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Sammanfattning 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 2016) anges bland 

annat för biologi att ämnet syftar till att utveckla elevers kunskaper om biologiska sammanhang 

och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Eleverna ska få möj-

lighet att ställa frågor om människan och naturen utifrån egna upplevelser och aktuella händel-

ser; dessutom anges i syftestexten för fysik, att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella 

händelser. Genom utomhusundervisning ges möjlighet för eleverna att skapa autentiska situat-

ioner och därigenom upplevelser och erfarenheter.  

 

Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka, vad som karaktäriserar forskningen om utom-

husundervisning i de naturvetenskapliga ämnena. Studien har avgränsats till att gälla undervis-

ning anpassad till elever i åldrarna sex till nio år.  

 

Med hjälp av sökord och urvalskriterier gjordes en litteratursökning i databasen Primo, där tio 

vetenskapligt granskade artiklar slutligen valdes ut. Därefter gjordes en kartläggning av de ut-

valda artiklarna för att få fram en övergripande bild av innehållet.  

 

Kunskapsöversikten visar både att elever har en positiv inställning till utomhusundervisning 

och att elevernas förmåga att sätta kunskap i ett sammanhang ökar genom undervisningen.  

Resultatet visar även att det finns brister i lärarutbildningen, med följden att verksamma lärare 

upplever en osäkerhet och bristande kunskaper inför att bedriva utomhusundervisning. Lärar-

studenter har en positiv attityd till utomhusundervisning, men menar bland annat, att antalet 

tillfällen att själva få pröva på och leda utomhusaktiviteter är för få i utbildningen.  
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1. INLEDNING  
 

Denna kunskapsöversikt utgör en mindre kartläggning av hur forskningsområdet gällande ut-

omhusundervisning i de naturorienterande ämnena ser ut idag. 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 2016) anges för 

biologi, att ämnet syftar till att utveckla elevers kunskaper om biologiska sammanhang och 

nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Eleverna ska få möjlighet 

att ställa frågor om människan och naturen utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Vidare ska eleverna få möjlighet att arbeta praktiskt inom bland annat naturbruk, hälsa och 

ekologisk hållbarhet.  

 

I syftestexten för fysik anges att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att ställa frågor om 

fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser (Lgr 

11 2016). 

  

För att eleverna ska få möjlighet till detta i undervisningen behöver de bland annat få erfaren-

heter i autentiska situationer. Genom utomhusundervisning ges möjlighet för eleverna att skapa 

just autentiska situationer och därigenom upplevelser och erfarenheter.  

 

John Dewey (1859–1952) är en av förgrundsfigurerna inom pragmatismen, en teori med filo-

sofisk utgångspunkt i hur kunskap fungerar för människor i deras vardag. Intressant kunskap är 

den kunskap som fungerar för människan i det vardagliga livet och som är kopplad till männi-

skors konkreta erfarenheter. Deweys pedagogik handlar om att sätta barnet i fokus, och han 

förespråkade att den teoretiska undervisningen i skolan behöver kompletteras med praktik i 

matematik och naturvetenskap för att underlätta för elever att ta till sig kunskap. Han myntade 

begreppet learning by doing. Arbetssättet ska göra undervisningen mer elevcentrerad och bättre 

anpassad till elever med olika förutsättningar (Säljö 2017, ss. 241–243). Att anpassa undervis-

ningen efter elever är något som är aktuellt i dagens skola, och genom att bland annat flytta ut 

undervisningen anammar man Deweys idé om learning by doing.  

 

När man talar om utomhusundervisning är det svårt att inte tänka på naturen och miljön omkring 

oss. Jag själv minns fortfarande från min egen skolgång utedagar i skogsmiljöer, där undervis-

ning varvades med lek och korvgrillning över öppen eld. Den kunskap och upplevelse av natu-

ren, som jag fick till mig under utedagar som dessa, är svåra att ersätta i ett klassrum. För att 

även kommande generationer ska få samma möjlighet som jag fick behöver dagens elever få 

självupplevd kunskap om vad som händer i vår natur.  

 

Två av FN:s globala mål rör vår natur, nummer 15, som handlar som ekosystem och biologisk 

mångfald, samt nummer 14, som rör hav och marina resurser (United Nations Development 

Programme 2018). Utomhusundervisning i naturvetenskap handlar inte bara om biologi, men 

biologiämnet knyter enkelt an till den miljö utomhusundervisningen sker i. Utspelar en lektion 

sig vid en sjö, i en park, i en skog eller liknande, är det svårt att inte beröra någon del som ingår 

i ämnet biologi.  

 

Vad jag själv upplevt och erfarit under VFU-perioder är att utomhusundervisning är något som 

sällan förekommer regelbundet, utan det sker lite slumpartat, när tid och resurser i form av extra 

personal som kan följa med ut finns tillgängliga. Framförallt är det bristen på resurser som jag 
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ser som huvudanledning till att utomhusundervisning har uteblivit. Utomhusundervisning för-

knippas nästan alltid med något som ska äga rum i naturen (skog), men den behöver inte göra 

det. Ofta finns det outnyttjade resurser på exempelvis skolgården. En rutschkana kan användas 

för att undersöka friktion, gungor för kraft och rörelse och så vidare. Trots detta har jag själv 

varken sett eller hört någon som använt skolgården i undervisningssyfte. Om man håller till på 

skolgården, behövs dessutom inte resurser i form av extra personal, något som ökar möjligheten 

att bedriva regelbundna utomhusaktiviteter.  

 

Genom denna kunskapsöversikt vill jag få svar på vad som karaktäriserar forskningen om ut-

omhusundervisning och då särskilt se vad som där framkommit om hur lärare och elever upp-

lever den.  

 

Arbetet är indelat i fem huvudavsnitt. Inledningen beskriver varför denna kunskapsöversikt 

gjorts; därefter följer syfte och avgränsningar, som dels redovisar översiktens frågeställning 

och de avgränsningar som gjorts, dels ger en definition av några centrala begrepp. Därefter 

följer en beskrivning av den metod som valts för framtagande av kunskapsöversikten, det vill 

säga hur sökprocessen, urval av artiklar och analys gjorts. Den fjärde rubriken resultat presen-

terar resultatet av den analys som gjorts utifrån de artiklar som valts ut för kunskapsöversikten. 

Under rubriken diskussion, som är den avslutande rubriken, diskuteras de resultat som fram-

kommit samt ges förslag på vidare forskning. 

 

2. SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 
 

Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka, vad som karaktäriserar forskningen om utom-

husundervisning i de naturvetenskapliga ämnena, samt att i övrigt granska innehållet i de ut-

valda studierna.  

 

Den frågeställning som används är: Vad karaktäriserar forskningen om utomhusundervisning 

inom de naturvetenskapliga ämnena? Studien har avgränsats till att gälla undervisning anpassad 

till elever i åldrarna sex till nio år. Däremot har det inte gjorts någon begränsning, vad gäller 

vilken kategori (elever, lärare, lärarstudenter), som studierna fokuserar på. 

 

För att besvara frågeställningen har vissa avgränsningar i sökprocessen gjorts. Filter för publi-

ceringsår och Peer Reviewed användes. Enbart vetenskapligt granskade artiklar utgivna på 

svenska eller engelska inkluderades under urvalsprocessen.  

 

Begreppet utomhusundervisning syftar i den här kunskapsöversikten på undervisning som sker 

i utomhusmiljöer såsom skog, park, skolgård och liknande. Undervisning i form av studiebesök 

på museer, fabriker och så vidare inkluderas alltså inte i begreppet utomhusundervisning i denna 

kunskapsöversikt. Flera artiklar under urvalsprocessen valdes bort, då de syftade på undervis-

ning utanför klassrummet, exempelvis i form av studiebesök på ovannämnda platser, men inte 

på undervisning utomhus. Förvirring kring begreppet utomhusundervisning kan alltså uppstå, 

eftersom det kan syfta på undervisning som sker utanför själva klassrummet, vilket då inklude-

rar både undervisning i utomhusmiljöer och studiebesök av olika slag som kan äga rum inom-

hus. 
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NCU (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2017) definierar begreppet utomhuspedago-

gik som ett förhållningssätt, vilket syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflekt-

ion som grundar sig på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Vidare lyfts även platsens 

betydelse för lärande fram. 

 

Min ovannämnda syn på utomhusundervisning samt NCU:s definition av utomhuspedagogik är 

den syn jag valt att använda mig av i den här kunskapsöversikten (lärande som sker utomhus 

och som grundas på autentiska situationer, där platsen för lärandet har en betydelsefull roll). I 

urvalsprocessen och granskningen av artiklar har denna syn funnits med, varför artiklar med en 

användning av begreppet, som skilt sig alltför mycket från kunskapsöversiktens syn, har exklu-

derats.   

 

3. METOD 

3.1   Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten är skriven för att få en överblick av hur forskningen ser ut inom området 

utomhusundervisning i de naturvetenskapliga ämnena, framförallt för elever i åldrarna sex till 

nio, men även studier gällande elever från högre årskurser har tagits med, om de ansetts rele-

vanta och överförbara för lägre årskurser. Kunskapsöversikt är en vanlig genre som används 

för att ta fram bakgrundsdata och för analys av forskningsområden. En kunskapsöversikt är ett 

arbete som sammanställer forskning inom ett utvalt område (Nilholm 2017, s.46).  

 

Att göra en översikt av något slag är en nödvändig förutsättning för att kunna ge ett vetenskap-

ligt bidrag, då man annars inte får kunskap om hur forskningen ser ut på det området. Vid 

exempelvis examensarbete kan avsaknad av litteraturgenomgång leda till att man bara uppre-

paresultat som redan är väl kända inom området. Medvetenheten om hur en översikt genomförs 

och redovisas har ökat under de senaste åren (Nilholm 2017, ss. 15–16).  

 

3.2 Informationssökning och urval 

Den allra första sökningen till det här arbetet skedde på Google Scholar. Sökningen gjordes 

som en testsökning för att få en överblick av hur det berörda forskningsområdet ser ut. Sökorden 

som då användes var utomhusundervisning och naturvetenskap, vilket gav 413 sökträffar. 

Nackdelen med Google Scholar är att man får många träffar som inte går att använda i kun-

skapsöversikten, det vill säga arbeten som är examensarbeten eller artiklar som ej är vetenskap-

ligt granskade. Några av de översta träffarna granskades översiktligt, men det framkom tidigt 

att det var artiklar som ej uppfyllde översiktens urvalskriterier (vetenskapligt granskade artiklar, 

publicerade mellan 2007–2018). Därefter fortsatte sökningen i Primo (en söktjänst som finns 

att tillgå via Högskolan i Borås). I Primo används filter för att sålla bort icke önskvärda artiklar. 

De filter som användes var: Peer Reviewed respektive årsspannet 2007–2018 för att få fram 

artiklar om forskning som bedrivits under de senaste tolv åren. Sökningen som genomfördes 

gjordes på ämnesord för att få fram så relevanta träffar som möjligt.  

 

Sökorden arbetades fram genom att plocka ut nyckelord från frågeställningen; dessa nyckelord 

översattes sedan till engelska. Flera nyckelord arbetades fram och användes tillsammans med 

booleska operatorer (”AND” och ”OR”).  

 



- 4 - 

 

Eftersom utomhusundervisning och naturvetenskap är de två huvudsakliga utgångspunkterna i 

kunskapsöversikten, var det ett självklart val att dessa skulle finnas med som sökord. Utomhus-

undervisning översattes till ”outdoor education”; även ”outdoor science” användes för att täcka 

sökområdet. Naturvetenskap översattes till ”science”, och därefter användes ”elementary 

education” och ”primary education” eller “elementary school” och ”primary school”, vilka mot-

svarar svensk grundskola, för att få fram relevanta träffar sett till utbildningsnivå (åldersgrupp 

eller årskurs). 

 

Första sökordet som användes var ”outdoor education” OR ”outdoor science”, vilket gav 1286 

träffar. Därefter lades ordet ”science” till; sökningen gav då 228 träffar. För att minska antalet 

träffar användes ”elementary education” OR “elementary school” OR ”primary education” OR 

”primary school”; antalet träffar uppgick då till 86 stycken. I samtliga artiklar lästes artiklarnas 

nyckelord och sammanfattningar igenom. Efter denna första genomläsning ansågs 18 artiklar 

relevanta för studien. En noggrann läsning av dessa 18 artiklar gjordes, och ytterligare åtta ar-

tiklar valdes bort, då de inte uppfyllde kraven utifrån kunskapsöversiktens syfte (ha rätt ålders-

grupp, vara specifikt inriktade mot utomhusundervisning och naturvetenskap). 

 

Två sökningar på svenska gjordes också: Sökordet ”utomhusundervisning” gav sju träffar utan 

att några filter använts. Ingen av träffarna uppfyllde de kriterier som tidigare nämnts. Därefter 

gjordes en sökning på ”utomhuspedagogik”, vilken gav fyra träffar med filtren Peer Reviewed 

och årsspannet 2007–2018. Samtliga sammanfattningar och ämnesord för dessa artiklar lästes 

igenom, och en valdes ut för mer noggrann läsning. Även denna valdes bort, då den inte upp-

fyllde kriteriet vad gäller åldersgrupp. Därefter gjordes ingen mer sökning på svenska, då be-

dömningen gjordes att ytterligare sökningar inte skulle generera några ytterligare användbara 

artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 1. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapliga artiklar via databasen Primo. 
n = antalet artiklar. 
 

Efter att dessa tio artiklar valts ut, lästes de igenom i sin helhet. Under tiden artiklarna lästes, 

arbetades punkterna i tabell 1 fram: författare, år, land, antal deltagare, typ av deltagare, ämne 
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samt metod. Vid en noggrann genomläsning av artiklarna lades extra fokus på just dessa punk-

ter.  

 

3.3 Kartläggning och analys 

 

En analys av de tio artiklar som valts ut gjordes, och innehållet i artiklarna kartlades enligt 

utvalda punkter i en tabell (tabell 1). Dessa punkter är: författare, år och land, antal deltagare 

och ålder, typ av deltagare, ämne samt metod.  

 

I resultatdelen presenteras först en sammanställning av samtliga studier i tabellform (se tabell 

1). Därefter följer en genomgång av vad som beskrivs i tabellen. Resultatdelen avslutas med en 

fördjupad analys av vissa aspekter från översikten. Dessa aspekter bedömdes vid den noggranna 

genomläsningen vara centrala för kunskapsöversiktens syfte, varför de valdes ut som lämpliga 

för den fördjupade analysen.  

 

4. RESULTAT 

4.1 Presentation av kunskapsöversiktens studier  

 

Innehållet i kunskapsöversiktens tio studier sammanfattas i tabell 1, med en presentation av vad 

som ansetts vara betydelsefulla fakta för översikten. 
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Tabell 1. Sammanställning av de artiklar som ingår i kunskapsöversikten.  
  

Författare År och land Antal del-

tagare och 

ålder 

Typ av deltagare Ämne Metod 

Dhanapal 

och Lim   

2013 

Hong-Kong   

24 

Årskurs 3 

Elever    Utvalt område 

(framgår ej inom 

vilket no-ämne)  

Kunskapstest  

Observation 

Ferreira, 

Grueber & 

Yarema 

2012  

USA 

16 

 

-  

Grundlärare 

(15kvinnliga, 1 man-

lig), med begränsad 

utbildning inom de 

naturvetenskapliga 

ämnena. 

Naturvetenskap i 

allmänhet  

Analys av deltagares 

(elektroniska) portföl-

jer (reflektioner)  

Blatt och 

Patrick 

2014  

USA 

148 

 

 

-  

Lärarstudenter Naturvetenskap i 

allmänhet  

Analys av uppsatser  

 

Uppföljande inter-

vjuer  

 Laru, Jar-

vela & Cla-

riana  

2012  

Finland 

22 

12år  

Elever  Biologi  Analys av ljudinspel-

ningar, faktabaserade 

meddelanden, mind-

maps.   

Hung, Lin & 

Hwang  

2010  

 

Taiwan 

27 

Årskurs 5–

6   

Elever  Biologi  Observation 

Skelly och 

Bradley  

2007  

 

USA 

427 

Årskurs 3  

28 

Elever  

 

Lärare för årskurs 3 

Biologi  Enkätundersökning  

 

Observationer  

Intervjuer  

 Endreny 

och Siegel  

2009  

USA 

34 

 

Lärare  Geovetenskap  "Utbildning"  

Uppföljande inter-

vjuer  

 Magntorn 

och Hellden 

2007  

 

Sverige 

23 

10-11år 

Elever  Biologi  Intervjuer 

 Tal och 

Morag 

2009  

 

Israel 

5 

-  

Lärare 

Lärarstudenter (alla 

kvinnliga)  

Biologi  Intervjuer  

videoinspelning 

 Smith  2009 

  

USA 

En klass 

Årskurs 3 

Elever  Geovetenskap  Observation 
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4.2 Vad karaktäriserar forskningen om utomhusundervisning inom 
de naturvetenskapliga ämnena? 

 
Hälften av de tio artiklarna, som använts i översikten, kommer från USA (Blatt och Patrick 

2014, Endreny och Siegel 2009, Ferreira, Grueber & Yarema 2012, Skelly och Bradley 2007, 

Smith 2009) två kommer från Asien (Dhanapal och Lim 2013, Hung, Lin & Hwang 2010) två 

från Norden (Laru, Jarvela & Clariana 2012, Magntorn och Hellden 2007) och en från Israel 

(Tal och Morag 2009). Ingen av författarna förekommer mer än en gång i tabellen. Merparten 

av studierna är skrivna av två författare, tre studier är skrivna av tre författare och endast en 

artikel har en ensam författare. 

 

Studierna inriktar sig på olika typer av deltagare, där elever, lärare och lärarstudenter finns 

representerade. I två av studierna finns det mer än en typ av deltagare, antingen i kombinationen 

lärare och elev (Skelly och Bradley 2007) eller lärare och lärarstudent (Tal och Morag 2009). 

Fem av studierna har inriktat sig mot biologi (Hung, Lin & Hwang 2010, Laru, Jarvela & Cla-

riana 2012, Magntorn och Hellden 2007, Skelly och Bradley 2007, Tal och Morag 2009), två 

mot geovetenskap (Endreny och Siegel 2009, Smith 2009) och två mot naturvetenskap i all-

mänhet (Blatt och Patrick 2014, Ferreira, Grueber & Yarema 2012). I en av studierna (Dhanapal 

och Lim 2013) framgår det inte, vilket ämne som behandlats, mer än att det är ett specifikt 

utvalt område. Biologi är det ämne som är vanligast och då med fokus på natur och miljö, vilket 

kan ses som rimligt, då det faller sig naturligt att bedriva undervisning om natur och olika mil-

jöer, när man befinner sig i dem. Geovetenskap (earth science), som är ämnesvalet i två av 

studierna, kan närmast översättas till fysik sett till den svenska läroplanen Lgr 11 (2016).  

 

Artikeln av Skelly och Bradley (2007) är en sammanfattning av en större studie som gjorts. 

Majoriteten av studierna är genomförda i motsvarande årskurs 3, men även studier som rör 

motsvarande årskurs 4–6 finns med (Hung, Lin & Hwang 2010, Laru, Jarvela & Clariana 2012, 

Magntorn och Hellden 2007).  

 

Studierna om lärare och/eller lärarstudenter (Blatt och Patrick 2014, Endreny och Siegel 2009, 

Ferreira, Grueber & Yarema 2012, Skelly och Bradley 2007, Tal och Morag 2009) handlar om 

hur de uppfattar utomhusundervisning eller sin förmåga att undervisa utomhus. Något som är 

karakteristiskt för dessa studier, med ett undantag, är att de tar upp att lärarutbildningen inte ger 

blivande lärare tillräckligt med kunskap eller förbereder dem tillräckligt för utomhusundervis-

ning. En studie (Blatt och Patrick, 2014) fokuserar på hur lärarstudenters egna erfarenheter från 

utomhusmiljöer påverkar deras syn på att själva ta med elever ut i naturen. Bland deltagarna 

som är lärare eller lärarstudenter är kvinnorna överrepresenterade. 

 

Två av studierna är genomförda i en årskurs 5–6 (Hung, Lin & Hwang 2010), respektive en 

grupp med 12-åringar (Laru, Jarvela & Clariana 2012). I dessa studier har någon form av tek-

niskt hjälpmedel använts i utomhusundervisningen. Teknikens utveckling i dagens samhälle 

går ständigt framåt, och användandet av tekniska verktyg går allt längre och längre ner i åld-

rarna; därav anses studierna relevanta för denna kunskapsöversikt, trots att de studerade ele-

verna var äldre än översiktens målgrupp. 

 

Antalet deltagare i studierna varierar från 5 till 455. I de studier där elever förekommer som 

deltagare (Dhanapal och Lim 2013, Hung, Lin & Hwang 2010, Laru, Jarvela & Clariana 2012, 

Magntorn och Hellden 2007, Skelly och Bradley 2007, Smith 2009) är det vanligaste antalet 

omkring 25 (en klass eller årskurs). Där lärare eller lärarstudenter förekommer som deltagare 
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(Endreny och Siegel 2009, Ferreira, Grueber & Yarema 2012, Skelly och Bradley 2007) är an-

talet mellan 16 och 38, med undantag för Tal och Morags studie (2009), där antalet deltagare 

var 5, samt Blatt och Patricks studie (2014) med 148 deltagare. Skelly och Bradleys (2007) 

studie med totalt 455 deltagare är den enda som har både lärare och elever representerade (28 

respektive 427 deltagare).  

 

Med undantag av Skelly och Bradley (2007), Ferreira, Grueber och Yarema (2012) och Dha-

napal och Lim (2013), som använder både kvalitativ och kvantitativ metod, är det endast kva-

litativa metoder som används i studierna. 

 

I fem artiklar har man använt sig av mer än en metod för sin studie (Blatt och Patrick 2004, 

Dhanapal och Lim 2013, Endreny och Siegel 2009, Skelly och Bradley 2007, Tal och Morag 

2009). De vanligast förkommande metoderna är intervju samt analys av någon form av insam-

lade data, såsom uppsatser från deltagarna eller liknande material. I den större studien (Skelly 

och Bradley 2007) sett till antalet deltagare har man använt sig av en enkät men även av obser-

vationer och intervjuer. Två av studierna (Hung, Lin & Hwang 2010, Smith 2009) har använt 

sig av observationer och en studie (Dhanapal och Lim 2013) har använt sig både av observation 

och olika tester. I de studier, där fler än en metod använts, har framförallt intervjuer använts i 

ett uppföljande syfte. Vid analyser av insamlade data är det huvudsakligen reflektioner och 

erfarenheter från deltagarna som analyserats (Blatt och Patrick 2014, Ferreira, Grueber & Ya-

rema 2012). Ett undantag är Laru, Jarvela och Clariana (2012), där data för analysen består av 

uppgifter och material, som elever besvarat och skapat under en specifik lektion.  

 

För översikten gjordes, som tidigare nämnts, en sökning mellan åren 2007 och 2018. Blatt och 

Patrick (2014) är den senaste publicerade studien i översikten och Skelly och Bradley (2007) 

samt Magntorn och Hellden (2007) de äldsta. Ett konstaterande angående publiceringsår är att 

hälften är från åren 2007 alternativt 2009. Detta tyder på att få nya studier gjorts inom det 

aktuella området under de senaste fem åren. 

 

Som tidigare konstaterats kommer hälften av de utvalda artiklarna i översikten från USA, vilket 

kan tyda på att intresset för forskningsområdet där är stort. Dock är tre av dessa fem studier 

publicerade 2007 alternativt 2009, den senaste 2014, något som antyder att intresset för forsk-

ningsområdet minskat och att det idag inte är lika attraktivt. Sett till översikten i sin helhet kan 

publiceringsåren tolkas som att intresset för berört område var större för cirka tio år sedan än 

vad det är idag. Poängteras bör dock, att denna kunskapsöversikt är en mindre sammanställning 

av den information och forskning som finns tillgänglig.   

4.3 Elevers prestationer och elevers perspektiv på utomhusunder-
visning 

 

Tre av artiklarna koncentrerar sig på elevernas prestationer och syn på utomhusundervisning. 

 

Dhanapal och Lim (2013) gör en jämförelse mellan inom- och utomhusundervisning, samt un-

dersöker elevernas uppfattning om de olika undervisningstyperna. Även Skelly och Bradley 

(2007) undersöker elevers attityd till naturvetenskap men även deras ansvarstagande för miljön. 

Magntorn och Hellden (2007) undersöker inte elevers uppfattning om ämnet eller miljön, utan 

enbart elevprestationer.  

 

Dhanapals och Lims (2013) resultat visar att inomhus- och utomhusundervisning kompletterar 

varandra, ett resultat som även stöds av tidigare forskning enligt författarna. Undervisning i 
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inom- och utomhusmiljö ger samma möjligheter för eleverna att ”äga” sitt eget lärande, samt 

att skapa intresse på olika nivåer för eleverna. Studien visar att en hög andel av deltagarna 

föredrar att lära sig naturvetenskap utomhus; en positiv inställning till undervisningstypen finns 

alltså. Enligt deltagarna är utomhusundervisning spännande, ger möjlighet till att utforska mer, 

se kunskapen i ett sammanhang, samt ger sensoriska inlärningsupplevelser.  

 

Magntorn och Hellden (2007) använde sig av intervjuer i tre steg för att följa elevers utveckling. 

Fokus låg på elevers förmåga att läsa naturen (att relatera enskilda arter till hela ekosystemet) 

genom att undervisa med ett ”bottom-up” perspektiv, genom vilket eleverna tränas att observera 

och förstå konkreta delar och samband i ett ekosystem: alltså från delarna till helheten i syste-

met. Elevernas förmågor förbättrades stegvis under studiens gång. Kompetensen att göra kopp-

lingar mellan företeelser och liv i den undersökta miljön ökade, liksom kvalitén på elevernas 

kopplingar. Även förmågan att sätta in observationerna i ett sammanhang, liksom kunskapen 

om hur arterna påverkar och är beroende av varandra, ökade. Likt Dhanapal och Lim (2013) 

visar studien upp ett positivt resultat gällande att elevers förmåga att se kunskap i ett samman-

hang ökar i samband med utomhusundervisning, trots att studiernas syfte skiljer sig åt. 

 

I den sammanfattning av flera studier, som Skelly och Bradley (2007) gjort, undersöktes elevers 

ansvarstagande och attityd gentemot naturvetenskap och vår omgivning, genom en enkätunder-

sökning.  Syftet med studien var dels att klassificera olika typer av skolträdgårdar, dels att un-

dersöka hur dessa olika typer av trädgårdar påverkar elevers attityd och ansvarstagande. Delta-

garnas svar på enkäten resulterade i olika svarspoäng, som bland annat visar hur påverkade 

eleverna blir av undervisningen i en viss typ av skolträdgård, sett till attityd och ansvarstagande.  

 

Resultaten från ovannämnda studie visar upp höga svarspoäng på elever ansvarstagande. Trots 

att olika typer av skolträdgårdar användes i studien, kunde endast en liten variation utläsas mel-

lan de olika trädgårdstyperna. Deltagande lärare använde bland annat trädgårdarna för att un-

dervisa om etik, inkluderande ansvar och miljöhänsyn. Svarspoängen för miljömässiga attityder 

var även de höga, oavsett trädgårdstyp; däremot fanns det en skillnad gällande attityden till 

naturvetenskap, beroende på trädgårdstyp. Detta förklaras genom att lärstilar, klassrumsaktivi-

teter och miljö med mera kan vara faktorer som påverkar resultatet för de olika trädgårdsty-

perna. Lärstilar pekas ut som en av flera faktorer, vilka kan påverka elevers attityd gentemot 

ämnet. Lärstilar tas även upp i Dhanapals och Lims studie (2013) som en eventuell påverkande 

faktor för elevers resultat på genomförda kunskapstester.   

 

Dhanapal och Lim (2013) respektive Magntorn och Hellden (2007) är mindre studier (23 re-

spektive 24 deltagare) jämfört med Skelly och Bradley (2007), vars studie är en sammanfattning 

av flera delstudier med totalt 455 deltagare (427 elever och 28 lärare). Den senare undersök-

ningen är kvantitativ, till skillnad från de två tidigare nämnda, som är kvalitativa. Skelly och 

Bradley poängterar att det trots storleken på studien krävs ytterligare undersökningar (jämfö-

rande studier av trädgårdsprogram och icke-trädgårdsprogram) för att kunna säkerställa resultat 

och kunna fastställa trädgårdens roll för elevers attityd och ansvarstagande.  

4.4 Hur upplever lärare utomhusundervisning?   

 

Fyra av artiklarna handlar om studier där lärares och lärarstudenters erfarenheter och upplevel-

ser står i fokus.  

 

Blatt och Patrick (2014) undersöker, hur grundlärarstudenters uppfattningar om sina tidigare 

erfarenheter av utomhusmiljöer ser ut, samt hur dessa upplevelser påverkar deras vilja att ta 
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med sina egna elever ut. Även Tal och Morag (2009) har en ett likande syfte med sin studie - 

att förstå hur erfarenheter av, och reflektioner utifrån, utomhusundervisning påverkar deltagar-

nas undervisning samt syn på utomhusundervisning. Endreny och Siegel (2009) skapade ett 

utbildningsprogram för att förbereda lärare att använda skolgården och närliggande platser i 

undervisningen. Ferreiras, Gruebers och Yaremas (2012) studie beskriver ett samarbete mellan 

ett skoldistrikt och ett lokalt universitet i Detroit, i vilket tre mål sattes upp: (1) att främja lärares 

förmåga att tillämpa kursplaneskrivningar om miljö och utomhusaktiviteter, (2) att främja ge-

menskapskänslan hos de inblandade genom skapande av utomhusklassrum samt (3) att invol-

vera lärarna i utvecklingen av kursplanerna – genom att främja framväxten av en utvecklings-

grupp för utomhusklassrum. 

 

I Blatts och Patricks (2014) analyser av uppsatser som lärarstudenter skrivit, samt i uppföljande 

intervjuer, som de har gjort, har sju olika teman tagits fram, där varje tema har en betydelse för 

deltagaren. Deltagarna i studien ställer sig positiva till att ta med sina egna (framtida) elever ut 

i naturen, då de själva vill ge sina elever samma upplevelser och erfarenheter av naturen som 

de själva har fått. Även en känsla av ansvar för att ta med sina elever ut i naturen beskrivs i 

deltagarnas uppsatser. Likt Blatt och Patrick (2014) har Ferreira, Grueber och Yarema (2012) 

gjort en analys av deltagares egna tankar och reflektioner. I ovannämnda studie kan en skillnad 

mellan deltagarnas resultat före och efter det att programmet genomförts utläsas. Deltagarnas 

känsla för hur förberedda de är för att själva bedriva utomhusundervisning utvecklas och för-

bättras.  

 

Utifrån analysen av deltagarnas reflektioner (dokumenterade av deltagarna i elektroniska port-

folios) om användbarheten hos aktiviteterna, som de deltagit i, arbetades två huvudområden, 

fram. De två huvudområdena avser dels kategorisering av allt levande i ekosystemet, dels han-

tering av vanliga problem som kan uppstå mellan elever, och när det gäller att stötta eleverna i 

att göra kopplingar mellan innehållet i de naturorienterande ämnena och verkliga situationer. 

Resultatet visar att deltagarna känner sig mer bekväma med att arbeta med utomhusundervis-

ning med eleverna efter att de genomfört programmet. Enligt deltagarna var mängden idéer, 

aktiviteter och material som deltagarna fick till sig, och som de kunde använda direkt i sin egen 

undervisning, en viktig orsak till att de upplevde en större trygghet och blev mer förberedda för 

utomhusundervisning.  

 

Precis som Ferreira, Grueber och Yarema (2012) erbjöd Endreny och Siegel (2009) studiedel-

tagarna material som kunde användas direkt i undervisning. Specifika lektioner arbetades fram 

för ett visst område, exempelvis en viss park, damm eller motsvarande, med tanken att utveckla 

standardiserade fysiklektioner med fokus på att höja elevers prestationer och engagemang för 

fysik. En pilotstudie gjordes först, varefter det upprättades ett sommarinstitut under två somrar. 

Deltagarna genomgick en mindre utbildning; data som utvärderats från sommarkurserna visar 

att deltagarna efter kursen känner sig mer förberedda för att undervisa enligt dessa specifikt 

framtagna lektionsplaneringar. Samtliga deltagare känner sig bättre förberedda för att undervisa 

utomhus.  

 

I Tals och Morags (2009) studie fick deltagarna prova på att leda en längre lektion utomhus. 

Lärarstudenten kallad Hanna var den enda deltagaren i studien som reflekterade över sitt eget 

lärande genom att ställa frågan: Vad ger det här mig? Detta var något som påpekades i studien; 

någon mer reflektion gjordes dock inte över detta. Resultat från studien visar, att lärarutbild-

ningen inte ger tillräckligt med tillfällen för att kunna skapa egna erfarenheter eller för att få 

stöd i att leda undervisning utomhus. Därför framhålls stödet från mentorerna under projekts 

gång som en viktig punkt -  det moraliska stödet som gavs skapade en trygghet bland deltagarna. 
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Deltagarna hänvisar i projektet till två olika typer av stöd, dels det som lärarutbildningen gav 

(kunskapsinnehåll och pedagogisk kunskap), dels stödet från mentorerna, alltså vetskapen om 

att de finns till hands, om hjälp skulle behövas. Det emotionella stödet pekas ut som en viktig 

aspekt i studien.  

 

Samtliga artiklar är inriktade mot hur lärares och lärarstudenters erfarenheter och upplevelser 

påverkar deras sätt och känsla för att undervisa. Trots att studierna har fokus på olika saker, kan 

man ändå utläsa av resultaten att utomhusundervisning upplevs som svårt och att bristande kun-

skap om hur man kan använda sig av skolgården eller ett närområde är ett tydligt problem. Ett 

ytterligare problem, som delvis tas upp i flera artiklar sett till hela kunskapsöversikten, är att 

lärarutbildningen inte ger tillräckligt stöd, feedback och möjligheter till att själv få prova på att 

leda aktiviteter utomhus. Istället intar man som lärarstudent ofta rollen som elev när utomhus-

undervisning behandlas under utbildningen. Det framgår tydligt vid granskningen av artiklarna 

att deltagarna ställer sig positiva till att få större och bredare kunskap om hur man kan arbeta 

med utomhusundervisning, men även hur man kan utnyttja skolgården och olika miljöer i när-

området, då detta har visat sig vara en punkt, där kunskap och erfarenhet har saknats. Vikten av 

att få stöd och feedback i sin planering men även i sin undervisning är ytterligare en punkt, som  

synliggjorts under granskningen av studierna.   

 

4.5 Hur kan man arbeta med tekniska hjälpmedel i utomhusunder-
visning?  

 

Tre av artiklarna ger exempel på och beskriver hur olika tekniska hjälpmedel kan användas i 

utomhusundervisningen.  

 

Laru, Jarvela och Clariana (2012) respektive Hung, Lin och Hwang (2010) beskriver båda hur 

eleverna använder digitala, mobila verktyg i utomhusundervisningen för att bland annat skriva 

ner observationer, belägga fakta, besvara frågor samt söka information. De båda studierna un-

dersöker olika frågor men använder sig av liknande digitala verktyg. Den tredje artikeln, 

Smith (2009), beskriver ett årslångt projekt, där elever arbetat vid en damm och samlat in data 

med hjälp av olika tekniska verktyg, som exempelvis termometer och andra mätverktyg. 

 

Smith (2009) gör det möjligt för eleverna i sin klass att få inta en roll som (miljö-)vetenskaps-

män, genom att samla in och analysera data. Till detta används en uppsättning teknologiska 

verktyg (närmare specificering av verktyg saknas). Projektet visar upp ett positivt resultat, där 

eleverna fått använda sina erfarenheter av naturen, göra vetenskapliga utredningar i det vardag-

liga, skapa förståelse för naturfenomen med mera. Enligt Smith är det de autentiska praktiska 

aktiviteterna som skapar lust att lära bland eleverna, eftersom elevernas undersökningar får en 

mening. Även att få samla in riktiga data med riktig utrustning bidrar till lusten att lära bland 

eleverna.  

 

Varken Laru, Jarvela och Clariana (2012) eller Hung, Lin och Hwang (2010) använder sig av 

tekniska hjälpmedel på samma sätt som Smith (2009), utan de fokuserar på digitala mobila 

verktyg. Laru, Jarvela, och Clariana (2012) använder i sin studie en prototypmobil med en 

”peer-to-peer” meddelandeapplikation, kallad Flyer.  

 

Hung, Lin och Hwang (2010) använder sig av ett annat mobilt verktyg, kallat PDA (Personal 

Digital Assistant), som fungerar som ett onlinebedömningsverktyg, anteckningsblock och upp-

slagsverk.  
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Resultaten för Laru, Jarvela och Clariana (2012) och Hung, Lin och Hwang (2010) är båda po-

sitiva; en förbättring av elevernas prestationer kan ses i båda studierna. Laru, Jarvela, och Cla-

riana (2012) redogör för hur fyra elevgrupper ses som högpresterande och fyra som lågpreste-

rande i studien. Resultatet i studien visar att både de högpresterande och lågpresterande grup-

perna förbättrar sina resultat; en ökning av korrekt organiserad kunskap samt en minskning av 

missförstånd av olika grad kan utläsas ur de data som eleverna har skapat i Flyer.  

 

Vissa skillnader mellan hög- och lågpresterande elever identifierades i studien, dock ansågs 

skillnaden i antalet fullständiga faktabaserade meddelanden sakna statistisk betydelse. De båda 

grupperna använde sig likvärdigt av kunskapskrav och bilder i sina faktabaserade meddelanden; 

samtidigt konstaterades skillnader i hur de olika grupperna använde sig av delarna – exempelvis 

för att ange stöd eller grund för ett påstående.  De faktabaserade meddelandena, tenderade ofta 

att visa kunskap på ytnivå, men de högpresterande grupperna uppvisar en tydlig kvantitativ 

skillnad i förhållande till de lågpresterande. De högpresterande grupperna var delaktiga i dub-

belt så många interaktioner som de lågpresterande grupperna, en skillnad som bedömts som 

statistiskt signifikant.  

 

Kvalitativa skillnader mellan de båda grupptyperna, hög- respektive lågpresterande, framträder 

framför allt vid en analys av motiveringarna och stöden för gjorda påståenden: andelen sådana, 

gjorda av lågpresterande grupper, var här statistiskt signifikant lägre. 

 

I Hungs, Lins och Hwangs (2010) studie kan resultaten för hög- och lågpresterande elever ut-

läsas för sig. Precis som i ovan nämnda studie förbättrar båda grupperna sina resultat under 

studiens gång - både förmågan att ställa kunskapsriktade frågor och förmågan att besvara frågor 

ökade. En orsak till detta anses vara att elevernas bekvämlighet med arbetsgången och använd-

ningen av PDA ökade allteftersom studien genomfördes.  

 

5. DISKUSSION  
 

Kunskapsöversikten fokuserar på fyra olika delar vad gäller forskningen om utomhusundervis-

ningen i de naturvetenskapliga ämnena: vad som karaktäriserar den, vad som framkommer gäl-

lande elevers prestationer och perspektiv, hur lärare uppfattar utomhusundervisning samt hur 

man kan arbeta med tekniska hjälpmedel i utomhusundervisningen.  

 

Larus, Jarvelas och Clarianas (2012) studie berör något äldre elever, tolvåringar; likaså 

Hungs, Lins och Hwangs (2010) studie, som berör elever i årskurs 5–6. I dagens samhälle går 

teknikutvecklingen ständigt framåt och ner i åldrarna, något som avspeglas i den reviderade 

svenska läroplan som kom 2018 med ett tillägg rörande digital kompetens:  

 

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digi-

taliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att an-

vända och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och in-

formation på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan 

att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala 

verktyg. 

 

-Skolverket 2018 
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Av denna anledning bedömer jag dessa utvalda artiklar som relevanta för kunskapsöversikten, 

trots att de riktar sig mot högre åldrar/årskurser, än vad kunskapsöversikten egentligen riktar 

sig mot.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Kunskapsöversiktens frågeställning är följande: Vad karaktäriserar forskningen om utomhus-

undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena? Under kartläggningsprocessen arbetades 

områdena (1) elevers prestationer och perspektiv, (2) lärares upplevelser av utomhusundervis-

ning samt (3) hur tekniska hjälpmedel kan användas i utomhusundervisning fram, varvid en 

fördjupad analys gjordes.  

 

De artiklar som handlar om elevers prestationer och perspektiv på utomhusundervisning visar 

upp positiva resultat bland eleverna (Dhanapal och Lim 2013, Magntorn och Hellden 2007, 

Skelly och Bradley 2007). Dhanapal och Lim (2013) gör en jämförelse mellan utomhus- och 

inomhusundervisning; man kan utläsa en positiv inställning till utomhusundervisning samt att 

de olika undervisningsformerna kompletterar varandra. I samtliga studier på området redovisas 

en förbättring av elevers prestationer och attityder till ämnet och/eller vår miljö. Att ta till vara 

på och använda sig av den miljö och natur, som finns i skolans omgivning, är av stor vikt, 

eftersom resultaten från kunskapsöversikten visar att utomhusundervisning har positiva effekter 

på elevers lärande. En förbättring av elevers förmåga att läsa av naturen och sätta in kunskaper 

i ett sammanhang samt möjligheten till sensoriska inlärningsuppleveler är exempel på effekter 

av utomhusundervisning.  

 

Att elevers inställning är positiv till undervisning bedriven utomhus är något som redan har 

konstaterats i kunskapsöversikten vilket resultaten från de tre ovan nämnda studierna visar. En 

positiv inställning anser jag vara en viktig faktor för elevers lärande. Elevers positiva inställning 

till utomhusundervisning är därför något som behöver tillvaratas. Kunskap om hur det ser ut på 

de olika forskningsområdena (elevers respektive lärares inställning till utomhusundervisning) 

är därför något som behöver undersökas vidare och synliggöras.  

 

I de studier som rör verksamma lärare och lärarstudenters upplevelser av utomhusundervisning 

finns det flera gemensamma nämnare beträffande resultaten (Blatt och Patrick 2014, Endreny 

och Siegel 2009, Ferreira, Grueber & Yarema 2012, Tal och Morag 2009). Det framgår tydligt 

i dessa studier att det finns brister i lärarutbildningen. Verksamma lärare redovisar att de saknar 

trygghet i, och till viss del tillräckliga kunskaper för att undervisa utomhus, medan lärarstuden-

ter ställer sig positiva till att bedriva undervisning utomhus, men att tillfällen att öva på att leda 

utomhusaktiveter under utbildningen saknas eller är för få, för att en säker grund att stå på ska 

hinna byggas. Att vara tillräckligt förberedd, att känna trygghet, att ha kunskap om hur naturen 

och omkringliggande miljöer kan användas i undervisningssyfte och att vara bekväm i de situ-

ationer man som lärare utsätter sig för genom att ta med elever utomhus, framförallt utanför 

skolans område, är i huvudsak de områden som kommit upp och problematiserats i de olika 

studierna.  

 

I framförallt två av de som berör tekniska hjälpmedel i utomhusundervisningen artiklar (Hung, 

Lin & Hwang 2010, Laru, Jarvela & Clariana 2012) påvisas hur både låg- och högpresterande 

elever förbättrar sina prestationer och resultat. Trots att det används olika typer av digitala 

hjälpmedel i studierna, är resultaten likartade, vilket enligt studierna skulle kunna bero på att 

verktygen till viss del synliggör elevernas lärande under användandet av dem, samt att en möj-

lighet för direkt feedback och respons kan ges till eleverna via det digitala verktyget. Tekniska 
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hjälpmedel gör det även möjligt att planera i flera steg i undervisningen, något som skapar 

möjligheter för lärare att anpassa undervisningen och nå ut till fler elever. Tekniken tar som 

framhållits en allt större plats i det moderna samhället och erbjuder hela tiden nya möjligheter.  

 

Genom att kombinera teknik och undervisning utomhus hävdar jag att möjligheten till att nå ut 

till fler elever och skapa ett intresse för vår miljö och natur ökar. Genom att använda sig av 

teknik i undervisningen skapas nya möjligheter och ett nytt sätt att undervisa på. Tekniken ut-

manar den traditionella undervisningen och visar fram nya sätt att utvecklas och förändras. För-

ändring skapar och ställer nya krav på både undervisning och forskning. I Smiths (2009) studie 

används en annan typ av tekniska verktyg i utomhusundervisningen, vilket bidar till att skapa 

autentiska lärsituationer för eleverna, något som i likhet med exemplen i ovan nämnda studier 

kan hjälpa eleverna att synliggöra och bli medvetna om sitt eget lärande.  

 

Under arbetet med att kartlägga de artiklar som tagits med i kunskapsöversikten framkom det 

tydligt att det NO-ämne som berörts mest är biologi, följt av fysik (geovetenskap), medan kemi-

ämnet inte behandlades alls. Att biologi är det ämne som tar störst plats bland studierna tror jag 

är en följd av att ämnet är starkt förknippat med naturen. Att forskningsområdet är så utbrett, 

sett till utomhusundervisning och biologi, kan förstås som en naturlig följd av att stora delar av 

kursplanen i biologi kan kopplas till naturen och därmed till utomhusundervisning. Det kan 

även ses som en styrka, att så pass stort fokus har lagts på att undersöka möjligheterna med 

utomhusundervisning för ett separat ämne. I två av studierna har man gjort undersökningar 

kopplat till fysikämnet (geovetenskap), naturkunskap i allmänhet tas upp i två av studierna, 

medan kemiämnet inte tas upp specifikt i någon av studierna.  

 

Frågan som jag anser bör ställas är om det finns något samband mellan bristen på kemiämnet i 

studierna och den kritik som förts fram av både blivande och redan verksamma lärare, att lärar-

utbildningen inte ger en tillräckligt stor och trygg grund att stå på. De självklara och tydliga 

kopplingarna som finns mellan utomhusundervisning och biologi finns inte på samma sätt i 

kemiämnet, även om kopplingarna finns där; exempelvis kan miljöförhållanden som surhets-

grad undersökas. Osäkerhet och bristande kunskaper om hur utomhusmiljöer kan användas 

skulle kunna ses som en orsak till att kemiundervisningen inte finns med i de utvalda studierna 

i kunskapsöversikten. Vad som även kan påpekas är att kemiämnet inte heller tas upp i de stu-

dier som berör blivande och verksamma lärares uppfattning och erfarenheter av lärarutbild-

ningen. Där är det återigen kunskap och tankar kring biologiundervisningen som lyfts.  

 

Översiktens kartläggning tyder på att det har varit ett lågt intresse för forskningsområdet de 

senaste åren; den nyaste studien publicerades 2014. Sett till geografiskt område är USA den 

främsta aktören. Att en så liten del av studierna kommer från Europa och endast en från Sverige 

kan ses som en svaghet för oss, då utbildningsystem kan se väldigt olika ut beroende på utbild-

ningstradition. Att använda sig av studiernas resultat i det svenska utbildningsväsendet kan där-

för ses som problematiskt. Dock kan man tydligt utläsa ut från samtliga studiers resultat som 

berör lärare och blivande lärares syn på lärarutbildningen (Blatt och Patrick 2014, Endreny och 

Siegel 2009, Ferreira, Grueber & Yarema 2012, Tal och Morag 2009) att utbildningen inte an-

ses ge tillräckligt med erfarenheter och kunskaper om hur man kan använda sig av sin närmiljö 

och vad för aktiviteter som lämpar sig för utomhusundervisning - detta oavsett land som studien 

genomförts i. En viktig orsak till att blivande och verksamma lärare ställer sig tveksamma till 

att undervisa utomhus är osäkerhet och brist på självförtroende. Lärarutbildningen kan i denna 

fråga därför ses som en avgörande faktor för att påverka lärares inställning och förändra stu-

denters uppfattning om utomhusundervisning till något positivt.  
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Den senaste studien i kunskapsöversikten med fokus på teknik publicerades 2012 (Laru, Jarvela 

& Clariana 2012). Att det inte finns nyare forskning på området menar jag är en svaghet, spe-

ciellt med tanke på den utveckling som skett på området. Kunskapen om hur teknik kan påverka 

elever, samt hur man kan och bör använda den i undervisningen för att synliggöra elevers lä-

rande, kan sett till forskningsområdet ses som begränsad. Att två studier (Hung, Lin och 

Hwang 2010, Laru, Jarvela & Clariana 2012) inriktar sig på användningen av ett specifikt digi-

talt verktyg kan ses som både en styrka och en svaghet för studierna. Resultaten som båda dessa 

studier visar upp är positiva gällande elevers lärande och prestationer och visar vilka möjlig-

heter det finns att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen, samtidigt som resultaten byg-

ger på just ett specifikt tekniskt hjälpmedel, vilket begränsar resultatens allmängiltighet; de blir 

därmed svåra att tillämpa på teknik i undervisningen i allmänhet.  

 

Nämnvärt är det faktum att det saknas forskning kring tekniska hjälpmedel i undervisning riktad 

mot lägre åldrar, vilket åter tyder på hur lite forskning som är gjord inom området. 

 

Flera av studierna som genomförts har få deltagare. Studien från Israel (Tal och Morag 2009) 

har exempelvis endast fem deltagare, vilket gör att allmänna slutsatser från studien är svåra att 

dra. Trots det låga deltagarantalet togs den med i kunskapsöversikten, eftersom den tydligt visar 

några blivande och verksamma lärares uppfattning om och attityd till utomhusundervisning 

samt syn på lärarutbildningen.  

 

5.2 Arbetsprocessen 

 

Det finns visa punkter i kunskapsöversikten som hade kunnat göras annorlunda. I sökprocessen 

hade fler databaser, som innehåller studier mot exempelvis pedagogik, kunnat används för att 

få en tydligare bild av forskningsområdet. Den största problematiken som uppstått under sök-

processen har gällt hur man ska gå till väga för att få fram relevanta artiklar, vilka avgränsningar 

som bör göras, vilka sökord som ska användas samt hur olika sökfunktioner och filter i databa-

ser fungerar. De svårigheter som uppstått under arbetets gång beror på att jag är nybörjare inom 

området och inte har någon tidigare erfarenhet av hur en kunskapsöversikt skrivs. Vid eventu-

ella egna framtida kunskapsöversikter kommer mycket lärdom av detta arbete att dras. Att för-

djupa sig inom ett forskningsområde har varit lärorikt, att få kunskaper om hur forskning kan 

se ut inom ett visst område och hur relevant forskning hittas för ett specifikt område är kun-

skaper som är användbara i min yrkesroll.  

 

Kunskapsöversiktens omfång begränsar antalet granskade studier och den belyser därför bara 

en liten del av ett forskningsområde, något som man som läsare behöver vara medveten om.    

5.3 Vidare forskning 

 

Under arbetet med kunskapsöversikten har merparten av de studier som granskats (studier som 

tagits med i kunskapsöversikten och studier som granskats och senare valts bort) inriktat sig på 

ämnesområdet biologi, medan kemi är ett ämne som saknats helt. Kopplingen mellan utomhus-

undervisning och kemi kanske inte är lika synlig som i andra ämnen, men den finns och bör 

användas i undervisningen. Att specifikt undersöka hur utomhusundervisning kopplad till kemi 

kan bedrivas, skulle kunna vara ett lämpligt område för vidare forskning.   

 

De studier som behandlar tekniska hjälpmedel är mellan sex och nio år gamla. Med tanke på 
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den snabba utveckling som skett och som fortfarande sker på teknikområdet, är användandet av 

tekniska verktyg inom utomhusundervisning ett fortsatt viktigt forskningsområde.   

 

Flera av studierna i översikten tar upp blivande och verksamma lärares erfarenheter av lärarut-

bildningen, med resultat som visar en osäkerhet inför att bedriva undervisning utomhus. Ytter-

ligare studier på området behövs för att synliggöra vilka delar av lärarutbildningen som behöver 

förbättras för att lärarstudenter ska känna en trygghet i den undervisningsformen.  

 

I de studier som gäller elever, är det elevernas faktiska lärande och mätbara prestationer, som 

tar upp en stor del av forskningen. Jag efterfrågar därför mer forskning om elevers attityder till 

och uppfattningar om undervisning utomhus. Elevers inställning till ett ämne eller en undervis-

ningsform tror jag har en stor påverkan på deras förmåga att ta till sig kunskaper. Ny kunskap 

på området tror kan bidra till en undervisning, som är bättre anpassad för att väcka elevers 

intresse och nyfikenhet.  
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