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Sammanfattning  

Bakgrund  

Antalet arter på jorden har de senaste åren minskat radikalt och flera instanser, på både nationell 

och internationell nivå, har upprättat system för att skydda den biologiska mångfalden. Skolan 

och lärare har en skyldighet att stödja arbetet genom att undervisa om hållbar utveckling och 

FN:s globala mål där det femtonde målet rör just biologisk mångfald. Läroplanen för 

grundskolan i Sverige visar i det centrala innehållet att fältstudier ska genomföras, vilket 

utomhusundervisning kan vara ett svar på. Utomhusundervisning skapar förutsättningar för att 

eleverna ska få en ökad medvetenhet om biologisk mångfald och dess roll för en hållbar 

utveckling.  

  

Syfte  

Syftet med kunskapsöversikten är att analysera befintlig forskning om utomhusundervisningens 

betydelse för lärande om biologisk mångfald, specifikt gällande elever i åldrar motsvarande 

grundskolans F-6 samt lärare och lärarstudenter för att få en bredd i forskningsfältet. För att uppnå 

syftet analyseras artiklarna utifrån följande frågeställning: Vad kännetecknar forskning om 

utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald?  

  

Metod  

Kunskapsöversikten är en litteraturstudie innefattande elva vetenskapligt granskade artiklar, 

från år 2000 - 2018, alla med utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald i fokus. 

Under litteratursökningen användes sökord och urvalskriterier anpassade till studiens syfte. 

Vidare genomfördes en kartläggning av de elva utvalda artiklarna, där ett antal aspekter 

beskrevs i detalj vilket låg till grund för analysen av studierna.  

  

Resultat  

Kunskapsöversiktens kartläggning visar att utomhusundervisning för lärande om biologisk 

mångfald har positiva effekter på elever, lärare och lärarstudenter. Eleverna känner sig piggare, 

får ökad självkänsla och presterar bättre i skolan, medan lärare och lärarstudenter får ett högre 

självförtroende. Kartläggningen visar också att utomhusundervisning för lärande om biologisk 

mångfald kan öka förståelsen för hållbar utveckling. Men översikten visar även att lärare ser 

svårigheter med att bedriva utomhusundervisning: kunskaps-, tidsbrist samt osäkerhet.  

 

 

 

 

 

 



 

Förord  
Kunskapsöversikten möjliggjordes genom fysiska träffar på Högskolan i Borås och samtliga 

delar har skrivits och bearbetats gemensamt, dock med en mindre uppdelning gällande vissa 

underrubriker. Däremot har samtliga delar lästs igenom och ändrats gemensamt. Inledningsvis 

lästes samtliga artiklar av var och en av oss varefter de diskuterades gemensamt. Samma 

strategi användes vid kartläggningen, men då delades artiklarna upp på hälften efter att en 

artikel kartlagts gemensamt för att fastställa kunskapsöversiktens utgångspunkter. Några 

djupläsningar av kunskapsöversikten har genomförts enskilt för att hitta misstag och vi har 

också läst texten högt för varandra. Ett stort tack riktas till vår handledare, Anne-Sofie 

Mårtensson, som genom arbetsprocessen varit både ett stöd, bidragit med kommentarer samt 

väckt tankar som utmanat oss i skrivprocessen. Ytterligare ett tack riktas till kurskamrater som 

genom läsning, diskussioner och stöttning underlättat genomförandet av kunskapsöversikten.   
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1. Inledning  
Antalet arter på jorden har de senaste åren minskat radikalt och flera instanser, på både nationell 

och internationell nivå, har upprättat system för att skydda den biologiska mångfalden. Ändå 

riskerar tre fjärdedelar av alla arter på jorden att utrotas inom de närmaste århundradena, denna 

förlust är idag ett lika stort hot mot mänskligheten som rådande klimatförändringar 

(Naturskyddsföreningen u.å). Biologisk mångfald är det begrepp som används för att beskriva 

den variation av arter som finns på jorden. Dagens biologiska mångfald är ett resultat av flera 

miljoners års evolution och arbete för bevarande bör utföras av både nationella och 

internationella instanser (Miljödepartementet 2010).   

År 2015 upprättade FN 17 globala mål som en majoritet av världens länder ställt sig bakom. 

Ett av de 17 målen belyser bevarande av biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden är en 

del av FN:s 15:e mål och beskriver att människor bör “skydda, återställa och främja ett hållbart 

nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och 

vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald” (United Nations 

Development Programme 2018). Naturskyddsföreningen presenterade år 2017 en rapport som 

innehöll en kartläggning av hur Sveriges kommuner arbetar för FN:s globala mål genom bland 

annat skolans undervisning (Spangenberg, Hylander, Lundmark & Vungi 2017). Rapporten 

visar att mål om hur kommunen ska bidra till hållbar utveckling finns, men det saknas strategier 

och resurser för undervisning för att uppnå målen. Rapporten visar även att det viktigaste för 

att målen ska uppnås är engagerade lärare och möjligheter att arbeta platsbaserat. Dock tyder 

rapporten på att mindre än hälften av de kartlagda kommunerna arbetar platsbaserat. De som 

uppgett att de arbetar platsbaserat ger exempel på studiebesök, närliggande skogsområden och 

arbeten i elevernas närmiljö som exempelvis skolgården.   

Utomhusundervisning behandlas i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket 2017). Begreppen hållbar utveckling och biologisk mångfald anges 

som centralt innehåll i kursplanerna för både F-3 och 4-6. Kursplanerna behandlar delar som 

fältstudier och observationer i närmiljön, människors beroende av och påverkan på naturen 

likväl som identifikation av arter samt vilket ansvar vi har för miljön. Utomhusundervisning 

bidrar till att eleverna får möjlighet att lära sig genom att göra, “learning by doing”, vilket är 

en formulering som myntades av John Dewey (1895-1952). Formuleringen innebär att 

undervisningen blir praktisk och elevcentrerad, vilket i sin tur bidrar till att undervisningen 

anpassas till elever med olika förutsättningar (Säljö 2017, s.242). Idag får dock många elever 

kunskaper om biologisk mångfald i första hand via internet och annan media och då framförallt 

om utrotningshotade djur som delfiner, pandor och tigrar. Kunskaper gällande arter i elevernas 

närmiljö är bristfälliga och bör därför utvecklas (Ballouard, Brischoux & Bonnet 2011).  

 

Arbete för biologisk mångfald är en del av arbetet med att främja en hållbar utveckling. Ett 

aktivt arbete för hållbar utveckling är av stor vikt i dagens samhälle och att förbereda elever för 

framtiden som medborgare på jorden likaså. Elever bör lära sig att ta hand om planeten på ett 

bättre sätt än vad de äldre generationerna är uppvuxna med. Genom att utnyttja närliggande 

omgivning för undervisning ges förutsättningar för ett ökat ansvarstagande och närmiljön kan 

användas i skolans samtliga ämnen (Chawla 2018).   
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Bristen  på  utomhusundervisning  är  dock  något  vi  uppmärksammat  under  vår  

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) då lärande om biologisk mångfald till största del sker i 

klassrummet och då genom läroböcker och växter som plockats för att inspekteras inomhus. 

Dessutom saknas förklaring till vikten för lärande om biologisk mångfald för att främja den 

hållbara utvecklingen. Vi vill därför se vilken forskning som finns inom detta område.   

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med arbetet är att skriva en kunskapsöversikt som innebär att analysera och sammanställa 

forskning gällande ett valt ämne. Denna kunskapsöversikt syftar till att analysera befintlig 

forskning gällande utomhusundervisningens betydelse för lärande om biologisk mångfald. Elva 

vetenskapligt granskade artiklar, från år 2000 - 2018, har analyserats och utgångspunkten är 

elever i åldrar motsvarande grundskolans F-6 samt lärare och lärarstudenter. Vidare tillkommer 

en fördjupad analys gällande de aspekter som framkommit genom undersökningen. För att 

uppnå syftet analyseras artiklarna utifrån följande frågeställning:  

  

● Vad kännetecknar forskning om utomhusundervisning för lärande om biologisk 

mångfald?  

3. Metod  
Under denna rubrik framkommer undersökningens tillvägagångssätt gällande 

informationssökning, urval och urvalskriterier samt undersökningens reliabilitet och validitet. 

Vidare diskuteras de etiska överväganden som genomsyrat arbetet, kartläggningen samt 

tillvägagångssättet vid analysen.   

3.1 Informationssökning  

3.1.1 Sökmetoder  

Kunskapsöversiktens syfte ligger till grund för en litteratursökning, som enligt Anders 

Bergmark (2005, s.152) är gemensam för alla forskningsöversikter. För att finna svar på 

frågeställningen valdes forskningsartiklar ut genom tydliga urvalskriterier. Under metoddelen 

beskrivs informationssökningsprocessen, innehållande urvalskriterier och sökmetoder. Denna 

diskuteras kritiskt i förhållande till möjliga sökstrategier. Vidare beskrivs kartläggning och 

analys. Avslutningsvis diskuteras kunskapsöversiktens reliabilitet och validitet samt de etiska 

överväganden som funnits med under arbetet.  

  

Informationssökningsprocessen kan enligt Jarl Backman (2008, s.162) bestå av tre olika 

sökmetoder, vilka innefattar konsultation, manuell, och datorbaserad sökning. Denna 

kunskapsöversikt har använt samtliga av de ovan nämnda sökmetoderna, vilket beskrivs under 

kommande underrubriker.  

3.1.2 Konsultation  

Konsultation innebär att en ingång till forskningsområdet fastställs genom att myndigheter eller 

enskilda personer kontaktas. Experter, såsom forskare inom ett visst område, kan vara en bra 

källa till information då de har en helhetssyn på området och även ofta information om 

pågående forskning (Backman 2008, ss.162-163). En konsultation med universitetslektor Maria 
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Ferlin1 genomfördes via mailkontakt, vilket resulterade i att biologisk mångfald kombinerat 

med utomhusundervisning valdes som utgångspunkt för kunskapsöversikten.   

3.1.3 Datorbaserad sökning  

Datorbaserad sökning innebär att sökningen genomförs i olika referensdatabaser (Backman 

2008, s.172). Denna kunskapsöversikt baseras på resultat från referensdatabaserna ERIC 

(Proquest) och Primo. Dessa referensdatabaser presenterades av en bibliotekarie på Högskolan 

i Borås, vilket är ett effektiv sätt att påbörja sin litteratursökning på (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, ss.74-75).   

3.1.4 Manuell sökning  

Manuell sökning är en systematisk sökning med ett tydligt mål som bland annat används för att 

finna ytterligare relevanta artiklar bland referenserna i redan funna artiklar (Backman 2008, 

ss.163-164). Under läsning av den litteratur som valdes ut under den databaserade sökningen 

noterades ytterligare några artiklar, vilka uppfyllde kunskapsöversiktens urvalskriterier. Dessa 

tillkommande artiklar blev även de en del av kunskapsöversikten.   

3.1.5 Informationssökningsprocessens steg  

Under informationssökningsprocessen, som påbörjades med den datorbaserade sökningen, 

användes Eriksson Barajas, Forsberg & Wengströms (2013, s. 83) stegmodell för att ta fram ett 

relevant urval av artiklar. I enlighet med författarnas urvalsprocess var det första steget val av 

ämne och identifikation av sökord, som senare användes i de olika sökmotorerna. Här valdes 

tidigt biologisk mångfald som ämne och utifrån frågeställningen bestämdes ett antal sökord 

som presenteras i figur 1. Användningen av enskilda ord eller ordkombinationer som 

exempelvis outdoor education underlättade sökprocessen då sökningen riktade sig mot 

kunskapsöversiktens syfte och frågeställning. När ordkombinationer användes i sökprocessen 

genomfördes dessa med hjälp av booleska sökningar, vilket innebär att orden “AND” och “OR” 

användes mellan sökorden (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.79). Dessutom 

användes frassökningar, exempelvis “outdoor education”, som bidrog till att sökningen riktade 

sig mot “utomhusundervisning” istället för mot “utomhus” och “undervisning” separerade2.  

  

Andra steget i urvalsprocessen innefattar framtagande av kriterier, som ska avgränsa antalet 

träffar. Här valdes språket till engelska eller svenska och tidsperioden begränsades till att gälla 

år 2000 - 2018. Dessutom gjordes ytterligare avgränsningar till att enbart ta med vetenskapligt 

granskade artiklar och sådana som finns tillgängliga i fulltext. Därefter lästes artiklarnas titlar 

och sammanfattningar, vilket ledde till att 17 artiklar valdes ut bland totalt 295.   

  

En majoritet av de 295 funna artiklarna saknade fokus på utomhusundervisning. Däremot 

nämns utomhusundervisning men då enbart som en av många undervisningsmetoder. Första 

sökningen resulterade i dessa typer av artiklar, vilket gjorde att fler ord och ordkombinationer 

lades till i de efterföljande sökningarna. Sökorden kombinerades på olika sätt för att nå ett 

slutgiltigt resultat. Sökningen och sökprocessen kan ses i bilaga 1 och valet av sökord 

presenteras i Figur 1.  

  

  

                                                 
1 Maria Ferlin, universitetslektor. Högskolan i Borås 2018-10-10  
2 Veronica Aasheim Kvist, bibliotekarie. Högskolan i Borås 2018-11-14  
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Figur 1: Sökorden som kombinerades för att få fram de 295 artiklarna. Första rutan visar på de olika ämnesdelar som användes för 

sökningarna och sedan på olika sätt kombinerades med orden i andra rutan. Tredje rutan visar sökningens resultat.  
  

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengströms (2013, s.83) sista steg i urvalsprocessen innebär 

genomläsning av artiklarna i sin helhet, vilket även var det sista steget som genomfördes i 

informationssökningsprocessen. Den manuella sökningen genomfördes under detta steg och 

helhetsläsningarna medförde att nya artiklar noterades. De artiklar som återfanns under 

informationssökningsprocessen gick sedan vidare till att granskas utifrån urvalskriterierna.    

3.2 Urvalskriterier  

Under läsning av titel och sammanfattning samt hela artiklarna, användes fyra urvalskriterier 

för att säkerställa artiklarnas relevans för kunskapsöversikten. Användning av urvalskriterier 

inspirerades av Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s.82) där en tabell används 

för att åskådliggöra urvalskriterierna och på liknande sätt visas denna kunskapsöversikts 

urvalskriterier.   

  

Urvalskriterierna valdes av olika anledningar och innebörden av de olika kriterierna förklaras 

tydligare i tabell 1 utifrån respektive urvalskriterium.  

 

Urvalskriterier  Inkluderingskriterier  

Publicerad  Publicerad år 2000 - 2018 och ska vara vetenskapligt granskad 

samt tillgänglig på engelska eller svenska.  

Deltagare  Elever i åldrar motsvarande grundskolans F-6, lärare samt 

lärarstudenter.  

Utomhusundervisning  
Undervisning som sker utomhus.  

  

    

Biodiversity   
  

Species   
  

Diversity   
  

Science   

Outdoor   
  

Teaching   
  

Learning   
  

Education   
  

Elementary  
sch ool   

295   

artiklar   

AND   

  OR   
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Ämne  Biologi med inriktning på biologisk mångfald.  

 Tabell 1: Visar urvalskriterierna och inkluderingskriterierna.  
  

Som inkluderingskriterium för Publicerad valdes att artiklarna skulle vara publicerade under 

år 2000 - 2018 för att fokusera på studier anpassade till hur det ser ut på skolorna idag. Enbart 

vetenskapligt granskade artiklar togs med, detta för att öka trovärdigheten hos studien. Vidare 

inkluderades endast artiklar utgivna på svenska eller engelska.  

  

Som inkluderingskriterium för Deltagare valdes att studierna skulle vara riktade mot elever i 

åldrar motsvarande grundskolans F-6, lärare samt lärarstudenter, vilket valdes för att få en 

bredd i forskningsfältet.  

  

Inkluderingskriterier för Utomhusundervisning och Ämne valdes utifrån kunskapsöversiktens 

syfte och frågeställning.  

3.3 Urvalsprocess  

Urvalsprocessen resulterade, vid det inledande arbetet med den datorbaserade sökningen, till 

att 295 artiklar genomgick läsning av titel och sammanfattning. Genom urvalskriterierna föll 

en större del av artiklarna bort, vilket visas i tabell 2.  

  

Artiklar n=295  Inkluderade  

Antal  17  

Anledning  Matchade urvalskriterierna i läsning av titel och sammanfattning.  

Tabell 2: Antalet artiklar som genomgick läsning av titel och abstrakt samt anledningen till varför de inkluderades.   
  

Nästa steg i urvalsprocessen innebar en fulltextläsning av de artiklar som kvarstod efter 

granskning av titel och sammanfattning. Av de 17 artiklarna exluderades åtta eftersom de inte 

höll kraven för inkluderingskriterierna vid helhetsläsningen. Tabell 3 visar resultatet av 

fulltextläsningen.  

  

Artiklar n = 17  Inkluderade  

Antal  9  

Anledning  Matchade urvalskriterierna i fulltextläsning.  

Tabell 3: Antalet artiklar som genomgick helhetsläsning samt de som inkluderades i denna process.  
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Den manuella sökningen genomfördes under hela urvalsprocessen, då intressanta artiklar kan 

hittas med hjälp av referenslistan från redan valda artiklar (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 74). Vid genomläsningen av artiklarna upptäcktes fyra nya relevanta 

artiklar, vilka söktes upp och fick genomgå det första steget i urvalsprocessen: läsning av titel 

och sammafattning. Efter urvalsprocessen återstod två av artiklarna, även dessa genomgick en 

fulltextläsning av vilken det framgick att de skulle inkluderas i översikten.   

 

3.4 Överväganden under informationssökningsprocessen  

Sökprocessen bestod av att sökord kombinerades på olika sätt i två databaser vilket medför att 

de utvalda artiklarna inte återfinns på enbart en och samma sökning. Forskningsfältet inom 

detta ämne är relativt nytt och en gemensam terminologi har ännu inte etablerats gällande 

exempelvis nyckelord. Många av de artiklar, som genomgick läsning av titel och 

sammanfattning, överensstämde inte med urvalskriterierna. Det resulterade i att vi gjorde fler 

kombinationer av sökord i nya sökningar, anpassade efter urvalskriterierna.  

  

Ett försök att samla alla utvalda artiklar i samma sökning genomfördes men misslyckades då 

sökningarna gjorts på olika databaser samt med olika ordkombinationer. I försöket fick vi fram 

några av de artiklar som inkluderats i första steget av urvalsprocessen, men flera saknades. 

Kunskapsöversiktens kartläggning hade redan påbörjats och valet föll då på att bibehålla den 

sökstrategi som genererat de utvalda artiklarna.   

  

Den informationssökning som genererade resultatet av de slutgiltiga artiklarna finns 

presenterad i bilaga 1 gällande databas, ordkombinationer, sökdatum, antal artiklar som kom 

upp samt antal utvalda artiklar från respektive sökmotor. Genom bilaga 1 kan 

informationssökningen tydligt följas och upprepas av den som vill granska arbetet.   

3.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet syftar på hur tillförlitlig en undersökning är och anger i vilken utsträckning 

undersökningar får samma resultat vid olika tillfällen. För att undersökningen ska få hög 

reliabilitet ska resultaten vara svåra att påverka, vilket kan säkerställas genom bland annat 

interbedömning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss.103-104).   

  

Denna kunskapsöversikt är grundad på interbedömarreliabiltet, vilket innebär att två eller fler 

personer gjort observationer på samma objekt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 

s.104). Vid genomläsning och kartläggning av de elva artiklar som valts ut, var de båda 

observanterna (Elinor Gustavsson & Ida Hallberg) oberoende av varandra och kartläggningen 

diskuterades sedan tillsammans. Överensstämmelsen mellan de båda kartläggningarna 

jämfördes och resultaten fastslogs.   

  

Validitet syftar till hur relevant datan är, om den kan ses som representationer av verkligheten.  

En central fråga för validitet blir hur väl datan representerar ett visst fenomen (Christoffersen 

& Johannesen 2015, s.22). I den här kunskapsöversikten sammanställs de elva studier som valts 

ut genom urvalskriterier. Urvalskriterierna utgår från det syfte och den frågeställning som ligger 

till grund för kunskapsöversikten. Genomförandets olika steg beskrivs och processen går att 

följa samt genomföra igen vilket medför att  
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kunskapsöversikten är transparent. Denna kunskapsöversikt har genomförts av två personer 

och interbedömning har skett vilket innebär att två bedömningar och tolkningar ligger till 

grund för kunskapsöversikten (Christoffersen & Johannesen 2015, s.23).   

3.6 Etik   

Det finns några forskningsetiska övervägande som bör genomföras under en systematisk 

litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss.69-70). Dessa innefattar 

bland annat redovisning av samtliga artiklar som lästs. I denna kunskapsöversikt presenteras 

alla artiklar som genomgått fulltextläsning, både de som inkluderats och exkluderats, vilket 

visas i referenslistan. Vidare är det viktigt att presentera samtliga resultat, oavsett om de stödjer 

hypotesen eller inte. Genom exkludering och inkludering grundat på urvalskriterier exkluderas 

ingen artikel på grund av vilket resultat som presenteras i dem. Dessa två etiska överväganden 

har genomsyrat hela arbetet.   

3.7 Kartläggning  

Kartläggningen genomfördes genom detaljläsning av samtliga inkluderade artiklar samt 

sammanställning av artiklarna i en matris. Nilholm (2017, s.47) beskriver viktiga aspekter  som 

bör innefattas i kartläggningen, vilka är följande:  

  

- ämnen i artiklarna  

- teorier  

- metoder  

- resultat  

- nyckelord  

  

Samtliga aspekter har kartlagts och ytterligare två har lagts till. Den ena tillagda aspekten är  

“deltagare” som valdes med anledning av kunskapsöversiktens syfte, som hänvisar till elever, 

lärare samt lärarstudenter. Den andra aspekten är “diskussion” som valdes med anledning av 

den mängd information samt slutsatser om resultat som presenteras där. Diskussionsavsnittet i 

respektive artikel bidrar även med delar som kan användas i kunskapsöversiktens analys. I 

matris 1 finns en sammanställning av de inkluderade artiklarna i kunskapsöversikten, där 

författare, titel, publicering och databas som respektive artikel söktes upp på presenteras.    

  

Författare  Titel  Publicering  Databas  

Palmberg, Irmeli; Berg, 
Ida; Jeronen, Eila; 
Kärkkäinen, Sirpa;  
Norrgård-Sillanpää, Pia; 
Persson, Christel;  
Vilkonis, Rytis och 

YliPanula, Eija  

Nordic-Baltic  Student  Teachers'  
Identification of and Interest in Plant 

and Animal Species: The Importance of 

Species Identification and Biodiversity 

for Sustainable Development  

Journal of Science Teacher 
Education Vol. 26, Iss. 6,  (Oct  
2015):  549-571.  
DOI:10.1007/s10972-

0159438-z  

ERIC  

Randler, Christoph; Ilg, 

Angelika och Kern,  
Janina  

Cognitive and Emotional Evaluation of 

an Amphibian Conservation Program 

for Elementary School Students  

Journal  of  Environmental  
Education Vol. 37, Iss. 1,  (Oct  
2005 - Dec 2005): 43-52  

ERIC  
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Yli-Panula, Eija ; 
Jeronen, Eila;  
Lemmetty,  Piia  och  
Pauna, Anna  

Teaching  Methods  in  Biology  
Promoting Biodiversity Education  

Sustainability,  Oct 

 2018, 

Vol.10(10  

Primo  

Jeronen,  Eila  ;  
Palmberg, Irmeli och  
Yli-Panula, Eija  

Teaching Methods in Biology Education 
and Sustainability Education Including 
Outdoor Education for Promoting  
Sustainability-A Literature Review  

Education Sciences, Vol.7(1), 
p.1  
   

Primo  

Yucel, Elif Ozata och 

Ozkan, Muhlis  
Development and Implementation of an 

Instructional Design for Effective 

Teaching of Ecosystem, Biodiversity, 

and Environmental Issues  

Educational Sciences: Theory 

and Practice Vol. 15, Iss. 4,    

(Aug 2015): 1051-1068  

ERIC  

Smeds,  Pia; Jeronen,  
Eila och Kurppa, Sirpa  

   

Farm Education and the Value of  
Learning in an Authentic Learning  
Environment  

International Journal of 
Environmental & Science  
Education, 2015, 10(3), 381- 
404  

ERIC  

Rebecka McCaffery  Birds Across Boarders - Pen Pals 
correspond about ecology lessons  
   

Science  and  Children;  
Washington Vol. 49, Iss. 7,  
   (Mar 2012): 31-35  

ERIC  

White,  Rachel;  
Eberstein,  Katie  och  
Scott, Dawn  

Birds in the playground: Evaluating the 
effectiveness of an urban environmental 
education project in enhancing school 
children’s awareness, knowledge and  
attitudes towards local wildlife  

PLoS  One,  Mar  2018,  
Vol.13(3), p.e0193993  

Snöbollsurval *  

Sara S. Thompson  Backyard Biodiversity  Science and Children  Vol. 40, 

Iss. 1, : 30-35. (Sep 2002)  
ERIC  

Lindemann‐Matthies, 

Petra  
Investigating Nature on the Way to 

School: Responses to an educational 

programme by teachers and their pupils  

International Journal of Science 
Education, 28:8, 895- 
918,  DOI:  
10.1080/10670560500438396  

Primo  

Kenney,  Jane  L;  
Militana, Heidi Price och 
Donohue, Mary  
Horrocks  

   

Helping Teachers to Use Their School's 
Backyard as an Outdoor Classroom: A 
Report on the Watershed Learning  
Center Program  

The Journal of Environmental 
Education, 01 January 2003,  
Vol.35(1), p.18-26  

Snöbollsurval **  

 Matris 1: En sammanställning av samtliga artiklar som inkluderas i kunskapsöversikten.   
* Hittades genom sökning i Yli-Panula et al. (2018) referenslista  
** Hittades genom sökning i Lindemann-Matthies (2006) referenslista  
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3.8 Analys  

Genom granskning av matrisen identifierades likheter respektive skillnader mellan artiklarna. 

Kunskapsöversiktens analys hade sin utgångspunkt i metod, deltagare och resultat. En 

sammanställning finns i bilaga 2. En majoritet av artiklarna diskuterade hållbar utveckling samt 

positiva aspekter och svårigheter med utomhusundervisning för lärande om biologisk 

mångfald, vilket ansågs som intressanta aspekter i forskningen och bidrog till tre fördjupade 

analyser. Likheter och skillnader sammanställdes och formulerades sedan i löpande text.   

4. Resultat  
I detta avsnitt presenteras kartläggning och analys av utvalda artiklar i löpande text. 

Utgångspunkterna för kartläggningen var metod, deltagare och resultat. Även syfte och 

frågeställningar, teori och nyckelord har kartlagts men presenteras i bilaga 2 där även en 

översikt av den fullständiga kartläggningen kan ses.  

 

4.1 Artiklarnas metoder  

I analysen av de elva valda artiklarna framkom att en mängd olika tillvägagångssätt använts. 

Under kommande underrubriker beskrivs de olika tillvägagångssätten utifrån om de är 

kvalitativa, kvantitativa eller en kombination av de båda.  

4.1.1 Kvalitativa studier  

I kunskapsöversikten finns fyra artiklar med kvalitativt fokus. Två av de fyra artiklarna med 

kvalitativt fokus är sammanställningar av redan känd forskning där de kvalitativa perspektiven 

grundas på redan befintlig forskning (Yli-Panula et al. 2018, Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 

2016). Den tredje artikeln utgår från både skriven text och observationer då de deltagande 

eleverna brevväxlat med varandra om nya erfarenheter. Dessutom utfördes observationer av 

eleverna under förutbestämda aktiviteter, även dessa ligger till grund för forskningsresultatet 

(McCaffery, 2012). På liknande sätt fokuserar den fjärde artikeln på observationer, men till 

skillnad från tidigare nämnd artikel, ligger utgångspunkten på lärares observationer av experter 

inom ämnet (Thompson, 2002).  

4.1.2 Kvantitativa studier  

I kunskapsöversikten ingår två artiklar som använt kvantitativ metod. Randler, Ilg och Kern 

(2005) jämför testgrupper med kontrollgrupper för att se om det finns någon skillnad i 

kunskaper mellan de båda grupperna. På motsvarande sätt användes test-, och kontrollgrupper 

i Yucel och Ozkans (2015) artikel där fokus ligger på att utforma en design som utvecklar 

elevernas kunskaper om bland annat biologisk mångfald. I båda artiklarna jämfördes 

testgruppernas framsteg med kontrollgruppernas.  

4.1.3 Kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier  

I kunskapsöversikten finns fem artiklar innehållande en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa studier. Palmberg et al. (2015) använder sig av mixad metod genom en 

enkätundersökning innehållande både öppna och slutna frågor. På liknande sätt använder sig 

White, Eberstein och Scott (2018) av enkäter med öppna och slutna frågor men genomför också 

undersökningar både före och efter interventionsaktiviteter samt genomför en uppföljning med 

deltagande lärare. Smeds, Jeronen och Kurppa (2015) genomför istället intervjuer för att täcka 

den kvalitativa delen och före-, efter- och senare test för den kvantitativa. Intervjuerna bidrog i 
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det här fallet till att fånga upp attityder till och positiva effekter av interventionsaktiviteterna 

medan testen användes för att se kunskapsutvecklingen. Även Lindemann-Matthies (2006) 

använder intervjuer och enkäter i sin studie och detta för ett liknande syfte.   

  

Kenney, Militana och Donohue (2010) skiljer sig från övriga. De har använt en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa metoder men nyttjat betydligt fler tillvägagångssätt. De har samlat 

in sitt material genom fokusgrupper, observationer, enkätundersökningar och intervjuer.  

4.2 Studiernas deltagare  

Kunskapsöversiktens utgångspunkt är elever i åldrar motsvarande grundskolans F-6, lärare och 

lärarstudenter, dock fokuserar ingen av dem på alla dessa grupper av deltagare. Yucel och 

Ozkan (2015), Smeds, Jeronen & Kurppa (2015) och White, Eberstein & Scott (2018) utgår 

alla från elever i åldrar motsvarande grundskolan och antalet elever är dessutom relativt lika. 

165 - 220 elever deltar i undersökningarna och antalet skiljer sig förhållandevis mycket åt i 

jämförelse med Randler, Ilg och Kern (2005) som endast har med 46 elever. Det i särklass 

största antalet deltagande elever har studien av Lindemann-Matthies (2006) där 14 000 elever 

i åldrar motsvarande grundskolans F-6 deltog.   

  

I en av artiklarna (Palmberg et al., 2015) medverkar endast lärarstudenter. Deltagandet är 

relativt likt antalet elever i grundskolan, då 456 lärarstudenter studerades i den ovan nämnda 

artikeln. Vidare finns en artikel med endast lärare som deltagare. Thompson (2002) anger att 

deltagarna kommer från Los Angeles och att endast lärare deltagit i studien, forskaren beskriver 

dock inte hur många lärare som deltar.  

  

Utöver medverkande av endast elever i grundskolan, lärare eller lärarstudenter använder vissa 

artiklar en kombination av de olika grupperna. Mer specifikt deltar både elever och lärare i två 

artiklar. Kenney, Militana & Donohue (2010) undersöker 86 lärare och 2709 elever. Medan det 

i studien av McCaffery (2012) inte är klart angett hur många undersökningen omfattar. Lärarna 

är endast tre till antalet men hur många elever som deltar finns inte med i beskrivningen av 

urvalet. Dock anges att elever från tre olika skolor deltar i studien.   

  

Till sist är två artiklar forskningsöversikter, vilket innebär en sammanställning av redan 

publicerad forskning. Yli-Panula et al. (2018) baserar sin sammanställning på 12 olika artiklar 

medan Jeronen, Palmberg & Yli-Panula (2016) använder sig av 24 artiklar i sin 

forskningsöversikt.    

4.3 Studiernas resultat  

Kartläggningen visar på både likheter och skillnader i studiernas resultat. Något som främst 

förekommer i resultaten är att samtliga elever, som fått utomhusundervisning i lärande om 

biologisk mångfald, visar större framsteg efter denna undervisning än innan. Randler, Ilg och 

Kern (2005) jämförde klassrumsundervisning och utomhusundervisning i lärande om biologisk 

mångfald och i ett test efter undervisningen framkom att elever med utomhusundervisning visar 

större framsteg än de som hade undervisning inomhus. Yucel och Ozkan (2015) kom även de 

fram till ett liknande resultat med sina test-, och kontrollgrupper. Ytterligare fem studier belyser 

att eleverna efter utomhusundervisning visat större framsteg jämfört med innan undervisningen 

(Smeds, Jeronen & Kurppa 2015, White, Eberstein & Scott 2018, Thompson 2002, 

LindemannMatthies 2006, Kenney, Militana & Donohue 2003).    
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Resultaten från de elva skilda artiklarna visar att tre kommit fram till att elever och 

lärarstudenter generellt lär sig mer om djur och deras livsmiljö än andra aspekter av biologisk 

mångfald. Yucel och Ozkan (2015) visar på resultat från olika typer av elevtester där flest antal 

korrekta svar handlar om olika arters omgivning och livsmiljö. Liknande resultat framkom i 

studien av Palmberg et al. (2015) då identifikationen av djur lyckades något bättre än växter. 

Sista artikeln, en forskningsöversikt av Yli-Panula et al. (2018), belyser att elva av 12 artiklar 

i översikten har fokus på inlärning om artkunskap. I samband med inlärning om artkunskap 

berör Palmberg et al. (2015) dessutom att lärarstudenter anser att de får mest information om 

biologisk mångfald via media.   

  

I studierna framkommer även vissa svårigheter med utomhusundervisning. Palmberg et al. 

(2015) skriver bland annat om vikten av att lärare har intresse för naturen för att 

utomhusundervisningen ska ha en positiv effekt, vilket Lindemann-Matthies (2006) instämmer 

i. Smeds, Jeronen och Kurppa (2015) anger att eleverna saknade att kunna sätta sig ner och 

skriva i sina anteckningsböcker, även om de såg övervägande positiva aspekter gällande 

utomhusundervisning. Två artiklar beskriver att lärare anser avsaknad av tid som en svårighet 

i genomförande av utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald (White, Eberstein 

& Scott 2018, Lindemann-Matthies 2006). Palmberg och Yli-Panula (2016) belyser att 

kunskapsbrist och osäkerhet är ytterligare en svårighet för genomförande av 

utomhusundervisning.   

  

Fem artiklar trycker på vikten av lärarens roll i denna form av undervisning. 

LindemannMatthies (2006) visar att ett engagemang och intresse hos lärarna kan vara 

avgörande för undervisningens påverkan på eleverna, vilket Palmberg et al. (2015) instämmer 

i. Ytterligare tre artiklar framhåller denna aspekt (Jeronen, Palmberg & Yli-Panula 2016, 

Smeds, Jeronen & Kurppa 2015, White, Eberstein & Scott 2018).   

  

Åtta artiklar belyser den känslomässiga påverkan som lärande om biologisk mångfald i 

utomhusmiljöer innebär. Kenney, Militana och Donohue (2010) berättar hur 

utomhusundervisningen påverkat elevers attityder, då de lärt sig att uppskatta den biologiska 

mångfalden i och med att de använt alla sina sinnen i undervisningen. Utöver det var eleverna 

dessutom mycket nyfikna på naturen. Thompson (2002) berör även elevers attityder och 

uppskattning då forskaren sett att djupare förståelse för fåglar skapats i samband med 

undervisningen. Resultat från ytterligare en artikel visar att den autentiska 

undervisningsmöjligheten bidrog till positiva effekter för eleverna under en hel vecka, då den 

friska luften bidrog till bättre koncentration (Smeds, Jeronen & Kurppa 2015). Ytterligare fyra 

artiklar tar upp aspekten att utomhusundervisning påverkar attityder och känslor (Randler, Ilg 

& Kern 2005, Jeronen, Palmberg & Yli-Panula 2018, Yucel & Ozkan 2015, 

LindemannMatthies 2006 och White Eberstein & Scott 2018).  

 

5. Fördjupad analys  

5.1 Svårigheter med utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald  

Forskningen visar på ett antal svårigheter med utomhusundervisning i lärande om biologisk 

mångfald, men då oftast gällande aspekter som i grund och botten inte rör själva 

undervisningen. Randler, Ilg och Kern (2018) skriver om hur utomhusundervisning ofta 

förknippas med att åka iväg någonstans, vilket i sin tur leder till stora kostnader. Ytterligare 
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aspekter som framhålls i studien av Jeronen, Palmberg och Yli-Panula (2016) är hur många 

lärare inte känner sig tillräckligt säkra för att genomföra sådan undervisning, saknar stöd och 

resurser, det finns för lite tid och det finns en oro för elevernas hälsa och säkerhet. Lärares roll 

framhävs även av Smeds, Jeronen och Kurppa (2015) som belyser vikten av att lärare känner 

att de klarar av att genomföra detta för att undervisningen ska bli bra och givande för eleverna. 

Även Lindemann-Matthies (2006) tar upp denna aspekt. Palmberg et al. (2015) belyser även de 

lärarens roll, men då utifrån aspekten om lärarens intresse för naturen. Saknas intresse och 

engagemang bidrar det till mindre givande lektioner och lektionerna kan då upplevas som 

tråkiga.   

  

Jeronen, Palmberg och Yli-Panula (2016) beskriver tidsbrist som en svårighet för denna typ av 

undervisning, då de i sin forskningsöversikt visar att detta är en barriär för 

utomhusundervisning. Tid är en aspekt som även Kenney, Militana och Donohue (2003) tar 

upp när de skriver om att många lärare menar att tiden för utomhusundervisning är begränsad. 

Dessutom behöver eleverna mer tid för observation i naturen än när läraren har genomgångar i 

klassrummet, dock måste utomhusundervisning kompletteras med klassrumsundervisning för 

att bli effektiv.   

 

5.2 Positiva aspekter med utomhusundervisning för lärande om biologisk 

mångfald  

Samtliga artiklar belyser positiva aspekter med utomhusundervisning för lärande om biologisk 

mångfald. En av aspekterna som artiklarna skriver om är att både nyfikenhet och 

uppmärksamhet väckts gällande den lokala omgivningen. En annan aspekt är hur 

utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald skapar en medvetenhet om miljön och 

bidrar till en känslomässig påverkan hos både elever, lärare och lärarstudenter. Samtliga artiklar 

i översikten visar att deltagarna i de olika studierna har betydligt mer kunskap om biologisk 

mångfald efter utomhusundervisning.   

  

Randler, Ilg och Kern (2005) beskriver skillnaden mellan elever som undervisas utomhus 

jämfört med elever som får klassrumsundervisning, där det visar sig att utomhusundervisning 

bidrar till större framsteg i läran om biologisk mångfald. Liknande framsteg kan ses hos Yucel 

och Ozkan (2015) där elever med utomhusundervisning dessutom visar hänsyn om miljön och 

en vilja att bidra till en hållbar utveckling. De resultat som ses i dessa två artiklar återfinns i tre 

ytterligare artiklar (Smed, Jeronen & Kurppa 2015, White, Eberstein & Scott 2018, Thompson 

2002).   

  

Tio av elva artiklar belyser vikten av att befästa kunskap om sin närmiljö. McCaffery (2012) 

skriver om hur observationer i lokala omgivningar kan bidra till en starkare känsla för naturen. 

Lindemann-Matthies (2006) visar på liknande resultat men fortsätter med hur det även kan 

bidra till en mer positiv attityd till de lokala omgivningarna. Thompson (2002) och Kenney, 

Militana och Donohue (2003) skriver om hur skolgården är en bra plats för att lära eleverna om 

biologisk mångfald. Skolgården tillhör elevernas närmiljö och bidrar då till att de får se den 

biologiska mångfald som finns i deras vardag, vilket även Yucel och Ozkan (2015) belyser. 

Vidare menar Randler, Ilg och Kern (2005) att skolgården och närliggande omgivning med 

fördel kan användas som utomhusklassrum och att de dyra resorna för bland annat studiebesök 

kan reduceras. Dessutom skriver Palmberg et al. (2015) om hur undervisning om och i 

närmiljön bör ske redan på lärarutbildningen för att de blivande lärarna sedan ska kunna 

genomföra denna undervisning med sina framtida elever och då ha kunskap om hur 
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undervisningen bör se ut. De tre övriga artiklarna uppmärksammar även de denna aspekt 

(YliPanula et al 2018, Smeds, Jeronen & Kurppa 2015, White, Eberstein & Scott 2018).  

  

Lindemann-Matthies (2006) skriver om känslomässiga effekter av utomhusundervisning för 

lärande om biologisk mångfald och har även sammanställt en del citat av de medverkande 

eleverna. Många elever kände genom undervisningen en glädje samt en känsla av att de lär sig 

något hela tiden. Andra elever såg det som mest positivt att bara få gå ut och inte enbart 

undervisas i klassrummet. Smeds, Jeronen och Kurppa (2015) skriver också om denna aspekt 

samt, utifrån en lärares utsaga, om hur de svagare eleverna tog mer plats under denna typ av 

undervisning och visade större framsteg än de starka eleverna. Vidare beskriver de hur eleverna 

själva känner att de lär sig mer och framförallt lättare kommer ihåg vad de lär sig genom denna 

undervisningsmetod. Genom intervjuer med eleverna fick de även reda på att eleverna anser 

sig ha utvecklats på ett personligt plan genom bland annat högre självkänsla. Den positiva 

kunskapsutvecklingen påverkade även elevernas självtillit. Dessutom beskrivs det hur eleverna 

ändra sina värderingar och attityder gentemot den biologiska mångfalden. Ytterligare fem 

artiklar belyser den känslomässiga påverkan som utomhusundervisning för lärande om 

biologisk mångfald innebär, och skriver då främst om hur elevers attityd mot miljö och 

biologisk mångfald utvecklats och blivit mer positiv (Randler, Ilg & Kern 2005, Jeronen, 

Palmberg & Yli-Panula 2016, Yucel & Ozkan 2015, White, Eberstein & Scott 2018, Kenney, 

Militana & Donohue 2003).   

  

Lindemann-Matthies (2006) fick genom intervjuer fram att självständighet var en positiv del 

av den känslomässiga aspekten. Eleverna gillade att de hade möjlighet att göra något själva och 

även lärare såg denna utveckling som något positivt. Många elever fick även upp en 

medvetenhet om vikten av biologisk mångfald, vilket ses i följande citat:   

  

“...Thus, something serious should be done to protect nature, otherwise  nature 

will be destroyed by the people. It will get worse: when there are no  longer 

any trees and plants, animals won’t survive. In time, there will be no  animals 

and no plants. There will only be humans, and that will be a pity”  Maria 6th 

grade. (Lindemann-Matthies 2006, s.914)  

  

Detta citat anser vi visar på att eleven i fråga fått en tydlig förståelse för vikten av arbetet med 

biologisk mångfald och dess relation till hållbar utveckling.   

5.3 Utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfalds; dess roll för 

hållbar utveckling  

Sex av elva artiklar drar paralleller mellan utomhusundervisning för lärande om biologisk 

mångfald och hållbar utveckling. Palmberg et al. (2015) skriver att lärande om biologisk 

mångfald är en del som ligger till grund för medvetenhet om hållbar utveckling. Deras 

enkätundersökningar visar att 92 % av de deltagande lärarstudenterna anser det väldigt 

viktigt/viktigt att lära sig om biologisk mångfald för hållbar utveckling. Jeronen, Palmberg och 

Yli-Panula (2016) belyser kopplingen till hållbar utvecklingen och visar att arbete i autentiska 

miljöer har positiva effekter på elever när det gäller attityd till, och beteende gällande, arbete 

för hållbar utveckling. Det är en inverkan på eleverna som Thompson (2002) håller med om 

och hon beskriver dessutom hur utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald 

hjälper eleverna att tackla problem som berör deras miljö. En sådan utveckling belyser Kenney, 

Militana och Donohue (2003) då deras deltagande elever, genom utomhusundervisning i 
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lärande om biologisk mångfald, har slutat att slänga skräp, döda djur och förstöra djurens bon. 

De beskriver också hur eleverna påminner andra elever om att inte göra detta och att de själva 

plockar upp skräp för att skydda djuren. De skriver att denna typ av undervisning ökat 

medvetenheten om elevernas lokala omgivning, vilket även Yucel och Ozkan (2015) och 

Lindemann-Matthies (2006) instämmer i.   

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

Kunskapsöversiktens artiklar visar att det finns ett antal svårigheter vid genomförande av 

utomhusundervisning i lärande om biologisk mångfald. Medverkande lärare känner en tidsbrist 

samt en osäkerhet vid denna form av undervisning. Men forskning visar också betydelsen av 

lärarens engagemang och intresse, för att lyckas genomföra denna typ av undervisning. Jeronen, 

Palmberg och Yli-Panula (2016) betonar vikten av välplanerade utomhuslektioner som ger 

positiva effekter på elevernas långtidsminne. För en välplanerad undervisning krävs då en 

medvetenhet hos lärare om effekterna av utomhusundervisning samt att de känner trygghet i 

sin roll som lärare. Rapporten från Naturskyddsföreningen (Spangenberg, Hylander,  

Lundmark & Vungi 2017) visar också den på vikten av en engagerad och intresserad lärare.  

Däremot visar rapporten hur stöd och resurser för genomförandet av undervisningen saknas, 

vilket artiklarna i kunskapsöversikten också visar. Under våra egna VFU-perioder har denna 

typ av undervisning inte genomförts en enda gång, och vid förfrågan om varför så har svaret 

varit att det saknas tid. Detta överensstämmer med forskningsresultaten i kunskapsöversikten, 

tidsbrist är en svårighet lärare känner i genomförande av utomhusundervisning.   

  

Samtliga artiklar ser positiva effekter av utomhusundervisning för lärande om biologisk 

mångfald. Utomhusundervisning bidrar till kunskap, medvetenhet och intresse gällande de 

aspekter som riktar sig mot hållbar utveckling. Forskningen visar att elever som genomför 

undervisning i utomhusmiljö får en ökad medvetenhet samt en mer positiv attityd till hållbar 

utveckling, framförallt gällande sin närmiljö. Säljö (2017, s.242) belyser hur “learning by 

doing” underlättar för eleverna att ta till sig kunskaper, vilket kan förklara varför denna typ av 

undervisning, för många, bidrar till större framsteg. Detta gäller även lärare och lärarstudenter 

som genom undervisning i utomhusmiljöer får större kunskap om sin närmiljö och då betonar 

vikten av kunskap om biologisk mångfald för hållbar utveckling. Detta är någonting som vi 

som lärarstudenter kan instämma i, då vår egen utbildning om biologisk mångfald innehöll en 

större del utomhusundervisning vilket inspirerade oss till att lära oss mer om vår omgivning.  

Utan utomhusundervisning i detta ämne, tvivlar vi på att vi hade kunnat ta till oss den mängd 

kunskap som vi gjorde under dessa lektioner. Kenney, Militana och Donohue (2010) belyser 

hur elever som deltar i utomhusundervisning innehållande observationer av sin närmiljö även 

blir mer medvetna om konsekvenser av att slänga skräp, förstöra boenden för djur samt döda 

dem. Skapande av en medvetenhet om biologisk mångfald, är en del av de globala målen och 

bör uppmärksammas i skolorna. Forskningen visar även att lärande om biologisk mångfald kan 

genomföras i elevernas närmiljö för att de ska få en djupare förståelse för sin lokala omgivning.   

  

Smeds, Jeronen och Kurppa (2015) visar att svagare elever både tog mer plats samt visade 

större framsteg genom denna typ av undervisning. Utomhusundervisning för lärande om 

biologisk mångfald, där eleverna får observera, se, känna och använda många sinnen samtidigt, 

är mer elevcentrerad och mer anpassat för elever med olika förutsättningar (Säljö 2017, s.242).   
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Den kartlagda forskningen visar att det enbart är små olikheter länder emellan, då liknande 

resultat framkommit i samtliga artiklar. Olikheterna mellan länderna är oväsentliga. Detta ses 

som positivt då alla jordens invånare bör arbeta tillsammans för att vi ska nå en hållbar 

utveckling. Undervisning, som främjar förståelsen för betydelsen av en biologisk mångfald 

redan i skolans tidiga år, bidrar till att elever får med sig ett hållbarhetsmedvetande i ung ålder.   

6.2 Styrkor och svagheter i forskningsfältet  

En positiv aspekt, som uppkom vid sökningarna, är att forskningen kommer från olika länder, 

vilket kan tolkas som en bredd i forskningsfältet. Trots spridningen av länder finns många 

artiklar på engelska vilket gör artiklarna tillgängliga för många. En ytterligare positiv aspekt är 

den variation som förekommer både gällande deltagare och metoder. Deltagarna varierar 

mellan lärare, lärarstudenter och elever, medan metoderna varierar mellan kvalitativa, 

kvantitativa och kombinerade. Detta ger en bredd i forskningsfältet och bidrar till djupare 

förståelse för effekterna av utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald.  
   
Något som kan tolkas som en brist inom forskningsområdet är att artiklarna var svåra att finna 

då det krävdes olika sökord i kombination med varandra. Svårigheten tyder på att 

forskningsområdet ännu inte har gemensam terminologi gällande nyckelord, vilket leder till att 

det kan vara svårt för utomstående att finna all relevant forskning.   

 

6.3 Metoddiskussion  

Informationssökningsprocessen genomfördes med en mängd olika sökningar, vilket medför att 

en enda sökning inte genererar samtliga artiklar inkluderade i studien. Det är en brist i 

sökprocessen, vilket gör att vägen till att hitta artiklarna blir lång för en person som vill 

genomföra en liknande undersökning. Dock finns all information om sökningarna kartlagd och 

infogad i bilaga 1 där det tydligt beskrivs hur sökningen genomförts med sökord, databas, 

datum, antal träffar samt utvalda artiklar. Denna beskrivning möjliggör för andra att genomföra 

en liknande undersökning. Ett försök genomfördes för att samla samtliga artiklar i en och 

samma sökning, men detta misslyckades. Ytterligare en anledning till misslyckandet beror på 

användningen av de olika databaserna, Primo och ERIC ProQuest, som innehåller olika artiklar. 

Valet föll på att bibehålla den första informationssökningen samt de artiklar den medförde 

eftersom den var strukturerad och enkelt kan följas vid behov.   

  

Informationssökningen bestod dessutom av ett flertal olika sökord som kombinerades med 

booleska sökningar innehållande OR och AND för att få tillgång till olika typer av artiklar. 

Sökorden som användes var många men samtliga var anpassade efter kunskapsöversiktens 

syfte och frågeställning. Dock verkar det saknas gemensamma nyckelord inom forskningsfältet 

vilket försvårade sökningarna. “Species diversity” (artkunskap) som är en del av “Biodiversity” 

(biologisk mångfald) borde ha hamnat under samma sökning, vilket det dock inte gjorde, trots 

att sökorden hänger samman. Avsaknaden av gemensamma nyckelbegrepp bidrog till att ett 

större antal sökord och kombinationer behövdes.   

  

Kunskapsöversikten begränsas till svenska och engelska artiklar på grund av bristande 

kunskaper i ytterligare språk. Det medför en minskad möjlighet att få fram relevanta artiklar. 

Däremot fanns en mängd relevanta artiklar på engelska vilket gjorde att kunskapsöversikten 

ändå kan svara på angivet syfte och frågeställning.   
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6.4 Implikationer för läraryrket  

Lärande om biologisk mångfald är en del av lärande om hållbar utveckling, som beskrivits i 

tidigare delar. Kunskapsöversikten visar dock att det finns svårigheter i genomförandet av 

utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald men trycker också på de positiva 

effekterna av att genomföra den. Tidsbristen som många lärare upplever kan minskas genom 

undervisning på skolgården eller i närliggande miljöer. Många elever upplever positiva effekter 

av deltagande i denna typ av undervisning och den kan även ge elever, som inte utmärker sig i 

klassrummet, en större känsla av deltagande. Varierade undervisningsformer är viktigt för att 

bibehålla elevernas intresse och utomhusundervisning skapar en medvetenhet om biologisk 

mångfald och hållbar utveckling.   

  

De positiva effekterna som kan ses av utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald 

och hur de kan bidra till en medvetenhet om hållbar utveckling, bidrar till en vidgad syn på 

vikten av en engagerad lärare. Lärare som medverkat i de olika studierna beskriver själva hur 

de fått mer kunskap om hur planering för en sådan lektion kan se ut samt vilka positiva effekter 

som tillkommer. Kunskapsöversiktens artiklar visar att detta lärande bör ske redan under 

lärarutbildningen, där studenter ska erbjudas möjligheter att delta i liknande 

undervisningsformer.   

  

I den kommande yrkesrollen är det av stor vikt att de globala målen anammas i undervisningen 

genom varierade undervisningsformer. Utomhusundervisning kan genomföras i närmiljön och 

bidra till en medvetenhet hos både elever och lärare om sin omgivning och hur vårt levnadssätt 

påverkar miljön runt omkring oss.   

6.5 Vidare forskning  

En stor del av forskningsfältet har fokus på artkunskap, vilket innefattar både växter och djur. 

Dock saknas andra delar som innefattas inom begreppet biologisk mångfald, som exempelvis 

påverkan på naturen och skolans inverkan på miljön. Biologisk mångfald är ett vitt begrepp och 

innefattar mer än artkunskap, dock kan det tydligt ses att många av de artiklar som ingår i 

forskningsfältet har ett fokus på utomhusundervisning för främjande av kunskapsutvecklingen 

inom just artkunskap.   

  

Biologisk mångfald har en stark koppling till hållbar utveckling, och vidare forskning om hur 

påverkan på naturen kan vara en ingång till arbete för hållbar utveckling kunde vara fruktbart. 

Några av de artiklar som finns med i denna kunskapsöversikt redogör för relationen mellan 

biologisk mångfald och hållbar utveckling. Dock innefattar forskningsfältet en mängd artiklar 

som antingen bara nämner den relationen eller inte alls redogör för den.   

6.6 Slutsats  

Avslutningsvis har kunskapsöversikten bidragit till en djupare förståelse för att 

utomhusundervisning har stor betydelse för hållbar utveckling och lärande om biologisk 

mångfald när det gäller elever och lärarstudenters inlärning. Kunskapsöversikten har även 

bidragit till kunskap om olika svårigheter lärare stöter på i samband med undervisning i 

utomhusmiljö. Dessa svårigheter kan leda till problem för lärare som istället många gånger 

väljer klassrumsundervisning, där både säkerheten för eleverna och strukturen bibehålls. Det 

valet kan dock leda till att eleverna inte får möjligheten att nå sin fulla potential då 

inomhusundervisning genererar mindre förståelse för arter och dess livsmiljö. 
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Utomhusundervisning är därför något forskningen pekar på som betydelsefullt då eleverna har 

möjlighet att använda alla sinnen i utforskandet av biologisk mångfald.   

  

Arbete för hållbar utveckling och biologisk mångfald är en uppgift för hela samhället, även 

skolan. Här spelar utomhusundervisningen en central roll för utvecklingen av elevernas 

kunskaper och attityder. Forskning visar på vikten av planerade undervisningstillfällen, 

engagerade lärare och framförallt kunskap om de problem vår miljö tacklar idag.  
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3  

ERIC  
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1  
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OCH biologisk må 

ngfald  2018-11-13  1  Peer-reviewed 

Svenska  
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education 2000-
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Fulltext  
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2018-11-16  56  Peer-reviewed  

Fulltext  
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Pia Norrgård-
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USA 

Syftet är att 

undersöka hur 

väl 

lärarstudenter 

kan identifiera 

vanliga arter, 

deras intresse 

och idéer om 

identifikation 

och deras 

förståelse för 

vikten av 

identifiering 

och biologisk 

mångfald för 

en hållbar 

utveckling. 

 

1.Vad är nivån 

på 

lärarstudenters 

identifikation 

och intresse 

för arter i 

Nordisk-

Baltiska 

länder? 

2.Vad för typ 

av lärande, 

studerande och 

lärandemetode

r och material 

anser 

lärarstudenter 

är de mest 

effektiva i 

studerandet av 

växter och 

djur? 

3.Hur 

identifierar 

lärarstudenter 

arter? 

4.Vilka 

argument har 

lärarstudenter 

för eller emot 

a)vikten av 

identifikation 

av arter 

generellt, b) 

vikten av 

identifikation 

En 

kombinatio

n mellan 

kvantitativ 

och 

kvalitativ 

metod, 

mixad 

metod för 

en vidare 

syn.  

 

Enkätunder

sökning,öpp

na svar-

frågor. 

 

Fokuset på 

kvantitativa 

studien. I 

uppföljande 

paper finns 

den 

kvalitativa.  

  

456 

lärarstudenter 

för den lägre 

skolåldern. 

 

Alla 

deltagande 

har varit 

tvungna att 

läsa en kurs i 

biologi minst 

ett halvår 

innan testet.  

 

Dem flesta 

var under 

25år gamla 

och några 

mellan åldern 

25-35.  

 

De 

representerar 

den typiska 

gruppen 

lärarstudenter 

baserat på 

ålder, kön 

och avklarade 

obligatoriska 

studier i 

biologi. 

 

Varierade 

uppväxtområ

den, lantliga, 

liten stad, 

medium stad 

och storstad. 

 

Studenter 

från  

1.Finland, 

2.Sverige, 

3.Norge och 

4.Litauen.   

Siffror visar 

svaren i 

resultatet.  

Identifikation av djur och 

växter: 

Finska studenterna var mest 

intresserade.Litauen var mest 

negativa. Sverige ca 25 % 

negativa.  

 

Intresserade: 

Finland (72.5%) 

Sverige (61.9) 

Norge (54.3) 

Litauen (3.3) 

 

18 kända arter → bara 3% kunde 

namnge de flesta. 64% kunde 

namnge 10 eller fler. 8 % kunde 

namnge 0-3 st.  

 

Finland (11.5 arter) 

Norge (10.2 arter) 

Sverige (9.4 arter) 

Litauen (2.6 arter) 

 

Samband mellan intresse och 

antal rätt på arterna. 

 

Landsorts studenter hade mycket 

bättre resultat än stads studenter.  

 

Olika intressen när det gäller 

djur och växter (mellan 

länderna). 

 

Djuren kändes igen lite bättre än 

växterna.  

 

 Hur får de informationen? 

Media 66% 

Skola 65 % 

Familj 57 % 

Universitet 46% 

 

Norge: Universitet 

Finland: Skola 

Litauen och Sverige: Media 

 

Field trips och field work ansåg 

studenterna var mest lärorikt på 

skola och universitet. 

 

Studenter som ansåg att field 

trips och field work var mest 

lärorikt hade mycket bättre 

Lärande och identifikation om arter 

och undervisning om biologisk 

mångfald och hållbar utveckling 

bör alltid innehålla experimentella 

och projektbaserade metoder i 

autentisk miljö. 

 

Studenternas nivå räckte inte till 

den nivå som behövs för en 

professionell lärare trots att de 

redan hade deltagit i kurser i 

biologi och naturvetenskap för 

lärare. De menar, och forskning, att 

en professionell lärare bör vara 

bekant med alla vanliga arter i 

deras närområden och de som 

presenteras i böcker för att kunna 

förstå ekologiska fenomen och 

rollen som arter har i betydelsen av 

biologisk mångfald och hållbar 

utveckling. Dock kunde enbart 3% 

identifiera de flesta växter och 

djur, medan 1/3 inte kunde 

identifiera mer än hälften av 

arterna. Dessa resultat är i enlighet 

med tidigare forskning och visar 

också på minskad kunskap om 

identifiering och arter. Dock så är 

detta faktorer som utvecklar 

förståelsen för biologisk mångfald 

och hållbar utveckling.  

 

De allra flesta visade på en hög % 

av intresserade lärarstudenter, dock 

visade sig Litauen ha en betydligt 

lägre % av intresserade elever. 

Intresse av naturen kan komma 

från många olika håll och i alla 

åldrar och måste ha någonting att 

göra med en persons natur,-

miljövetenskapliga tänkande.  

 

För lärarstudenter bör ett intresse 

för naturvetenskapen finnas i alla 

fall i ekologi, bevarande och 

utbildande perspektiv. Är det 

professionellt acceptabelt om en 

lärare bara är intresserade av djur? 

Nej, för detta kan inte enbart 

arbetas med i skolan så det går 

emot det som eleverna är tvungna 

att lära sig.  

 

- Teacher 

education 

- Learning 

methods 

- Learning  

materials- 

Species 

identification 

- Biodiversity 

education 

- Education for 

sustainable 

development 



 

av arter för en 

hållbar 

utveckling, 

och c)vikten 

av biologisk 

mångfald för 

hållbar 

utveckling. 

 

Fokus ligger 

på 

studenternas 

egna 

erfarenheter av 

identifiering av 

arter och deras 

förståelse för 

vikten av 

identifikation 

av art 

kunskaper, 

biologisk 

mångfald och 

hållbar 

utveckling 

resultat. Säger att man får direkt 

kontakt med växter och djur. 

 

De svenska studenterna sade att 

även  lärarens engagemang hade 

stor betydelse. 

 

Studenter som valt media: 48% 

internet, 42% tv. 

 

Erfarenhetslärning utomhus 

ansågs vara bäst (75%).  

Erfarenhetslärning inomhus kom 

sen. Kan då använda alla sinnen, 

upptäcka något på riktigt och 

observera den riktiga kontexten.  

 

Bästa materialet att lära sig: 

- levande växter (85%) 

- levande djur (57%) 

- foton och teckningar (41%) 

- uppstoppade djur (35%) 

Liten skillnad mellan länderna. 

 

De finska studenterna tyckte inte 

att det var så viktigt att lära sig 

arterna (hade dock höga 

resultat). De litauiska 

studenterna tyckte dock att det 

var väldigt viktigt men hade 

väldigt låga resultat.  

 

Lära sig arter för hållbar 

utveckling: 

86% tycker det är viktigt eller 

väldigt viktigt. Bara 2% tycker 

det är mindre viktigt eller inte 

viktigt alls. 

 

Lära sig biologisk mångfald för 

hållbar utveckling: 

92% viktigt eller mycket viktigt. 

Bara 7% mer eller mindre viktigt 

och ingen ansåg det vara mindre 

viktigt eller oviktigt.  

Enligt studenterna är den mest 

effektiva metoden att lära sig 

utomhus med erfarenheter där alla 

sinnen får medverka. Levande 

växter och djur var också sagt av 

studenterna att vara det effektivaste 

att undervisa, lära och studera. 

Andra aktiviteter som var bra är 

projektarbeten eller aktiviteter där 

läraren är källa till information . 

Dessa resultat är i linje med 

tidigare forskning där 

utomhusundervisning visat på 

positiva effekter.  

 

Vikten av artidentifikation och 

biologisk mångfald, speciellt för 

hållbar utveckling höll många 

studenter med om. Även för att 

veta om en växt är ätbar eller 

viktig.  

 

Baserat på resultaten är det mycket 

arbete som behöver genomföras för 

att göra denna undervisning mer 

förstående och möjlig för blivande 

lärare. Lärarprogrammet borde 

innehålla mer sådana här övningar 

för att utveckla studenternas 

kunnande gällande arter och 

biologisk mångfald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitive and 

Emotional 

Evaluation of 

an Amphibian 

Conservation 

Program for 

Elementary 

School Students 

 

Christoph 

Randler 

Angelika Ilg 

Janina Kern 

(2005) 

 

Syfte att 

förbättra 

kunskaper om 

amfibier 

genom att 

använda både 

inomhus- och 

utomhusunder

visning med 

hjälp av en 

kontrollgrupp.  

Inomhuspro

gram: alla 

elever 

deltog (46).  

Arbetar 

med ett 

häfte med 

hjälp av 

olika 

stationer i 

klassrumme

t.  

Utomhuspr

ogram: 26 

elever från 

Två klasser: 

3:e och 4:e 

klass. 

 

9-11 år. 

 

23 killar och 

23 tjejer. 

Ingen stor skillnad mellan 

eleverna innan undervisningen.  

Dock hade utomhuseleverna 

mycket bättre resultat än 

inomhuseleverna efter vistelsen. 

 

Båda grupperna förbättrade sig 

mellan testet innan och efter.  

 

Utomhuseleverna och 

fjärdeklassarna fick mycket 

bättre resultat.  

 

Ingen skillnad mellan 

inomhudgruppen och 

Intressant att se att 

inomhuseleverna hade ett bättre 

resultat på det sista testet (4-5 

veckor efter) än vad de hade på det 

mitten testet. Här tros det bero på 

att utomhuseleverna fick chansen 

att lära sina klasskamrater vad de 

hade upplevt under 

utomhusvistelsen. Visar på att 

elever kan lära sig trots att de inte 

medverkar utomhus då de får andra 

elevers erfarenheter.  

 

Trots att utomhusundervisning är 

att föredra ska man tänka på att det 

-Amphibian 

identification - 

biodiversity 

- outdoor 

ecology teaching 

- tutoring 

- within class 

grouping 



 

Tyskland 

 

båda 

klasserna 

(de som ej 

deltog 

fungerade 

som 

kontroll 

grupp). 

Under 

påsklovet. 

Frivilligt. 

Studenter 

från 

Ludwigsbur

d guidade 

eleverna 

som fick 

samla, 

identifiera 

och räkna 

alla 

amfibier. 

 

Alla 

undervisade

s både 

innan och 

efter 

utomhusvist

elsen. 

 

Testades 

genom att 

skriva ut 

bilder på 

sex arter. 

Vilken art 

är det och 

vilket kön. 

Före 

undervisnin

g, en vecka 

efter 

programmet 

och 4-5 

veckor 

efter. 

 

Mätte även 

känslor 

under 

undersökni

ngen. 

 

utomhusgruppen när det 

kommer till känslor kring 

inlärningen.  

Ingen skillnad mellan flickor och 

pojkar. De flesta var mycket 

intresserad och mådde bra under 

undersökningen. Få kände sig 

uttråkade, arga eller hade ångest. 

kan vara dyrt och kopplat till 

åkande. Därför bör skolorna ge 

eleverna möjlighet till lokal 

utomhusundervisning.  

 

Elever som kände sig uttråkade 

eller hade ångest fick även lägre 

resultat. Dock inget samband 

mellan att de kände sig nöjda och 

var intresserade med resultat. 

Teaching 

Methods in 

Biology 

Promoting 

Biodiversity 

Education 

 

Syftet med 

undersökninge

n är att 

undersöka 

vilka metoder 

som används 

för att främja 

Kvalitativ 

undersökni

ng - 

forskningsö

versikt 

 

12 artiklar Utbildningsnivå främst 

secondary och primary school.  

 

Biologisk mångfald, djur → 11 

artiklar 

Genetisk mångfald → 2 artikel 

 

Biologisk mångfald är svårt. 

Att kunna identifiera djurarter 

(species)  ses som viktigast. 

 

Hands-on aktiviteter och 

lärarpresentationer var vanligast, 

även utomhusundervisning dock i 

- biodiversity 

- Bloom’s 

taxonomy 

- level of 

knowledge 

- teaching 

methods 



 

Eija Yli-Panula 

Elia Jeronen 

Piia Lemmetty 

Anna Pauna 

(2018) 

 

Finland 

biologisk 

mångfald och 

hur metoderna 

stödjer 

inlärningen av 

biologisk 

mångfald.  

- Vilken 

skolnivå från 

artiklarna hade 

samband med 

vilken 

undervisnings

metod? 

- Vilka 

aspekter av 

biologisk 

mångfald 

undervisas 

med hjälp av 

olika 

undervisnings- 

och 

inlärningsmeto

der? 

- Vilka objekt 

gällande 

undervisninges

metoder 

används för att 

stödja 

inlärningen av 

biologisk 

mångfald? 

- PÅ vilken 

nivå inom 

biologin 

undervisas det 

om biologisk 

mångfald? 

- Vilka mål 

finns för 

tänkande som 

främjar 

undervisning 

om biologisk 

mångfald i 

förhållande till 

undervisnings

metoderna? 

317 artiklar 

hittades 

gällande 

biologisk 

mångfalds 

undervisnin

g, inlärning 

och 

utbildning 

eller hållbar 

utveckling. 

18 innehöll 

biologisk 

undervisnin

g och 

undervisnin

gsmetoder.  

12 artiklar 

valdes ut då 

de passade 

bäst in. 

 

Användnin

g av 

urvalskriteri

er. Läsning 

av titel och 

abstract.  

19 olika undervisningsmetoder 

fanns i artiklarna - både där 

läraren är i fokus och där 

elevernas lärande är i fokus. Ofta 

kombinerades olika 

undervisningsmetoder.  

Vanligast med hands-on 

aktiviteter, erfarenhetslärning, 

lärarpresentaion, grupparbete, 

ICT och interaktiv inlärning.  

 

Olika typer av utrustning 

användes.  

 

Viktigast var att eleverna var 

aktiva och interagerade med 

andra, utvecklade kunskaper i att 

observera och söka och att 

utveckla hur man tar vara på sina 

erfarenheter.  

 

Att ha kunskaper om olika 

metoder utvecklades när 

eleverna arbetade ute på fältet 

för att samla data.  

 

De lägre nivåerna av eget 

tänkande (thinking skills) lärdes 

in med hjälp av undervisning av 

läraren (teaching), exempelvis 

att komma ihåg (remebering), att 

förstå (understanding) och att 

applicera (application).  

de lägre skolåldrarna (primary och 

secondary). 

 

Projekt som erbjud kontakt med 

naturliga miljöer användes för alla 

åldrar. Bör undervisas in autentisk 

miljö för att lära sig känna igen 

arter och få kunskaper om dem.  

 

Rollspel, spel, debatter och 

studiebesök användes mer sällan 

trots att bland annat rollspel leder 

till att eleverna är mer engagerade i 

lektionen då de uttrycker sig i en 

vetenskaplig miljö och utvecklar 

en förståelse för sammanhanget.  

Undervisningsmetoderna är alla 

användbara när de är kopplade till 

kontexten och målen och när de 

tidigare kunskaperna och 

erfarenheterna är med i tanken. 

 

Att känna till olika arter bör ha en 

central del i undervisningen när det 

gäller hållbar utveckling.  

 

Erfarenhetslärning i autentiska 

miljöer ses vara kärnan i 

undervisning om biologisk 

mångfald.  

- thinking skills 

Teaching 

Methods in 

Biology 

Education and 

Sustainability 

Education 

Including 

Outdoor 

Education for 

Promoting 

Sustainability-

Syftet med 

litteraturunders

ökningen är att 

finna och 

beskriva 

användbara 

metoder inom 

biologiutbildni

ngen och den 

hållbara 

utvecklingen 

Kvalitativ 

undersökni

ng med 

kvantitativa 

funktioner.  

 

De tre 

medlemmar

na 

undersökte 

24 artiklar 

från 16 

tidsskrifter 

 

Engelska, 

finska, 

svenska och 

tyska 

sökningar. 

 

22 olika metoder hittades i 

artiklarna. 

Vanligast: 

- grupparbete 

- utomhusundervisning 

- experimentiell 

- erfarenhetsinlärning 

- interaktion 

- lärarpresentation 

 

Mycket värdefullt att eleverna får 

undervisning i autentiska miljöer 

med first-hand aktiviteter.  

 

Hänvisar till fieldwork och 

fieldtrips då de visat sig ha positiva 

effekter på elevernas attityder och 

beteende när det gäller hållbar 

utveckling.  

- biology 

education 

- sustainability 

education 

- environmental 

education 

- education for 

sustainable 

development 

- outdoor 

education 



 

A Literature 

Review 

 

Elia Jeronen 

Irmeli 

Palmberg 

Eija Yli-Panula 

(2016) 

 

Finland 

inkluderat med 

utomhusunder

visning för att 

främja just 

hållbarhet i 

primary och 

secondary 

schools och 

lärarutbildning

ar.  

 

- Vilka 

metoder 

används i 

biologiutbildni

ngen och den 

hållbara 

utvecklingen 

inkluderat med 

utomhusunder

visning för att 

uppnå de 

hållbar 

utvecklingsmål

en i primary, 

secondary 

schools och 

lärarutbildning

ar? 

- Vilka 

funktioner  av 

de olika 

metoderna 

finns i 

biologiutbildni

ngen och den 

hållbara 

utvecklingen 

inkluderat med 

utomhusunder

visning för att 

uppnå de 

hållbar 

utvecklingsmål

en? 

urvalet 

individuellt. 

 

Diskuterade 

sedan via 

mail.  

Använding av 

kriterier. 

välplanerade utomhuslektioner 

→ positiv effekt på 

långtidsminnet  

Ej välplanerade 

utomhusaktiviteter → dålig 

inlärning 

 

Svårigheter med 

utomhusundervisning: 

- rädsla 

- oro för hälsa och säkerhet 

- lärarens dåliga självförtroende 

när det gäller att undervisa ute 

- för lite tid 

- läroplanens krav 

- resurser och stöd 

 

Finska studenters attityd har 

samband med deras betyg i 

ämnet. Bra betyg → positiv. 

 

Vilken miljö sker 

undervisningen i: 

- klassrummet (22/24) 

- Utomhus (14/24) 

- Laboratorium (5/24) 

- Internet (2/24) 

 

Vanligaste metoden var att 

eleverna aktivt deltog och 

interagerade.  

- primary schools 

- secondary 

schools 

- pre-service 

teacher 

education 

- literature 

review 

 

Development 

and 

Implementation 

of an 

Instructional 

Design for 

Effective 

Teaching of 

Ecosystem, 

Biodiversity, 

and 

Environmental 

Issues 

 

Studien syftar 

till att ta fram 

en 

instruktionsdes

ign för lärande 

om biologisk 

mångfald, 

ekosystem och 

miljöproblem, 

testa 

effektiviteten 

av denna 

design och 

bidra till 

lärande om 

Designen 

skapades 

genom att 

man genom 

litteratur 

kollade vad 

som 

saknades 

och vilka 

problem 

som finns.  

 

Sedan 

skapades 

material 

och 

4 skolor i 

olika 

områden, 

lantlig, 

storstad och  

industriområd

e. 

 

En 

kontrollgrupp 

och en 

experimentgr

upp från varje 

skola.  

Readiness testet (sådant de lärt 

sig tidigare): 

- 7% 0-20 

- 33% 25-45 

- 36% 45-60 

- 23% 65-85 

- 1% 85-100  

Högst poäng på frågorna om 

arter och deras omgivning och 

livsmiljö. 

 

Testet om den kognitiva 

förmågan förbättrades för både 

experimentgruppen och 

kontrollgruppen mellan för- och 

efter testet. 

Resultaten visar att eleverna 

lyckades få bättre/bredare 

kunskaper när det gäller sådant de 

kunde observera och lägga märke 

till i sina närmiljöer. Dock fick de 

inga permanenta kunskaper i 

sådant som var mer abstrakt.  

 

En tanke till att eleverna tyckte 

bäst om aktiviteten där de 

undersökte den biologiska 

mångfalden utomhus kan ha varit 

för att de gick utanför det vanliga 

klassrummet och att det var lätt att 

ta med undervisningen ut. Detta 

möjliggjorde en konkretisering av 

-Environmental 

education 

- Instructional  

design 

- context-based 

learning 

- ecosystem 

- biodiversity 

- environmental 

issues  

 



 

Elif Ozata 

Yucel 

Muhlis Ozkan 

(2015) 

ovanstående 

ämnen.  

aktiviteter 

för att 

kunna 

genomföra 

detta och 

utöka 

inlärning 

hos elever 

och sedan 

skulle 

metoden 

appliceras 

på elever  

 

Kontrollgruppen förbättrades 

dock inte i testet gällande 

beteende och känslor, tänkande 

och vilja till att agera, medan 

experimentgruppen förbättrades 

mycket.  

 

Stor skillnad mellan grupperna i 

genomsnittsresultat på 

achievement testet  eftertest. 

Experimentgruppen hade högre 

kognitiv förmåga.  

 

Experimentgruppen hade bättre 

miljöhänsyn än kontrollgruppen.  

 

Experimentgruppen uppnådde 

inte en bättre förståelse då 54% 

av eleverna inte insåg att 

fabriker bidrar till 

markföroreningar och 

plastförbrukning till förstörelse 

av haven.  

 

92.3% sa att det inte fanns någon 

aktivitet som de inte tyckte om. 

25.2% tyckte bäst om aktiviteten 

där de fick observera biologisk 

mångfald i trädgården (eleverna 

tyckte bäst om denna aktivitet) 

20% tyckte om dokumentärerna 

och filmerna 

17% tyckte om experimentera 

 

Elevexempel på negativa 

attityder kring bland annat 

experimenterna och häftet. 

 

det annars abstrakta begreppet 

biologisk mångfald. Dessutom 

visar den litteraturöversikt som 

gjordes att elever tycker om 

utomhusaktiviteter.  

 

Farm Education 

and the Value 

of Learning in 

an Authentic 

Learning 

Environment 

Pia Smeds, Eila 

Jeronen och 

Sirpa Kurppa 

2015 

Finland 

Finland rankas 

högt i 

undersökninga

r som 

exempelvis 

PISA men 

studier visar 

att många 

elever inte 

tycker om 

skolan och att 

antal elever 

med 

inlärningssvåri

gheter ökar.  

Syftet är att 

studera om 

inlärningsmiljö

n spelar roll 

för år 5 i att 

förstå 

“mjölkens 

väg”.  

Mixad 

metod med 

både tester 

och 

intervjuer. 

Testerna 

var 

kvantitativa 

och 

intervjuerna 

kvalitativa.  

 

Tre 

undersökni

ngsgrupper 

användes. 

En som var 

på farmen, 

en i 

klassrumme

t och en 

både på 

farm och i 

klassrum. 

106 

femteklassare 

från 4 olika 

skolor i 

Finland. Alla 

var från 

samma stad.  

Fanns en del 

svensktalande 

deltagare. 

Det fanns ingen tydlig skillnad 

mellan svensktalande och finska 

elever. Dock visar det sena testet 

att en större andel elever som i 

klassrum+farm hade bättre på 

sina sina senare test, däremot 

hade de som var på farmen 

högre under det test som skedde 

direkt efter processen, 

 

En autentisk lärandemiljö visade 

sig ha positiva effekter på det 

långsiktiga lärandet och alla 

presterade bättre på post-testet 

än pre-test men de som lärt sig 

ute på farmen hade ett betydligt 

bättre resultat.  

 

Intervjuerna visade även att bara 

att cykla till farmen hade 

positiva effekter på eleverna och 

det var någonting de kände av 

nästan hela veckan. Många 

svarade även att lärande i en 

Resultaten visar tydligt att lärande 

i en autentisk miljö underlättar 

inlärningen, framförallt den 

långsiktiga inlärningen. Man 

behöver skapa en relation till det 

man ska lära sig för att dels finna 

motivationen till inlärning men 

också för att komma ihåg det.  

 

Att lära sig  klassrummet visade 

sig ha en negativ effekt för alla , 

däremot så visade det sig att 

svagare elever på farmen 

presterade bättre än de starkaste 

eleverna i klassrummet på post-

testet och det senare testet.  

Detta visar att svagare elever 

verkligen drar nytta av denna typ 

av undervisning. 

Elevernas egna reflektioner kring 

inlärning visar också på att denna 

typ av undervisning är viktig och 

har betydelse för det långsiktiga 

lärande.  

 



 

Frågeställning

ar:  

1. Finns det en 

skillnad i den 

långsiktiga 

kunskapen 

mellan 

inlärning i 

klassrum och i 

en autentisk 

lärandemiljö? 

2.Hur 

utvecklar 

eleverna 

lärande i 

samma ämne i 

en autentisk 

miljö (en farm) 

i jämförelse 

med ett 

klassrum? 

 

Alla lärde 

sig om 

exakt 

samma 

saker men 

inlärningen 

sker på 

olika sätt.  

 

Pre-test, 

post-test, 

test efter 

5månader 

och 

intervjuer 

genomförde

s.  

autentisk miljö hade effekter på 

undervisningen rent generellt. 

 

Många lärde sig även mycket 

mer av att vara på farmen 

samtidigt som  vissa andra inte 

kände någon direkt skillnad 

mellan den typ av undervisning 

gentemot 

klassrumsundervisning.  

 

Argument FÖR klassrummet var 

att det inte luktar konstigt där, 

att det är lättare att sitta och rita 

och skriva och att det finns 

böcker.  

Däremot ansåg många att det var 

lättare att koncentrera sig 

utomhus och att det var bra med 

frisk luft.   

Dock är det viktigt att lärare redan 

som studenter får lära sig hur man 

kan genomföra sådan typ av 

undervisning. Läraren spelar en 

viktig roll i detta och för att kunna 

genomföra en givande och bra 

undervisning i autentisk miljö så 

måste lärarna kunna känna att de 

själva kan göra detta.  

 

Tidigare forskning visar att 

utomhusundervisning minskar 

stress och ökar koncentrationen.   

Birds Across 

Boarders - Pen 

Pals correspond 

about ecology 

lessons 

Rebecca 

McCaffery 

2012 

USA 

Fokuset ligger 

på skillnaderna 

i biologisk 

mångfald 

mellan två 

länder. USA 

och Skottland. 

De lär sig om 

varför olika 

arter är på 

olika platser 

och man 

jämför arterna 

funna i 

Skottland och 

USA. De 

undersöker 

även miljöns 

påverkan på 

levande 

organismer 

genom att 

observera 

fåglar på deras 

skolgård under 

flera årstider 

Brevvänner, 

observation

er av elever.  

 

Lärare från 

Skottland 

togs i 

kontakt 

med 

förfrågan 

om 

medverkan

de i detta.  

 

Elever 

delade 

historier 

med 

varandra 

genom 

brev.  

 

Varje 

klassrum 

utvecklade 

sina egna 

aktiviteter 

för att 

studera den 

biologiska 

mångfalden 

hos fåglar. 

Den enda 

skolan i 

skottland 

gjorde 

fågelmatare

, USA lärde 

sig att 

identifiera 

fåglar, den 

andra 

Elever från 

skolor i USA 

och 

Skottland, en 

i USA och 

två i 

skottland.  

Eleverna fick kunskapen att 

känna igen 10 vanliga 

vinterfåglar när man spelade ett 

läte eller visade en bild. Alla 

elever hade in favorit fågelart 

och de pekade snart ut vanliga 

arter från fönstret i klassrummet.  

 

Enkätundersökningarna visade 

att studenterna generellt gillade 

att delta i denna och visade att 

det lärt sig någonting nytt och 

intressant av att delta i detta. 

Eleverna Visade även på en 

förståelse för ekologiska koncept 

och varför vissa arter finns i 

vissa länder och andra inte.  

 

Lärarna tog fördel av detta 

också. Många kände att de 

hjälpte eleverna att förstå bättre 

och uppskatta den större delen 

av biologisk mångfald. Genom 

medverkande i detta så tog även 

lärarna i kontakt med lokala 

experter för att få mer 

information om det lokala viltliv 

som finns. Lärarna tyckte att det 

var roligt och informativt för 

eleverna. Deras vanliga 

undervisning bestå av olika 

textböcker men ändå med fokus 

på fåglar.  

Den här typen av utbyte kan vara 

bra att genomföra för att få en 

större förståelse för hela den 

biologiska mångfalden och att det 

finns olika faktorer som spelar in. 

Relationer mellan studenter ifrån 

olika regioner eller länder ökar den 

ekologiska kunskapen och utökar 

världssynen för eleverna. Från 

detta utbyte ko dessa länder lite 

närmare varandra och genom att 

låta eleverna gå ut, observera deras 

lokala fågelarter och utveckla en 

starkare känsla för ekologi utökas 

deras förståelse för deras lokala 

omgivning.  

 



 

skolan i 

Skottland 

studerade 

och målade 

bilder av 

lokala 

fågelarter.  

Projekten 

var 

bestämda 

av lärarna 

och målet 

för USA 

skolan var 

att lära sig 

naturhistori

a och 

ekologi av 

lokala 

fågelarter, 

att samla 

data om 

lokala 

fåglar och 

att 

presentera 

data genom 

användning 

av matte 

och 

skrivande. I 

naturvetens

kapen lärde 

sig eleverna 

i USA de 

utmärkande 

karaktärsdr

agen hos 

olika arter 

som fåglar, 

däggdjur 

och fiskar.  

 

Gemensamt 

för alla 

skolor var 

att man 

skulle kolla 

på 

vinterfåglar.  

 

Det 

spenderades 

ca 

15minuter i 

veckan på 

att träna på 

detta.  

Avslutnings

vis åkte 

USA på en 

fågelskådar

utflykt med 

två guider.  



 

 

De olika 

länderna 

sammanför

de allt 

statistiskt 

på internet 

som sedan 

jämfördes.  

 

En enkät 

genomförde

s sedan för 

att se 

svaren på 

alla 

medverkan

de skolor  

Birds in the 

playground: 

Evaluating the 

effectiveness of 

an urban 

environmental 

education 

project in 

enhancing 

school 

children’s 

awareness, 

knowledge and 

attitudes 

towards local 

wildlife 

Rachel L. 

White, Katie 

Eberstein, 

Dawn M 

Schott.. 

2018 

Storbrittanien 

I studien 

utvärderar dem 

effektiviteten 

av ett “urban--

school” baserat 

miljöprojekt 

som syftar till 

att utveckla 

elevers 

medvetenhet 

och miljö om 

miljön samt 

attityden till 

lokala arter via 

aktivt 

deltagande i ett 

fågelmatar-

projekt.  

Före och 

efter-

enkäter.  

 

Lärare 

utvärderade 

projektet 

och en 

uppföljning 

efter en tid 

tillkom.  

 

Både slutna 

och öppna 

frågor fanns 

i enkäten.  

elever i ålder 

7-10 på 

skolor i 

England, 

(Brighton och 

Hove).  

 

8 primary 

schools i 

April till Maj 

2016.  

 

Totalt 220 

elever. 

Majoriteten hade plats utomhus 

hemma och ca 90% av dem hade 

sett fåglar där samt att 55% av 

dem hade fågelmatare på 

tomten. De mest angivna 

aktiviteterna var att besöka en 

park, sedan att besöka ett zoo 

och därefter att se om viltliv på 

tv.  

 

159 elever hade fågelskådat 

minst en gång innan i någon 

utsträckning, 71% av dem ansåg 

det roligt.  

 

Innan projektet: 

45% kunde korrekt nämna 3 

eller mindre vanliga fåglar 

medan 66% delvis kunde nämna 

det.  

 

Efter projektet: 

177 elever fick högre resultat, 9 

ändrades ej alls och 16 fick 

lägre. Den totala siffran av 

blanksvar och felsvar minskade 

mycket.  

 

Det absolut vanligaste misstaget 

var att skriva ett närliggande 

namn, oftast vardagsspråket, 

istället för den fullständiga 

namnet på arterna. Dock blev 

arterna mer specificerade än i 

första testet.  

 

En majoritet ansåg att detta var 

ett roligt projekt och enbart två 

gillade det inte alls.  

 

De som deltog i fler 

utomhusaktiviteter fick ett högre 

resultat.  

 

Att visa att man kan ha 

utomhusundervisning så nära 

visade sig positivt då man sparar 

pengar och det blir betydelsefull 

undervisningstid. 

 

Många elever ansåg att numret av 

olika arter hade ökat genom detta 

projektet på skolgården. och visar 

då på en medvetenhet av de 

faktorer som kan spela sin för  

biologisk mångfald.  

 

Projektet visade sig ha en ökad 

effekt på elevernas kunskaper om 

artidentifikation och visar också på 

att utomhusundervisning kan 

utveckla minne och kunskap.  

 

Att förklara hur man kan 

identifiera arter är viktigt, också 

vad man ska gå på och vad som 

kännetecknar olika arter för att 

enklare kunna veta vad man ska 

kolla på när man ser en fågel för att 

kunna avgöra vilken art den tillhör.  

 

Barns attityder till fåglar har ökar 

både gällande gillade, effekter och 

attityder. Kontakt med naturen 

utökar den attityd man har till 

miljön. 

 

En viktigt punkt som kom från 

detta projekt var att både kunskap 

och attityder ökar mest för barn 

som har kontakt med naturen,  och 

vikten av skolans roll i att 

rekonekta barn med naturen.  

 

39% av eleverna har efter detta gått 

ut själva och fågelskådare. Många 

av dem vill fortsätta att mata och 

kolla på fåglar. Man ser även på en 

“knock-on” effekt där eleverna har 

 



 

Över 90% ville fortsätta med 

detta och 86% ville lära sig mer 

om lokalt viltliv. Även lärare 

ansåg projektet positivt och 

utvecklande. Lärarna gillade 

främst att undervisningen skedde 

utomhus. De såg även positiva 

och motiverande effekter hos 

sina elever om att lära sig mer.  

 

Alla förutom två skolor fortsatte 

att mata fåglarna, visade den 

enkät som skedde senare. Av de 

två skolor som slutade mata 

visade sig tidsbrist och brist på 

assistans vara en anledning.  

gått hem och berättat om sina 

erfarenheter för familjen, lärare, 

kompisar osv.  

 

Att läraren är motiverad och är 

med på detta är viktigt, därför gavs 

material ut till lärarna som även 

innehöll tydliga instruktioner.  

 

Dock är projektet frivilligt så 

lärarna kan inte vara några 

generella, förmodligen är det 

sådana som är mest intresserade av 

denna typ av undervisning.  

 

Mer forskning behövs för att 

utveckla vår förståelse för 

effekterna av dessa miljöprojekt i 

olika geografiska och kulturella 

områden.  

 

Att göra om skolgården till 

utomhusklassrum kan öka 

elevernas medvetenhet, kunskap 

och attityd till biologisk 

utveckling.   

Backyard 

Biodiversity 

Sara S 

Thomposon 

2002 

USA 

Att lära ut 

tekniker som 

naturvetare 

använder i fält 

och låta 

studenterna 

göra resten.  

Instruerar 

lärarna, 

kvalitativ 

ev? 

Lärare på 

skolor i Los 

Angeles.  

Under den öppna diskussion som 

instruktören leder så samtalar 

studenterna om jämförelser 

mellan skolgården och parken 

som de besökt. Ofta hittade 

studenterna mer olika arter i 

parken är på skolgården, men 

inte alltid. Instruktören ber dem 

även fundera på varför det 

kommer sig. Eleverna svarar 

bland annat det finns mer plats i 

en park, att det finns mer växter 

och som kan användas för mat 

och att bygga bon. Sist men inte 

minst, att det finns fler skolbarn 

på skolgården som kan skrämma 

iväg fåglar.  

 

Diskussioner om huruvida duvor 

kan överleva i stan ledde även 

till svaret att många äter sopor, 

vilket ledde till en diskussion om 

det är hälsosamt.  

 

Genom att ge studenter en smak 

av fältforskning hjälper de dem 

att bli bättre på sin egen 

inlärning. Genom detta program, 

introduceras detta genom att 

arbeta på sin egen baksida, 

studenter modellerar övningar 

som kan förbereda dem att 

tackla problem som går mot 

deras miljö. Studenter utvecklar 

en djupare förståelse och 

uppskattning för forskning och 

Se resultat. Inga 



 

hur det kan leda till att lösa 

problem.  

 

Investigating 

Nature on the 

Way to School: 

Responses to an 

educational 

programme by 

teachers and 

their pupils 

Petra 

Lindemann-

Matthies 

2007 

Schwiez 

Studien 

genomfördes 

för att 

utvärdera 

svaren av 

lärare och 

deras elever av 

ett program 

som heter 

“Nature on the 

Way to 

school”. 

Studien var en 

del av ett stort 

forskningsproj

ekt om 

Schweiziska 

barns tankar 

om biologisk 

mångfald.  

 

Följande 

frågor låg till 

underlag: 

1.Hur många 

och vilka 

aktiviteter 

genomfördes 

och hur 

mycket tid 

gick till dessa? 

2.Hur svarade 

eleverna på de 

olika 

aktiviteterna? 

3.Vad gillade 

eleverna bäst 

under 

programmet, 

och påverkade 

ålder och 

boendeområde 

deras 

förståelse? 

4.Var 

programmet 

jämlikt 

anpassat för 

skolor med 

olika 

grannområden

? 5.Hände 

oväntade 

händelser 

under 

programmet? 

Mixad 

metod, 

intervjuer 

och enkäter 

samt öppna 

frågor. 

 

Alla lärare 

fick tillgång 

till 

information

smaterial 

och olika 

sätt att 

bedriva 

undervisnin

gen på 

under den 

tid då den 

stora 

studien 

pågick.  

14000 elever 

mellan Mars 

och July 

1995, i 

Schweiz. Mer 

än 

500klasser.  

 

 

Många lärare svarade att de hade 

varit ute och observerat, 

identifierat djur, studerat växter 

och djur på väg till skolan. Ett 

naturgalleri var också nämnt 

mycket.  

 

Många analyser visade att tiden 

som lagts på undersökning av 

plantor och djur på väg till 

skolan hade den starkaste 

påverkan på elevernas 

kunskapsutveckling om vanliga 

lokala växter och djur.  

 

Ett högre antal av olika 

aktiviteter visade på ett högre 

antal timmar lagda på 

programmet. 

 

Det fanns ingen tydlig skillnad 

på resultat beroende på område 

av skolan eller på lärares storlek 

av klasser. Däremot så 

påverkades val av aktiviteter 

beroende på elevernas ålder. 

 

1/3 av elevernas gillade särskilt 

naturgalleriet. En annan stor 

grupp elever gillade främst att 

undervisningen handlade om 

djur och växter.  

 

Många elever gillade främst det 

faktum att man fick vara 

utomhus. 

 

Många rapporterade att vuxna 

kallas deras naturgalleri för 

skräp eller att det blivit 

vandaliserat.  

Programmet innehåller många 

olika typer av experimentellt 

lärande. Många valde att ha 

“hands-on” aktiviteter vilket 

bidrog till lärande om de lokala 

levande organismerna.  

 

De allra flesta elever gillade 

naturgalleriet på grund av att de 

fick hitta sakerna själva och sedan 

göra en tavla av det. Tyvärr så blev 

nästan 1/3 av dessa vandaliserade.  

 

Ju fler lektioner, desto större 

mängd svarade att undersökande 

av djur och växter var det roligaste 

och desto mindre svar om 

naturgalleriet. Det var bra för 

naturgalleriet är tidskrävande och 

har bara en del i den biologiska 

mångfalden. Det blev alltså mer 

intressant att lära sig om andra djur 

när man fick undersöka dem 

noggrannare. 

 

Ju äldre elever desto mer enskilt 

arbete. Vilket innehöll allt från att 

måla, läsa, rita eller hitta material 

utomhus.  

 

Ju mer tid spenderat utanför 

klassrummet, desto mer intressant 

tyckte eleverna det var med att 

undersöka djur och växter. 

 

Det är viktigt att arbeta med detta. 

De senaste åren har dessa typer av 

lektioner minskat. Dock visar detta 

på att utomhusundervisning 

gällande området lönar sig och 

utvecklar elevernas kunskaper, 

intressen och medvetenhet om 

naturen.  
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Helping 

teachers to Use 

heir School’s 

Backyard as an 

Outdoor 

Classroom: A 

Report on the 

Watershed 

Learning Center 

Program 

 
Jane L. Kenney, 
Heidi Price 

Militana och 

Mary Horrocks 
Donohue 

2010 

Syftet med 

studien är att 

se vad detta 

program hade 

för inverkan på 

elever, 

effektiviteten 

för att läraren 

sedan skulle ta 

över samt att 

se huruvida 

detta 

expanderades 

över tid i 

skolorna.  

 

Målet för 

programmet 

var att erbjuda 

utomhus-

baserade 

aktiviteter i 

miljö-

undevisning 

för lärare och 

elever på 

platser runt 

skolan eller 

ställen med 

gångavstånd 

till skolorna.   

The 

Watershed 

Learning 

Center 

(WLC) 

utvecklades 

för att 

skapa 

undervisnin

g om miljö 

utomhus.  

 

För att 

utvärdera 

studien 

samlades 

material in 

genom 

intervjuer, 

fokusgrupp

er, 

enkätunders

ökningar, 

observation

er och 

annat. 

 

Studien 

gick ut på 

att 

instruktörer 

gick ut för 

att 

undervisa 

elever i 3 år 

och sedan 

skulle 

lärarna ta 

över 

undervisnin

gen. 

Lärarna var 

också med 

under 

lektionerna.   

Programmet 

genomfördes 

97-99 och 

expanderade 

med tiden. 

Under första 

året 

medverkade 

45 lärare och 

1000 elever 

från 3 skolor i 

två distrikt.  

 

Under sista 

året deltog 

däremot 86 

lärare och 

2709 elever   

 

Eleverna var 

från 

kindergarden 

till 7th grade.  

Programmet visades väldigt 

lyckat gällande att utveckla 

elevernas kunskaper och 

attityder. De lärde sig även 

bättre att uppskatta djur och 

växter i deras miljö. Dem gillade 

möjligheten att utforska och 

faktiskt se och röra sakerna som 

dem lärde sig om, dem gillade 

även att vara utomhus, observera 

och få använda sig av alla sina 

sinnen.  

 

Under fokus-grupp diskussioner 

framkom att många elever även 

var mer nyfikna kring vad som 

lever ute nu. Många elever har 

även börjat säga åt yngre elever 

att inte döda djuren, inte ta bort 

någonting och inte förstöra bon 

för djuren.  

 

Många elever berättar även att 

de blivit mer medvetna om vad 

nedskräpning gör mot naturen 

och tänker sig nu mer för än 

tidigare.  

 

Lärarna ansåg att eleverna hade 

utvecklats mycket under denna 

tid och kunde se skillnader i 

deras attityd, nyfikenhet, och hur 

de lärt sig om kontakter mellan 

allt levande.  Eleverna lärde sig 

även mycket av att arbeta i 

grupp och någonting som var 

väldigt tydligt var att de med 

lägre eller normal kunskap, 

alltså svagare elever, ofta blev 

ledare när dem kom ut. Dem 

blossade ut och de starkare 

eleverna såg dem på ett nytt sätt.  

 

Många lärare har även sett hur 

mycket dem påminner varandra 

om att inte skräpa ner, om att 

inte plocka blommor för att 

fjärilar behöver dem. Dem har 

fått en större förståelse för 

ekologi.  

Genom att vara utomhus gjorde 

dem inte vara lärandet 

autentiskt, utan också personligt 

genom att använda närområden.  

Dock valde vissa lärare att sedan 

inte ta över undervisningen efter 

tre år på grund av att de inte 

kände sig säkra nog.  

Programmet var ett effektivt sätt 

att lära lärare och elever och att få 

en större kunskap om miljön 

genom aktiviteter som var både 

lärorika, roliga och som byggde 

kunskap och medvetenhet om 

deras omgivning.  

 

Lärarna drog också fördel av 

projektet då de fick upp synen att 

man inte behöver ta eleverna 

utanför skolområdet, allting finns 

runt omkring en om man bara vill. 

Däremot trycker dem å vikten att 

faktiskt utbilda lärare och utveckla 

deras självsäkerhet gällande dessa 

former av aktiviteter. ÄVen visa på 

möjligheterna genom att använda 

utomhus-baserad undervisning. 

Som detta testet visar, Skolgården 

kan verkligen ge en dynamisk 

lärarerfarenhet. Ett bra lärande.  

- environmental 

teacher training 

- outdoor 

environmental 

education 
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