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Abstract 
Denna studie syftar till att undersöka vad tidigare forskning säger om elevers lärande i 
naturvetenskap genom utomhuspedagogik, med ett särskilt fokus på elever från 
förskola till årskurs 6. Studiens frågeställningar behandlar lärares intentioner med 
utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga undervisningen, hur utomhuspedagogik 
kan stödja elevers lärande samt vilka utmaningar arbetssättet kan medföra. Den 
metod som använts är en systematisk litteraturstudie då frågeställningarna avses 
besvaras med hjälp av tidigare forskning inom valt område. Samtliga inkluderade 
studier har genomgått peer-review och framkommit genom sökningar i databaserna 
avhandlingar.se, NorDiNa och Eric (Ebsco). De utvalda studierna har kritiskt 
granskats och deras resultat har därefter analyserats, sammanställts och diskuterats. 
Studiens resultat visar att lärares intentioner med utomhuspedagogik exempelvis 
handlar om att erbjuda eleverna en alternativ arena för lärande som samspelar med 
den undervisning som sker inomhus. De avser även erbjuda eleverna 
förstahandserfarenheter av naturen samt utveckla elevernas intresse för densamma. 
Resultatet visar även att majoriteten av den forskning denna studie bygger på pekar på 
att utomhuspedagogik är ett arbetssätt som stödjer elevers lärande inom 
naturvetenskap. Detta genom att exempelvis sinnen aktiveras och att 
förstahandserfarenheter av naturen anses stärka minnet och fördjupa kunskaperna. 
Studien visar även att utmaningar med utomhuspedagogik är lärares bristande 
kompetens samt praktiska utmaningar såsom lämplig klädsel för eleverna.   
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Inledning 
Under lärarutbildningens gång har jag under min verksamhetsförlagda utbildning följt 
lärarna på skolan samt deras sätt att undervisa, bland annat i ämnet naturvetenskap. 
På många sätt liknar lärarnas undervisning varandra men på andra skiljs den åt. 
Exempelvis gällande den tid som under naturvetenskapslektionerna tillbringas 
utomhus med så kallad utomhuspedagogik. Somliga är positivt inställda till 
utomhusvistelse med motiveringen att det erbjuder sinnliga upplevelser som anses 
gynna elevernas lärande och att dessa upplevelser kan bli som mest nyanserade 
utomhus. Andra lärare är inte av samma åsikt utan menar att undervisning utomhus är 
krångligt och att fokus och förståelse för lektionens syfte går förlorat.    

Då det fördelat över vårt land finns en stor andel skogs-, ängs- och 
jordbruksmark samt sjöar och vattendrag ser jag det som en enorm möjlighet att 
använda dessa resurser i naturvetenskapsundervisningen för att knyta den an till 
elevernas upplevelser med sinnen samt verklighetsbaserade erfarenheter. Brügge och 
Szczepanski (2007:32) beskriver detta som ett 45 miljoner hektar stort uteklassrum 
som finns för oss alla att nyttja. I och med att vi i Sverige har allemansrätten skulle 
detta uteklassrum, enligt mig, kunna erbjuda en mängd lärotillfällen som kan bredda 
och fördjupa vår kunskap och vår förståelse. Kanske framförallt för sådant som vi där 
kan lära med hela kroppen, genom våra sinnen. Sådant som vi i naturen kan dofta, 
observera, höra och känna.  

De resultat elever i den svenska skolan redovisar i ämnet naturvetenskap går, 
enligt PISAS undersökningar, sakta nedåt (Skolverket, 2013:96). I undersökningen 
”PISA 2012 - 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap” 
har Sverige visat den mest negativa utvecklingen av samtliga undersökta OECD-
länder gällande just naturvetenskap (a.a. 2013:102, 141). Anledningarna till denna 
kraftiga försämring tros, enligt Skolverket (2013:7), vara flera och inte enbart 
skolbaserade utan kan även relateras till samhällsförändringar i stort. 15-åringarna 
uppger dock själva att de känner sig negativt inställda till att lära inom naturvetenskap 
vilket kan vara en möjlig orsak till att elever i Sverige uppvisar en nedåtgående trend 
gällande sina naturvetenskapliga resultat (Skolverket, 2013:103). Arbetar dock skolan 
för att eleverna ska få en positiv bild av de naturvetenskapliga ämnena tidigt i livet, 
gärna redan i förskolan, så tros deras inställning till och intresse för naturvetenskap 
förbli starkare även när eleverna blir äldre (Lindahl, 2003:241). Utomhuspedagogik 
skulle möjligen kunna påverka denna utveckling då lärande i naturen, enligt Brügge 
och Szczepanski (2007:27), i växelverkan med mer teoretiskt inomhuslärande kan leda 
till ökad nyfikenhet och motivation.  

Inställning till utomhuspedagogik, bland de lärare jag träffat, är som nämnt 
splittrad trots att utemiljön för oss i Sverige finns så lättillgänglig och enligt forskning 
kan motivera eleverna i deras naturvetenskapliga utbildning. Av den anledningen 
avser denna studie undersöka lärares intentioner med utomhuspedagogik, hur 
utomhuspedagogik möjligen kan stödja elevers lärande i naturvetenskap samt vilka 
eventuella utmaningar lärare och elever står inför då undervisningen förflyttas 
utomhus.  

 
Bakgrund 
I denna del definieras begreppet utomhuspedagogik. Därefter följer en beskrivning 
över utomhuspedagogikens framväxt, hur det används i praktiken samt vikten av 
lärarens roll då undervisningen förflyttas från klassrummet och ut i naturen. 
Avslutningsvis lyfts även styrdokumentens stöd för utomhuspedagogik.  
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Utomhuspedagogikens innebörd 

Enligt Monica Wise (2016) vid Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU), 
Linköpings universitet definieras utomhuspedagogik som följer:  

 
”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsområde som bl.a. innebär: 

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

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram” (Wise, 2016).   

Wise (2016) skriver även att upplevelsen är det centrala när undervisning sker i 
utomhusmiljö. Den ständigt aktuella kunskapskälla naturen utgör kan berätta om 
historiska, nutida och framtida händelser och fenomen (a.a. 2016). Den kunskap 
eleverna kan samla på sig utomhus anses, enligt Wise (2016) sammankoppla 
erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Utomhuspedagogik strävar även 
efter att eleverna ska se sin egen roll i en större helhet eller kretslopp (a.a. 2016).  

Ovan beskrivs hur Wise (2016) vid NCU bland annat definierar 
utomhuspedagogik som ett lärande som kan flyttas ut till samhällsliv, natur- och 
kulturlandskap. I denna studie kommer fokus riktas mot naturlandskapet för att 
undersöka vad tidigare forskning säger om naturvetenskapligt lärande i naturmiljö.   

 
Utomhuspedagogikens framväxt 

Charles Sanders Peirce och William James är två centrala teoretiker som varit med 
och lagt grunden för den pragmatiska pedagogiska skolan där utomhuspedagogiken 
hämtat mycket inspiration (Brügge & Sczcepanski, 2007:51). De ansåg bland annat att 
undervisning skulle bedrivas både inomhus och utomhus då dessa metoder kunde 
interagera med varandra (a.a. 2007:51). Enligt Brügge och Sczcepanski (2007:51) höll 
John Dewey med dessa föregångare då han betonade att praktisk kunskap skulle 
värderas lika högt som teoretisk. Förespråkarna för utomhuspedagogik ansåg att 
denna praktiska kunskap inhämtas bäst genom just utomhuspedagogik som erbjuder 
autentiska erfarenheter av naturen (a.a. 2007:51). Enligt Brügge och Sczcepanski 
(2007:51) ansåg Dewey att sådan konkret undervisning kunde underlätta även det 
teoretiska lärandet eftersom begreppsminnet knöts an till verkliga situationer.  

Under sin utveckling har människan historiskt sett, enligt Brügge och Szczepanski 
(2007:49), lärt av observation och erfarenhet men teknologins framväxt har medfört 
en minskad grad av kontakt med direkta upplevelser i lärosituationer. En stor del av 
den relation vi idag har till vår omvärld får vi genom teknologi vilket, enligt Glantz, 
Grahn och Hedberg (2007:171), inte möjliggör utvecklandet av samma typ av relation 
till naturen och dess fenomen som autentiska upplevelser gör. Dagens undervisning, 
som till stor del sker inomhus mellan fyra väggar, är enligt Brügge & Szczepanski 
(2007:49, 51) en relativt ny företeelse och de menar att förespråkarna för 
utomhuspedagogik vill gå tillbaka till undervisning som bedrivs utomhus där lärande 
sker i meningsfulla autentiska situationer med fler sinnen aktiverade. Detta då de 
menar att kroppen sätter tanken i rörelse (a.a. 2007:51).     
 
Utomhuspedagogik i praktiken 

Likt de ursprungliga pragmatiska filosoferna anser Brügge och Szczepanski (2007:27) 
att utomhuspedagogik kan fungera som ett komplement till den traditionella 
klassrumsundervisningen då teori och praktik samspelar med varandra. De anser att 
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det snarast är dumt att tro att undervisning endast kan ske på en bestämd plats vid en 
bestämd tidpunkt (a.a. 2007:28). Inom- och utomhuspedagogik bör därför ses som en 
helhet där förberedelser innan utomhusaktiviteten, samt bearbetning efter, kan ske i 
klassrummet (Brügge, Glantz & Svenning, 2007:226). Att ta med fynd eleverna funnit 
utomhus in för fortsatt arbete kan nämligen vara mycket givande (Brügge & 
Szczepanski, 2007:43). Även kunskapsmässigt kan utomhuspedagogik erbjuda 
eleverna en helhetsförståelse. Just gällande naturvetenskap är detta extra tydligt då det 
är utomhus, i naturen, eleverna kan utveckla sin förståelse för naturens sammanhang 
(Dahlgren, 2007:43). Den naturvetenskap som lärs inomhus genom exempelvis 
böcker saknar sin autentiska kontext medan kunskap hämtad i sin naturliga miljö 
omedelbart erbjuder eleven ett tydligt sammanhang och en helhetsbild (a.a. 2007:50). 
Strotz och Svenning (2004:29) menar att det är svårt att förstå fenomen genom 
beskrivningar, de måste upplevas för att till fullo förstås.         

Utomhuspedagogik erbjuder även möjligheter till sinnligt, fysiskt lärande vilket 
små barn gynnas av (Grahn, 2007:59). Barn behöver nämligen lära med både sin 
kropp, sina känslor och med sitt intellekt (a.a. 2007:59). Det är stor skillnad på saker 
upplevda genom kroppen och abstrakta termer barnen endast hört eftersom sinnliga 
upplevelser leder till en mer levande kunskap där ljud, dofter och stämningar 
förstärker inlärningen (Sandell, 2007:220-221, Brügge & Szczepanski, 2007:30-31). Att 
lära med hela kroppen på detta sätt ökar motivationen och förståelsen för omvärlden 
(Brügge & Szczepanski, 2007:31). Barn har, enligt Brügge och Szczepanski (2007:43), 
större förmåga än vuxna att fysiskt upptäcka naturen men de behöver enligt Grahn 
(2007:59) få tid och utrymme för egna undersökningar samt möjlighet att fundera och 
reflektera över dessa för att skapa mening.  

Svenska ungdomar uppger själva att de känner sig negativt inställda till att lära 
inom naturvetenskap vilket anses vara en av de möjliga orsakerna till att elever i 
Sverige uppvisar en nedåtgående trend gällande sina naturvetenskapliga resultat i 
PISAs undersökningar (Skolverket, 2013:103). En av utomhuspedagogikens viktigaste 
uppgifter är därför att väcka elevers intresse för naturen och därigenom förmå dem 
att utveckla en egen personlig relation till densamma (Sjölander, 2007:155, Brügge & 
Szczepanski, 2007:87). Denna relation tros kunna leda till en förståelse för hur 
beroende vi människor är av naturen och dess resurser (Brügge & Szczepanski, 
2007:87). En förståelse som Brügge och Szczepanski (2007:29) menar att många 
människor saknar idag. Att inte se sin egen roll i förhållande till naturen kan beskrivas 
som typiskt för vårt industrisamhälle då vi är beroende av naturens resurser men var 
dessa resurser kommer ifrån kan upplevas otydligt (Sandell, 2007:78).  

Brügge, Glantz och Svenning (2007:225, 227), Brügge och Szczepanski (2007:39) 
och Strotz och Svenning (2004:34) beskriver hur sådant som klädsel, schema och 
oroskänslor hos både elever och lärare inför att vistas i naturen kan leda till att 
utomhuspedagogik undviks. Den närliggande naturen kan även anses otillräcklig. 
Glantz, Grahn och Hedberg (2007:175) beskriver att många lärare inte ser vilka 
möjligheter som finns i närmiljön. De menar att allt som krävs är lite 
uppfinningsrikedom och fantasi för att erbjuda eleverna kunskap om naturen genom 
sådant som ån som rinner genom staden och träden som växer längs gågatan (a.a. 
2007:175).         
 
Lärarens roll  

Lärarens roll är, enligt Brügge och Szczepanski (2007:29), mycket viktig i 
utomhuspedagogik då hen måste besitta en viss kunskap i aktuellt område för att 
kunna nyttja naturens resurser till fullo. Läraren måste exempelvis fundera över vad 
naturen kan erbjuda eleverna samt var och när denna kunskap kan inhämtas (a.a. 
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2007:29). Utöver ämneskunskap menar de att läraren behöver besitta kunskap kring 
utomhuspedagogikens metoder (2007:32). Läraren kan nämligen känna sig osäker i de 
ostrukturerade situationer som kan uppstå då undervisningen förflyttas ut i naturen 
men för att kunna dra nytta av de unika lärotillfällen utomhusmiljön erbjuder måste 
läraren exempelvis vara flexibel (a.a. 2007:32).    

Brügge och Szczepanski (2007:39-40) påpekar att vissa barn inte är vana vid att 
vistas i naturen och att det då är viktigt att som lärare lyckas motivera dessa barn och 
väcka deras engagemang och kunskapstörst. Detta bör ske genom att läraren är 
medupptäckare och erbjuder kunskap samt erfarenhet utan att för den sakens skull 
anta rollen som ett vandrande uppslagsverk (a.a. 2007:44) Somliga lärare känner dock, 
enligt Strotz och Svenning (2004:34-35) en oro inför att undervisa i naturen eftersom 
de är rädda för att inte kunna förmedla tillräcklig kunskap till sina elever. Även Strotz 
och Svenning (2004:35) poängterar att läraren inte behöver vara en allvetare utan att 
det är viktigt att föra en dialog med sina elever där läraren är öppen för att lära 
tillsammans med eleverna. Detta gemensamma upptäckande av naturen kan leda till 
vidare lust att lära (Brügge & Szczepanski, 2007:39-40). En lärare som dock varken är 
kunnig eller intresserad av naturen kan inte heller bidra till elevers lärande då hen inte 
kan motivera eller inspirera dem (Brügge & Szczepanski, 2007:44). För att som lärare 
bli kunnig, vare sig det gäller ämneskunskap eller pedagogisk sådan, behövs 
utbildning. Utomhuspedagogisk undervisning finns i lärarutbildningen men är ännu ej 
ett självklart innehåll (Brügge och Szczepanski, 2007:26). För att lärare ska känna 
motivation och trygghet i utomhuspedagogiska situationer behöver de mer 
undervisning inom området (Strotz & Svenning, 2004:37).    
      
Styrdokumenten 

Nedan följer en beskrivning av styrdokumentens syn på utomhuspedagogik i skolans 
verksamhet.  
- Förskolan 

I Läroplan för förskolan framgår hur dess uppgift är att erbjuda barnen en trygg men 
utmanande och lekfull verksamhet som inspirerar dem att utforska sin omvärld 
(Skolverket, 2016a:6). Detta utforskande ska ske även utomhus där lek och lärande 
bör förekomma i både planerad miljö såsom skolgården samt i naturmiljö (a.a. 
2016a:7). Genom att spendera tid i naturen ska barnen utveckla ett varsamt 
förhållningssätt till densamma, en förståelse för sin egen roll i dess kretslopp samt 
omsorg om sin närmiljö (a.a. 2016a:7-8). De ska även få möjlighet att utveckla sitt 
intresse för naturen och en förståelse för naturens samband och fenomen samt för 
den påverkan människor och natur har på varandra (a.a. 2016a:10).   
 
- Förskoleklassen och grundskolan 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs hur ett av läroplanens 
övergripande mål för grundskolan är att eleverna ska utveckla en omsorg om miljön 
(Skolverket, 2016b:12, Skolverket 2016c:8). Denna omsorg tros kunna utvecklas 
genom att eleverna får tillfälle att känna engagemang och intresse för sin omvärld vid 
exkursioner och fältstudier i exempelvis de naturvetenskapliga ämnena (Skolverket, 
2016c:7-8). Ett av huvudsyftena med undervisningen i naturvetenskap är just att 
utveckla detta intresse för omvärlden (Skolverket, 2016b:156, 166, 177). Ett intresse 
som tidigare lett mänskligheten fram till viktiga upptäckter och förhoppningsvis ska 
göra det även i framtiden (Skolverket, 2016c:7).  

Den undervisning barnen i förskoleklass erbjuds ska utgå från deras intressen 
samt tidigare erfarenheter men den ska även utmana dem och resultera i nya 
upptäckter och kunskaper (Skolverket, 2016b:20). Denna undervisning ska ske genom 
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en variation av arbetssätt och uttrycksformer och i olika typer av lärmiljöer. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för, samt kunskaper i, 
naturvetenskap (a.a. 2016b:20-21). De ska även genom observationer samt samtal om 
dessa få möjlighet att utforska naturen och samband och företeelser i densamma (a.a. 
2016b:22). I läroplanen nämns dessutom hur undervisningen ska innefatta fysisk 
aktivitet, inom- och utomhus, samt att denna aktivitet ska ske under olika årstider 
samt i olika väder (a.a. 2016b:23).    

I det centrala innehållet för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-3 och 4-6 
preciseras hur elever ska få utveckla kunskap om flertalet naturvetenskapliga områden 
och detta genom exempelvis utomhusaktiviteter som ska främja barnens utforskande 
av omvärlden (Skolverket, 2016b:157-159, Skolverket, 2016c:11). Årstidsväxlingar i 
naturen, tyngdkraft, friktion och balans är samtliga centralt innehåll som kan utforskas 
i utomhusmiljö för att tydliggöra fenomenen för eleverna (a.a. 2016b:157, a.a. 
2016c:12-13, 15). Ett av kunskapskraven för årskurs 3 är att eleverna kan samtala om 
dessa fenomen utifrån egna erfarenheter (Skolverket, 2016b:160). Eleverna i årskurs 
4-6 ska dessutom få möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring ekologi där 
människans beroende av och påverkan på naturen fokuseras (a.a. 2016b:158).  

Beträffande arbetssätt nämns i det centrala innehållet hur elever bör få utföra 
fältstudier samt observationer i sin närmiljö (Skolverket, 2016b:158, 159). Ett av 
kunskapskraven för både årskurs 3 och årskurs 6 är att eleverna kan utföra enklare 
fältstudier som handlar om exempelvis naturen, människan, kraft och rörelse (a.a. 
2016b:160, 161). Dessa arbetssätt anses erbjuda eleverna sinnliga naturupplevelser 
samt möjlighet att utveckla en vana att vistas utomhus (Skolverket, 2016c:18). Barn 
som saknar denna vana kan nämligen känna ängslan då de vistas ute i skog och mark 
och detta avser läroplanen råda bot på genom just utomhusvistelser (a.a. 2016c:18).   
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad tidigare forskning 
säger om yngre elevers lärande i naturvetenskap genom utomhuspedagogik, med ett 
särskilt fokus på förskola-årskurs 6.    
  

 Vad är lärares intentioner med utomhuspedagogik i undervisningen i 
naturvetenskap för yngre elever?   

 På vilket sätt stödjer utomhuspedagogik yngre elevers lärande i 
naturvetenskap? 

 Vilka utmaningar finns med utomhuspedagogik som arbetssätt i 
undervisningen i naturvetenskap för yngre elever?   

 
Metod 
I denna del beskrivs inledningsvis studiens design – systematisk litteraturstudie, samt 
vad den innebär. Därefter följer en beskrivning av de etiska aspekter som tagits 
hänsyn till samt den sök- och urvalsprocess som skett. Avslutningsvis beskrivs de 
utvalda artiklarna samt den kvalitetsgranskning och analys dessa genomgått.     

 
Studiens design 

En systematisk litteraturstudie, likt denna, är, enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013:31), en sammanställning och analys av tidigare aktuell forskning 
inom det valda området. Dimenäs (2007:101) beskriver hur forskaren i en systematisk 
litteraturstudie avser besvara sina frågeställningar med hjälp av tidigare forskning vars 
likheter och skillnader sammanställs vilket därefter leder fram till en slutsats.  
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När en systematisk litteraturstudie genomförs preciseras, enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:32), inledningsvis studiens syfte samt 
problemformulering. Därefter formuleras sökord som används i sökningen efter 
relevant litteratur. All forskning som kan kopplas till studiens syfte och 
frågeställningar bör finnas redovisad och analyserad i studien men detta är inte alltid 
möjligt då exempelvis tidsaspekten kan begränsa arbetet (a.a. 2013:31). Det är i sådana 
fall viktigt att redovisa vilka avgränsningar som gjorts tillsammans med det slutgiltiga 
valet av artiklar samt hur sök- och urvalsprocess gått till (a.a. 2013:27, 31).  

När sökningen avslutats granskas den valda litteraturen för att säkerställa dess 
kvalitet. Detta kallas kvalitetsgranskning och innebär att forskaren exempelvis 
säkerställer att etiska aspekter uppfyllts under studiernas genomföranden (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:70). Därefter analyseras studierna noggrant 
utifrån forskarens eget syfte och frågeställningar, innan resultatet slutligen 
sammanställs och slutsatser dras (a.a. 2013:31-32).  

 
Etiska aspekter 

Då forskning bedrivs där människor involveras måste forskaren endera ansöka hos 
Vetenskapsrådet om etikprövning av studien eller själv göra noggranna etiska 
överväganden (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:69-70). För dessa 
överväganden finns etiska principer till vägledning (Björkdahl Ordell, 2007:26). En av 
dessa kallas individskyddskravet och avser skydda de människor som involveras i 
studien. Individskyddskravet delas upp i informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a. 2007:26-27). Dessa innebär att 
samtliga informanter har informerats om studiens syfte, deltagande i studien har varit 
frivilligt, uppgifter forskaren fått ta del av har behandlats konfidentiellt och endast 
använts för den aktuella studien (a.a. 2007:26-27). I detta fall, då studien är en 
systematisk litteraturstudie, är det viktigt att som forskare försäkra sig om att de 
studier som används i litteraturstudien uppfyller dessa etiska krav (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2012:70). Utöver detta är det även viktigt att samtliga artiklar 
och avhandlingar som använts vid studiens genomförande redovisas samt att både 
resultat som talar för och emot forskarens egen åsikt synliggörs (a.a. 2013:70). Inför 
denna studie kvalitetsgranskas därför samtliga avhandlingar och artiklar utifrån de 
etiska principerna (se rubriken Kvalitetsgranskning), samtliga redovisas och åsikter, 
både för och emot, synliggörs.  

 
Sökprocess 

Under denna studies gång har processen följt de steg som rekommenderas för en 
systematisk litteraturstudie av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:32, 
83). Inledningsvis identifierades det intresseområde som avsågs undersökas. Därefter 
preciserades syfte samt frågeställningar och sökord valdes ut baserat på dessa. 
Lämpliga databaser valdes ut och sökningen genomfördes. Resultatet av sökningen 
gicks igenom och den litteratur som ansågs relevant lästes i sin helhet. Därefter 
genomfördes en innehållsanalys då litteraturen analyserades utifrån de aktuella 
frågeställningarna och ett resultat kunde sammanställas varifrån slutsatser drogs. 
Nedan beskrivs processen i sin helhet.     

 
- Sökord 

Valet av sökord skedde med hjälp av metoden PICOC (Population, Intervention, 
Control, Outcome, Context) som av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013:71) beskrivs som en strukturerad metod för att utröna studiers sökord. Fokus i 
denna studie riktades mot PIC (Population, Intervention och Context) då sökorden 
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valdes ut baserat på syftets och frågeställningarnas ”vem”, ”vad” och ”sammanhang”. 
Således valdes sökord ut efter vem som ämnas undersökas i studien, samt vad studien 
handlar om och i vilket sammanhang studien sker. I undersökningen användes både 
svenska och engelska sökord. De svenska orden mynnar som nämnt från syfte och 
frågeställningar medan de engelska översatts från de svenska. Sökorden som använts 
är naturvetenskap, naturorienterande ämnen, natur, utomhuspedagogik, utomhusmiljö, utomhus, 
miljö, grundskola, förskola, förskoleklass, nature, science, outdoor teaching, outdoor education, 
primary school och preschool. Utöver dessa lades vid sökning i databasen Eric (Ebsco) 
ordet Swedish till vid ett tillfälle eftersom studierna som eftersöktes skulle fokusera den 
svenska skolan. Samtliga sökord kan ses uppdelade utifrån kategori i nedanstående 
Tabell 1.  
 
Tabell 1: Sökord framtagna för studien.  

Sammanhang Vad Vem 

Naturvetenskap Utomhuspedagogik Grundskola 

Naturorienterande ämnen Utomhusmiljö Förskola 

Natur Utomhus Förskoleklass 

Nature Miljö  Primary school 

Science Outdoor teaching Preschool 

 Outdoor education Swedish 

 
- Sökstrategi 

För att hitta relevant litteratur har sökorden kombinerats med varandra i syfte att leda 
till ett så precist resultat som möjligt. De begrepp som bestått av två ord, såsom 
outdoor education, har sammanbundits vid sökningen med hjälp av citationstecken. För 
att bredda sökresultatet gjordes ingen avgränsning gällande de enskilda 
naturvetenskapliga ämnena (kemi, fysik och biologi). Detta innebär att sökningar skett 
på begrepp såsom science och naturvetenskap men inte på specifika ämnen såsom biologi. 
Inledningsvis var tanken att litteraturstudien endast skulle innefatta forskning som 
berörde förskolan till och med årskurs 3 varför sökord såsom primary school finns med. 
När sökprocessen inletts uppkom dock relevanta studier där forskning berörde 
stadieöverlappande årskurser (exempelvis årskurs 3-4) vilket resulterade i en utökning 
av forskningsområdet till att beröra förskolan till och med årskurs 6. Detta dock utan 
ändring eller tillägg av sökord.     
 
- Databaser 

För att finna så mycket relevant litteratur som möjligt valdes lämpliga databaser ut för 
sökprocessen. För denna studie eftersöktes forskning i naturvetenskapernas didaktik 
utförd i Sverige och av den anledningen valdes avhandlingar.se samt NorDiNa ut, då 
dessa två innehar många svenska studier inom området. På avhandlingar.se finns ett 
stort antal doktorsavhandlingar från svenska högskolor och universitet samlade 
(avhandlingar.se, 2016). NorDiNa (Nordic Studies in Science Education) är en 
tidsskrift i naturvetenskapernas didaktik som förekommer både i pappersform och 
som nättidning. Artiklarna som publiceras här är inriktade mot forskning kring 
utbildning inom naturvetenskapens områden. Samtliga artiklar publicerade i denna 
tidsskrift har genomgått peer-review av två oberoende granskare samt tidsskriftens 
redaktörer (NorDiNa, 2016). Utöver detta utfördes även sökningar i databasen Eric 
(Ebsco) då den innehåller mycket forskning kring pedagogik (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:75). Eric (Ebsco) är en internationell databas som nås 
genom Högskolan Dalarnas biblioteks hemsida.  
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- Avgränsningar 

Den tidigare forskning som använts i denna litteraturstudie är vetenskapliga 
avhandlingar och artiklar. När sökning efter dessa gjorts har två avgränsningar 
använts vilka innebär att artiklarna ska vara peer-reviewed och skrivna mellan åren 
2000 och 2015. Att en artikel är peer-reviewed innebär att den granskats och godkänts 
av oberoende experter beträffande sitt innehåll och sin kvalitet (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:62). De utvalda årtalen, 2000-2015, baserades på att 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:31) poängterar vikten av att den 
forskning en studie baserar på är aktuell. Under sökningen i avhandlingar.se och 
NorDiNa angavs inte dessa avgränsningar i databasen då sökningarna resulterade i så 
pass få studier. Samtliga utvalda artiklar uppfyller dock avgränsningskriterierna 
beträffande årtal och peer-review då detta har undersökts och bekräftats manuellt. 
Avgränsningarna angavs dock under sökning i databasen Eric (Ebsco).  

 
- Sök- och urvalsprocess 

Sökprocessen inleddes med sökningar i avhandlingar.se där sökorden skrevs in i olika 
konstellationer utan avgränsningar. Inledningsvis användes de svenska sökorden men 
därefter tillfördes de engelska i syfte att få ett större urval. Denna sökning resulterade 
i få men relevanta resultat där samtliga titlar och flertalet abstract lästes. Baserat på 
abstractens relevans lästes sedan ett antal artiklar i fulltext. I de fall då sökningen 
resulterade i sammanläggningsavhandlingar bestående av flera artiklar har de artiklar 
som avhandlingen bygger på sökts upp manuellt.  Sammanlagt gjordes elva sökningar 
i avhandlingar.se vilket resulterade i 55 träffar. Samtliga titlar lästes och baserat på 
abstracten lästes slutligen fyra artiklar och avhandlingar i sin helhet. Utfallet av denna 
sökning kan ses i Tabell 2.  
 
Tabell 2: Utfall av genomförda sökningar i avhandlingar.se.  

Sökord Antal 
träffar 
totalt 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa fulltext 

Utomhuspedagogik förskola 0 0 0 

Naturvetenskap 
utomhuspedagogik 

0 0 0 

Utomhuspedagogik 2 2 0 

Naturvetenskap utomhus 5 1 1, Wilhelmsson (2012) 

Natur utomhus 2 1 1, Fägerstam (2012) 

Nature ”outdoor teaching” 5 5 4, Wilhelmsson (2012), 
Fägerstam (2012), 
Magntorns avhandling 
(2006), Klaars 
avhandling (2013) 

Naturvetenskap “outdoor 
education” 

2 1 1, Wilhelmsson (2012) 

Naturvetenskap “outdoor 
teaching” 

2 1 1, Wilhelmsson (2012) 
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Natur ”outdoor education” 2 2 1, Fägerstam (2012) 

Nature ”outdoor education” 12 8 4, Wilhelmsson (2012), 
Fägerstam (2012), 
Magntorns avhandling 
(2006), Klaars 
avhandling (2013) 

”Outdoor education” 23 4 4, Wilhelmsson (2012), 
Fägerstam (2012), 
Magntorns avhandling 
(2006), Klaars 
avhandling (2013) 

 
Därefter gjordes sökningar i tidsskriften NorDiNas databas. De svenska sökorden 
gav mycket få träffar varför de engelska användes istället. Sammanlagt gjordes sju 
sökningar vilka resulterade i elva träffar varav samtliga titlar lästes. Därefter lästes fem 
abstract och slutligen två artiklar i fulltext. Utfallet av sökningen i NorDiNa kan ses i 
Tabell 3.  
 
Tabell 3: Utfall av genomförda sökningar i NorDiNa.  

Sökord Antal 
träffar 
totalt 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa fulltext 

Utomhuspedagogik 0 0 0 

Naturvetenskap utomhus 0 0 0 

Miljö “primary school” 1 1 0 

Outdoor 5 3 1, Lidestav, Ottander 
& Wilhelmsson 
(2012) 

Outdoor science 3 1 1, Manni, Ottander, 
Sporre & Parchmann.  
(2013) 

Science “outdoor education” 1 1 1, Manni, Ottander, 
Sporre & Parchmann.  
(2013) 

“outdoor teaching” 1 1 1, Lidestav, Ottander 
& Wilhelmsson 
(2012) 

 
Därefter gjordes avslutningsvis sökningar i Eric (Ebsco) med ovan nämnda 
avgränsningar. Då de svenska sökorden användes uppkom inget resultat. Då de 
engelska sökorden användes blev resultatet övervägande utländskt. Då syftet med 
denna studie var att undersöka den svenska skolan lades ordet ”Swedish” till i den 
sista sökningen vilket gjorde resultatet mer relevant. Sammanlagt gjordes fem 
sökningar vilka resulterade i 51 träffar varav samtliga titlar och flera abstract lästes. 
Baserat på dessa lästes slutligen tre artiklar och avhandlingar i fulltext. De sökningar 
som gjordes i Eric (Ebsco) kan ses i Tabell 4.  
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Tabell 4: Utfall av genomförda sökningar i ERIC (Ebsco).  

Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 
totalt 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal lästa 
fulltext 

Peer reviewed 
2000-2015 

Naturvetenskap 
utomhuspedagogik 

0 0 0 

Peer reviewed 
2000-2015 

Science outdoor 
preschool 

14 1 0 

Peer reviewed 
2000-2015 

Science outdoor 
“primary school” 

13 1 1, Magntorns 
avhandling 
(2006) 

Peer reviewed 
2000-2015 

Nature “outdoor 
education” preschool 

18 2 0 

Peer reviewed 
2000-2015 

“outdoor education” 
nature Swedish 

6 3 3, Sandell & 
Öhman 
(2010), 
Magntorns 
avhandling 
(2006), Klaars 
avhandling 
(2013)  

 
- Urvalskriterier 

Som nämnts ovan har en del titlar valts bort redan under sökprocessen. Dessa 
behandlade inte svensk skola och var därför inte heller relevanta för studiens syfte. 
Utöver detta har artiklar och avhandlingar valts bort efter att de lästs i sin helhet på 
grund av att de fokuserat på äldre elever eller för att de på ett för ospecifikt sätt 
behandlat de aktuella frågeställningarna. Artiklar och avhandlingar som på ett tydligt 
sätt behandlar utomhuspedagogik i de naturvetenskapliga ämnena för elever i 
förskola-årskurs 6 samt är peer-reviewed och skrivna mellan åren 2000-2015 har 
däremot valts ut. I Tabell 5 redovisas grunderna för urvalet.      
 
- Beskrivning av lästa artiklar och avhandlingar 

Här nedan redovisas de artiklar och avhandingar som lästs i sin helhet. Deras syfte 
och innehåll sammanfattas kort och deras relevans för denna studie redovisas. Om 
artikeln eller avhandlingen visade sig vara relevant för denna studie analyserades den 
vidare, i annat fall valdes den bort i detta skede. Detta urval sammanfattas i Tabell 5.     
 
Titel: Teachers’ intentions for outdoor education: conceptualizing learning in different domains. 
Författare: Birgitta Wilhelmsson  
Årtal: 2012 
Universitet: Department of Science and Mathematics Education, Umeå Universitet 
Sökning: avhandlingar.se ”nature”, ”outdoor teaching”.  
Sammanfattning: Avhandlingen beskriver två kvalitativa studier där syftet är att 
undersöka lärares avsikter och mål med utomhuspedagogik samt hur väl dessa 
överensstämmer med de faktiska utfallen. I avhandlingens första artikel intervjuas fyra 
lärare och i den andra intervjuas ytterligare fem lärare. Samtliga lärare undervisar i 
årskurserna 3-6. Somliga lärare observeras även. Inför observationerna intervjuas 
dessa lärare kring sina avsedda mål för lektionen för att forskarna sedan ska kunna 
jämföra dessa med det som förmedlas under lektionens gång. Resultatet visar att 
lärares avsikter med utomhuspedagogik är många. Att erbjuda eleverna möjlighet att 
förstärka teoretiska kunskaper genom praktiska övningar, utforska verkliga objekt och 
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fenomen samt att få använda flera av sina sinnen är några exempel. Wilhelmsson fann 
det dock intressant att trots att lärarna hade olika mål med sin utomhuspedagogiska 
undervisning så använde de sig i princip av samma aktiviteter utomhus. Dessa olika 
val av mål kan, enligt henne, spegla lärarnas syn på vilken typ av kunskap som är 
viktigast.   
Relevans: Avhandlingen ansågs relevant då den, trots att dess artiklar även används 
separat, tillför slutsatser kring lärares intentioner med utomhuspedagogik i 
avhandlingens diskussionsavsnitt.  
 
Titel: Teachers’ intentions with outdoor teaching in school forests: Skills and knowledge teachers 
want students to develop. 
Författare: Gun Lidestav, Christina Ottander och Birgitta Wilhelmsson.  
Årtal: 2012 
Publicerad: NorDiNa, 2012, Vol. 8, No. 1.   
Sökning: avhandlingar.se ”nature”, ”outdoor teaching”.  
Sammanfattning: Syftet med artikeln, som är en del av Birgitta Wilhelmssons 
avhandling (Teachers’ intentions for outdoor education: conceptualizing learning in different 
domains), är att undersöka vad lärare har för intentioner med att förlägga 
undervisningen i naturvetenskap i skogen. Detta sker genom intervjuer med fyra 
lärare. Resultatet visar bland annat att utomhuspedagogikens möjligheter till praktiskt 
lärande väger tungt för de fyra lärarna. Detta då de bland att anser att elever med 
bristande motivation och inlärningssvårigheter kan gynnas av detta. Forskarna 
poängterar att många av lärarnas argument för utomhuspedagogik i undervisningen i 
naturvetenskap har att göra med att det får eleverna att må bra, att eleverna får känna 
att de presterar bra samt känna motivation.  
Relevans: Artikeln ansågs relevant då den behandlar lärares intentioner med 
utomhuspedagogik samt belyser hur det kan gynna elevers lärande i bland annat 
naturvetenskapliga ämnen.  
 

Titel: Teachers’ Intentions for Outdoor Learning: A Characterisation of Teachers’ Objectives and 
Actions. 
Författare: Gun Lidestav, Christina Ottander och Birgitta Wilhelmsson 
Årtal: 2015 
Publicerad: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2015, Vol. 
13, No. 3.  
Sökning: avhandlingar.se ”nature”, ”outdoor teaching”.  
Sammanfattning: Syftet med artikeln, som är en del av Birgitta Wilhelmssons 
avhandling (Teachers’ intentions for outdoor education: conceptualizing learning in different 
domains), är att undersöka vilka färdigheter lärarna vill att elever ska utveckla genom 
utomhuspedagogik samt hur väl deras mål stämmer överens med det faktiska utfallet 
av lektionen. Detta sker genom intervjuer med nio lärare inför utomhuspedagogiska 
lektioner, efterföljande observation av lektionerna samt avslutningsvis en diskussion 
med läraren kring utfallet. Resultatet visar bland annat att för att lyckas nå avsedda 
mål för lektionen är det som lärare viktigt att vara medveten om vilka verktyg som ska 
användas för att nå dit. Är läraren inte medveten om dessa finns, enligt forskarna, en 
överhängande risk för att de uppsatta målen inte kommer överensstämma med det 
faktiskt utfallet av utomhuspedagogiska lektioner. Forskarna menar att lärarna i denna 
studie reflekterar väldigt lite kring vad olika verktyg leder till för lärande.  
Relevans: Artikeln ansågs relevant då den visar hur lärare kan se på sin egen roll och 
uppgift i naturvetenskaplig utomhuspedagogik.    
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Titel: Educational potentials of encounters with nature: reflections from a Swedish outdoor 
perspective. 
Författare: Klas Sandell och Johan Öhman 
Årtal: 2010 
Publicerad: Environmental Education Research, 2010, Vol. 16, No. 1.  
Sökning: Eric (Ebsco) ”outdoor education”, “nature”, “Swedish”.  
Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa värden som naturupplevelser kan 
erbjuda samt diskutera hur mötet med naturen kan fördjupa lärandet i miljö- och 
hållbarhetsfrågor. Utifrån videoinspelningar observeras möten med naturen där 
potentialen med utomhuspedagogik beskrivs. Resultatet visar bland annat att 
utomhusvistelse kan leda till en bredare och mer nyanserad diskussion kring miljö och 
hållbar utveckling. Av den anledningen menar forskarna bland annat att 
utomhuspedagogik bör tillskrivas större betydelse i styrdokumenten.   
Relevans: Artikeln ansågs relevant då den delvis beskriver lågstadieelever samt hur 
deras lärande kan gynnas av utomhuspedagogiska metoder.   
 
Titel: Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning making of 
natural phenomena and processes in preschool. 
Författare: Susanne Klaar och Johan Öhman  
Årtal: 2012 
Publicerad: European Early Childhood Education Research Journal, 2012, Vol. 20, No. 3. 
Sökning: avhandlingar.se ”nature”, ”outdoor education”.  
Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur barn i 
förskolan möter naturfenomen och processer i sin närmiljö samt anpassar sitt 
agerande efter konsekvenserna i dessa möten. Syftet är även att presentera ett 
förhållningssätt som underlättar analys av barns meningsskapande. Detta sker genom 
videoinspelningar av förskolebarn vilka sedan analyserats. Resultatet visar bland annat 
att barn lär mycket om naturfenomen genom sitt fysiska upptäckande av omvärlden. 
Forskarna menar att detta fysiska upptäckande kan underlätta barns lärande i 
naturvetenskap i framtiden då de har erfarenheter att relatera till.  
Relevans: Studien anses relevant då den fokuserar på barn i, för denna studie, 
lämplig ålder som utforskar naturvetenskapliga fenomen i sin omgivning. 
 
Titel: Children's meaning-making of nature in an outdoor-oriented and democratic Swedish 
preschool practice. 
Författare: Susanne Klaar och Johan Öhman  
Årtal: 2014 
Publicerad: European Early Childhood Education Research Journal, 2014, Vol. 22, No. 2. 
Sökning: avhandlingar.se ”nature”, ”outdoor education”.   
Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka 
konsekvenser den demokratiska och utomhusorienterade grundinställning som finns i 
svensk förskola får för barns meningsskapande i naturen. Detta har skett genom 
videoinspelningar av förskolebarns upptäckande samt analyser av dessa i efterhand. 
Resultatet visar att barnen erbjuds möjlighet att utforska naturen på ett fritt och 
njutbart sätt. Däremot erbjuds de färre möjligheter till meningsskapande i naturen på 
ett strukturerat sätt genom exempelvis vetenskaplig begreppsuppfattning. Forskarna 
menar därför att den grundsyn som finns i svensk förskola leder till ett fritt 
upptäckande av naturen men att stöd för inlärning av vetenskaplig kunskap möjligen 
uteblir.    
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Relevans: Studien anses relevant då den fokuserar på barn i, för denna studie, 
lämplig ålder som utforskar naturvetenskapliga fenomen i sin omgivning. Studien 
lyfter även frågan kring det stöd barnen får av förskolans pedagoger.   
 
Titel: Reading nature from a bottom up perspective. 
Författare: Ola Magntorn och Gustav Helldén  
Årtal: 2006 
Universitet: Funnen genom Ola Magntorns avhandling (Reading nature - Developing 
ecological literacy through teaching) skriven vid Department of Social and Welfare Studies, 
Linköpings Universitet.     
Sökning: avhandlingar.se ”nature”, ”outdoor education”.  
Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att se om elever kan lära om 
helheter med utgångspunkt i mindre delar. I detta fall ska elever i årskurs 4 få lära sig 
om ekosystem med utgångspunkt i en räka. Arbetet sker mestadels utomhus där 
eleverna får observera djur och natur. Därefter intervjuas de av forskarna och får 
relatera olika naturobjekt till varandra för att visa hur väl de förstår sig på naturens 
samband. Resultatet visar bland annat att eleverna mindes djuren de fångat själva 
väldigt väl samt lärde sig att sammankoppla dessa med andra objekt i naturen. De 
kunde även diskutera dessa i efterhand vilket forskarna menar tyder på att egna, 
spännande upplevelser utomhus är ett stöd för minnet.  
Relevans: Då studien fokuserar på elever i en för denna studie lämplig ålder som 
arbetar med naturvetenskap i en utomhusmiljö ansågs den relevant.  
 
Titel: Reading nature – experienced teachers’ reflecting on a teaching sequence in ecology: 
implications for future teacher training. 
Författare: Ola Magntorn och Gustav Helldén  
Årtal: 2006 
Publicerad: NorDiNa, 2006, Vol. 2, No. 3.  
Sökning: avhandlingar.se ”nature”, ”outdoor education”.  
Sammanfattning: Syftet med studien är att ta reda på vad erfarna lärare anser om 
arbetet i ”Reading nature from a bottom up perspective” där elever fick lära sig om 
ekosystem med utgångspunkt i en räka. De 13 lågstadielärarna fick varsin inspelning 
av lektionerna från ovanstående studie samt ett antal frågor att fundera kring. 
Därefter intervjuades de av en av forskarna kring sina synpunkter på lektionernas 
möjligheter och utmaningar. Resultatet visar bland annat att lärarna ansåg lärarna i 
filmen spela en mycket viktig roll för lyckad utomhuspedagogik. De ställde sig dock 
tvivlande till det egna kollegiets kompetens att lyckas med utomhuspedagogik lik den i 
filmen. De var även oroade över framtida lärares kunskaper inom utomhuspedagogik. 
Forskarna poängterar därför vikten av fokus på detta i lärarutbildningen.     
Relevans: Då artikeln fokuserar på lärares tankar kring naturvetenskapligt arbete 
genom utomhuspedagogik ansågs den relevant.   
 
Titel: Space and Place - Perspectives on outdoor teaching and learning. 
Författare: Emilia Fägerstam.  
Årtal: 2012 
Universitet: Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköpings Universitet.  
Sökning: avhandlingar.se “nature”, “outdoor teaching”.  
Sammanfattning: Syftet med avhandlingen är att undersöka effekterna av 
regelbunden utomhuspedagogisk undervisning i en svensk högstadieskola samt att ta 
redan på hur australiensiska gymnasielärare uppfattar elevernas möten med naturen 
och potentialen i dessa möten. Den metod som använts för avhandlingen är grundad 
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teori. Resultatet visar att få lärare, både svenska och australiensiska, använder sig av 
utomhuspedagogik. Det visar dock även att kommunikationen elever och lärare 
emellan förbättras då undervisning sker utomhus. Forskaren anser att detta kan vara 
en av anledningarna till att de elever som haft utomhuspedagogik förbättrat sina 
betyg. Hon poängterar dock att det även kan vara en tillfällighet.   
Relevans: Då artikeln ej fokuserar på elever inom rätt åldersspann och inte heller 
enbart den svenska skolan ansågs den inte relevant och valdes därmed bort.    
 
Titel: Perceived learning experiences regarding Education for sustainable development – within 
Swedish outdoor education traditions.  
Författare: Annika Manni, Christina Ottander, Karin Sporre och Ilka Parchmann.  
Årtal: 2013 
Publicerad: NorDiNa, 2013, Vol. 9, No. 2.  
Sökning: NorDiNa ”outdoor” ”science”.  
Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka elevers erfarenheter av 
utbildning i hållbar utveckling. Studien är en enkätstudie utförd på 209 elever i årskurs 
5-6 från sex olika skolor med olika utbildningstraditioner. Resultatet visar att eleverna 
inte anser utbildningen i hållbar utveckling vara tydlig utan menar att det snarast 
handlar om allmän utbildning kring miljö. Detta gör att forskarna efterlyser mer 
explicita metoder då hållbar utveckling undervisas. Resultatet visar även att eleverna 
är positivt inställda till utomhuspedagogik vilket gör att forskarna anser detta utgöra 
en möjlighet för ett holistiskt lärande om hållbar utveckling.   
Relevans: Artikeln valdes slutligen bort då den behandlar undervisning i hållbar 
utveckling i stort snarare än särskilt fokuserar på utomhusundervisning av ämnet.  
 
Tabell 5: Artiklarnas koppling till studiens frågeställningar. 

Författare Titel Årtal Lärares 
intentioner 

Elevers 
lärande 
(förskola-
6) 

Utmaningar Vald 

Wilhelmsson Teachers’ 
intentions for 
outdoor 
education: 
conceptualizing 
learning in 
different domains. 

2012 X X X Ja 

Lidestav, 
Ottander & 
Wilhelmsson 

Teachers’ 
intentions with 
outdoor teaching 
0in school forests: 
Skills and 
knowledge 
teachers want 
students to 
develop. 

2012 X X X Ja 

Lidestav, 
Ottander & 
Wilhelmsson 

Teachers’ 
Intentions for 
Outdoor 
Learning: A 
Characterisation 

of Teachers‟ 
Objectives and 

2015 X X X Ja 
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Actions. 

Sandell & 
Öhman 

Educational 
potentials of 
encounters with 
nature: reflections 
from a Swedish 
outdoor 
perspective. 

2010  X  Ja 

Klaar & 
Öhman 

Action with 
friction: a 
transactional 
approach to 
toddlers' physical 
meaning making 
of natural 
phenomena and 
processes in 
preschool. 

2012  X X Ja 

Klaar & 
Öhman 

Children's 
meaning-making 
of nature in an 
outdoor-oriented 
and democratic 
Swedish preschool 
practice. 

2014 X X X Ja 

Magntorn & 
Helldén 

Reading nature 
from a bottom up 
perspective. 

2006a  X X Ja 

Magntorn & 
Helldén 

Reading nature – 
experienced 
teachers’ reflecting 
on a teaching 
sequence in 
ecology: 
implications for 
future teacher 
training. 

2006b X X X Ja 

Fägerstam Space and Place - 
Perspectives on 
outdoor teaching 
and learning. 

2012 X   Nej 

Manni, 
Ottander, 
Sporre & 
Parchmann 

Perceived learning 
experiences 
regarding 
Education for 
sustainable 
development – 
within Swedish 
outdoor education 
traditions. 

2013  X  Nej 
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- Kvalitetsgranskning 

När de åtta relevanta artiklarna och avhandlingarna valts ut genomgick de en 
kvalitetsgranskning för att säkerställa att de genomförts på ett etiskt sätt (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:70). En av studiens avgränsningar var att all 
litteratur skulle vara peer-reviewed vilket innebär att samtliga artiklar och avhandlingar 
som inkluderats i denna studie har granskats av oberoende experter beträffande sitt 
innehåll och sin kvalitet (a.a. 2013:62). Detta medför även att samtliga inkluderade 
artiklar och avhandlingar uppfyller kraven för en vetenskaplig artikel där syfte, metod, 
resultat och slutsatser finns tydligt redovisade (a.a. 2013:64). Gällande de etiska 
aspekterna framgår det i näst intill samtliga artiklar och avhandlingar hur dessa tagits 
hänsyn till. I en artikel framgår det inte uttryckligen men då den är peer-reviewed 
samt behåller informanterna anonyma ansågs den uppfylla kraven gällande etiska 
överväganden (Björkdahl Ordell, 2007:26-27). De etiska aspekterna i artiklarna 
redovisas i Tabell 6 nedan. 
 
Tabell 6: Kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna och avhandlingarna.   

Författare och årtal Etiska aspekter Peer-reviewed 

Wilhelmsson (2012) Hänsyn har tagits till 
Vetenskapsrådets etiska 
principer (2012:32-33).  

Ja 

Lidestav, Ottander & 
Wilhelmsson (2012) 

Hänsyn har tagits till 
Vetenskapsrådets etiska 
principer (2012:29).  

Ja 

Lidestav, Ottander & 
Wilhelmsson (2014) 

Hänsyn har tagits till 
Vetenskapsrådets etiska 
principer (2015:213). 

Ja 

Magntorn & Helldén 
(2006a) 

Det framgår i avhandlingen 
som artikeln är en del av att 
informationen är insamlad 
och behandlad på etiskt sätt. 

Ja 

Magntorn & Helldén 
(2006b) 

Det framgår i avhandlingen 
som artikeln är en del av att 
informationen är insamlad 
och behandlad på etiskt sätt. 

Ja 

Klaar & Öhman (2012) Noggranna etiska 
överväganden har skett i och 
med att studien baseras på 
videoinspelningar av barn 
(2012:447).  

Ja 

Klaar & Öhman (2014) Noggranna etiska 
överväganden har skett i och 
med att studien baseras på 
videoinspelningar av barn 
(2014:238-239).  

Ja 

Sandell & Öhman (2010) I denna studie framgår inte 
uttryckligen hur etiska 
överväganden gjorts men 
samtliga informanter är 
anonyma. 

Ja 
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- Innehållsanalys 

Baserat på artiklarnas och avhandlingarnas relevans för studiens frågeställningar 
valdes åtta stycken slutligen ut för vidare innehållsanalys (se Tabell 5). Metoden 
innehållsanalys valdes eftersom skillnader och likheter i den utvalda litteraturen 
eftersöktes (Larsen, 2009:101). De utvalda avhandlingarna och artiklarna lästes i sin 
helhet flertalet gånger innan stycken började markeras med nyckelord varifrån 
underrubriker till varje frågeställning utformades. För lärares intentioner valdes 
underrubrikerna helhetsperspektiv, komplement till klassrumsundervisning, motivation och 
självförtroende, förstahandserfarenheter samt intresse för naturen. Beträffande hur elever kan 
stödjas av utomhuspedagogik valdes underrubrikerna erfarenheter och minnen, sinnen och 
autentiska situationer. För utmaningar med utomhuspedagogik som arbetssätt valdes 
underrubrikerna lärarens kompetens och inställning, planering och strukturering samt praktiska 
utmaningar. Larsen (2009:101) skriver att det är viktigt att dela in den information som 
hittas i sådana underrubriker, eller kategorier, för att likheter och skillnader ska kunna 
identifieras. Detta moment eliminerar även de delar av de granskade studierna som 
inte är relevanta för frågeställningarna (a.a. 2009:101). De underrubriker som 
identifierades vid innehållsanalysen, samt artiklarnas och avhandlingarnas koppling till 
respektive underrubrik, kan ses i Bilaga 1. Avslutningsvis samlades samtliga relevanta 
utdrag från de granskade studierna under respektive underrubrik vilket kan ses i 
följande resultatdel.    

 
Resultat 
I detta avsnitt presenteras vad aktuell forskning säger om valt område i förhållande till 
studiens frågeställningar. För att redovisa detta på ett tydligt sätt har resultatet delats 
upp utifrån frågeställningarna samt därefter i underrubriker som identifierats i 
innehållsanalysen.    
 
Vad är lärarens intentioner med utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga 
undervisningen?  

De intentioner lärarna, enligt tidigare forskning, har med utomhuspedagogik i den 
naturvetenskapliga undervisningen har i resultatet delats upp i underrubrikerna 
helhetsperspektiv, komplement till klassrumsundervisning, motivation och självförtroende, 
förstahandserfarenheter samt intresse för naturen.  
 
- Helhetsperspektiv 

En intention flera lärare nämner i Lidestavs, Ottanders och Wilhelmssons (2012:38) 
studie är att de strävar efter att erbjuda elever ett helhetsperspektiv genom att 
använda utomhuspedagogik som de menar ger en holistisk, autentisk bild av naturen 
där de naturvetenskapliga begreppen kan interagera med varandra. Forskarna 
beskriver hur lärarna har som mål med utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga 
undervisningen att elever, genom att använda sina teoretiska kunskaper i praktiska 
sammanhang, ska få en djupare förståelse för hur fenomen i naturen hänger samman 
(a.a. 2012:33). En lärare i Magntorns och Helldéns (2006b:77) studie instämmer men 
belyser samtidigt vad hen anser vara ett problem med skolböcker som hen menar inte 
knyter mindre delar till större sammanhang. Hen uttrycker sig på följande sätt:  
 

“Yes it is not only about names and recognition but how to 
understand the whole, kind of. But the schoolbooks have to be a 
support. They have to be written to combine the separate parts in 
a way that helps the teacher to teach this way. Otherwise it would 
be too difficult. Schoolbooks today don’t tie it together. They may 
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start with the plants in the meadow but they don’t tie it to 
ecology. This must change” (Magntorn & Helldén, 2006b:77).  

 
- Komplement till klassrumsundervisning 

Synen på utomhuspedagogik som ett komplement till klassrumsundervisning är 
vanligt förekommande i flera av de granskade studierna (Lidestav, Ottander & 
Wilhelmsson, 2015:223, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:37, Magntorn & 
Helldén, 2006b:75). Detta då lärarna i exempelvis Lidestavs, Ottanders och 
Wilhelmssons (2012:37) studie anser det viktigt att kombinera teoretisk kunskap med 
erfarenhetsbaserad sådan. En del av lärarna i Lidestavs, Ottanders och Wilhelmssons 
(2015:223) andra studie håller med och beskriver det som sitt mål att genom 
utomhuspedagogik förstärka begreppsmässig kunskap de arbetat med teoretiskt i 
klassrummet. Det händer även att lärarna, på omvänt sätt, använder elevernas 
erfarenheter från utomhuspedagogiken för att stimulera deras lärprocesser inomhus 
vid till exempel skrivuppgifter (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2015:220). 
Utemiljön används då som en alternativ arena och ett viktigt komplement till 
klassrumsundervisning (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2015:218).  

Lärarna i Magntorns och Helldéns (2006b:75) studie håller med då de menar att 
fältstudier i naturvetenskap är mycket viktigt för elevers lärande men att dessa bör 
kombineras med inomhusundervisning för bästa resultat. En av dem uttryckte sig på 
följande sätt:  
 

“Both the outdoor and the indoor activities are important. To 
catch the animals yourself gives a completely different experience 
compared to if the teacher brought the animals to the class. But to 
work with the material is easier to do indoors and often students 
concentrate better indoors” (Magntorn & Helldén, 2006b:75). 

 

I Lidestavs, Ottanders och Wilhelmssons (2012:37) studie framkommer dock att 
lärarna ser på inom- och utomhusundervisning på olika sätt. Somliga anser att den 
undervisning som sker utomhus alltid ska vara praktisk och den som sker inomhus 
teoretisk medan andra anser att fokus ska ligga på att förmedla kunskap i bästa 
möjliga sammanhang, vare sig detta är inom- eller utomhus (a.a. 2012:37).   

 
- Motivation och självförtroende 

Som nämnt ovan anses utomhuspedagogik kunna stimulera även 
klassrumsundervisningen. Detta genom att det exempelvis, enligt lärarna i Lidestavs, 
Ottanders och Wilhelmssons (2015:220) studie, tros kunna stärka elevers 
självförtroende. Positiva känslor av lyckade prestationer utomhus tros nämligen 
kunna överföras även till teoretiska ämnen inomhus (a.a. 2015:220). Lidestav, 
Ottander och Wilhelmsson (2012:34) har fått liknande resultat i sin andra studie då 
lärarna uppger att praktiska aktiviteter med riktiga, synliga resultat kan ge eleverna en 
känsla av framgång. Detta kan de sedan minnas och relatera till när de är tillbaka i 
klassrummet (a.a. 2012:34). Somliga lärare poängterar betydelsen av detta, inte minst 
för elever med bristande motivation eller inlärningssvårigheter. Lyckas inte eleven 
med de teoretiska klassrumsuppgifterna anses utomhuspedagogik utgöra ett viktigt 
alternativ i syfte att stärka självförtroendet (a.a. 2012:35, 37).    

 
- Förstahandserfarenheter 

Flera lärare anser det viktigt att elever får studera verkliga saker och inte enbart ta del 
av andrahandsinformation genom exempelvis böcker och film (Lidestavs, Ottanders 
& Wilhelmssons, 2012:34, Magntorn & Helldén, 2006b:75). Lärarna i Lidestavs, 
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Ottanders och Wilhelmssons (2012:36-37) studie menar att lärande i sin rätta kontext 
genom förstahandserfarenheter leder till livslång och välförstådd kunskap gällande 
naturfenomen och samband i naturen. En av lärarna i Magntorns och Helldéns 
(2006b:75) studie instämmer och beskriver hur hen minns sin egen skoltid. Eleverna 
fick då kopiera saker ur böcker och memorera dessa vilket ledde till ett kortsiktigt 
lärande som snart glömdes bort. Hen anser att mycket tid gått förlorad under skolåren 
på grund av denna typ av undervisning men att det lyckligtvis ser annorlunda ut idag 
då fler lärare förstår vikten av elevers behov av egna naturupplevelser för lärande: 
 

“… You need first hand experiences. To touch it, hold it and listen 
to it and feel it. Otherwise I’m here and the nature is out there. If 
you have been out and tried this you can compare and you have 
references when you come out in different types of nature” 
(Magntorn & Helldén, 2006b:75). 

 
Precis som läraren i citatet anser flera av de lärare Lidestav, Ottander och 
Wilhelmsson (2012:35-36) intervjuat att förstahandserfarenheter erbjuder eleverna 
möjligheten att utforska naturfenomen och objekt med flera sinnen. Sinnenas 
betydelse för lärande anses stor av flertalet intervjuade lärare (Magntorn & Helldén, 
2006b:75, 80, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:35-36).   
 
- Intresse för naturen 

Som nämnt ovan avser flera lärare gynna elevers lärande genom 
utomhuspedagogikens förstahandserfarenheter eftersom flera sinnen används då. När 
flera sinnen används anser exempelvis lärarna i Lidestavs, Ottanders och 
Wilhelmssons (2012:36) studie att elevernas intresse för naturen kan stimuleras. Att 
som lärare, genom utomhuspedagogik i undervisningen i naturvetenskap, skapa ett 
intresse för, samt en omsorg om, naturen är en intention som lyfts i flera studier 
(Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2015:219, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 
2012:36, Magntorn & Helldén, 2006b:74). Utöver att väcka intresse och omsorg anser 
lärarna att bruket av sinnen kan väcka elevernas nyfikenhet för naturen vilket i 
förlängningen tros kunna främja en livslång lust till lärande (Lidestav, Ottander & 
Wilhelmsson, 2012:37-38). Sandells och Öhmans (2010:121, 122) studie visar att den 
inställning vi människor har till naturen, som grundas i unga år, tenderar att vara 
bestående och utgöra en av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av intresse och 
engagemang för naturen. Utomhuspedagogik kan på detta sätt leda till att eleverna 
skapar och bygger upp personliga relationer till naturen (a.a.2010:121).  
 
På vilket sätt stödjer utomhuspedagogik yngre elevers lärande i naturvetenskap? 
Under denna frågeställning har resultatet delats upp genom tre underrubriker som 
beskriver tidigare forsknings syn på hur utomhuspedagogik kan stödja elevers lärande 
i naturvetenskap – erfarenheter och minnen, sinnen och autentiska situationer.  
   
- Erfarenheter och minnen 

Både Magntorn och Helldén (2006a) samt Klaar och Öhman (2012, 2014) har i sina 
studier observerat barn då de utforskar naturen och funnit att erfarenheter och 
minnen har betydelse för barns lärande. Magntorn och Helldén (2006a:6, 8) 
observerade 10–11-åringars fältstudier vid ett vattendrag och fann då att den praktiska 
erfarenheten av att själva ha fångat och studerat djur hjälpte samtliga elever att föra 
diskussioner om djuren i efterhand. Enligt forskarna verkade spännande händelser 
såsom förstahandserfarenheter utomhus vara viktiga för att minnas kunskap (a.a. 
2006a:8). De får medhåll av Klaar och Öhman (2012:451) som i sina studier 
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observerat yngre förskolebarn då de upplever naturfenomen med kroppen. De menar, 
efter sina observationer kring barns utforskande av olika naturmaterial, exempelvis 
sand, vatten och snö, att det fysiska utforskandet gör det möjligt för barn att skapa 
kroppslig, erfarenhetsbaserad kunskap om sådant som vattnets olika faser och 
sandens konsistens när den är torr respektive blandad med vatten (Klaar & Öhman, 
2014:241). Under en observation lägger de märke till hur ett barn, då hen utforskar 
sin närmiljös isiga backar, genom erfarenheter anpassar sitt sätt att agera (Klaar & 
Öhman, 2012:449, 451). Genom det kroppsliga lärandet upplever barnet fenomenet 
friktion och forskarna anser det troligt att dessa erfarenheter kommer göra det möjligt 
för barnet att agera på ett, för situationen, mer passande och erfaret sätt i framtiden 
(a.a. 2012:449, 451). Klaar och Öhman (2012:451) menar även att det finns goda skäl 
att tro att sådana kroppsliga erfarenheter är grundläggande för barns framtida lärande 
om naturens fenomen och processer. Detta bekräftar vad många förskolelärare har 
upplevt, nämligen att barn lär sig mycket och får erfarenheter om naturen genom sina 
fysiska möten med omvärlden (a.a. 2012:452).   

Sandell och Öhman (2010:124) belyser, även de, vikten av erfarenhetsbaserad, 
vardaglig förståelse för naturen. Med detta menar de att utöver vetenskapliga 
kunskaper om naturfenomen är det viktigt att barn utvecklar en förståelse för sig 
själva i relation till naturen (a.a. 2010:124). De beskriver detta genom ett exempel där 
vattentemperaturen mäts med en termometer för att på ett naturvetenskapligt sätt 
avgöra hur varmt eller kallt det är jämfört med att på ett mer vardagliga sätt sticka ner 
handen för att avgöra om vattnet är kallt nog för att dricka eller varmt nog för att 
bada i (a.a. 2010:124). De menar att utomhuspedagogik kan leda till sådan 
erfarenhetsbaserad kunskap om naturen och att det därför är ett viktigt komplement 
till teoretisk undervisning (a.a. 2010:124). Sandell och Öhman (2012:126) poängterar 
även vikten av att elever genom erfarenhet utvecklar förståelse för människans 
beroende av naturens resurser för mat, vatten, energi och material. Då de menar att 
detta beroende blivit mer osynligt i dagens samhälle anser de det viktigt att elever, i 
naturen, får erfara hur detta behov ser ut för att utveckla en förståelse för människans 
förhållande till naturen och dess resurser (a.a. 2010:126).     

 
- Sinnen 
När barn, likt under föregående rubrik, lär naturvetenskap genom kroppslig 
erfarenhet använder de sina sinnen. Detta är, som tidigare nämnt, i linje med lärares 
intentioner för utomhuspedagogik då flera av dem anser sinnenas betydelse för 
lärande vara stor (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:35-36). 
Utomhuspedagogiken spelar här en viktig roll då eleverna får möjlighet att uppleva 
och utforska med hjälp av fler sinnen än de kan göra inomhus (a.a. 2012:35-36). Flera 
av lärarna i Magntorns och Helldéns (2006b:76) studie menar att erfarenheter från 
naturen upplevda med alla sinnen underlättar förståelsen för objekt, fenomen och 
samband. Detta uttrycks av en lärare genom citatet:  

 
“… You hook everything up in a different way when you 
experience it with all senses. You must have walked in the moss to 
be able to understand the forest” (Magntorn & Helldén, 2006b:76). 
 

Elva av studiens tretton lärare anser att sinnenas betydelse för lärande tillsammans 
med fascinerande upplevelser i naturen är av högsta vikt, inte minst för lagring av 
kunskap (Magntorn & Helldén, 2006b:76). Samtliga lärare har dock, vid följdfrågor, 
svårt att definiera varför de anser sinnena ha en så pass stor betydelse för lärande. De 
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är starkt övertygade om att så är fallet men någon direkt förklaring, utöver hänvisning 
till den egna erfarenheten, kan inte ges (a.a. 2006b:76).  
 
- Autentiska situationer 

I ovanstående citat beskriver en av lärarna i Magntorns och Helldéns (2006b:76) 
studie hur elever behöver använda sina sinnen för att lära. Detta citat kan relateras till 
tron på vikten av autentiska situationer. Flera forskare är nämligen överens om att 
autentiska lärosituationer där objekt och fenomen upplevs och studeras i sin verkliga 
kontext är givande för elevers lärande (Magntorn & Helldén, 2006a:8, Magntorn & 
Helldén, 2006b:71-72, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:33-34). Enligt 
Magntorns och Helldéns (2006a:8) studie upplever många elever teoretisk kunskap 
kring naturfenomen som abstrakt och svårrelaterad i jämförelse med naturens 
autentiska exempel. Lärare i Magntorns och Helldéns (2006b:71-72) andra studie 
instämmer då de anger objekts och fenomens autenticitet som den näst viktigaste 
faktorn för elevers motivation att lära. En av dem uttryckte sig såhär:   

 
“It is so important to have the first hand experiences of reality- 
you have to go out and study the real thing that is important” 
(Magntorn & Helldén, 2006b:72). 

 
Även lärare i Lidestavs, Ottanders och Wilhelmssons (2012:33-34) studie poängterar 
vikten av studier av verkliga objekt och fenomen som ger synliga resultat. En av 
lärarna tar upp ett exempel då elever observerat en fågelunge i skogen och berättar att 
hen anser att sådana verkliga naturupplevelser kan öppna elevernas ögon för hur 
spännande naturen är, generera fler undersökande frågor samt skapa ett behov av 
fördjupad kunskap (a.a. 2012:34).  
 
Vilka utmaningar finns med utomhuspedagogik i undervisningen i naturvetenskap? 

Under denna frågeställning har resultatet delats in i de områden forskningen beskrivit 
som utmaningar för utomhuspedagogik som arbetssätt i naturvetenskap – lärarens 
kompetens och inställning, planering och strukturering samt praktiska utmaningar.  
  
- Lärarens kompetens och inställning 

Lärarens kompetens spelar en viktig roll när undervisningen flyttas från klassrummet 
och ut i naturen. De lärare Magntorn och Helldén (2006b:71-72) intervjuat är väl 
medvetna om lärarens vikt då åtta av tretton anser läraren vara den viktigaste faktorn 
för elevers motivation vid undervisning utomhus. En anledning till detta är vikten av 
lärarens förmåga att inspirera och entusiasmera elever samt trigga deras nyfikenhet 
(a.a. 2006b:72). Saknar läraren förmågan att motivera sina elever, exempelvis på grund 
av bristande kunskap, självförtroende eller negativ attityd gentemot 
utomhuspedagogik, kan detta, enligt flera lärare, utgöra ett hinder för givande 
utomhuspedagogiska aktiviteter (a.a. 2006b:74, 79).      

Samtliga lärare i Magntorns och Helldéns (2006b:72, 79) studie anser dock att en 
lärares kompetens inte bara innebär att hen kan inspirera sina elever utan även att hen 
besitter relevant ämneskunskap inom naturvetenskap samt didaktisk kunskap för att 
kunna genomföra lärorika och välplanerade lektioner utomhus. Det råder dock skilda 
åsikter kring vad som är viktigast. Nio av de tretton lärarna anser att en känsla av 
trygghet inom utomhuspedagogik är viktigare för att de ska genomföra undervisning 
utomhus än vad själva ämneskunskaperna är. Dessa lärare ansåg brist på erfarenhet 
vara det största hindret för utomhuspedagogik i grundskolan (a.a. 2006b:72). Fyra av 
lärarna höll dock inte med utan menar att ämneskunskap är viktigare än kunskap i 
utomhuspedagogik. En av dem uttryckte sig såhär: 
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“It has to do with content knowledge more than pedagogical 
knowledge. My experience from seeing many classes and their 
teachers is that this is the most common reason for not going out” 
(Magntorn & Helldén, 2006b:73).  

 
Klaar och Öhman (2014:249) anser både ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper 
viktiga då de belyser vikten av att lärare kan verbalisera och aktivt utmana barnens 
föreställningar då de upptäcker naturens fenomen och processer. De menar dock att 
den demokratiska grundinställningen i svensk förskola kan orsaka svårigheter gällande 
i vilken utsträckning elever ska upptäcka naturen på egen hand och hur mycket lärare 
ska guida (a.a. 2014:241). De har under sin studie observerat ett fritt upplägg där 
barnen i stor utsträckning får skapa mening i sin naturlivetenskapliga omgivning på 
egen hand vilket, enligt dem, kan resultera i att barnen går miste om lärande kring 
okända naturfenomen och processer (a.a. 2014:241, 249). Detta visade sig exempelvis 
genom uteblivet verbalt stöd där personalen under naturvetenskapligt upptäckande 
samtalade med barnet på ett vardagligt språk istället för ett ämnesmässigt språk som 
kunnat leda till naturvetenskaplig begreppskunskap (a.a. 2014:249).  

För att lärares kompetens inte ska sätta käppar i hjulet för lyckad 
utomhuspedagogik anser flera forskare att lärarutbildningen bör involvera både 
teoretiska och praktiska perspektiv och erbjuda framtidens lärare möjligheten att 
utveckla sin förmåga att uppmärksamma lärsituationer och meningsskapande när det 
uppstår (Klaar & Öhman, 2014:249, Magntorn & Helldén, 2006b:73, 79). 
 
- Planering och strukturering 
Lärares planering, strukturering och uppföljning av undervisning är avgörande för om 
utomhuspedagogik leder till lärande för eleverna eller ej (Lidestav, Ottander & 
Wilhelmsson, 2012:34-35, 38, Magntorn & Helldén, 2006b:72). Lidestav, Ottander 
och Wilhelmsson (2015:226) poängterar att läraren under sin planering bör fundera 
över hur den utomhuspedagogiska lektionen ska struktureras eftersom ogenomtänkt 
planering innebär en överhängande risk för att de för lektionen avsedda målen inte 
överensstämmer med det faktiska utfallet. De menar även att det finns en hög tro på 
utomhuspedagogikens positiva effekter på lärande vilken exempelvis kan leda till att 
väl beprövade metoder och upplägg, som kunnat leda till avsedd kunskap, åsidosätts 
för utomhuspedagogikens skull (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2015:226).  

Återigen belyses lärarutbildningens viktiga uppgift då Lidestav, Ottander och 
Wilhelmsson (2015:228) efterfrågar en förbättring av lärares färdigheter gällande 
planering och strukturering av utomhuspedagogiska lektioner. De anser att lärare 
behöver diskutera avsikter, mål och verktyg för att kunna planera lektioner som leder 
till avsedda kunskapsresultat genom utomhuspedagogik (a.a. 2015:228).   
 
- Praktiska utmaningar 
Lärarna i Wilhelmssons (2012:34) studie berättar att elevers brist på lämpliga kläder 
och skor utgör en utmaning för utomhuspedagogik. På grund av detta väljer de att 
förlägga undervisning utomhus företrädelsevis under höst och vår för att inte dåliga 
upplevelser ska få eleverna att tappa intresset för att vistas i naturen (a.a. 2012:34). 
Lärare i Magntorns och Helldéns (2006b:75) studie håller med och en lärare nämner 
gummistövlar som ett exempel:    
 

“Some kids simply don’t have them and then you can’t force them 
to buy them and the school cannot buy them” (Magntorn och 
Helldén, 2006b:75). 
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Flera lärare ansåg dock inte att detta fick hindra utevistelse eftersom de menade att 
problemet, genom god förberedelse, kunde undvikas (Wilhelmsson, 2012:36).   

En annan praktisk utmaning som uttrycks av en av lärarna i Magntorns och 
Helldéns (2006b:73-74) studie är att eleverna saknar baskunskaper. Hen har, som ett 
exempel, endast tre elever med svenskt ursprung i sin klass och menar att detta kan 
skapa utmaningar då eleverna saknar baskunskaper om den svenska naturen (a.a. 
2006b:73). Hen menar även att elever med annat ursprung kan känna en oro för att 
vistas ute i okänd mark och att denna oro behöver övervinnas innan 
utomhuspedagogik kan anses vara givande (a.a. 2006b:74).    

Magntorn och Helldén (2006b:75) beskriver klasstorleken samt att lärarna ofta 
arbetar ensamma i sin klass som en annan praktisk utmaning. Detta resulterar för 
somliga lärare i en oro, inte i första hand för elevernas säkerhet, utan oron har snarare 
att göra med att lyckas bibehålla disciplinen och inte tappa kontrollen över situationen 
(a.a. 2006b:75, 79). Även bristen på närhet till sådan natur som skulle kunna anses 
tillföra undervisningen något framhålls som en utmaning (a.a. 2006b:73-74). 
Majoriteten av de lärare Magntorn och Helldén (2006b:73) intervjuat anser att detta 
kan vara en anledning till att andra lärare väljer att inte gå ut. Tio av de tretton lärarna 
anser dock inte själva att detta är ett problem utan menar, som en av dem uttryckte 
sig, att ett erfaret öga med lätthet kan finna lärorik miljö i skolans närhet, till och med 
på skolgården (Magntorn & Helldén, 2006b:73).  

 
Resultatsammanfattning 

Lärarna i den granskade litteraturen har flertalet intentioner då de väljer att arbeta 
med utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga undervisningen. De anser 
exempelvis att utomhuspedagogik kan komplettera klassrumsundervisningen på så 
sätt att inom- och utomhusundervisning tillsammans utgör en helhet där teoretisk 
kunskap kombineras med praktiska övningar (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 
2015:223, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:37, Magntorn & Helldén, 
2006b:75-76). Att få ta del av naturvetenskapliga objekt, fenomen och samband i sin 
verkliga kontext anses också viktigt då det kan leda till fördjupad, livslång och 
välförstådd kunskap (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:34-36, 37, Magntorn & 
Helldén, 2006b:75). Utomhuspedagogikens praktiska övningar anser lärarna särskilt 
givande för elever med bristande självförtroende, motivation eller 
inlärningssvårigheter då de därigenom kan få lyckade resultat och positiva 
erfarenheter som stärker deras självförtroende (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 
2015:220, 2012:34-35, 37). Att elever får uppleva naturvetenskap genom 
förstahandserfarenheter då flera sinnen används är även det en av lärarnas intentioner. 
Att flera sinnen används under utomhuspedagogiska aktiviteter tros stimulera elevers 
intresse och nyfikenhet för, samt omsorg om, naturen (Lidestav, Ottander & 
Wilhelmsson, 2012:35-36, Magntorn & Helldén, 2006b:80). Att detta intresse väcks 
tidigt i livet anses viktigt då den inställning vi har till naturen grundas i unga år och 
tros kunna leda till ett engagemang för naturen samt en livslång lust att lära om 
densamma (Sandell & Öhman, 2010:121, 122).  

Utomhuspedagogik kan stödja elevers lärande i naturvetenskap på flera sätt. 
Erfarenheter och minnesvärda upplevelser i autentisk kontext är exempelvis bra för 
minnet av kunskap samt förståelsen för naturens olika fenomen och samband 
(Magntorn & Helldén, 2006a:6, 8, Magntorn & Helldén, 2006b:71-72, Lidestav, 
Ottander & Wilhelmsson, 2012:33-34). Sådan erfarenhetsbaserad kunskap kan leda till 
att eleverna utvecklar en förståelse för sig själva i relation till naturen samt 
människans beroende av densamma (Sandell & Öhman, 2010:124, 126). Fysiska 
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upptäckter anses vara grundläggande för barns framtida lärande i naturvetenskap och 
våra sinnen tillskrivs stor betydelse, av flera lärare, då barn upptäcker sin omvärlds 
naturvetenskapliga objekt, fenomen och samband (Klaar & Öhman, 2012:451, 
Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:35-36, Magntorn & Helldén, 2006b:76). 
Lärarna har dock svårt att definiera vad denna starka tro på sinnenas betydelse 
grundar sig på (Magntorn & Helldén, 2006b:76).   

Utomhuspedagogikens utmaningar involverar exempelvis lärares kompetens som 
anses vara avgörande för om lektionerna blir välplanerade, välorganiserade och 
lärorika för eleverna (Magntorn & Helldén, 2006b:71-72, 79). Åsikterna går isär kring 
huruvida ämneskunskap eller didaktisk kunskap är viktigast för att bedriva lyckade 
lektioner utomhus men enighet råder kring att en otrygg lärare, vare sig det beror på 
bristande ämneskunskap eller didaktisk kunskap, får svårt att motivera och engagera 
sina elever (Magntorn & Helldén, 2006b:72, 74, 79). Lärares förmåga att verbalisera 
naturvetenskap, samt guida eleverna i deras naturvetenskapliga upptäckter anses 
utgöra utmaningar liksom praktiska saker, exempelvis elevers brist på lämplig klädsel 
och närområdets natur (Klaar & Öhman, 2014:241, 249, Wilhelmsson, 2012:34, 
Magntorn & Helldén, 2006b:73-75). Dessutom finns det både elever och lärare som 
känner en oro inför att vistas i naturen (Magntorn & Helldén, 2006b:74). Detta kan 
bero på ovana eller, för lärares del, på en osäkerhet kring sin egen förmåga att 
bibehålla disciplinen i klassen (a.a. 2006b:75, 79).     

 
Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras inledningsvis studiens metod samt dess styrkor och 
svagheter (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:50). Därefter diskuteras 
resultatet kopplat till bakgrund samt skolans styrdokument och förslag för vidare 
forskning ges.    

 
Metoddiskussion 

För att en systematisk litteraturstudie som denna ska ha hög reliabilitet bör samtliga 
steg redovisas tydligt så att studien kan upprepas med samma resultat vid ett annat 
tillfälle (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:28, 52, 103). Denna studie 
anses redovisa tillvägagångssättet på ett sådant sätt och kan därmed anses ha hög 
reliabilitet. För att man ska kunna dra generella slutsatser från en studies resultat bör 
flera kriterier uppfyllas, bland annat att ett visst antal personer tillfrågats (Eliasson, 
2013:30). Generaliserbarheten kan i detta fall anses relativt låg då denna 
litteraturstudie baserats på relativt få avhandlingar och artiklar där flertalet av dem 
varit kvalitativa. Validiteten mäter om studien undersöker det som avsetts undersökas 
(a.a. 2013:99, 105). I denna studie har avsikten varit att besvara dessa frågeställningar: 
Vad är lärares intentioner med utomhuspedagogik i undervisningen i naturvetenskap för yngre 
elever?, På vilket sätt stödjer utomhuspedagogik yngre elevers lärande i naturvetenskap? och Vilka 
utmaningar finns med utomhuspedagogik som arbetssätt i undervisningen i naturvetenskap för yngre 
elever? Att sökorden mynnat ur frågeställningarna utgör en styrka då förutsättningarna 
för att studien ska få en god validitet därmed ökar. De sökord som använts i studien 
har varit både svenska och engelska trots att endast studier genomförda i Sverige 
eftersökts. Detta för att sökresultatet inte skulle utesluta litteratur genomförd i Sverige 
men skriven på engelska. De sökord som använts kan anses vara breda vilket kan vara 
både en styrka och en svaghet för studien. Då breda sökord såsom naturvetenskap 
använts istället för mer specifika sådana som exempelvis biologi kan artiklar och 
avhandlingar som på så sätt specificerat sitt innehåll utebli från sökresultatet. Å andra 
sidan fångas de studier som använt ett bredare perspektiv upp. Detta är dock en 
aspekt läsaren av studien bör ha i åtanke.  
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Utöver detta kan studiens förändrade syfte ha påverkat sökresultatet. Syftet var 
från början att undersöka utomhuspedagogiken från förskolan och upp till och med 
årskurs 3 men eftersom sökningarna resulterade i stadieöverlappande litteratur 
(exempelvis årskurs 3-4) ändrades syftet till att undersöka förskolan till och med 
årskurs 6. Därav förekommer specifika sökord för lågstadiet exempelvis primary school 
men inte middle school vilket får anses utgöra en svaghet då studier utförda på 
mellanstadiet kan ha uteblivit från resultatet. Synonymer till ord exempelvis elementary 
school har inte heller involverats i sökningen vilket kan ha påverkat resultatet. De 
studier som granskats har dock varit spridda över de aktuella årskurserna vilket gör att 
resultatet ändå bör kunna anses tillförlitligt för dessa årskurser.  

Studiens syfte har fått styra i valet av databaser men det är möjligt att relevant 
litteratur förbisetts genom att databaser valts bort. Då målet var att finna litteratur om 
den svenska skolan fokuserades sökningen inledningsvis på den svenska databasen 
avhandlingar.se. För att utöka resultatet söktes sedan i NorDiNa och avslutningsvis i 
Eric (Ebsco). För att säkerställa att relevant litteratur inte förbisetts hade fler 
databaser kunnat användas. Tidsramarna för studien begränsade dock denna 
möjlighet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:31).  

De avgränsningar som använts anses inte ha begränsat studien då det endast rört 
sig om årtal för att finna aktuell litteratur (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013:31) och peer-review för att finna granskad sådan (a.a. 2013:62). Att artiklarna 
och avhandlingarna genomgått denna typ av granskning gör att de kan antas vara 
korrekt genomförda och relevanta att basera denna studie på vilket utgör en styrka. 
Vid sökning i avhandlingar.se samt NorDiNa skrevs aldrig avgränsningarna in utan de 
kontrollerades manuellt i efterhand. Vid sökningar i Eric (Ebsco) skrevs 
avgränsningarna in i sökmotorn. Det har dock framgått i samtliga studier att etiska 
överväganden skett då informanterna exempelvis varit anonyma. 

Vid sökning i databasen Eric (Ebsco) framkom flera utländska studier. Då syftet 
med denna studie var att undersöka den svenska skolan valdes dessa bort och vid den 
sista sökningen adderades ordet Swedish. Detta gav ett relevant resultat vilket gör att 
det möjligen skulle styrkt studien om detta sökord involverats tidigare i sökprocessen. 
Beträffande ur- och bortval har dessa skett baserat på hur väl författaren anser att 
avhandlingarna och artiklarna fokuserar de aktuella områdena. Detta kan möjligen ses 
som en svaghet för studien.  

 
Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka vad tidigare forskning 
säger om lärares intentioner, elevers lärande samt utmaningar med utomhuspedagogik 
i den naturvetenskapliga undervisningen i förskolan till och med årskurs 6. För att 
besvara detta kommer litteraturstudiens resultat här diskuteras i förhållande till 
skolans styrdokument samt litteratur beskriven i bakgrundsavsnittet, uppdelat utifrån 
de tre frågeställningarna.    
 
- Vad är lärarens intentioner med utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga 
undervisningen?  

Denna studie visar att lärares intentioner med utomhuspedagogik i den 
naturvetenskapliga undervisningen är att elever ska utveckla en förståelse för naturens 
samband samt erbjuda ett komplement till klassrumsundervisning för att teori och 
praktik ska samspela (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2015:223, Lidestav, 
Ottander & Wilhelmsson, 2012:37, Magntorn & Helldén, 2006b:75-76). Studien visar 
att lärare anser att utomhuspedagogik kan erbjuda eleverna en möjlighet till ökad 
förståelse för naturens samband medan böckerna de får ta del av inomhus inte gör 



 

26 
 

det. En lärare beskriver att skolböckerna snarast fokuserar på detaljer i naturen utan 
att koppla dessa till en större helhet (Magntorn & Helldén, 2006b:77). Dahlgren 
(2007:43) instämmer då han menar att den naturvetenskap som lärs inomhus genom 
böcker är lösryckt från sitt rätta sammanhang och därmed inte kan erbjuda eleverna 
det helhetsperspektiv som naturens autentiska miljö gör.  

Pragmatikerna Peirce och James ansåg redan från början att inom- och 
utomhuspedagogik skulle kunna komplettera varandra (Brügge och Szczepanski, 
2007:51). Enligt den här studien ser dagens lärare på saken på samma sätt och flera av 
dem menar att intentionen med utomhuspedagogik är att erbjuda eleverna en 
undervisning där teori och praktik samspelar (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 
2015:223, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:37, Magntorn & Helldén, 
2006b:75-76). Tanken med utomhuspedagogik är ofta att den praktiska kunskapen till 
stor del ska inhämtas genom utomhusaktiviteter men i denna studie visar det sig att 
det råder meningsskiljaktigheter lärarna emellan gällande huruvida utomhuspedagogik 
alltid måste stå för praktiskt lärande och undervisning inomhus för teoretiskt lärande 
(Brügge & Szczepanski, 2007:51, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:37). Flera 
lärare ansåg det oviktigt var lärande sker så länge kunskapen förmedlas på bästa sätt 
för elevers förståelse (a.a. 2012:37). Trots detta upprepas det återkommande i de 
granskade studierna hur utomhuspedagogik anses givande då den kan komplettera 
den teoretiska klassrumsundervisningen med sina praktiska övningar (Lidestav, 
Ottander & Wilhelmsson, 2015:223, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:37, 
Magntorn & Helldén, 2006b:75-76). Detta tyder på en viss benägenhet att ändå se den 
undervisning som sker utomhus som praktisk och den som sker inomhus som 
teoretisk vilket eventuellt kan begränsa lärarens sätt att tänka kring utomhuspedagogik 
och därmed undervisningens möjligheter. Det nämns inte i läroplanen var teoretisk 
undervisning ska ske vilket gör att den skulle kunna äga rum utomhus i de fall då 
detta anses givande för eleverna.   

Studien visar även att lärarna avser motivera sina elever genom 
utomhuspedagogik, stärka deras självförtroende och intresse för naturen samt erbjuda 
dem förstahandserfarenheter som tros leda till djupare lärande än det som sker genom 
andrahandsinformation hämtad från exempelvis böcker (Lidestav, Ottander & 
Wilhelmsson, 2012:34-37, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2015:220, Magntorn & 
Helldén, 2006b:80). Att hjälpa elever utveckla ett intresse för och en relation till 
naturen, beskrivs av Sjölander (2007:155) och Brügge och Szczepanski (2007:87) som 
en av utomhuspedagogikens viktigaste uppgifter. Denna studie visar att lärarna i de 
granskade studierna tycks hålla med då de vid flera tillfällen poängterar detta 
(Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2015:219, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 
2012:36, Magntorn & Helldén, 2006b:74, Sandell & Öhman, 2010:121). De anser 
även att naturintresset bör grundläggas tidigt i livet då det tros kunna utvecklas under 
årens gång och leda till en livslång lust att lära om naturen (Sandell & Öhman, 
2010:121, 122, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:37-38). Idag då svenska 
ungdomars naturvetenskapliga resultat uppvisar en nedåtgående trend i PISAs 
undersökningar (Skolverket, 2013:103) kan möjligen behovet av detta intresse för 
naturvetenskap vara större än någonsin. Svenska ungdomar uppger själva, enligt 
PISAs undersökning (a.a. 2013:103), att de inte känner sig positivt inställda till de 
naturvetenskapliga ämnena. I Skolverkets kommentarsmaterial till ämnet biologi 
beskrivs hur människans intresse för naturen tidigare lett mänskligheten fram till 
viktiga upptäckter och att förhoppningen är att det ska göra det även i framtiden 
(Skolverket, 2016c:7). För att detta ska kunna ske behöver intresset för ämnet bli 
större. Denna studie visar att flertalet lärare, precis som författare nämnda i 
bakgrunden, påpekar att utomhuspedagogik är ett bra sätt att väcka detta intresse och 
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fortsättningsvis även motivera eleverna till naturvetenskapliga upptäckter (Sandell & 
Öhman, 2010:121, Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:36-38, Sjölander, 
2007:155, Brügge & Szczepanski, 2007:87).          
 
- På vilket sätt stödjer utomhuspedagogik yngre elevers lärande i naturvetenskap? 

Studien visar att utomhuspedagogik kan stödja elevers lärande i naturvetenskap 
genom egna erfarenheter upplevda i autentiska miljöer samt minnet av dessa i 
efterhand (Magntorn & Helldén, 2006a:6, 8, Magntorn & Helldén, 2006b:71-72, 
Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:33-34). Detta stöds av både Dahlgren 
(2007:50) och Strotz och Svenning (2004:29) då de poängterar vikten av egna 
erfarenheter i autentiska miljöer för att en djupare förståelse av naturen ska uppstå. 
Även läroplanen belyser detta område då ett av kunskapskraven för elever i årskurs 3 
är att de ska kunna samtala om naturvetenskapliga fenomen utifrån egna erfarenheter 
(Skolverket, 2016b:160). 

Studien visar även att den erfarenhetsbaserade kunskap utomhuspedagogik kan 
leda till utvecklar en förståelse hos eleverna för deras egen relation till naturen samt 
människans beroende av densamma (Sandell & Öhman, 2010:124, 126). Dagens 
inomhusundervisning präglas av vår tids teknologisamhälle vilket tagit oss människor 
bort ifrån de förstahandserfarenheter den verkliga naturen kan erbjuda (Glantz, 
Grahn & Hedberg, 2007:171). Detta medför att barn idag ställer sig själva vid sidan av 
naturen utan att förstå sitt eget behov av, eller relation till, den (a.a. 2007:171, Brügge 
& Szczepanski, 2007:29). Denna studie visar att flera lärare och forskare tror att 
utomhuspedagogik kan hjälpa till i utvecklandet av denna relation till naturen - en 
relation som tros kunna leda till en förståelse för hur beroende vi människor är av 
naturen vilket möjligen även skulle kunna öka intresset för densamma (Sandell & 
Öhman, 2010:121, 124, Magntorn & Helldén, 2006b:74, Brügge & Szczepanski, 
2007:87). Enligt läroplanen ska elever, både i förskola och grundskola, utveckla en 
förståelse för sin egen roll i naturens kretslopp (Skolverket, 2016a:7-8), en omsorg om 
naturen (a.a. 2016a:7-8, Skolverket, 2016b:12), ett intresse för sin omvärld (a.a. 
2016a:10, a.a. 2016b:156, 166, 177) och en förståelse för människans beroende av och 
påverkan på naturen (a.a. 2016a:10, a.a. 2016b:158). Om elever förstod vilket behov vi 
människor har av naturen och dess resurser samtidigt som de såg sig själva som en del 
i naturens kretslopp skulle de möjligtvis kunna känna ett djupare intresse för ämnet.  

Studien visar även att undervisning i naturvetenskap utomhus anses gynna elever 
då fler sinnen används (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:35-36, Magntorn & 
Helldén, 2006b:76). Sinnenas betydelse för lärandet och minnet poängteras även av 
exempelvis Brügge och Szczepanski (2007:31) då de beskriver hur sinnliga upplevelser 
kan leda till mer levande kunskap samt öka motivationen och förståelsen för 
omvärlden. Samtliga lärare i de undersökta studierna var rörande överens om att våra 
sinnen spelade en stor roll för lärande. Det visade sig dock att de hade svårt att luta 
sina åsikter mot fakta i denna fråga utan hänvisade snarast till egna känslor (Magntorn 
& Helldén, 2006b:76). Då det i läroplanen tydligt framgår att skolans undervisning ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan det anses intressant att 
lärarna så tveklöst tillskriver sinnena en så pass stor betydelse för lärande utan att ha 
något mer än sin egen erfarenhet och tro att referera till. Som denna studie visar 
används sinnena frekvent i utomhuspedagogik och lärarna i de granskade studierna 
anser därför utomhuspedagogik givande för eleverna. Dessa åsikter får stöd i 
forskning då exempelvis Sandell (2007:220-221) och Brügge och Szczepanski 
(2007:31) menar att sinnena har stor betydelse för lärande. De tillfrågade lärarna 
hänvisar dock som nämnt inte till forskning utan baserar sina åsikter på känslor.  
Enligt Lidestav, Ottander och Wilhelmsson (2015:228) finns det en hög tro på 
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utomhuspedagogikens positiva effekter som i vissa fall möjligen överdrivs. Om 
utomhuspedagogik används på ett genomtänkt sätt där aktuell forskning tas i 
beaktande kan det möjligen erbjuda eleverna fördelar som klassrumsundervisning inte 
gör. Används det dock utan eftertanke baserat på känslor och ogrundade åsikter kring 
exempelvis sinnenas betydelse skulle utomhuspedagogik eventuellt kunna få ett 
oförtjänt dåligt rykte då det möjligen inte kommer leda till avsett lärande.    

 
- Vilka utmaningar finns med utomhuspedagogik som arbetssätt i undervisningen i 
naturvetenskap för yngre elever?   

Denna studie visar att bristande lärarkompetens, gällande ämnes- och pedagogisk 
kunskap samt gällande planering och strukturering av lektioner, är en utmaning då 
lärare väljer att arbeta med utomhuspedagogik (Magntorn & Helldén, 2006b:71-75, 
79, Klaar & Öhman, 2014:241, 249). Beträffande lärares kompetens visar denna 
studie att det råder skilda meningar kring vad som är viktigast – ämneskunskap eller 
didaktisk kunskap, detta enligt lärarna i Magntorns och Helldéns (2006b:72) studie. 
Majoriteten av lärarna i studien ansåg det dock viktigare för dem att de besatt 
kunskaper i pedagogik än i ämnet naturvetenskap för att ta med sig sina elever och sin 
undervisning ut (2006b:72). Brügge och Szczepanski (2007:29, 32) poängterar dock att 
både ämneskunskap och pedagogisk kunskap är av största betydelse för lyckad 
utomhuspedagogik. De menar att läraren behöver ha ämneskunskap för att känna till 
när och var naturvetenskapliga fenomen kan bevittnas och pedagogisk kunskap för att 
genomföra lektionerna på ett för eleverna givande och inspirerande sätt (a.a. 2007:29, 
32). Strotz och Svenning (2004:34-35) menar att ämneskunskap är viktigt då somliga 
lärare känner en oro inför att undervisa i naturen eftersom de är rädda att inte besitta 
den kunskap som krävs för att svara på elevernas frågor. Flera forskare anser dock att 
det är viktigt att läraren inte ser sig själv som en allvetare som måste besitta samtliga 
svar (Brügge & Szczepanski, 2007:44, Strotz & Svenning, 2004:35).  

Denna studie visar även, beträffande pedagogisk kunskap, att balansen mellan hur 
mycket barn ska få upptäcka på egen hand och hur mycket pedagoger ska guida kan 
vara svår (Klaar & Öhman, 2014:241, 249). Vid för mycket eget upptäckande finns 
risken att naturvetenskapliga upptäckter går barnen förbi då vuxna inte hjälper dem 
att uppmärksamma okända sådana (a.a. 2014:241, 249). Brügge och Szczepanski 
(2007:43) samt Grahn (2007:59) påpekar dock att barn har en större förmåga än 
vuxna att upptäcka naturen och att de behöver få tid och utrymme för egna 
undersökningar samt möjlighet att fundera och reflektera över dessa för att skapa 
mening. Det är nämligen inte givande för eleverna om läraren omgående svarar på alla 
frågor (Brügge & Szczepanski, 2004:34-35). Detta kan eventuellt vara något som de, i 
studien, observerade pedagogerna har i åtanke då de väljer att avvakta och låta barnen 
upptäcka sin egen naturvetenskapliga omvärld. I läroplanen för förskolan beskrivs hur 
förskolans uppgift är att erbjuda barnen en trygg men utmanande och lekfull 
verksamhet som inspirerar dem att utforska sin omvärld (Skolverket, 2016a:6). Detta 
kan tolkas som att en balans mellan eget upptäckande och guidande lärare är viktigt. 
Denna studie visar på lärarutbildningens ansvar för att framtida lärare ska lyckas hitta 
denna balans (Klaar & Öhman, 2014:249). Lärare behöver nämligen utveckla sin 
förmåga att uppmärksamma lärsituationer när de spontant uppstår och då aktivt ta del 
av barnens meningsskapande (a.a. 2014:249). Strotz & Svenning (2004:34-35) 
instämmer då de anser det viktigt att lärare och elever upptäcker naturen tillsammans.  

Studien visar även att praktiska utmaningar exempelvis elevers och lärares 
oroskänslor inför vistelse och undervisning i naturen är utmaningar lärare kan stöta på 
då de väljer att arbeta med utomhuspedagogik (Magntorn & Helldén, 2006b:71-75, 
79, Wilhelmsson, 2012:34). Somliga elever saknar, enligt Brügge och Szczepanski 
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(2007:40), vana vid att vistas i naturen. I denna studie framkommer hur denna 
bristande erfarenhet av flera lärare ses som ett hinder för utomhuspedagogik eftersom 
barn av denna anledning kan uppleva oro inför en undervisningssituation som 
förläggs utomhus (Magntorn & Helldén, 2006b:74-75). Utomhusvistelser anses dock 
kunna råda bot på denna oro, särskilt om de sker tillsammans med en motiverande 
och inspirerande lärare (Skolverket, 2016c:18, Brügge & Szczepanski, 2007:40). 
Studien visar även att somliga lärare känner en oro inför att undervisa i naturen då de 
är ängsliga för situationer de inte kan kontrollera (Magntorn & Helldén, 2006b:74-75, 
79). Denna oro beskrivs även av Brügge och Szczepanski (2007:44) som menar att 
den känslan kan göra det mycket svårt att motivera och inspirera oroliga elever. För 
att lösa detta menar flera forskare (Magntorn & Helldén, 2006b:73, 79, Brügge & 
Szczepanski, 2007:26, Strotz & Svenning, 2004:37) att lärarutbildningen bör erbjuda 
mer undervisning i utomhuspedagogik så att lärarens oro kan elimineras av 
erfarenhet. Detta skulle möjligen kunna leda till att fler lärare slipper känna oro inför 
utomhuspedagogiska moment som istället skulle bli givande och roliga. Brügge och 
Szczepanski (2007:32) beskriver att läraren måste vara flexibel när hen arbetar med 
utomhuspedagogik men känner hen sig nervös och osäker kan det möjligen vara 
svårt. Om läraren däremot genom erfarenhet redan från sin utbildning känner sig 
trygg inom området blir det lättare att motivera, inspirera och ta hand om sina elever 
för att ingen av dem, vare sig de är vana vid naturen eller ej, ska behöva känna oro.  

 
Slutsatser och vidare forskning 

Denna litteraturstudie visar att det finns flera olika intentioner från lärare då de 
använder utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga undervisningen. De avser bland 
annat erbjuda eleverna en förståelse för samband i naturen samt en undervisning där 
inom- och utomhus och teori och praktik samspelar. Beträffande förståelsen kring 
naturens samband påpekar somliga lärare att de böcker som används i skolan inte 
erbjuder en helhetsbild av naturens fenomen och objekt (Magntorn & Helldén, 
2006b:77). Där fokuseras istället på detaljer som skiljs åt från den helhet de egentligen 
är en del av (a.a. 2006b:77). Det framstår därför som viktigt att den teoretiska 
undervisning som grundas på denna typ av böcker kombineras med 
utomhuspedagogikens förstahandserfarenheter i autentiska miljöer. I denna studie 
framkommer att just detta, enligt tidigare forskning, är av största vikt för elevers 
förståelse och därmed något som skolan bör fundera kring.    

För elevers lärande anses utomhuspedagogik stödjande då de får uppleva naturen 
med kroppen och därigenom fördjupa sin förståelse för naturens objekt och 
fenomen. Egna erfarenheter, sinnen och autentiska miljöer tros utveckla deras 
naturvetenskapliga kunskaper. Denna studie visar att sinnena tillskrivs stor betydelse 
av flertalet lärare (Lidestav, Ottander & Wilhelmsson, 2012:35-36, Magntorn & 
Helldén, 2006b:76). Detta är intressant då de har svårt att styrka sina åsikter med 
forskning i denna fråga. Det finns forskning som pekar på att sinnena har en stor 
betydelse för lärande men de intervjuade lärarna hänvisar inte till dessa utan enbart 
egna erfarenheter, åsikter och känslor (Magntorn & Helldén, 2006b:76). Detta resultat 
framkom i en studie och kan därmed inte anses säga något om huruvida lärare 
generellt baserar sin undervisning på vetenskaplig forskning eller ej. Det kan dock 
vara en fråga att fundera kring då det möjligen förekommer att sådana här 
känsloladdade områden tillåts styra undervisningen utan att de grundas på 
vetenskaplig forskning.  

Praktiska hinder samt eventuella brister i lärares ämneskunskap och pedagogiska 
kompetens anses utgöra utmaningar för att utomhuspedagogik ska fungera väl. Stort 
fokus riktas mot läraren och hens kompetens både gällande ämneskunskap, 
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pedagogisk kunskap och förmågan att planera och strukturera givande lektioner för 
eleverna (Magntorn & Helldén, 2006b:71-72, 79). Då läraren och hens kompetens 
tillskrivs en så pass stor roll för elevers lärande genom utomhuspedagogik kan det 
anses tänkvärt att metoden utgör en så pass liten del av lärarutbildningen. Det 
framgår klart och tydligt i läroplanen för både förskolan och grundskolan att 
utomhusvistelser ska ingå och efter att denna studie genomförts framstår det också 
tydligt att elever tycks gynnas av utevistelse i sin naturvetenskapliga undervisning. 
Trots detta och trots att flera forskare belyser vikten av att lärarstudenter får ta del av 
detta område i sin utbildning är alltså inte utomhuspedagogik en självskriven del av 
lärarutbildningen (Brügge & Szczepanski, 2007:26, Strotz & Svenning, 2004:37).    

Målet med denna studie har varit att fokusera på den svenska skolans lärare, 
lärande och utmaningar gällande utomhuspedagogik. Detta har resulterat i att 
utländska studier valts bort vilket medför att resultatet endast kan anses säga något 
om den svenska skolan. Möjligheten till jämförelser länder emellan försvinner trots att 
sådana kunnat vara intressanta. Detta kan möjligen vara något för framtida forskning 
att fördjupa sig i. Som tidigare nämnts visar PISAs undersökningar att 
naturvetenskapliga resultat försämrats de senaste åren i den svenska skolan. Eleverna 
anser inte naturvetenskapen vara intressant eller rolig vilket utgör ett problem. Då 
utomhuspedagogik anses vara något som kan motivera och stimulera elevers lärande i 
naturvetenskap hade det varit intressant att se jämförelser med andra länder där mer 
eller mindre utomhuspedagogik brukas i de naturvetenskapliga ämnena.       
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Bilaga 1. Litteraturens relevans 
 
Vad är lärarens intentioner med utomhuspedagogik i den naturvetenskapliga 
undervisningen?  

 
Publikation Helhet Komplement Motivation Förstahandserfarenhet Intresse 

Wilhelmsson 
(2012) 

X X X X X 

Lidestav, 
Ottander & 
Wilhelmsson 
(2012) 

X X X X X 

Lidestav, 
Ottander & 
Wilhelmsson 
(2015) 

 X X  X 

Sandell & 
Öhman 
(2010) 

    X 

Klaar & 
Öhman 
(2012) 

     

Klaar & 
Öhman 
(2014) 

     

Magntorn & 
Helldén 
(2006a) 

     

Magntorn & 
Helldén 
(2006b) 

X X  X X 

 
På vilket sätt stödjer utomhuspedagogik yngre elevers lärande i naturvetenskap? 

 
Publikationer Erfarenheter 

och minnen 
Sinnen Autentiska 

situationer 

Wilhelmsson 
(2012) 

 X X 

Lidestav, 
Ottander & 
Wilhelmsson 
(2012) 

 X X 

Lidestav, 
Ottander & 
Wilhelmsson 
(2015) 

   

Sandell & 
Öhman 
(2010) 

X   



 

 
 

Klaar & 
Öhman 
(2012) 

X   

Klaar & 
Öhman 
(2014) 

X   

Magntorn & 
Helldén 
(2006a) 

X  X 

Magntorn & 
Helldén 
(2006b) 

 X X 

 
Vilka utmaningar finns med utomhuspedagogik i undervisningen i naturvetenskap? 

 

Publikationer Lärarens 
kompetens och 
inställning 

Planering och 
strukturering 

Praktiska 
utmaningar 

Wilhelmsson (2012)  X X 

Lidestav, Ottander 
& Wilhelmsson 
(2012) 

 X  

Lidestav, Ottander 
& Wilhelmsson 
(2015) 

 X  

Sandell & Öhman 
(2010) 

   

Klaar & Öhman 
(2012) 

   

Klaar & Öhman 
(2014) 

X   

Magntorn & 
Helldén (2006a) 

   

Magntorn & 
Helldén (2006b) 

X X X 

 
   


