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Sammanfattning 
  
Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning har kommit fram till 
gällande utomhusundervisning i biologididaktik relaterat till artkunskap. 
Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar forskningen. 
Vi har jämfört artiklar och sökt efter likheter och skillnader för att sedan 
kunna hitta mönster i resultaten i artiklarna. Urvalet av studierna baserades 
på artiklarnas innehåll, med utgångspunkt från inkluderande kriterier valde vi 
ut de artiklar som stämde överens med kriterierna. 

Med inspiration av SMART fick vi ett urval av forskning som bestod av sju 
artiklar. Sex av sju artiklar är skrivna i Europa. De valda artiklarna innehöll 
olika studier med elever, lärare, lärarstudenter och lärarutbildare och 
resultatet av studierna tyder på att intresset för artkunskap har minskat under 
de senaste åren. Det framkom även brister i utomhusundervisningen på grund 
av olika faktorer som tidsbrist, resursbrist och klimat. Däremot har 
undervisningsmetoden Bottom up visat sig vara gynnsam för elevernas 
inlärning av arter. Genom metoden fick eleverna goda kunskaper som i sin 
tur bidrog till en bättre förståelse för arterna i naturen. Utifrån artiklarna har 
vi kommit fram till att elever behöver få möjlighet till att vistas utomhus, 
utforska och stimulera sina sinnen i undervisningen. Detta leder i sin tur till 
långsiktiga kunskaper och blir till en grund för fortsatt lärande. 
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Förord  

I början av arbetet med vår översikt sökte vi gemensamt efter forskningsartiklar. 
När vi hittade artiklar med relevant innehåll turades vi om att läsa samtliga 
artiklar för att sedan kunna diskutera dess innehåll. När sju artiklar hade valts ut 
skapade vi ett gemensamt dokument som innehöll författare, artikelnamn, sökord 
samt en sammanfattning av varje artikel. Syftet med att skapa en tabell var att 
samla information om artiklarna i ett dokument för att informationen skulle bli 
lättillgänglig under arbetets gång. Vi har valt att skriva alla delar i vår 
kunskapsöversikt tillsammans. För att förbättra arbetet läste vi det som vi hade 
skrivit och gav konstruktiv kritik. Detta gjordes bland annat genom att ge förslag 
på hur meningar kunde omformuleras samt vilka referenser som vi kunde 
referera till i respektive del av arbetet. Diskussion och slutsats skrevs under tiden 
vi diskuterade med varandra högt. Vi turades om att skriva, när den ena skrev 
gav den andra förslag på nya infallsvinklar för att knyta ihop vårt arbete.    
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1.  INLEDNING  

Backman (2016, s.24) redogör för vad en kunskapsöversikt innebär. Syftet med 
kunskapsöversikten är att ge en bild över hur tidigare forskning ser ut inom ett 
specifikt område. Vi är intresserade av att ta reda på vilken forskning som finns 
om biologididaktik, och då särskilt om utomhusundervisning, relaterat till 
artkunskap. Vi har därför genomfört en kunskapsöversikt som vi hoppas ska ge 
en överblick över forskningsområdet. 
  
Enligt våra erfarenheter från VFU-perioder under utbildningens gång 
förekommer utomhusundervisningen sällan regelbundet. Artkunskap är en viktig 
del av vår vardag, därför anser vi att det är viktigt att kunna namnge arter samt 
kunna fakta om olika växter och djur. Att ha goda kunskaper om arter bidrar 
också till en bättre förståelse för naturen och ökar därmed vår vilja att skydda 
naturen från olika typer av miljöförstöring som orsakas av människan. Det är 
viktigt att eleverna i skolan ges goda möjligheter att lära sig artkunskap. 
   
2.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en förståelse för hur 
forskningsområdet ser ut inom utomhusundervisning i biologiämnet relaterat till 
artkunskap. Översikten skall presentera vilken forskning som bedrivs och vad 
aktuell forskning har kommit fram till. Vi har begränsat området till att gälla 
forskning som involverar elever i grundskolan och deras lärare samt 
lärarstudenter.  
  
Vår huvudfrågeställning är följande: Vad kännetecknar forskningen om 
utomhusundervisning relaterat till artkunskap? 
 
Eftersom denna frågeställning är omfattande att besvara, har vi delat upp den i 
tre underfrågor, nämligen: 
 
● Vilken är lärarnas/ lärarstudenternas inställning till 

utomhusundervisning? 
● Vilka orsaker finns till att lärare väljer att inte vistas utomhus? 
● Påverkar utomhusundervisning elevernas lärande? 

 
 
3.  BAKGRUND 

  
En forskningsstudie av Brodin (2011) har visat att utomhusvistelse gynnar 
elevernas hälsa samt stimulerar elevernas sinnen på en rad olika sätt. Att bedriva 
undervisning utomhus ger eleverna möjlighet att utforska med sina sinnen 
samtidigt som naturen används som ett klassrum och ger eleverna ett 
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miljöombyte. Att vistas utomhus främjar elevernas välmående vilket i sin tur 
bidrar till en bättre inlärning. Elfström (2014, ss.15-16) menar att eleverna 
behöver vara motiverade för att kunna söka ny kunskap. Genom motivation och 
intresse för arter kan eleverna formulera en hypotes och sedan testa den 
utomhus. För att eleverna ska bli motiverade krävs det att läraren visar intresse 
och engagemang för utomhusundervisning. Baserat på studierna ovan tyder 
forskning på att elever behöver få möjlighet till utomhusvistelse samt dess 
påverkan på elevernas inlärning vilket undersöks vidare i översikten.  
  
Minten (2017, ss.10-11) anser att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
kompletterar varandra och ger oss möjlighet att söka den bästa tillgängliga 
kunskapen så kallad evidens. Som lärare är det därför viktigt att hålla sig 
uppdaterad inom forskning om undervisning. Utomhuspedagogik har blivit ett 
alltmer uppmärksammat forskningsområde de senaste åren. Genom att bedriva 
biologiundervisning utomhus, ges eleverna möjlighet att uppleva och utforska 
med hjälp av sina sinnen. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr11) anges syftet: 
  

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet 
på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa 
frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och 
aktuella händelser  (Lgr11, s.156).  

 
Vi har har valt att koppla vetenskaplig teori till utomhusundervisning i biologi 
för att ge en teoretisk bakgrund till vår kunskapsöversikt. Liedman (2017, s. 239) 
presenterar undervisning i naturvetenskap utifrån didaktikern John Dewey 
(1859–1952). Enligt Dewey skall barnet vara i fokus och skolan skall präglas av 
teoretisk såväl som praktisk undervisning i naturvetenskap. Detta gynnar 
elevernas inlärningsförmåga. Dewey använder sig av begreppet Learning by 
doing som är ett arbetssätt som bygger på teori, praktik samt elevnära 
anpassningar som skall gynna varje individs förutsättningar att lära. För att göra 
anpassningar och skapa ett varierat arbetssätt är det fördelaktigt att använda 
naturen som ett klassrum.    
 
4. METOD   

4.1 Forskningsöversikt 

För att genomföra kunskapsöversikten har vi använt oss av metoden 
“Systematic review”. Metoden innebär att systematiskt söka och välja 
vetenskapliga studier som svarar mot översiktens syfte och frågeställning 
(Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.31). Vi har systematiskt 
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sökt litteratur, valt refereegranskade artiklar, gjort urval utifrån kriterier, 
analyserat samt gjort en sammanställning av innehållet i sju olika 
forskningsstudier.   

4.2 Sökmetoder  

Databaserna som användes var ERIC (proquest), Diva portal och Primo, alla 
tillgängliga via Högskolan i Borås hemsida. De tre databaserna valdes 
eftersom de innehåller studier som kan ge en bred översikt av 
forskningsområdet.  

Sökningen av artiklarna gjordes genom att begränsa publiceringsåren från 
2007 till 2019. Detta tidsspann valdes för att vi fann en intressant artikel från 
2007 och då satte vi gränsen där. Med detta val, kunde vi få fram aktuell 
forskning inom kunskapsområdet. Sökningarna gjordes alltid med markering 
“peer reviewed”, det vill säga refereegranskat. Detta gjordes för att öka 
trovärdigheten, då sådana artiklar har blivit granskade av andra forskare. 
Språken som studierna var skrivna på begränsades till svenska och engelska 
och artiklarna skulle även vara tillgängliga i fulltext. Merparten av 
sökningarna var på engelska för att få fram internationell forskning. De 
sökord som användes i Eric var outdoor teaching, primary school, biology 
och field*. En asterisk som görs i slutet av ett ord utvidgar sökningarna då 
sökningen görs på samtliga sökord som inleds på detta vis. 

Vi gjorde tre olika sökningar i Primo. De sökord som användes vid första 
sökningen var field studies education biology. De sökord som användes vid 
andra sökningen var outdoor education biology. Den tredje sökningen var på 
svenska för att få fram svensk forskning, sökordet var artkunskap. 

Två avancerade sökningar gjordes i Diva. De avancerade sökningarna ger 
möjlighet att filtrera sökningen för att få fram mer specifika resultat. Sökord 
som användes vid den första avancerade sökningen var exploring outdoor 
education. Den andra avancerade sökningen gjordes med sökorden species* 
outdoor* learning*.  

När sökningarna i Diva gjordes med hela meningar eller med flera sökord på 
samma gång fick vi fram ett mycket begränsat antal träffar. Därför valde vi 
att använda sökord på olika sätt samt använda färre sökord i varje sökning. I 
Eric använde vi oss av flera sökord på engelska i samma sökning. Detta 
gjordes för att för att få fram ett begränsat antal artiklar som berör skola, 
utomhusundervisning samt fältbiologi.  

De sökord som användes i Primo var på både engelska och svenska. Vid 
sökningarna som gjordes på engelska fick vi många träffar därför begränsade 
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vi sökningarna genom att skriva flera sökord. Sökningen som gjordes på 
svenska resulterade däremot i att ett enda sökord gav enbart fyra träffar. 
Sökningarna gjordes på olika sätt i olika databaser för att få fram mer 
omfattande och varierande resultat. Nedan presenteras en sammanställning 
av sökningarna som gjordes, se tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av sökningarna.  

Databas Sökord Övriga kriterier Antal 
träffar 

Eric (proquest) Advanced 
search 

Outdoor teaching 
primary school biology 
field* 

Peer reviewed  
2007-2019 

3  

Primo Field studies education 
biology 

Peer reviewed 
2007-2019 
engelska 

17530 

Primo outdoor education biology Peer reviewed 
2007-2019 
engelska 

829 

Primo artkunskap Peer reviewed 
2007-2019 
svenska  

4 

Diva avancerad sökning Exploring outdoor 
education 

refereegranskad 
2007-2019 

20 

Diva avancerad sökning species* outdoor* 
learning* 

refereegranskad 
2007-2019 

7 

  

4.3 Urval och urvalskriterier  

Urvalet av de studier som togs med i kunskapsöversikten baserades på 
artiklarnas innehåll, med utgångspunkt från det som vi ansåg vara väsentligt 
och relaterat till översiktens syfte och frågeställning. Vi har endast använt oss 
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av digitala databaser som innehåller tillgängliga artiklar i fulltext, detta för 
att artiklarna då blev lättåtkomliga, till skillnad från tryckta artiklar.   

I sökningar som gav fler än 20 träffar använde vi oss av en urvalsmetod 
inspirerad av SMART (Systematic Mapping and Analysis of Research 
Topographies) för att göra ett urval bland träffarna. Nilholm (2017, s.37) 
beskriver SMART, som är en systematisk metod som bland annat innebär att 
välja de artiklar som hamnar överst i en sökning. Tillvägagångssättet utgår 
från att göra ett litet urval bland ett stort antal träffar. När våra sökningar gav 
20 eller fler träffar, läste vi bara sammanfattningarna av de 20 första 
träffarna, sedan gjordes ett urval. Enligt databaserna sorteras artiklarna 
automatiskt efter relevans, relevansen är kopplad till antal förekomster av 
samtliga sökord i sökningen.  

Vi fick fram sju träfflistor från sökningarna. I Eric fick vi fram tre träffar, till 
skillnad från Primo som gav många fler träffar trots att sökningarna gjordes 
på ett liknande sätt. Första sökningen i Primo gav 17530 träffar. Andra 
sökningen gav 829 träffar. Den tredje sökningen som gjordes på svenska gav 
endast fyra träffar. I den första och andra sökningen använde vi oss av 
urvalsmetoden från SMART eftersom vi fick ett stort antal träffar, och valde 
att läsa sammanfattningarna av de 20 första artiklarna.  

I Diva portalen var antalet träffar betydligt lägre än i Primo. I den första 
sökningen i Diva portalen (avancerad sökning) fick vi fram 20 träffar. I den 
andra sökningen i Diva portalen (avancerad sökning) fick fram 7 träffar.  

Vi valde att rikta fokus mot forskning inom utomhusundervisning i biologi 
relaterat till artkunskap från 2007 till 2019. Detta för att få fram aktuell 
forskning inom vår utvalda forskningsarena. Tabellen nedan presenterar de 
inkluderande kriterierna för vårt urval, se tabell 2. 

Tabell 2. Inkluderande urvalskriterier 

Inkluderande urvalskriterier 

Bland de tjugo första träffarna i respektive sökning 

Tillgänglig fulltext (ingen avgift) 

Studier relaterade till lärarutbildning och elever i grundskoleålder 

Relevanta studier i förhållande till syfte och frågeställning 
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4.4 Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen innehöll tre olika steg: Första steget (urval 1) var att utgå 
från en urvalsmetod som är inspirerad av SMART, vi valde de 20 första 
artiklarna som hamnade överst i sökningen. Andra steget (urval 2) blev att 
läsa sammanfattning, rubrik och nyckelord för att få en överblick över 
studiernas innehåll samt för att säkerställa att artiklarna hade en koppling till 
lärande, skola, utbildning och biologi. Det tredje steget (urval 3) blev att läsa 
de sju utvalda artiklarna i fulltext. Tabellen nedan beskriver hur 
urvalsprocessen gick till samt visar hur många artiklar som kvarstod efter 
varje steg i urvalet, se tabell 3.      

Tabell 3. Urvalsprocess                                                                                

Databa
s 

Träffa
r 

Urval 
1 

Urval 2  Urval 
3 

Eric  3 3 3 1 

Primo 1 17530 20 9 1 

Primo 2 829 20 11 2 

Primo 3 4 4 2 1 

Diva 1 20 20 7 1 

Diva 2 7 7 4 1 
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4.5 Kartläggning 

Vi valde att kategorisera artiklarna utifrån artiklarnas namn, författare, land, 
årtal, syfte/frågeställning/undervisningsmetod, forskningsmetod, analys och 
resultat. Dessa kategorier fördes in i en matris för att underlätta jämförelse 
mellan olika artiklar, i synnerhet vid analys och diskussion. Kategorierna i 
vår matris är inspirerade av Forsberg och Wengström (2016, ss.150-151). 

4.6 Analys 

En kunskapsöversikt innefattar en granskning av studier som sammanfattar 
aktuell forskning, där likheter och skillnader ställs mot varandra. I analysen 
av valda artiklar gjordes en fördjupad analys av några utvalda aspekter 
utifrån en matris. I matrisen kategoriserade vi datan kolumnvis, detta gjordes 
för att enklare kunna urskilja likheter och skillnader mellan artiklarna, vilket 
även Forsberg och Wengström (2016, s.152) betonar. Författarna menar att 
analys går ut på att  dela upp innehållet i mindre delar för att sedan sätta ihop 
delarna till en helhet. Detta gör vi genom att jämföra och se likheter och 
skillnader mellan kategorierna för de utvalda artiklarna. När vi jämförde 
artiklarna kunde vi hitta mönster som vi diskuterade och beskrev. För att få 
svar på frågeställningen; Vad kännetecknar forskningen om 
utomhusundervisning relaterat till artkunskap? gjorde vi en djupare analys 
där vi lade fokus på att enbart diskutera och analysera artiklarnas metod, 
analys och resultat.   

5. RESULTAT 

5.1 Översiktens artiklar 

Sex av sju valda studier har genomförts i Norden: två studier har enbart 
genomförts i Sverige (Magntorn &	Helldén 2007; Palmberg 2012). En studie 
har genomförts i tre nordiska länder: Finland, Norge och Sverige (Palmberg, 
Kärkkäinen, Jeronen & Yli-Panula 2019). En studie genomfördes i Finland 
(Kervinen, Uitto & Juuti 2018). Den sjätte studien gjordes i Sverige och 
Norge (Popov & Höper 2017). Det tycks finnas mycket forskning om 
utomhusundervsining i biologi i de nordiska länderna. Detta tyder på att 
många forskare i de nordiska länderna är nyfikna på utomhusundervisning 
samt vill undersöka hur denna fungerar i grundskolan. Ytterligare en studie 
gjordes i Storbritannien (Goulder &	Scott 2016). Vi har även med en studie 
som genomfördes i Ungern och Serbien (Borsos, Patocskai &	Boric 2018). I 
tabellen nedan redovisas en sammanställning av översiktens artiklar, se tabell 
4. 
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Tabell 4. Sammanställning av översiktens artiklar 

Författare & årtal Artikelns namn Sökord Land 

Borsos, Eva, 
Patocskai, Maria och 

Boric, Edita 
2018 

Teaching in nature? Naturally outdoor 
education 
biology 

Serbien och 
Ungern 

Goulder, Raymond 
och Scott, Graham.W 

Conflicting perceptions of the 
status of field biology and 
identification skills in UK 

education 

outdoor 
teaching 
primary 
school 

biology field* 
 
 

Storbritannien 

Kervinen, Anttoni, 
Uitto, Anna och Juuti, 

Kalle 
 

2018 

How fieldwork-oriented biology 
teachers establish formal outdoor 

education practices 

outdoor 
education 
biology 

Finland 

Magntorn, Ola och 
Helldén, Gustav 

 
2007 

Reading nature from a “bottom-
up” perspective 

field studies 
education 
biology 

Sverige 

Palmberg Irmeli 
 

2012 
Artkunskap och intresse för arter 

hos blivande lärare för 
grundskolan 

artkunskap Sverige 

Palmberg Irmeli, 
Kärkkäinen Sirpa, 

Jeronen, Eila och Yli-
Panula, Eija 

 
2019 

Nordic student teachers’ views on 
the most effcient teaching and 

learning methods for species and 
species identification) 

species* 
outdoor* 
learning* 

Finland, 
Norge och 

Sverige 
 

Popov Olegn och 
Höper Jan 

 
2017 

Exploring outdoor science in 
teacher education from a 

comparative Scandinavian 
perspective 

Exploring 
outdoor 

education 

Sverige och 
Norge 
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5.2 Forskningsmetoder 
 
En metod som två artiklar (Palmberg, 2012; Palmberg, Kärkkäinen, Jeronen & 
Yli-Panula 2019) använde sig av i sin undersökning var artidentifieringstester 
för att undersöka hur kunskaper om arter varierade hos blivande lärare. I studien 
av Palmberg, Kärkkäinen, Jeronen och Yli-Panula (2019) intervjuades 426 
lärarstudenter. Dessa besvarade också ett frågeformulär, i formuläret beskrev 
studenterna vilka undervisningsmetoder de ansåg vara mest effektiva samt 
material, källor och strategier för artidentifiering. I Palmberg (2012) deltog 118 
elever och 335 blivande lärare i testet samt intervjuer. I båda studierna använde 
man sig av intervjuer och enkätundersökningar samt visade färgfotografier av 
växter och djur. Goulder och Scott (2016) intervjuade lärarutbildare från 27 
olika institutioner i Storbritannien gällande deras kunskaper om 
biologiundervisning utomhus. Intervjuerna gjordes genom skype och telefon. 
 
Borsos, Patocskai och Boric (2018) involverar 340 lärare i en 
enkätundersökning. I studien besvarade 170 lärare i Serbien respektive i Ungern 
ett frågeformulär med fasta svarsalternativ samt öppna frågor kopplade till 
naturundervisning utomhus. Lärarna deltog frivilligt och även anonymt.  
  
Kervinen, Uitto och Juuti (2018) intervjuade tre yrkesverksamma lärare, 
forskarna ställde tre frågor till dessa. Frågorna handlade om: 1) deras 
erfarenheter och hur de använde fältarbete i sin undervisning, 2) deras syn på 
och motivering för fältarbete som en del av biologiutbildningen, och 3) 
utmaningar relaterade till fältarbete.  
 
Magntorn och Helldén (2007) har intervjuat 23 elever i årskurs 3-4, detta gjordes 
tre gånger under sju lektioner och sedan sammanställt deras svar i ett 
stapeldiagram. Forskarna gjorde en intervention där de utförde praktiska 
moment med elever i skolan.  

Popov och Höper (2017) har observerat lärare och lärarstudenter i utomhusmiljö. 
Hypoteser som ställdes i förväg testades genom strukturerade aktiviteter relaterat 
till objekt som finns i naturen. Forskarna refererar till flera andra forskare i sin 
artikel för att stödja sina argument för att utomhusundervisning bör bestå av en 
kombination av teori och praktik.  

5.3 Analysmetoder i studierna   

I översiktens studier användes olika program för att analysera resultaten. 
Popov och Höper (2017) sammanställde intervjusvaren genom att 
transkribera tal till skrift för att göra en reflekterande analys. De digitala 
intervjuerna som Goulder och Scott (2016) genomförde transkriberades för 
att svaren från deltagare från 27 olika institutioner skulle kunna jämföras.    
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Magntorn och Helldén (2007) jämförde datan som samlades in från de tre 
intervjuerna som genomfördes med eleverna under lektionerna. Datan 
sammanställdes i ett stapeldiagram. För att strukturera analysen av intervjuerna 
använde de sig av SOLO-taxonomin (SOLO- structure of observed learning 
outcomes) som är en modell för att presentera olika kunskapsnivåer. För att 
illustrera förmågan att förstå och namnge olika typer av arter valde forskarna ut 
två studenter. Studenternas svar presenterades med hjälp av konceptkartor som 
kombinerades med utdrag ur deras kommentarer.  
  
Borsos, Patocskai och Boric (2018) analyserade enkätsvaren med hjälp av 
programmet SPSS 20.00 (Statistical Package for the Social Sciences).  
  
I studien av Palmberg (2012) transkriberades intervjuerna från tal till text. 
Resultatet från artidentifieringstestet redovisades i tabellform. Vid analysen fick 
ett korrekt svar en poäng och ett felaktigt svar gav inga poäng. 

Palmberg, Kärkkäinen, Jeronen och Yli-Panula (2019) använde sig av en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ analys. De kvantitativa uppgifterna 
kodades och analyserades med hjälp av SPSS och presenterades i tabellform. 
Lärarstudenterna ombads i ett frågeformulär ange den mest effektiva 
undervisningsmetoden utifrån material, källor och strategier för artidentifiering. 
Resultatet från frågeformuläret jämfördes med resultatet från 
artidentifieringstestet. Materialet sammanställdes och analyserades med hjälp av 
flera dataanalysprogram SPSS-id, ANOVA, och Chi-Square, som är olika 
program för hypotesprövning samt bearbetning av statistik. I en resultat-och 
hypotesprövning jämförs hur väl data stämmer överens i procentuell form, 
därefter ges en statistisk bild av analysen.  
  
Palmberg, Kervinen, Uitto och Juuti (2018) analyserade data genom tematisk 
analys genom att identifiera, analysera och rapportera mönster i materialet i en 
tabell. Analysen bestod av sex faser. Genom att använda tematisk analys 
identifierade de två huvudteman och tre underteman i lärarnas intervjusvar 
gällande organisation av undervisning i skogens ekosystem. Analysen 
fokuserade på vilka erfarenheter som lärarna har fått med sig genom att bedriva 
utomhusundervisning i biologi. 
 
5.4 Undervisningsmetoder 

Under denna rubrik redogörs för vilka undervisningsmetoder som finns i 
artiklarna. Samtliga artiklar hade forskningsmetoder i sina studier, endast två 
av de valda artiklarna innehåller undervisningsmetoder. 

Magntorn och Helldén (2007) använder sig av av Bottom up-metoden som är en 
undervisningsmetod som innebär att eleverna studerar ett enskilt fenomen mer 
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djupgående för att sedan kunna bilda ny kunskap. I denna studie undersökte 
eleverna i en klass för åk 3-4 sötvattensräkor. Vid insamlingen av 
sötvattensräkor diskuterade eleverna organismen och dess förhållande till andra 
organismer och det ekologiska systemet.  
  
Enligt Magntorn och Helldén (2007)  består bottom up  metoden av fyra 
olika faser som presenteras nedan: 

Fas 1: Läraren introducerade en sötvattensräka och dess autekologi, det vill säga 
levnadsförhållanden hos räkan. Insamlingen av sötvattensräkor följdes av 
"brainstorming". Eleverna besvarade de frågor de hade genom att observera och 
experimentera, därefter diskuterade de relevanta frågor och drog slutsatser. 
  
Fas 2: Eleverna identifierade och grupperade djur genom att samla in olika 
organismer i olika delar av en flod och studerade sedan deras anpassning till 
miljön.  
  
Fas 3: Eleverna undersökte organismens ekologiska förhållanden genom att 
lärarna introducerade begreppen näringsväv och näringspyramid baserat på de 
organismer som har observerats i floden.  
  
Fas 4: Eleverna diskuterade ekosystemet samt introducerades för fotosyntesen 
och energiflödet i ekosystemet. De byggde upp en modell av en näringspyramid. 
Därefter diskuterade de människans påverkan på flodens ekosystem. 
  
Popov och Höper (2017) använder en undervisningsmetod som ingår i 
CHAT (Cultural-historical activity theory). CHAT utgår ifrån att en aktivitet 
är en ständigt utvecklande process och betonar relationen mellan människans 
tänkande och människans handling. Lärarstudenter som deltog i studien fick 
genomföra experimentella problemlösningar i utomhusmiljö. 

5.5 Vilken inställning har lärare/ lärarstudenter till 
utomhusundervisning? 

Artiklar där studier genomfördes med lärare och lärarstudenter betonade 
betydelsen av lärarnas inställning till fältarbete och utomhusundervisning. 
Forskarna såg en rad olika faktorer som resulterade i att fältarbetet 
begränsades. Det handlade exempelvis om att universiteten inte bidrog med 
ekonomiskt stöd, brist på lärare med erfarenhet, samt att rutiner för 
säkerhetsfrågor saknades.  

Flertalet artiklar uttryckte att det fanns bristande kunskaper gällande arter hos 
elever och lärare. Det saknas även intresse för själva naturen. Ett fullspäckat 
schema ger sällan tid för att vistas utomhus. Lärarstudenter i studien 
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(Palmberg 2012) påstod att artkunskap är en onödig belastning av minnet och 
menar att artkunskap är en tillfällig minneskunskap som saknar koppling till 
arternas roll i naturen. 

Som tidigare nämnts har studier visat hinder för utomhusundervisningen. Enligt 
Kervinen, Uitto och Juuti (2018) finns det tre viktiga delar som samverkar för en 
välfungerande utomhusundervisning. Den första delen är regelbundenhet, att 
sträva efter att skapa en röd tråd genom undervisningen. Den andra delen är att 
poängtera undervisningens syfte för eleverna. Den tredje delen är att främja 
elevernas frihet vid utomhusvistelse. Orsaken till att lärarna undviker 
utomhusundervisning kan vara att de är rädda för att förlora kontrollen och bära 
ett stort ansvar då eleverna inte känner sig lika begränsade utomhus som i ett 
klassrum. Kervinen, Uitto och Juuti (2018) ansåg att inställningen till 
utomhusundervisningen avgjorde om utomhusundervisningen genomfördes 
regelbundet. Till skillnad från Borsos, Patocskai, och Boric (2018) visade 
intervjustudien att lärarna ansåg att de lägger en hög prioritet på artkunskap i sin 
undervisning. Lärarna betonade även att fältarbete är en central del av deras 
undervisning.  
 
Magntorn och Helldén (2007) kom fram till att elever behöver få chansen att 
involvera sina sinnen i utomhusundervisningen för att sedan kunna använda sina 
upplevelser i klassrummet. Kritiska faktorer som framkom i studien var skolans 
tillgång till naturen, lärarnas attityder till att vistas utomhus samt tidsbrist. 
Lärarna var eniga om att undervisningsmetoderna inomhus innehöll brister, 
därför betonade lärarna vikten av att även genomföra biologiundervisning 
utomhus för att variera sina undervisningsmetoder.   
 
Bland verksamma lärare framgick det bland annat en tveksamhet till att 
bedriva utomhusundervisning. Goulder och Scott (2016) uppmärksammade 
att ytterligare en begränsande faktor var en ambivalent hållning gentemot 
fältarbete som visats av QAA Benchmark Statement for Biosciences. 
Forskningen bygger på samverkan mellan olika parter. QAA forskar för att 
undersöka och förbättra kvalitén på lärarutbildningar i Storbritannien, 
undersökningarna sker bland annat genom att lärarstudenter och verksamma 
lärare involveras i flera olika aspekter. Ytterligare en positiv inställning 
skapades genom CHAT.  Lärarstudenterna uttryckte att de fick förtroende för 
att använda ett nytt och mer öppet tillvägagångssätt. De utvecklade förmågan 
att acceptera rätten att misslyckas och såg därefter detta som ett viktigt 
pedagogiskt verktyg i komplexa inlärningssammanhang (Popov & Höper 
2017).  

Lärarstudenterna uttryckte att lärarutbildningen sällan innehåller praktiska 
metoder för fältarbete och andra former av utomhusundervisning där levande 
organismer och deraslivsmiljöer har huvudrollen. De ansåg att fältarbete hade 
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utgjort den praktiska  delen av biologisk mångfald och hållbarhetsutbildning. 
Lärarstudenterna betonade vikten av att skapa tydliga mål för undervisningen. 
De menade att utomhusinlärning innebär välplanerade aktiviteter med tydliga 
mål som är relaterade till läroplanen. De hade även krav på eleverna och menade 
att eleverna förväntas vara mycket aktiva, engagerade samt vägledda av 
stödjande lärare som har höga kompetenser inom arter och ekologiska principer 
(Palmberg, Kärkkäinen, Jeronen & Yli-Panula 2019) 
 
5.6 Vilka orsaker finns till att lärare väljer att inte vistas utomhus?  

Palmberg (2012) samt Goulder och Scott (2016) uttrycker att det finns faktorer 
som orsakar att lärare väljer att inte vistas utomhus. Det beror bland annat på 
lärares intresse och inställning till att vistas utomhus, brist på resurser samt en 
bild av att utomhuspedagogiken innebär mer arbete som även anses som 
tidskrävande. Ytterligare en orsak som Popov och Höper (2017) nämnde var 
klimatet. Det nordiska klimatet påverkar utomhusundervisningen i artkunskap 
eftersom många arter endast påträffas under en kort period av året. 
  
Popov och Höper (2017) ansåg även att det krävs förberedelser både före och 
efter fältarbete för att göra utomhusundervisningen effektiv. Detta stärks av 
resultatet från Palmberg, Kärkkäinen, Jeronen och Yli-Panula (2019) som visade 
att lärarutbildningsprogram sällan innehåller praktiska metoder för fältarbete och 
andra former av utomhusundervisning och artkunskap.  
 
Studien av Borsos, Patocskai, och Boric (2018) visade att 96 % av lärarna i 
Serbien, respektive 77 % i Ungern regelbundet bedrev utomhusundervisning. De 
beskrev även hur läroplanen i Ungern och i Serbien uppmärksammade vikten av 
utomhuslektioner. Läroplanen i Ungern och i Serbien gav lärarna möjligheten att 
bedriva utomhuslektioner och detta utfördes sedan av lärarna om än i varierande 
grad. Däremot menar Magntorn och Helldén (2007) att läroplanen i Sverige inte 
betonar vikten av fältarbete. De beskrev en växande oro för minskade 
möjligheter för fältarbete i skolor. Enligt studien Goulder och Scott (2016) tyder 
resultatet på en nedgång i lärande och undervisning om fältbiologi och 
undervisning om biologididaktik i skolor och universitet. Faktorer som bidrar till 
nedgången är brist på utbildade lärare med erfarenhet av fältbiologi samt 
tidsbrist. När lärare tar med sig klassen ut för att bedriva utomhuslektioner 
kräver det mer tid än vad som är schemalagt. Eleverna behöver mer tid till att klä 
på sig, då en stor del av läsåret kräver ytterkläder på grund av vädret.   
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5.7 Påverkar utomhusundervisning elevernas lärande?  

I studien av Palmberg (2012) belyste forskaren “hands on” som är en 
undervisningsmetod, metoden har visat sig vara gynnsam för elever i 
forskarens tidigare studier. Hands-on aktiviteter i utomhusmiljö är en 
praktisk aktivitet som ger eleverna möjlighet att stimulera sina sinnen och 
bidrar därmed till en bättre inlärning samt utvecklar elevernas intresse för 
artidentifiering. Detta kan i sin tur utveckla deras observationsförmåga och 
skapar en förståelse för vad de skall fokusera på när de observerar (Palmberg 
2012). De praktiska aktiviteterna kunde bestå av exempelvis att sköta en 
trädgård på skolgården. Forskaren menar att om vi involverar elevernas 
sinnen i utomhusundervisningen, ökar elevernas förståelse för naturen och 
det bidrar till en bättre inlärning.   

Borsos, Patocskai och Boric undersökte vikten av hands-on aktiviteter i 
utomhusmiljö. Metoden ger eleverna möjlighet att stimulera sina sinnen 
genom praktiska övningar. Eleverna som får möjlighet att använda sina 
sinnen genom att lukta, känna och observera växter som befinner sig i sin 
naturliga livsmiljö får möjlighet att befästa långsiktiga kunskaper. Eleverna 
bör kunna relatera arter till deras livsmiljö, detta framgår även i Borsos, 
Patocskai och Boric (2018). 

Kervinen, Uitto och Juuti (2018) menar att utomhusundervisningen skall ske 
regelbundet, forskarna betonar att utomhusundervisning som sker sporadiskt 
inte gynnar elevernas inlärning. I studien ansåg lärarna att det krävs 
planering och en röd tråd genom hela biologiundervisningen för att eleverna 
skall ta till sig fakta om arter, reflektera över undervisningsinnehållet samt 
relatera detta till sin egen vardag.  

Lärarna i Serbien och Ungern tyckte att elevernas inställning till 
utomhusundervisningen var positiv. Resultatet visade att 96 % av lärarna i 
Serbien och 98 % av lärarna i Ungern upplevde att eleverna föredrog 
utomhuslektioner och blev motiverade till att bekanta sig med naturen 
(Borsos, Patocskai & Boric 2018).  

I studien av Magntorn och Helldén (2007) artidentifierade eleverna räkor och 
såg dessa som en del av ett större system, exempelvis näringskedjor och 
ekosystem. I studien tillämpades bottom up-metoden som resulterade i att 
eleverna fick en bättre artidentifieringsförmåga. De kunde relatera arten till 
miljön som organismerna befann sig i, samt beskriva egenskaperna hos den 
specifika arten. Intervjuerna som gjordes i inledningen av studien visade att 
eleverna hade en begränsad förmåga att koppla teoretiska kunskaper till de 
verkliga förhållandena i naturen. Efter den sista lektionen märktes en stor 
skillnad jämfört med vid den intervjun som gjordes vid första lektionen. 
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Eleverna som intervjuades då hade svårt att identifiera arter och göra 
kopplingar till olika system i naturen innan de deltagit i bottom up-
interventioner. Den intervju som gjordes vid sista lektionen visade att 15 av 
23 elever kunde identifiera och beskriva arter och deras levnadsförhållanden.   

Enligt Popov och Höper (2017) utvecklade CHAT-metoden det sociala 
samspelet mellan lärare och elever utomhus. Den gav eleverna möjlighet att 
utveckla en flerdimensionell relation till utomhusmiljön, eftersom den betonade 
relationen mellan interna och externa aktiviteter som utvecklar elevernas 
kognitiva förmåga. I artikeln framgick det dock inte hur CHAT-metoden 
tillämpades.  
   
6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

Utifrån forskningsfältet kan vi konstatera att flertalet artiklar har en 
överensstämmande bild av hur utomhusundervisning bedrivs, hur den 
uppfattas och vilka faktorer som påverkar. I vår diskussion av artiklarnas 
resultat diskuteras lärarnas/lärarstudenternas inställning till 
utomhusundervisning, orsaker till att lärare väljer att inte bedriva 
utomhusundervisning samt hur utomhusundervisning påverkar elevernas 
lärande.  

Vilken är lärarnas/ lärarstudenternas inställning till 
utomhusundervisning? 

Vi ser positiva fördelar med att lärare vill genomföra fler utomhuslektioner, 
en kombination av intresse och vilja kan i sin tur skapa en förändring. 
Resultatet i frågeformuläret respektive intervjuerna tyder på att lärare har en 
positiv inställning till utomhusundervisning (Borsos, Patocskai & Boric 
2018). Vi anser att det är en fördel att lärare vill förbättra och lägga mer tid 
på planering och genomförande av lektioner utomhus, vilket även uppskattas 
av eleverna då de blir positivt inställda till att vistas utomhus och delta i 
aktiviteter.  

I Palmberg, Kärkkäinen, Jeronen och Yli-Panula (2019) uttryckte 
lärarstudenterna en brist på praktiska utomhusmoment inom lärarutbildningen, 
vilket vi kan relatera till i vår utbildning som innehåller väldigt få 
utomhusförlagda moment. De utomhusförlagda momenten sker sporadiskt och 
osammanshängande. Detta kan i sin tur påverkar lärarstudenters trygghet i att 
vistas utomhus då det saknas en regelbundenhet. Vi anser därför att fler 
utomhusförlagda moment i lärarutbildningar hade gynnat studenter längs vägen 
mot deras framtida yrke. Om fler moment skulle genomföras utomhus skulle vi 
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få med oss mer didaktiska erfarenheter inom utomhuspedagogik. Exempelvis att 
utveckla en kompetens för att kunna planera, leda samt hantera situationer som 
kan uppstå utomhus. 
 
I Palmberg, Kärkkäinen, Jeronen och Yli-Panula (2019) framgick 
lärarstudenternas åsikter om utomhusundervisning. Lärarstudenterna ansåg att 
eleverna förväntas vara mycket aktiva, engagerade samt vägledda av stödjande 
lärare. Vi ställer oss kritiska till lärarstudenternas åsikter eftersom kraven som 
ställs på eleverna kräver en regelbundenhet i att vistas utomhus. Eleverna kan 
inte förväntas vara aktiva och engagerade om utomhusundervisningen sker 
sällan, exempelvis kan eleverna bli distraherade då det uppstår nya intryck när 
de vistas utomhus.  
 
I flertalet artiklar framgår det att elever och lärare brister i förmågan att 
identifiera arter samt att det saknas ett intresse för arter i naturen (Palmberg 
2012). Det nämns även att tidsbrist i skolorna begränsar 
utomhusundervisningen vilket betonas i flertalet artiklar.  Vi upplever att 
detta blir synligt i dagens skolor eftersom att lärarna har en begränsad 
tidsplan att följa. 

Lärarstudenter som deltog i studien (Popov & Höper 2017) visade sig få en 
positiv inställning till fältarbete genom CHAT-metoden. Vi ser ett samband 
mellan att våga acceptera att misslyckas i inlärningssammanhang och att ha 
en positiv inställning. Vi anser att misslyckanden kan användas som ett 
pedagogiskt verktyg och kan förbättra undervisningen.  

I artikeln av Goulder och Scott (2016) framgår det att lärare känner en 
tveksamhet till att bedriva utomhusundervisning. Utifrån detta kan vi konstatera  
att den ambivalenta hållningen gentemot fältarbete grundar sig i en osäkerhet 
hos läraren som flertalet artiklar benämner som orsaker till att 
utomhusundervisning inte sker regelbundet.  
 
Vilka orsaker finns till att lärare väljer att inte vistas utomhus? 
 
Resultaten från studierna (Borsos, Patocskai & Boric, 2018 ; Kervinen, Uitto 
& Juuti, 2018) tyder på bland annat personalbrist som blir en bidragande 
faktor till att utomhusundervisning inte sker regelbundet. Lärarna som 
intervjuades uttryckte en oro över att förlora kontrollen när de vistas utomhus 
med elever. Många lärare kände sig otrygga med att ensamma bära ansvaret 
för en hel klass utomhus där elever kan avvika från gruppen. En lösning kan 
vara att utveckla samarbetet mellan lärare så att de kan hjälpa varandra vid 
planering och genomförande av utomhusundervisning. Genom samarbete 
mellan lärare samt övrig personal på skolan kan oro och känsla för att förlora 
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kontrollen motverkas, ansvaret fördelas då mellan flera lärare och det kan 
leda till en ökad trygghet för lärarna.  

Eftersom det framgick att utomhusundervisningen inte sker regelbundet 
konstaterar vi att den röda tråden i undervisningen faller bort (Kervinen, 
Uitto & Juuti 2018). När lektionerna sker osammanhängande blir 
undervisningens syfte otydlig för eleverna, vilket blir till en nackdel för både 
lärare och elever. Därför krävs en det en röd tråd som genomsyrar hela 
biologiundervisningen, för att även eleverna skall förstå syftet med 
utomhuslektionerna. Detta betonas även av Kervinen, Uitto och Juuti (2018) 
som ansåg att en lärare bör se till så att undervisningen sker regelbundet, att 
syftet med undervisningen framgår för eleverna och att elevernas frihet 
främjas. Vi anser att en regelbunden undervisning gynnar såväl lärare som 
elever på många olika sätt 

Utomhusundervisning behöver inte resultera i merarbete för läraren eller att 
eleverna behöver förflytta sig en längre sträcka. Utifrån resultatet i Borsos, 
Patocskai, och Boric (2018) poängterar vi vikten av att ge eleverna möjlighet 
till att utforska naturen i sin närmiljö, vilket även nämns i läroplanen som ett 
centralt innehåll i naturorienterande ämnen för elever i årskurs 1-3 (Lgr11, 
s.158). Vi ser fördelar med att utnyttja den natur som finns i nära anslutning 
till skolan då det blir gynnsamt tidsmässigt. Eftersom att lärare arbetar efter 
tidsbegränsning anser vi att det är fördelaktigt att använda sig av skolgården i 
utomhusundervisningen 

Popov och Höper (2017) nämner klimatet som en orsak till att 
utomhusundervisning inte bedrivs i den utsträckning som den borde. Det 
nordiska klimatet begränsar utomhusundervisningen i artkunskap eftersom att 
många arter endast påträffas under en kort period av året. Det Nordiska klimatet 
kan innebära begränsningar i viss mån men vi anser att planering av ett helt läsår 
kan effektivisera utomhusundervisningen. Detta  bidrar i sin tur till att 
utomhusundervisningen anpassas efter årstid och då kan de växter och djur som 
förekommer under dessa perioder studeras mer djupgående.  
  
Påverkar utomhusundervisning elevernas lärande? 
 
Med tanke på undervisningsmetoden bottom up och dess effekt på elevernas 
lärande, kan vi konstatera att utomhusundervisning har en positiv inverkan 
på elevernas lärande. Bottom up är en undervisningsmetod som har visat sig 
vara gynnsam för elevernas inlärning av arter (Magntorn & Helldén 2007). 
Därför anser vi att denna undervisningsmetod borde inkluderas vid planering 
av biologiundervisning. Bottom up utgår från ett synsätt, nämligen att förstå 
en organism för att därefter bilda en uppfattning om andra organismer. Detta 
kan relateras till olika situationer som vanligtvis uppstår i vår vardag. Vi 
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upplever delar av en situation och kan på så sätt bilda en uppfattning om hela 
situationen. På detta sätt får vi mer erfarenhet av olika situationer och får ett 
bredare perspektiv och kan associera upplevelser till liknande situationer. På 
samma sätt får eleverna erfarenheter av olika arter genom att studera en 
enskild organism och dess förhållande till andra organismer, det har även 
visat sig vara positivt för identifiering samt memorering av arter. Vi anser att 
det är fördelaktigt att låta elever undersöka mindre delar av ett större område 
för att eleverna sedan skall kunna skapa en förståelse för hur olika delar kan 
bilda en helhet.  

Utomhusundervisning påverkar elevernas inlärning positivt då eleverna får 
möjlighet till att använda sina sinnen. I studien framgick det betydelsen av att 
få uppleva ett fenomen med sina sinnen. Detta leder till att långsiktiga 
kunskaper befästs och blir en grund för fortsatt lärande (Borsos, Patocskai & 
Boric 2018). Utifrån studien anser vi att eleverna behöver få möjligheten att 
vistas utomhus, utforska och stimulera sina sinnen. Ingen elev är den andra 
lik och därmed anser vi att utomhusundervisning bidrar till att alla elever får 
liknande grund för inlärning. Elever lär sig på olika sätt och därför är det 
viktigt att låta eleverna få utforska och använda sina sinnen för att skapa en 
djupare förståelse för det som studeras. Via Bottom up-metoden fick eleverna 
besvara frågor som de var nyfikna att ta reda på genom att själva observera 
och undersöka organismen. Detta bidrar till ett gemensamt lärande, där 
eleverna kan lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter och 
kunskaper. Baserat på resultatet från Magntorn och Helldén (2007) anser vi 
att eleverna är i behov av en planerad och välstrukturerad 
undervisningsmetod som genomsyrar hela biologiundervisningen. 

 6.2 Metoddiskussion  

Vi genomförde sju sökoperationer i tre olika databaser för att få fram vårt 
material till denna kunskapsöversikt. Vi använde oss av ett systematiskt sätt att 
söka efter artiklar med inspiration av SMART. Detta underlättar urvalsprocessen 
då vi valde de 20 artiklar som stod överst i en träfflista. Vi behövde alltså inte 
läsa samtliga artiklar för att göra ett urval. 

Efter utvärdering av vår valda metod lade vi märke till att vi borde ha begränsat 
våra sökord. Sökord som är skrivna på olika sätt i olika databaser kan väcka 
frågetecken hos läsaren. Läsaren kan därmed bli kritisk och undra varför vi 
gjorde på det sättet. Det var svårt att få fram tillräckligt många artiklar i de olika 
databaserna när vi använde oss av samma sökord.  Det är däremot viktigt att 
sträva efter att använda samma sökord i de olika databaserna för att innehållet 
skall bli så tydligt som möjligt för läsaren. Vår tanke var att variera sökorden i 
de olika databaserna för att få fler antal träffar, dock insåg vi senare att det 
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innebar merarbete och att det blev komplicerat vid beskrivning av 
urvalsprocessen.  

Under kartläggningen lade vi ner mycket tid på att göra en utförlig matris med 
data från valda artiklar, detta gav oss en översiktsbild av artiklarna vilket 
underlättade vårt arbete. Vi konstaterade att mycket av innehållet i matrisen inte 
var relevant att inkludera i kunskapsöversikten men den var värdefull för oss då 
vi fick en tydlig bild av artiklarna.  

6.3 Styrkor och svagheter 

En styrka i studierna är beskrivningen av undervisningsmetoden Bottom up. 
Forskarna har tydliggjort undervisningsmetoden samt dess faser samt beskrivit 
den på ett välstrukturerat sätt. Denna undervisningsmetoden har visat sig vara 
gynnsam för elevernas lärande, dock borde forskningsområdet även kunna 
innefatta vilka andra undervisningsmetoder som ger god effekt på elevernas 
lärande. Interventionsstudier med kontrollgrupper är ett lämpligt sätt att 
undersöka olika undervisningsmetoder och göra jämförelser för att sedan avgöra 
vilka metoder som fungerar. Interventionsstudier där en kontrollgrupp används 
saknas i studierna, detta kan ses som en svaghet. Att ingen studie använder sig 
av kontrollgrupper försvårar vårt arbete med att jämföra likheter och skillnader 
mellan undervisningsmetoderna. 
 
Ytterligare en punkt inom utomhusundervisning som kan ses som en svaghet är 
urvalet av målgruppen. Majoriteten av studierna fokuserar på lärare och 
lärarstudenter, dock inte elever. Utomhusundervisning påverkar eleverna i första 
hand, därför bör studierna fokusera på eleverna eftersom det är deras inlärning 
som avgör för hur utomhusundervisningen skall utformas. En annan svaghet som 
vi lade märke till var otydligheten i Popov och Höper (2017) gällande 
forskningsmetod och undervisningsmetod. Vi upplevde att metoderna i studien 
inte  framgick tydligt till skillnad från resterande studier. I studien beskrivs 
CHAT och vad metoden innebär enligt teorin. Däremot var det svårt att koppla 
metoden i CHAT till hur den praktiska problemlösningen genomfördes av 
lärarstudenter i studien.  
 
6.4 Relevans för yrket 

Vid analysen av artiklarnas resultat, kom vi fram till att följande delar är 
relevanta för läraryrket. Det är viktigt att lärare kan samarbeta med 
arbetskollegorna och övrig personal. Lärare behöver ett tydligt schema som 
innehåller planeringstid både enskilt och i grupp. Under planeringstid som sker i 
grupp kan lärarna diskutera upplägget av utomhuslektioner eftersom dessa 
lektioner ofta kräver extra resurser, både för elevernas säkerhet samt för lärarnas 
trygghet. Det framgår att lärare har brister i kunskaper om arter (Palmberg 2012) 
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och för att motverka dessa brister anser vi att fortbildning för lärare hade gynnat 
eleverna samt lärarnas inställning till artkunskap. Rektor och lärare behöver 
samverka och visa sitt engagemang för att fortbildning skall anordnas.  

I artiklarna betonas vikten av att utgå från elevernas närmiljö för att sedan 
övergå till att utforska andra områden. Detta är relevant för läraryrket då 
läroplanen (Lgr11, s.158) betonar att elever i årskurs 1-3 skall utföra enkla 
fältstudier samt observationer i närmiljön. Genom att ta del av artiklarnas 
metoder har vi insett vikten av att genomföra praktiska moment med elever i 
utomhusmiljö. Bottom up-metoden visade sig gynna elevernas inlärning och 
förståelse för arter i naturen, av den anledningen skulle det vara intressant att 
använda sig av metoden under utomhuslektioner. Detta är relevant för det 
framtida yrket eftersom metoden kan leda till beprövad erfarenhet och därmed 
bli användbar för fler lärare i en större utsträckning.  

 
6.5 Vidare forskning 
 
Som tidigare nämnts innefattar forskningen om utomhusundervisning mestadels 
studier av lärare och lärarstudenter. Forskning där elevernas tankar om 
utomhusundervisning lyfts fram skulle vara ett lämpligt forskningsområde för att 
få se utomhusundervisningen från ett elevperspektiv. Under arbetet med 
kunskapsöversikten kunde vi konstatera att mycket av den forskning som 
bedrivs inom biologididaktik handlar om ekologi och fältstudier. Vi upptäckte 
även att mycket av forskningen som bedrivs om utomhusundervisning är 
kopplad till artkunskap genomförs i Norden. Det skulle vara intressant att få en 
bredare bild av hur utomhusundervisningen ser ut världen över. Eftersom att 
många studier uttrycker brister i utomhusundervisningen ser vi ett behov av att 
mer forskning bedrivs om hur undervisningen kan förbättras. Många lärare i 
studierna uttrycker en oro över att undervisa utomhus. Genom forskning om 
undervisningsmetoder kan man se vilka metoder som fungerar väl och 
därigenom kan undervisningen bedrivas mer strukturerat, samtidigt som läraren 
får möjlighet till handledning som i sin tur skapar trygghet.  
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