidsbrist är en stor orsak till att lärare inte arbetar 

med utomhuspedagogik. Däremot beskriver Eick (2012) att läraren i hans studie berättade att 

hon också upplevde tidsbristen i undervisningsschemat. Hennes lösning var att utnyttja varje 

möjlighet till att fortsätta naturkunskapsundervisningen genom att göra kopplingar mellan 

naturstudierna till andra ämnen utöver de schemalagda 30 minuterna som var avsatta för 

naturstudierna. Läraren planerade även in utflykter i naturvetenskapen genom att lägga dem 

under morgonpasset som annars ägnades åt språkkunskap, detta eftersom det var den enda 

tiden på skoldagen som det fanns tillräckligt med tid för eleverna att få möjligheten att åka på 

utflykt.  

 

Det innebär att naturkunskapen inte alltid behöver infalla på samma tid i schemat varje vecka. 

Vi anser att det kan vara en alternativ lösning för lärare som upplever att de inte har 

tillräckligt med tid för att anpassa utomhusundervisning till sin klassrumsundervisning. Vi 

anser även att lärarens arbete med att göra kopplingar till naturstudierna i de övriga ämnena 

kan bidra till det tematiska arbetet där olika ämnen kan kopplas samman. Det leder till att 

eleverna får kunskap i de olika ämnena genom olika undervisningsmetoder.  

 

Det framkom även att lärarens erfarenhet av utomhusundervisning under sin egen skolgång 

kan påverka deras inställning till att bedriva utomhuspedagogik. Carrier et al (2014) redogör 

för att en intressant aspekt är att de vuxna deltagarnas minnen av naturkunskapen i skolan och 

deras övriga barndomsminnen av naturen verkade bundna till vilken inställning de har till 

naturen som vuxna. Rektorn i studien berättar att han hade enbart ett minne där 

naturkunskapsundervisningen genomfördes utomhus. Generellt var det få som mindes 

undervisningen i naturkunskap i grundskolan. Det kan tyda på att utomhusundervisning bidrar 

till att eleverna kommer ihåg lektionstillfället och att minnet av upplevelsen kan påverka dem 

i deras vuxna liv.  

 

Betydelsen av lärarnas erfarenheter av naturen från barndomen kan ha påverkan på hur de 

anpassar sin undervisning utomhus. I Eicks (2012) studie berättar den deltagande läraren att 

ett av hennes mål är att eleverna ska få möjlighet till att gå ut i naturen så ofta det går. 

Anledningen var erfarenheter från den egna barndomen. Läraren beskriver att hon växte upp 

på en gård, att hennes mormor lärde henne namn på olika arter, och nu vill hon ge kunskapen 

vidare till eleverna.  

 

Ett problem som vi anser kan uppstå är att om lärarstudenter och lärare inte har erfarenheter 

av att befinna sig i naturen från barndomen upplever att det är anledningen till att de inte 

använder utomhuspedagogik i sitt arbete. Det redovisas i studien av Scott et al (2015) att av 

de 60 deltagande lärarstudenterna identifierade 39 studenter sig som utomhuspersoner och de 

resterande 21 såg sig inte som utomhuspersoner. Det kan tolkas som att en tredjedel av 

lärarstudenterna redan under en tidig fas i utbildningen inte ser utomhuspedagogik som en 

möjlig undervisningsmetod. Det kan bero på att lärare som saknar erfarenhet av att tillbringa 

tid i naturen inte värderar utomhusupplevelserna lika mycket. Det poängteras dock att alla 

deltagarna var överens om att det är viktigt eleverna får möjlighet att lära sig utanför 

klassrummet.  
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Vi anser att lärarstudenter och lärare inte behöver se sig själv som en utomhusperson för att 

vara en lärare som använder utomhuspedagogik i sin undervisning. Däremot anser vi att det 

finns brist på att få lära sig om utomhuspedagogik i lärarutbildningen.  Det behövs mer i 

utbildningen för att det inte ska spela någon roll vilka erfarenheter en lärare har från sin egen 

barndom har beroende på om de ska bedriva utomhuspedagogik. Det kan kopplas till Carrier 

(2009) som poängterar att i lärarutbildningen bör studenterna får befinna sig i autentiska 

situationer för att få öva på att undervisa i naturvetenskap. För att studenterna ska få 

erfarenhet och feedback i att bedriva utomhusundervisning behöver de få möjlighet i sin 

lärarutbildning att interagera och agera med elever i utomhusmiljöer som de kommer att 

undervisa i.  

 

Majoriteten av studierna var genomförda i USA och England medan en studie var från 

Sverige. Vi har tidigare nämnt att konsekvensen blir att resultaten från studierna eventuellt 

inte är relevanta för oss som lärare i Sverige. Till exempel i en av de amerikanska studierna 

beskriver Carrier et al (2013)  att en av anledningarna till att lärare inte väljer att anpassa 

undervisningen utomhus beror på att de oroar sig för eventuella faror ute i naturen. De kan 

bland annat handla om giftiga växter och djur som läraren oroar sig för att eleverna kan 

komma i kontakt med om undervisningen sker utomhus.  Däremot i Sverige finns det överlag 

inte lika stor risk att möta på exempelvis hotande djur beroende på vilket naturområde som 

klassen besöker. Det kan kopplas till Dillon et al (2006) som poängterar att det finns 

problematik med utomhusundervisning kopplad till eleverna. Det kan finnas en genuin rädsla 

och oro hos yngre barn i att befinna sig i utomhusmiljön.  Några orosmoment för barn kan 

vara att de kan gå vilse, möta på ormar eller giftiga arter. Dessa hinder kan då påverka 

lärarens val att anpassa undervisningen utomhus och att eleverna inte får tillfället att få lära 

sig i naturen.  

Frågor för vidare forskning 

I en av de vetenskapliga studierna redogörs för behovet av vidare forskning om 

lärarstudenternas synpunkter på utomhusundervisning samt deras upplevelser av 

utomhuspedagogik i lärarutbildningen. I studien av Carrier (2009)  poängteras det att det kan 

vara värdefullt att genomföra studier som pågår under en längre period för att undersöka 

lärarstudenternas erfarenhet i att undervisa utomhus i naturorienterande ämnen. I studierna 

bör forskaren även undersöka hur lärarstudenterna anpassar sitt yttrande om att bedriva 

utomhusundervisning samt deras erfarenhet av utomhuspedagogik från lärarutbildningen i sin 

kommande undervisning. Det innebär att forskaren även besöker den nyblivna lärarens 

klassrum för att observera och dokumentera för att se om läraren efterlever det hen tidigare 

hade yttrat sig om. Det är vanligt att en lärare lär sig en undervisningsstrategi och har fulla 

avsikter att använda sig av den i sitt klassrum, dock är det inte alltid möjligt för bland annat 

tidsbegränsningar i skolverksamheten. Det är vanligt att nyexaminerade lärare misslyckas 

med att anpassa sina undervisningsstrategier för att de främst fokuserar på att lyckas med de 

vardagliga kraven i läraryrket.  

 

Ytterligare forskning behövs även om hur verksamma lärare kan påverka och anpassa av 

utomhusundervisningen för att stärka elevernas lärande. Ett exempel ges i Wilhelmsson et al 

(2012) som anser att en intressant fråga att forska vidare om är hur lärarnas olika avsikter, mål 

och synpunkter på kunskap kan påverka lärarens undervisning och elevernas möjlighet att lära 

sig på andra platser än i klassrummet.  

 

Humberstone & Stan (2011) poängterar också behovet av vidare forskning där 

utgångspunkten är att granska lärarens påverkan på utomhuspedagogik. Det innebär en 
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granskning av utomhusprocessen utifrån lärarens interaktion och tillvägagångssätt samt hur 

dessa aspekter har en inverkan på elevernas lärande och välbefinnande. Anledningen är att det 

har visat sig att alla utomhusupplevelser inte alltid är till fördel i undervisning eftersom det 

beror på hur läraren interagerar med sina elever både i inomhus- och utomhusklassrummet.  

 

I många studier har forskningen fokuserats på lärare och lärarstudenter men Dhanapal (2013) 

rekommenderar ytterligare forskning som utgår från eleverna. Forskningen skulle då jämföra 

effekten av utomhusundervisning på elevernas lärande och utgå från elevernas uppfattningar 

om inomhus- och utomhusundervisningen i de naturorienterande ämnena. Vi anser också att 

det finns brist på elevers synpunkter om utomhusundervisning i forskningsstudierna som 

granskat. Problematiken är att eleverna ofta är delaktiga i genomförandet av studierna men det 

är sällan elevernas upplevelser och synpunkter som undersöks och redovisas.  

Slutsatser 

Våra slutsatser är att utomhusundervisningen kan bidra till ökat lärande eftersom eleverna får 

arbeta praktiskt och se det studerade ämnet mer konkret. Det är viktigt att komplettera 

inomhusundervisningen med utomhusundervisning för att ge möjlighet till fler 

lärandesituationer för eleverna. När undervisningen sker utomhus får eleverna möjligheten att 

arbeta praktiskt och det kan underlätta för elever som har svårigheter i det teoretiska 

klassrummet. Utomhusundervisningen kan även bidra till att eleverna blir mer motiverade att 

lära i nya miljöer och att de kan få större medvetenhet om natur, miljö och ekologi. 

 

Några faktorer som kan hindra att utomhuspedagogik inte bedrivs kan bero på att det är 

tidsbrist i undervisningsschemat och att lärare saknar erfarenheter och övning i att undervisa i 

utomhusmiljö i naturorienterande ämnen. Det skulle därför behövas mer övning för 

lärarstudenterna under deras utbildning för att de ska kunna anpassa det i sin framtida 

undervisning.  

 

Avslutningsvis anser vi att det skulle behövas fortsatt forskning om utomhuspedagogik i 

naturorienterande ämnen som utgår ifrån elevernas perspektiv. Vi anser att det skulle vara 

betydelsefullt att få förståelse för elevernas synpunkter eftersom syftet med 

utomhusundervisningen i grunden handlar om hur det kan bidra till elevernas lärande. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Sammanställning av resultat från kartläggningen av de tio studiernas med avseende på titel, 
författare, metod (där vi också anger kategorisering till kvalitativ metod respektive kombination av kvalitativ 
och kvantitativ metod)samt grupper och antal av deltagare. 
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Deltagare 

A comparative study of the 

impacts and students’ 

perceptions of indoor and 

outdoor learning in the science 

classroom. 

 

 Dhanapal, Saroja & 

Lim, Cally Cheng Yee 
Observation och kunskapstest 

 

(Kombination kvalitativ- och kvantitativ 

metod) 

24 Elever i årskurs 3 (motsvarar 

årskurs 2 i Sverige) 

2 lärare 

Barriers To Biological 

Fieldwork: What Really 

Prevents Teaching Out of 

Doors? 

Scott, Graham W., 

Boyd, Margaret, Scott, 

Lisa & Colquhoun, 

Derek 

Frågeformulär och gruppdiskussioner. 

 

(Kombination kvalitativ- och kvantitativ 

metod) 

Grundskolelärare  

Lärarstudenter 

Elementary Science Education 

in Classrooms and Outdoors: 

Stakeholder views, gender, 

ethnicity, 

and testing 

 

Carrier, Sarah J., 

Thomson, Margareta 

M., Tugurian, Linda P. 

& Stevenson Tate, 

Kathryn  

Eleverna genomförde ett kunskapstest före 
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deltog i klassrumsobservation och intervju. 

(Kvalitativ metod) 

 

 

Årskurs 5 från två skolor (motsvarar 

årskurs 4 i Sverige) 
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Humberstone, Barbara 
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(Kvalitativ metod) 

Fyra lärare från årskurs 4-6 

 

 

The Effects of Outdoor Science 

Lessons with Elementary 

School Students on Preservice 

Teachers’ Self-Efficacy. 

 

Carrier, Sarah J.  Observation, intervju och lärarstudenters 

anteckningar  

 

(Kombination kvalitativ- och kvantitativ 

metod) 

Lärarstudenter 

Use of the Outdoor Classroom 
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Third-Grade Classroom. 
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Fallstudie med observation, intervju, fält-

loggböcker och lärarens lektionsplaneringar  

 

(Kvalitativ metod) 

En lärare i årskurs 4 (motsvarar 

årskurs 3 i Sverige) 

 

 

 



 

- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


