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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att med hjälp av tidigare forskning, undersöka 

utomhuspedagogikens potential och begränsningar, för att stödja elevers lärande i 

biologi i årskurserna F-3. Metoden är en systematisk litteraturstudie i vilken 

sökningarna har skett via databaserna Summon, avhandlingar.se, NorDiNa, Diva 

och ERIC (Ebsco). Studiens metod, urval och sökprocesser är tydligt beskrivna 

och studien är därför öppen för granskning. Studien visar att utomhuspedagogikens 

potential ligger i dess autentiska och sinnliga kontext, genom direkta möten med 

innehållet som ska läras. Utomhusundervisningen har positiv påverkan på elevers 

motivation och minneskapacitet samt förståelse av abstrakta fenomen. Platsen har 

stor betydelse för lärande genom att elever identifierar sig med naturen och djuren. 

Elever erbjuds ett kunskapssammanhang i social interaktion, fysisk interaktion och 

i interaktion med det innehåll som ska läras. Utmaningar som påvisats är praktiska 

begränsningar, såsom rätt kläder och rätt väder samt begränsningar i tid, elevers 

negativa attityder och lärares bristande kompetenser. Studiens resultat visar på 

stora fördelar med att förlägga en del av undervisningen i biologi ute i fält, då den 

erbjuder en verklighetsbaserad undervisning i ett kunskapssammanhang med stor 

potential för lärande. Studien visar även att läraren är den enskilda faktor som 

påverkar utomhusundervisningens kvalitet mest.  
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1. Inledning  
 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen och under mina yrkesverksamma år i 

skolan, har en uppfattning om utomhusundervisningens potential för lärande vuxit 

fram. Utomhus kan man undersöka abstrakta fenomen, som friktionen i 

rutschkanan. I vilka kläder glider vi längst? Hur går det med galonbyxor? Går det 

fortare om man kastar på sand eller vatten. Jag har själv starka minnen av lektioner 

i utemiljö under min skolgång på sent -70-tal, såsom när vi byggde en tjärdal och 

utvann tjära, när vi håvade småkryp i en sjö, tecknade av björkar vid en å och när 

vi efter att ha intagit en chokladbit och räknat energitillgången i chokladbiten, fick 

springa upp och ner i en backe till dess det extra energitillskottet hade förbränts. 

Jag minns hur vi skrattade och flåsade där i backen. Vi uppskattade den friska 

luften och avbrottet i vardagen. Det var skönt att få röra på sig och att få arbeta 

med något praktiskt. Vi hade undervisning utomhus i fysik, kemi, biologi, 

matematik, historia, idrott och bild.  

 

Enligt Skolverket (2017a) har elever vid skolstart ett intresse och en motivation att 

lära sig naturvetenskap, vilka dock tenderar att minska med åren. Det är inte 

intresset för själva innehållet som minskar, utan intresset för hur skolämnet 

presenteras som minskar. I kursplanen i biologi tydliggörs vikten av att 

undervisningen ska bidra till att utveckla elevers nyfikenhet för naturen och 

kunskap om biologiska sammanhang (Skolverket 2016:111). Hur läraren planerar 

sin undervisning och presenterar det naturvetenskapliga innehållet, får således en 

viktig roll för elevers lärande i biologi.  Min erfarenhet är, att 

utomhuspedagogiken betraktas som en vedertagen arbetsmetod, med potential att 

tillföra värden i undervisningen. Samtidigt upplever jag en problematik med 

undervisningsformen, där lärare väljer bort utomhusundervisningen av olika skäl. 

Det upplevda glappet mellan utomhuspedagogikens möjliga potential för lärande 

och utmaningen i undervisningsformen, motiverar en studie av tidigare forskning. 

Vad säger forskning om utomhuspedagogikens möjligheter för lärande i 

biologiämnet? Vilka utmaningar belyses vid utomhusundervisning i biologiämnet? 

Passar undervisningen alla elever? Vad behöver lärare ta hänsyn till vid planering 

och utförande av utomhusundervisning i biologiämnet för elever i årskurs F-3. I 

den här studien läggs fokus särskilt på den litteratur som behandlar utomhusmiljö i 

form av skogen och skolans närmiljöer. 

 

2. Bakgrund 
 
I bakgrunden beskrivs hur läroplanen motiverar utomhusundervisning i 

biologiämnet. Vidare definieras och presenteras utomhuspedagogikens 

förhållningssätt och didaktiska perspektiv. Slutligen diskuteras lärares kompetens 

att undervisa i relation till elevers motivation att investera i ett lärande. 

 

2.1. Utomhuspedagogikens relevans i läroplanen 
 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen & fritidshemmet 2011, reviderad 2016 

(Lgr 11) beskriver Skolverket (2016a:9–10) utemiljön och autentiska upplevelser 

som element för lärande. Både självupplevda erfarenheter och gemensamma 

erfarenheter skrivs fram som viktiga. Eleverna ska få möta olika 
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undervisningsformer, varierande miljöer och undervisningen ska erbjuda en 

överblick och ett sammanhang. Även fysiska aktiviteter ska ingå i skoldagen. 

Undervisningen förväntas sträva efter att erbjuda grundläggande värden och 

kunskaper som förbereder för framtiden. Enligt Skolverket (2016a:10) ska 

undervisningen i förskoleklassen och i skolan, utveckla ett ansvar för närmiljön 

och en hållbar utveckling i världen.   

 

Föreskoleklassens undervisning ska innehålla aktiviteter såsom sortering, 

gruppering av växter och djur samt undervisning som innehåller namn på några 

vanligt förekommande arter (Skolverket 2016b). Vidare ska undervisningen 

innehålla fysiska aktiviteter utomhus, under olika årstider och i olika väder samt 

bidra till att visa hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 

utveckling (Skolverket 2016b). I kursplanen i biologi för årskurs 1-3 tydliggörs att 

undervisningen ska bidra till att utveckla elevers nyfikenhet för naturen och 

kunskap om biologiska sammanhang (Skolverket 2016a:156–158). Elever ska ges 

möjligheter att i biologiämnet utveckla kunskap om teorier, begrepp och modeller i 

en kontext som inkluderar lärande i autentiska sammanhang. Enligt kursplanen ska 

undervisningen beröra fenomen som årstidsväxlingar samt djur och växters 

livscykler. Eleverna ska studera djur och växter i deras närmiljö, få lära sig några 

vanliga arter, hur de sorteras, grupperas samt hur de artbestäms.  Undervisningen 

ska innehålla enkla fältstudier, observationer och naturvetenskapliga 

undersökningar. För att uppnå godkända kunskapskrav i slutet av årskurs 3, 

förväntas elever kunna beskriva enkla samband i naturen utifrån upplevelser av 

närmiljön (Skolverket 2016a:160–161). Eleven förväntas kunna berätta om 

årstiders växlingar och kunna exemplifiera djur och växters livscykler. 

Styrdokumentens beskrivning av undervisning i förskoleklassen och skolan 

motiverar autentiska upplevelser och erfarenheter av naturen, vilket ger utemiljön 

en viktig roll för lärande i biologiämnet.  

 

2.2. Utomhuspedagogiken som kunskapskälla 
 

Nedan följer en kort beskrivning av utomhuspedagogikens ursprung, vilken 

avslutas med en definition av begreppet. Vidare presenteras didaktiska perspektiv 

av utomhusundervisningen, i relation till potentialen för lärande. 

 

2.2.1. Ursprung och definition av utomhuspedagogik 

 

Utomhuspedagogiken som akademiskt begrepp, har sitt ursprung i Cornell 

University och Ohio State University i USA någon gång i mitten av 1860-talet 

(Dahlgren & Szczepanski, 2011:22). I 1800-talets USA och Tyskland växte en 

reformpedagogisk rörelse fram som förespråkade handlingsburen kunskap och 

sinnliga erfarenheter. Pragmatikern John Dewey (1859 - 1952) kom senare att bli 

en viktig förgångsgestalt inom utomhuspedagogiken, genom sin argumentation för 

växelverkan mellan ”textbaserade och icke textbaserade praktiker”. 

Utomhusundervisning och ett lärande som utgår från kroppen och dess sinnen, 

blev ett vanligt inslag i 1900-talets reformpedagogiska rörelser. Först under 1990-

talet introducerades begreppet utomhuspedagogik i Sverige, då det som skulle bli 

ett centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik öppnades vid Linköpings 

universitet (Dahlgren & Szczepanski, 2011:22). 
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Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU (2017) presenterar 

utomhuspedagogiken som ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde 

där lärorummet förflyttas ut till samhällslivet, naturen och kulturlandskap. Vidare 

betonas platsens betydelse för lärandet samt ett växelspel mellan sinnlig 

upplevelse och boklig bildning.  Inom utomhuspedagogiken är utemiljö och 

upplevelse i centrum. Lärandet sker i hög grad i naturen, i hembygden eller i 

staden och utgångspunkten för lärandet är verklighetsanknytningen. Kunskap 

betraktas som reflekterad erfarenhet där erfarenheten, direkta upplevelser och 

språkliga begrepp förenas (NCU 2017).  

 

NCU:s (2017) definition av utomhuspedagogik är: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer. (NCU 2017)   

 

Nationalencyklopedin definierar utomhuspedagogik enligt följande: 

 
Utomhuspedagogik; pedagogik som utgår från platsens betydelse för 

lärandet. Termen introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en 

pragmatisk reformpedagogisk bildningstradition som ser kunskap som 

aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan autentiska upplevelser och 

textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, vägledning och 

reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av 

undervisningstiden. Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana 

och rurala miljöer, och genom att lärandet förutom utevistelse även 

förutsätter mer rörelse framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas 

hälsa. (ne.se 2017) 

   

Inom utomhuspedagogiken är utomhusmiljö en alltid aktuell kunskapskälla med 

god tillgång till material för studier av historiska händelser, såväl som studier av 

nutid och framtid. Människan och samhällets roll i de lokala och globala 

kretsloppen betraktas som central i undervisningen. Pedagogiken strävar efter att 

komplettera traditionell pedagogik, där lärandemiljön utomhus anses lika 

självskriven som klassrummet eller biblioteket (NCU 2017).  

 

2.2.2. Didaktiska perspektiv i utomhuspedagogiken 

 

Utomhushundervisningen kan betraktas utifrån de didaktiska frågorna var? vad? 

hur? när? och varför? (Szczepanski 2007:26–27). I utomhuspedagogiken får 

rummet för undervisningen en central plats. Lärandet i uterummet sker i ett sampel 

med lärandemiljön, de aktiviteter som utförs och i rummets sociala kontext. 

Platsen för lärandet (var?) blir samtidigt lärandeobjektet (vad?) och sättet att lära 

(hur?). Enligt Säljö (2015:22–25) är lärande ett komplext fenomen, som inte går 

att sammanfatta i en ensam definition. Undervisning kan planeras och genomföras 

med ett varierande resultat, men behöver i egentlig mening inte resultera i ett 

lärande. Utomhuspedagogiken kan beskådas utifrån tre olika perspektiv 

(Szczepanski 2009:52–54). Det första perspektivet är platsperspektivet och handlar 

om platsens potential för verklighetsanknytning av innehållet i lärandet. Det andra 
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perspektivet är miljöperspektivet, som är det perspektiv som belyser hur 

uterummet berör och därför har en påverkan på förmågan att tolka ekologiska 

mönster och processer. Det tredje perspektivet är kroppsperspektivet, vilket 

behandlar hur elever lär med hela kroppen och alla sinnen (Szczepanski 2009:52–

54).  

 

Platsen för utomhusundervisningen erbjuder en autentisk helhetsupplevelse och ett 

kunskapssammanhang, där eleven interagerar med den fysiska miljön, den sociala 

miljön och med föremålet för lärande (Szczepanski 2007:13:14). Platsen, rummet, 

eller kontexten där undervisningen genomförs, har betydelse för lärandet 

(Strandberg 2006:22). Ett rum kan erbjuda känslor, kunskaper och erfarenheter 

vilka underlättar för lärande, medan ett annat rum kan försvåra detsamma 

(Strandberg 2006:44–46). Lättman-Masch, Wejdmark, Jacobsson, Persson, Ekblad 

(2014:44) pekar på fördelen med att välja samma plats många gånger och att 

eleverna gör aktiviteter som gör platsen till deras egen, då det inger trygghet för 

eleverna. I utomhusundervisningen kan praktisk och teoretisk kunskap 

kombineras, genom exempelvis övningar kring matematiska begrepp. 

Utomhusupplevelser har potentialen att öka elevers förståelse av abstrakta 

processer. Platsen har stor potential för ämnesintegrerad undervisning och tematisk 

undervisning, där exempelvis ”vatten” kan betraktas ur olika ämnesdidaktiska 

perspektiv, exempelvis vatten som ett fenomen i fysiken eller vatten i ett historiskt 

eller litterärt perspektiv enligt Dahlgren och Szczepanski (2004:12). 

Utomhusdidaktik möjliggör verklighetsbaserade sammanhang, där det sker en 

växelverkan mellan känsla och tanke och mellan platsen och dess identitet 

(Dahlgren 2007:52). Känslor av välbefinnande påverkar elevers lärande positivt, 

vilket ger en ökad lust och motivation att lära samt bidrar till en bättre 

minneskapacitet (Szcezpanski 2007:27).  

 

Lärandet har alltid ett innehåll av färdigheter och begrepp (Säljö 2015:22–25). 

Grunden för en kunskapsutveckling är en spridning av erfarenheter mellan 

individer genom språklig kommunikation. Med språkliga begrepp kan vi peka ut, 

samtala, argumentera och skapa mening i social förhandling (Lundegård 2004:86–

87). Människans tänkande och kunskapsutveckling utgår från sinnesförnimmelser, 

vilka i hjärnan inordnas i mönster. Mönstren omformas till bestämda tecken, vilka 

kan vara allmänt vedertagna ord eller begrepp, som ger mening till våra 

sinnesförnimmelser. I och med att hjärnan organiserar mönster uppstår 

erfarenheter (Lundegård 2004:86–87). Inom utomhusdidaktiken kopplas språkliga, 

estetiska, kulturella, känslomässiga och biologiska dimensioner av lärande 

samman, vilket ger uterummet en stor potential att erbjuda en konkret kontext där 

erfarenhet, handling och språk samverkar (Lundegård 2004:96; Dahlgren & 

Szczepanski 2004:10). Genom reflekterande samtal kring upplevelser, kan den 

metakognitiva förmågan utvecklas påvisar Dahlgren (2007:44). 

 

2.3. Lärares kompetens och elevers motivation till lärande 
 

Lärarens intresse för undervisningen och hur undervisning planeras och utförs, är 

den enskilda faktor som har störst inverkan på elevers kunskapsutveckling och 

resultat (Kornhall 2014:42). Därför är lärarens kompetens och motivation 

avgörande för att elever ska få en bra undervisning och för elevers resultat. Enligt 

Skolverket (2017a) visar forskning att yngre elever har en nyfikenhet och ett 
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intresse för naturvetenskap och därför är generellt mer positiva till 

naturvetenskapssundervisning. Intresset har dock en tendens att minska med åren 

och resultera i en bristande motivation för naturvetenskapsundervisning. 

Skolverket (2017a) anser att det inte är intresset för innehållet som minskar, utan 

intresset för hur skolämnet presenteras som minskar. Många elever förlorar 

känslan för att naturvetenskapen riktar sig till dem. Hur lärandemiljöer utformas 

verkar ha stor betydelse för elevers intresse av undervisningen. För att elever ska 

behålla sin motivation för skolämnet genom åren, behöver lärare kunskap om hur 

yngre elevers intresse och motivation tas tillvara. Här ser Skolverket (2017a) ett 

behov av att hjälpa verksamma lärare att utveckla sin undervisning.  

 

Lärarens attityder kring elevers förmåga att lyckas är viktig då den påverkar 

elevens motivation och därmed också elevens möjligheter att nå målen (Skolverket 

2017b). Motivation handlar om hur mycket ansträngning en individ värderar att en 

uppgift är värd att investera i, relaterat till hur stor sannolikhet det är att uppgiften 

kan slutföras. Elevers motivation att delta i en lärandeprocess ökar om eleven 

upplever ett positivt utfall av ansträngningen. Lärandemiljön och uppgiften 

påverkar således motivationsgraden, vilket sedan påverkar elevens möjlighet att 

uppnå ett mål. Om eleven i undervisningen kan se en koppling till världen utanför 

skolan, ökar elevens motivation (Skolverket 2017b). Liberg (2014:338) diskuterar 

kring hur undervisning och skolämnen kan vidgas till ett större sammanhang, i 

vilket eleven kan se sig själv, i relation till världen utanför. Vidare, att elever väljer 

eller väljer bort ett deltagande i läroprocessen, utifrån om undervisningen 

engagerar eller inte. Dahlgren och Szczepanski (2004:13) lyfter vikten av att hos 

lärare och skolledning, öka kunskapen kring utomhusvistelsens stora effekter för 

lärande och hälsa. 

 

3. Syfte och frågeställning 
 

Studien syftar till att med hjälp av tidigare forskning undersöka 

utomhuspedagogikens potential och begränsningar, för att stödja elevers lärande i 

biologi i årskurserna F-3.   

 

Frågeställningar vilka besvaras inom ramen för denna studie är: 

 

 Vilken potential innehar utomhuspedagogiken för elevers lärande i biologi? 

 Vilka utmaningar medför utomhuspedagogiken för elevers lärande i 

biologi? 

 

4. Metod 
 

Här presenteras studiens design, etiska överväganden samt val av sökprocesser. 

Databaser, sökord och sökstrategier redovisas samt de avgränsningar och 

urvalsprocesser som motiverar litteraturstudiens tillförlitlighet. Därefter beskrivs 

kvalitetsbedömningen och analysen av vald litteratur.   
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4.1. Studiens design 
 
I strävan efter att uppnå god evidens utförs undersökningen som en kvalitativ 

systematisk litteraturstudie, i vilken resultat från tidigare dokumenterad forskning 

med relevans för det som ska undersökas lyfts fram (Eriksson, Barajas, Forsberg & 

Wengström 2014:70, 83). En systematisk litteraturstudie föregås av en motivering 

för dess genomförande och en plan för dess utförande. Litteraturen som undersöks 

begränsas till aktuella avhandlingar och publicerade vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. Svaret på frågeställningar eftersöks systematiskt i publicerade 

forskningsresultat inom det valda problemområdet som eftersöks i utvalda 

litteraturdatabaser. Genom användet av PICO-C metoden kan sökstrategier i 

databaser prövas på ett strukturerat sätt genom sökord som utgår ifrån 

problemformuleringen (Eriksson Barajas Forsberg & Wengström 2014:71). 

Sökresultaten samt urvalsprocessen dokumenteras och redovisas noggrant. Vidare 

granskas, jämförs och sammanställs sökresultat. Ett tydligt resultat presenteras och 

slutsatserna samt deras tillförlitlighet diskuteras. Genom undersökningens struktur 

och den tydliga beskrivningen av metod, urval och sökprocesser, blir studien 

transperant och öppen för granskning, viket ger den systematiska litteraturstudien 

en hög tillförlitlighet enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2014:27–

29). 

 
4.2. Etiska överväganden 
 

Inför och under studien gjordes noggranna etiska överväganden (Eriksson Barajas 

Forsberg & Wengström  2014:70).  Urvalet av texter baserades på respektive 

studies etiska hållning, med hänsyn till forskares motivering av forskningsetiska 

principer såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Björkdahl Ordell 2007:26–27). Informationskravet innebär att 

medverkande i studien informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär 

frivillig medverkan, där deltagaren när som helst har möjlighet att avsluta sitt 

deltagande. Vid etiskt känsliga undersökningar behövs ett godkännande från 

deltagaren och vårdnadshavare måste godkänna medverkan om deltagaren i 

studien är under 15 år. Konfidentialitetskravet uppnås genom att medverkande 

personer är anonyma i studien och att forskaren ensam har tillgång till personers 

uppgifter. Nyttjandekravet uppfylls genom att materialet nyttjas enbart till avsett 

forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2007: 26-27). En transparens, opartiskhet 

och ärlighet eftersträvades där både resultat som stöder respektive inte stöder 

påståenden presenteras och genom att alla artiklar i litteraturstudien redovisas 

(Eriksson Barajas Forsberg & Wengström  2014:70). Thurén (2013:64ff) upplyser 

vidare om vikten av att värdera källor, eftersom dessa medvetet eller omedvetet 

kan vara partiska i sammanhanget.  

 

 

4.3. Sökprocesser 
 

Nedan redovisas sökprocessen för studien såsom vilka databaser som använts, 

sökord och sökstrategi, avgränsningar och urvalsprocess, kvalitetsgranskning av 

vald litteratur samt slutligen en beskrivning av vald litteratur. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2014:31) förordar en grundlig beskrivning av 

sökprocessen för en ökad trovärdighet av den systematiska litteraturstudien.  
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4.3.1. Databaser 

  
De sökmotorer som använts för att hitta relevant litteratur för studien är Summon, 

avhandlingar.se, Diva, NorDiNa, och ERIC(Ebsco). Alla sökmotorer utom 

avhandlingar.se är tillgängliga online via Högskolan Dalarnas bibliotek. Valet av 

databaser motiveras utifrån att de inkluderar forskning med ett 

naturvetenskapsdidaktiskt innehåll, i form av avhandlingar och kollegialt 

granskade (peer-review) artiklar, vilket stärker den systematiska litteraturstudiens 

trovärdighet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2014:62). 

 

Summon är en söktjänst som nås via Högskolan Dalarnas bibliotek vilken 

redovisar avhandlingar, böcker, tidningsskrifter och artiklar från högskolans egna 

bibliotek, från andra svenska lärosäten och från andra databaser. För att läsa 

litteraturen krävs inloggning för Högskolan Dalarna. Summon valdes då den är en 

bred söktjänst som genererar många sökträffar. Sökningen kan avgränsas till att 

visa litteratur som är granskad genom peer-review eller avhandling samt efter 

publikationsår, ämnesord och tillgång av fulltext (Högskolan Dalarna 2017a).  

 

Avhandlingar.se är en sökmotor som finns tillgänglig på internet 

(www.avhandlingar.se) som innehåller licentiat- och doktorsavhandlingar från 

svenska universitet och högskolor. Avgränsningar av sökningar kan ske genom val 

av publiceringsår, språk, lärosäte och dokument i fulltext (avhandlingar.se 2017). 

  

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är en sökmotor som finns tillgänglig på 

internet och via Högskolan Dalarna. Arkivet innehåller forskningspublikationer 

och studentuppsatser från fyrtio lärosäten och forskningsstationer runt om i 

Sverige (Högskolan Dalarna 2017c). 

 

NorDiNa (Nordic Studies in Science Education) är en nordisk tidskrift, som 

publicerar naturvetenskapsdidaktiska artiklar. Tidskriftens hemsida har en öppen 

sökmotor för tidigare publicerad litteratur, som utgörs av granskade vetenskapliga 

artiklar med fokus på ett naturvetenskapsdidaktiskt innehåll (NorDiNa 2017). 

Hemsidan går att nås via Högskolan Dalarna (2016a) eller genom direktsökning 

(NorDiNa 2017). 
 

ERIC (Education Resourses Information Center) är stora databaser för 

vetenskaplig litteratur inom pedagogik och psykologi, vilka innehåller böcker, 

avhandlingar och tidskriftsartiklar (Eriksson, Barajas, Forsberg och Wengström 

2014:75). Två av ERICs tre databaser ERIC(free) och ERIC ProQuest, ingår i 

resultatträffar vid sökningar i Summon. Genom sökningar separat i ERIC (Ebsco) 

breddades sökningen efter relevant litteratur.  

 

4.3.2. Sökord och sökstrategi  

 

Sökorden för studien utgick ifrån studiens problemformulering, enligt modellen 

för PICO-C metoden i vilken sökprocessen på ett strukturerat sätt utgår från 

sammanhanget för det som ska undersökas, vad som ska undersökas, vilka 

undersökningen syftar till att undersöka samt det utfall som eftersöks (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2014:71). Då studiens fokus låg på skolämnet 

http://www.avhandlingar.se/


 

 

 

8 

biologi samt utomhuspedagogikens potential för lärande i biologi, valdes sökorden 

biologi, biology (sammanhanget), utomhuspedagogik, outdoor education, 

utomhusdidaktik, utomhusundervisning (vad?) grundskolan/ elementary school 

(vilka?), lärande, learning (utfall).  

 

Ambitionen var till en början att använda samma sökord och samma 

kombinationer av sökord i alla databaser. Då möjligheten för antalet relevanta 

träffar skiljer sig åt mellan databaserna, anpassades och kombinerades sökorden 

utifrån detta. I Summon och Eric användes kombinationerna biologi AND 

utomhuspedagogik, biologi AND utomhusundervisning, biologi AND 

utomhusdidaktik, vilket gav ett fåtal träffar respektive inga träffar alls. Vid sökning 

med sökord på engelska blev träffarna betydligt fler och därför kombinerades 

exempelvis biology AND outdoor education AND elementary school AND 

students learning för att komprimera antalet sökträffar. Vid sökningen i NorDiNa 

och avhandlingar.se vidgades istället sökningen, med sökorden naturkunskap och 

outdoor education i ett försök att identifiera relevant litteratur. Sökningarna i Diva 

utökades inte, då antalet träffar redan var många utifrån studiens omfattning och 

utifrån ett tidsperspektiv. Sökprocessen resulterade i 6 avhandlingar och 16 

artiklar, vilka efter ytterligare urval och kvalitetsgranskning minskades ner till 3 

avhandlingar och 3 artiklar. 

 

I tabell 1 visualiseras sökprocessen i relation till påträffad litteratur, med relevans 

för studien.  Kolumnen Lästa i fulltext visar de 6 avhandlingar och 16 artiklar som 

valdes ut under sökprocessen. Inom parantes anges antal texter som påträffats i 

mer än en databassökning (*) i olika databaser och med olika sökord. En artikel av 

Drissner m.fl. (2014) återkom exempelvis vid sökning i både Summon och Eric 

Ebsco. Inom parentes anges även antal artiklar som återfanns som del i en utvald 

avhandling och därför valdes bort (**). Exempelvis uteslöts en artikel då den 

ingick i kappan till Magntorn (2007). I tabellen synliggörs antal lästa artiklar i 

fulltext, antal artiklar som påträffats i annan sökning och artiklar som uteslöts då 

de ingår i avhandlingar. Exempelvis: 

 

 En sökning i Summon: 7 lästa (varav 2*, 1**)  

 En sökning i Eric Ebsco: 4 lästa (varav 1*) 

 

Siffrorna utanför parantes 7 och 4, anger antalet lästa i fulltext i respektive 

sökningar, medan 2* och 1* i parenteserna anger antalet texter som återfanns i 

andra databassökningar. Efter denna specifika sökning i Summon lästes såldes 7 

artiklar i fulltext varav en var Drissner m.fl. (2014). Efter sökningen i Eric Ebsco 

lästes 4 artiklar i fulltext, varav en var Drissner m.fl. (2014). Vidare hänvisar 1** i 

den övre parentesen till den artikel som ingår i kappan till Magntorn (2007) och 

som valdes bort. Den litteratur som redovisas under kolumnen Valda, är de 6 

artiklar som efter urval och kvalitetsgranskning slutligen kom att utgöra materialet 

i den systematiska litteraturstudien. Tabellen visar 7 valda artiklar, men också att 

två av dessa förekommer vid två databassökningar genom parentesen (1*) och 

därför är en och samma artikel. Processen som utmynnade i det slutgiltiga valet av 

litteratur, redovisas under kommande rubriker ”Avgränsningar och urvalsprocess” 

samt ”Kvalitetsgranskning av vald litteratur”. 
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Tabell 1. Antal sökningar och antalet träffar på avhandlingar och artiklar i databaser 

 

*Dokument som påträffats i mer än en databassökning   

**Artiklar som ingår i utvald avhandling och därför räknats bort 

 
 

Databaser Sökord Avgränsning Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

fulltext  

Valda 

 

Summon 

biologi AND 

utomhuspedagogik 

 

avhandling 

 

4 

 

3 

 

3 
1 läst 

(varav 1*) 

 

0 

 

Summon 

biologi AND 

utomhusundervisning 

 

avhandling 

 

1 

 

1 

 

1 
1 läst 

(varav 1*) 

 

0 

 

Summon 

biologi AND 

utomhusdidaktik 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 
0 lästa 

 

0 

 

Summon 

 

biology AND outdoor 

education AND 

elementary school AND 

students learning 

avhandling 

ämnesord 

science 

education 

 

23 

 

23 

 

2  

1 läst 

 

0 

 

Summon 

outdoor education AND 

elementary school AND 

learning 

fulltext 

peer-review 

2000-2016 

 

5305 

 

0 

 

0 0 lästa 

 

0 

 

Summon 

 

outdoor education AND 

elementary school AND 

learning 

fulltext 

peer-review 

ämnesord 

ecology 

2000-2016 

 

 

135 

 

 

101 

 

 

89 

7 lästa 

(varav 2*, 

1**) 

 

3  

(varav 1*) 

 

Diva 

biologi AND 

utomhuspedagogik 

forsknings-

publikationer 

 

0 

 

0 

 

0 
 

0 lästa 

 

0 

 

Diva 

biology AND 

outdoor education 

forsknings-

publikationer 

 

0 

 

0 

 

0 
 

0 lästa 

 

0 

 

avhandlingar.se 

biologi 

utomhusundervisning 

fulltext 

forsknings-

publikationer 

 

1 

 

1 

 

1 
1 läst 

(varav 1*) 

 

0 

 

avhandlingar.se 

biologi utomhuspedagogik fulltext 

forsknings-

publikationer 

 

0 

 

0 

 

0 0 lästa 

 

0 

 

avhandlingar.se 

biologi 

utomhusdidaktik 

fulltext 

forsknings-

publikationer 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 läst 

(varav 1*) 

 

 

0 

 

avhandlingar.se 

 

outdoor education 

fulltext 

forsknings-

publikationer 

 

19 

 

19 

 

5 5 lästa 

(varav 1*) 

 

3 

 

avhandlingar.se 

biology AND 

outdoor education 

fulltext 

forsknings-

publikationer 

 

1 

 

1 

 

1 
1 läst 

(varav 1*) 
0 

 

NorDiNa 

 

naturvetenskap 

 

fulltext 

 

11 

 

11 

 

1 0 lästa 
 

0 

 

NorDiNa 

 

outdoor education 

 

fulltext 

 

4 

 

4 

 

1 
1 läst 

(varav 1**) 

 

0 

Eric Ebsco biology AND 

outdoor education 

peer- review 

academic 

journal 

2000-2016 

65 65 57 
4 lästa 

(varav 2*) 
1 

 

Eric Ebsco 

 

biology AND 

outdoor education AND 

elementary school AND 

learing 

peer- review 

academic 

journal 

 

22 

 

22 

 

15 

 

 

4 lästa 

(varav 1*) 

 

 

1 

 (varav 1*) 
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4.3.3. Avgränsningar och urvalsprocess  
 

I ett första urval avgränsades sökningar utifrån relevans till det som undersöktes. 

Urvalet bestod av granskade vetenskapliga studier, vilka kopplar till 

biologididaktik samt lärandemöjligheter och utmaningar inom utomhusdidaktiken i 

biologi i årskurs F-3. Litteratur som ansågs relevant uteslöts inte direkt utifrån 

ålder, även om årskurs F-3 prioriterades. Då använda sökord i databaser gav 

många träffar begränsades urvalet av studier till forskning publicerad efter år 2000 

och efter om de fanns tillgängliga i fulltext. Vidare uteslöts litteratur som inte är 

skriven på svenska eller engelska, forskning kring lärares lärande, andra länders 

läroplaner, rena stadsmiljöforskningar samt forskning kopplad till kön och 

flerspråkighet. Dessa forskningsstudier är intressanta och kan innehålla svar på 

problemformuleringen, men av tidsskäl krävdes en avgränsning av litteraturen. 

Titlar och abstracts lästes för bedömning av relevans och de som bedömdes som 

relevant litteratur lästes sedan i fulltext och genomgick en första 

kvalitetsgranskning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2014:83). Sex 

avhandlingar och 13 artiklar kvarstod efter ett första urval.  

 

Ett andra urval utgick ifrån hur väl studierna knöt an till frågeställningarna och 

syftet. I samband med granskningen av litteraturens relevans för studien, 

undersöktes mer noggrant, litteraturens etiska aspekter och vetenskapliga giltighet 

vilket var ett kriterium för att ingå i urvalet (se nedanstående rubrik 

Kvalitetsgranskning av vald litteratur). Ytterligare en avgränsning krävdes för att 

få ner antalet studier till en rimlig nivå för studiens omfattning. Avgränsningen 

innebar att studier med publiceringsår efter 2005, som var relevant för elever i 

årskurs F-3 och som studerat undervisning bedriven i Sverige prioriterades. Då 

flertalet studier fokuserar på utomhuspedagogikens fördelar och potential, fick 

frågeställningen kring utmaningar för elevers lärande en separat urvalsprocess, där 

texter som behandlar utmaningar och hinder kopplat till utomhuspedagogik fick 

företräde. Detta kom att få konsekvenser för den valda litteraturen som kan ha 

påverkat studiens trovärdighet. Exempelvis resulterade den separata 

urvalsprocessen om utmaningar för elevers lärande i att den valda litteraturen kom 

att innehålla studier, som inte studerat undervisning bedriven i Sverige.  

 

Efter det andra urvalet återstod 3 avhandlingar och 4 artiklar, vilka redovisas i 

Tabell 2 nedan. De valda dokumenten besvarar studiens frågeställningar på ett mer 

eller mindre uttömmande sätt. Den sista artikeln som redovisas i Tabell 2, 

Middendorf m.fl. (2014) valdes bort efter kvalitetsgranskningen.   
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Tabell 2. Vald litteratur för studien innan kvalitetsgranskning. Bedömning av relevans till studien 

utifrån hur väl litteraturen svarar på studiens frågeställningar 

 

 

 

4.3.4. Kvalitetsgranskning av vald litteratur 

 

Kvaliteten på en systematisk litteraturstudie påverkas av forskarens förmåga att 

identifiera tillförlitlig och relevant litteratur för studien, menar Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2014:114). Därför har litteratur som svarar på studiens 

frågeställningar prioriterats och valda artiklar och avhandlingar har genomgått en 

kvalitetsgranskning. Redan vid sökning av litteratur valdes artiklar och 

avhandlingar, vilka var kollegialt granskade. För att öka studiens tillförlitlighet 

granskades litteraturen ytterligare utifrån etiskt ställningstagande och vetenskapligt 

tillvägagångssätt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2014:69). För att 

uppnå en trovärdig litteraturstudie, behöver granskningen av vald litteratur 

betraktas som en pågående process ”i många steg” menar Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström (2014:114). 

 

Bedömningen av den utvalda litteraturens kvalitet, gjordes utifrån kriterier om 

etiska överväganden, såsom deltagarnas anonymitet, kriterier för vetenskaplig text 

såsom tydlig beskrivning av syfte, frågeställningar, metod och resultat samt om 

 

Databaser och vald litteratur 

Svarar på frågeställningar 

kring 

utomhuspedagogikens 

 

Databaser  

och typ av 

litteratur  

 

Avhandlingar och publicerade vetenskapliga 

tidskriftsartiklar 

potential 

för elevers 

lärande i 

biologi 

 utmaningar  

för elevers 

lärande i  

biologi 

Summon,  

Eric Ebsco 

 

artikel 

Drissner, J., Reinhold; H., Reinhold, H-M; Wittig, 

S.(2014) Short-Term Environmental Education: Long-

Term Effectiveness? I: Journal of Biological Education, 

v48 n1 p9-15 2014. 

 

ja 

 

ja 

Summon 

 

artikel 

Sandell, K., Öhman, J., (2010) Educational potentials of 

encounters with nature: reflections from a Swedish 

outdoor perspective. Environmental Education Research, 

02/2010, Vol. 16, No. 1 

ja ja 

Summon 

 

artikel 

Scott, G. W., Boyd, M., Scott, L., Colquhoun, D., (2015) 

Barriers To Biological Fieldwork: What Really Prevents 

Teaching Out of Doors? Journal of Biological Education, 

04/2015, Vol. 49, No. 2 

 

ja 

 

ja 

avhandlingar. 

se 

 

avhandling 

Magntorn, O. (2007)READING NATURE. Developing 

ecological literacy through teaching 
ja 

 

 

ja 

 

avhandlingar. 

se 

 

avhandling 

Manni, A. (2015) Känsla, förståelse och värdering. 

Elevers meningsskapande i skolaktiviteter om miljö- och 

hållbarhetsfrågor 

ja ja 

avhandlingar. 

se 

 

avhandling 

Wilhelmsson, B. (2012) Teachers' intention for outdoor 

education : conceptualizing learning in different domains  

 

 

ja 

 

 

ja 

Summon 

 

 

artikel 

Middendorf, G.,Oberbillig , D., Randle, DC., Cardelús, 

C.L.(2014) Outdoor learning in formal ecological 

education: looking to the future. Frontiers in Ecology and 

the Environment, 09/2014, Vol. 12, No. 7 

 

ja 

 

ja 
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litteraturen har kontrollerbara källor (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2014:69). En artikel (Middendorf m.fl. 2014) uteslöts, då den inte uppfyllde 

kriterierna för denna studie samt utifrån att den enbart diskuterade andras 

forskning. De utvalda avhandlingarna i studien uppfyllde alla ovanstående 

kriterier, såsom etiska överväganden och kriterier för vetenskaplig text. De utvalda 

artiklarna redovisade inte etiska överväganden, men uppfyllde dock kriterier om 

anonymitet och kontrollerbara källor. Vidare är de utvalda artiklarna publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, vilka alla har trovärdiga utgivare. Sandell och Öhmans 

(2010) artikel publicerades i Environmental Education Research, som endast 

publicerar kritiskt granskad forskning och ges ut av University of Batht. Drissner 

m.fl. (2014) och Scott m.fl. (2015) är båda publicerade i Journal of Biological 

Education vilken ges ut av Royal Society of Biology, som anger höga krav på 

publicerade artiklar. Vidare är all litteratur i studien skriven av etablerade forskare, 

vilket bidrar till litteraturens trovärdighet. Kvalitetsbedömningen av vald litteratur 

redovisas i Tabell 3. Den uteslutna artikeln Middendorf m.fl. (2014) redovisas 

också i tabellen för att synliggöra dess brister utifrån studiens kriterier. För att 

tydliggöra att den valts bort är den överstruken. 
 
 Tabell 3. Kvalitetsgranskning av litteraturen  

 

* Uppfyller krav på etiska överväganden genom anonymitet och publicering i vetenskapliga 

tidskrifter, vilka verifierar trovärdigheten i de publicerade artiklarna 

 

 

4.3.5. Beskrivning av vald litteratur  

 

Nedan beskrivs de avhandlingar och artiklar som valdes ut för studien. 

 

I) Short-Term Environmental Education: Long-Term Effectiveness?  

 

Författare: Jürgen Reinhold Drissner, Hans-Martin Haase, Susanne Wittig, Katrin 

Hille  

Typ av text: Artikel i vetenskaplig tidsskrift 

Litteratur 

 

Etiska 

överväganden 

 

Beskrivning 

av syfte 

Beskrivning 

av metod 

Beskrivning 

av resultat 

Kontrollerbara 

källor 
Anonymitet 

Artiklar         

Drissner m.fl 

(2014) 

Ja* Ja 

 

Ja Ja Ja Ja 

Sandell, K., 

Öhman, J. 

(2010)  

Ja* Ja Ja Ja Ja Ja 

Scott, G. W., 

m.fl. (2015) 

Ja* Ja Ja Ja Ja Ja 

Middendorf, 

G. (2014) 

Ja* Nej Nej Nej Ja Ja 

Avhandlingar       

Magntorn, O. 

(2007) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Manni, A. 

(2015) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Wilhelmsson, 

B. (2012) 

Ja Ja  

 

Ja Ja Ja Ja 
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Publicerad i: Journal of Biological Education, 01/2014, Volym 48, Nummer 1 

Databas och sökord: Summon och outdoor education AND elementary school 

AND learning:  

Studerad åldersgrupp: Elever i årskurs 3-4 samt gymnasielever 

Metod: Studier av elevers teckningar och texter efter fältstudie 

Syfte: Att undersöka om fältstudier kan bidra till ökad medvetenhet om den 

biologiska mångfalden och om småkrypen 

Sammanfattning: Artikeln behandlar två studier gjorda vid det "gröna 

klassrummet" i Botaniska trädgården vid Ulms universitet. Det pedagogiska 

konceptet inriktar sig på att utöka elevernas biologiska kunskaper och utveckla 

positiva attityder mot smådjur och ryggradslösa djur såsom insekter. Den första 

studien visade hur gymnasieelever efter besök i det gröna klassrummet påvisade 

större biologisk förståelse, mer positiva känslor mot småkryp och hade färre 

missuppfattningar än en testgrupp som inte besökt gröna rummet. En andra studie 

med elever i 3:e och 4:e klass visade att elever som besökt gröna klassrummet 

kunde rita fler mindre djur och ett större antal arter, än elever i en testgrupp som 

inte varit där. Studien visade också skillnader i kön, såsom att flickor ritade 

generellt fler smådjur och fler arter, än vad pojkar gjorde. De båda studierna visar 

på ett värdefullt formativt inflytande av utomhusundervisning, genom ett ökat 

intresse och en större medvetenhet hos eleverna för småkryp och insekter. 

 

II) Educational potentials of encounters with nature: reflections from a 

Swedish outdoor perspective.  

 

Författare: Klas Sandell, Johan Öhman  

Typ av text: Artikel i vetenskaplig tidsskrift 

Publicerad i: Environmental Education Research, 02/2010, Vol. 16, No. 1 

Databas och sökord: Summon och outdoor education AND elementary school 

AND learning: 

Studerad åldersgrupp: Barn och unga 

Metod: Tre kvalitativa studier där olika undervisningstillfällen med 

utomhusundervisning inom olika praktiker, observerades och filmades 

Syfte: Att belysa de värden som finns i utomhusupplevelser och hur möten med 

naturen kan bredda miljö- och hållbarhetsundervisning 

Sammanfattning: Artikeln sammanfattar och diskuterar resultatet av tre 

forskningsprojekt som behandlar människans möten med naturen och den potential 

som detta äger. I artikeln argumenterar författarna för hur direkta möten med 

naturen, gör att barn och ungdomar identifierar sig med djuren och platsen. Denna 

känsla av delaktighet med naturen, kan bidra till att ge elever viktiga perspektiv på 

natur, miljö och en hållbar utveckling samt viktiga redskap för att ta hållbara 

beslut i framtiden. 

 

III) Barriers To Biological Fieldwork: What Really Prevents Teaching Out of 

Doors? 

 

Författare: Graham W. Scott, Margaret Boyd, M., Lisa Scott, Derek Colquhoun, D 

Typ av text: Artikel i vetenskaplig tidsskrift 

Publicerad i: Journal of Biological Education, 04/2015, Vol. 49, No. 2 

Databas och sökord: Summon och outdoor education AND elementary school 

AND learning: 
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Studerad grupp: Lärare 

Metod: En blandad metod med kvalitativa och kvantitativa analyser av data från 

skriftliga frågeformulär och från gruppdiskussioner 

Syfte: Att undersöka vad lärare uppger som hinder för utomhusundervisning och 

hur dessa hinder kan överbryggas. 

Sammanfattning: Artikeln lyfter olika utmaningar inom utomhuspedagogiken och 

hur dessa i praktiken bidrar till en ovilja hos lärare att undervisa utomhus. Studien 

visar att praktiserande lärare är medvetna om vilka hindren är, som begränsar 

fältstudier. Författarna menar också att det finns en vilja hos lärare att komma 

förbi hinder. 

 

IV) READING NATURE. Developing ecological literacy through teaching 

Författare: Ola Magntorn  

Typ av text: Doktorsavhandling, sammanläggningsavhandling med 4 artiklar. 

Enbart kappan lästes inför studien.  

Publicerad: 2007; Linköping University, Department of Social and Welfare 

Studies 

Databas och sökord: avhandlingar.se och outdoor education 

Studerad åldersgrupp: Lärare, lärarstudenter och elever i årskurs 3-4 samt 7-8 

Metod: Avhandlingen behandlar fyra forskningsstudier i vilka lärarstudenter, två 

olika elevgrupper och en lärargrupp intervjuas. Lärarstudenterna och eleverna 

intervjuades i anslutning till fältstudier. Lärargruppen tog del av elevernas 

fältstudier genom film, efter vilken en enkätundersökning om lärarnas upplevelse 

av utomhuspedagogikens potential utfördes 

Syfte: Att undersöka hur elever utvecklar sin förmåga att tolka och förstå naturen 

och dess ekosystem samt vilken roll läraren spelar i sammanhanget 

Sammanfattning: Resultaten för studierna visar på vikten av direkta upplevelser i 

autentiska miljöer, för att lära sig att läsa naturen. Vidare att den största potentialen 

för lärande finns i ett bottom-up perspektiv - att utgå från några få 

nyckelorganismer, deras autologi och ekosystem i undervisningen. Lärares 

bristande kompetens, värderingar och dåligt planerade lektioner, ses som största 

hindret för elevers lärande i ekologi. 

  

V) Känsla, förståelse och värdering. Elevers meningsskapande i 

skolaktiviteter om miljö- och hållbarhetsfrågor 

 

Författare: Annika Manni 

Typ av text: Doktorsavhandling, sammanläggningsavhandling med 4 artiklar. 

Enbart kappan lästes inför studien.   

Publicerad: 2015; Umeå universitet, institutionen för naturvetenskapernas och 

matematikens didaktik 

Databas och sökord: avhandlingar.se och outdoor education 

Studerad åldersgrupp: Elever i årskurs 1-6 

Metod: Avhandlingen består av två studier utförda med blandade metoder, såsom 

enkäter och fallstudier, vilka analyserats utifrån kvantitativ statistik och kvalitativ 

innehållsanalys 

Syfte: Att undersöka yngre elevers meningsskapande i miljö- och hållbarhetsfrågor 

i den svenska grundskolan 
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Sammanfattning: Resultatet visade på en positiv relation mellan 

utomhusaktiviteter och lärande för hållbar utveckling och att elever genom 

autentiska upplevelser skapar mening och mer fasta värderingar kring hållbarhet. 

Avhandlingen visar att elever inte särskiljer uttryck av förståelse, känslor och 

värderingar i sina reflektioner kring hållbarhetsfrågor.  

 

VI) Teachers' intention for outdoor education: conceptualizing learning in 

different domains.  

Författare: Birgitta Wilhelmsson 

Typ av text: Licentiatavhandling, sammanläggningsavhandling med 2 artiklar. 

Enbart kappan lästes inför studien.  

Publicerad: 2012; Umeå universitet, Department of Science and Mathematics 

Education 

Databas och sökord: avhandlingar.se och outdoor education 

Studerad åldersgrupp: Lärare till elever i årskurs 3-6 

Metod: Semistrukturerade intervjuer av lärare samt observationer av deras 

undervisning 

Syfte: Att undersöka lärares intentioner med utomhusundervisning och jämföra 

dessa med undervisningens verkliga utfall. 

Sammanfattning: Fyra olika lärartyper identifieras utifrån deras avsikter om utfall; 

1) lärare som använder utomhuspedagogiken som inspiration, där känslor och den 

sociala miljön kan fungera som motivator för lärande 2) lärare som prioriterar 

formell kunskap och undervisar genom praktiskt görande i utomhusmiljö 3) lärare 

som kombinerar upplevelsebaserat lärande i naturen och estetiska uttrycksformer i 

klassrummet för att ge elever djupare förståelse av begreppsvärlden 4) lärare som 

strävar efter att i utomhusundervisningen ge elever metakognitiva kunskaper, 

genom reflektion av sitt eget och andras lärande. Avhandlingen visar att lärare 

utformar undervisningen olika utifrån egna värderingar och uppfattningar om 

elevers lärande. 

 

4.4. Analys av vald litteratur 
 
För att påvisa texternas värde, analyserades den valda litteraturen grundligt med 

studiens frågeställningar och syfte i fokus, enligt metoden för innehållsanalys 

såsom den beskrivs av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2014:163–

164). Litteraturens resultat- och diskussionsdel lästes flera gånger för att identifiera 

mönster och teman, vilka besvarar de frågor som eftersöks i studien (Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström 2013:147). Relevanta påståenden om 

utomhuspedagogikens potential och utmaningar, noterades och kodades till 

nyckelord i en tabell. Även skillnader och likheter i påståenden eftersöktes och 

urskiljdes.  I analysprocessen utkristalliserades ett antal återkommande mönster, 

vilka sammanfattades och presenterades i kategorier. Exempelvis identifierades 

”autentiska upplevelser” och att ”gå från konkret till abstrakt”, som återkommande 

aspekter i den undersökta litteraturen.  

 

Utifrån studiens första frågeställning om utomhuspedagogikens potential för 

lärande, redovisas dessa kategorier som två huvudteman med underteman: 

 

I) Lärande i en autentisk och sinnlig kontext  
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A. Sinnliga upplevelser som potential för lärande 

B. Autentiska upplevelser som potential att gå från konkret till abstrakt 

 

II) Lärande i en emotionell och social kontext 

 

C. Emotionella upplevelser som potential för lärande 

D. Interaktionen och samtalets betydelse för lärande 

 

Utifrån studiens andra frågeställning identifierades två huvudteman: 

 

I) Praktiska begränsningar för utomhusundervisning 

 

II) Lärares bristande kompetens 

 

I Tabell 4 nedan redovisas hur litteraturen knyter an till studiens respektive teman 

utifrån frågeställningar. 

 
 

Tabell 4. Den analyserade litteraturens koppling till teman 

 
 
 

 
 
 

 

Frågeställningar 

 

1. Utomhuspedagogikens 

potential för lärande 

 

2. Utomhuspedagogikens 

utmaningar för lärande 

 

Huvudteman 

 

Lärande i en autentisk 

 och sinnlig kontext 

 

 

Lärande i 

en emotionell och  

social kontext 

 

Praktiska 

begränsningar 

för utomhus-

undervisning 

 

Lärares  

bristande 

kompetens 

 

Undertema till 

huvudteman 

 

A B C D - - 

Drissner m.fl (2014) Ja Ja Ja - 
 

Ja 

 

- 

Sandell, K., 

Öhman.(2010) 
Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Ja 

 

 

Scott, G. W., m.fl. 

(2015) 

Ja - - - Ja Ja 

Magntorn, O. (2007) 

 

Ja 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Manni, A. (2015) Ja Ja Ja Ja - Ja 

Wilhelmsson, B. 

(2012) 

 

Ja 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 
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5. Resultat 
 

Studien syfte är att med hjälp av tidigare forskning undersöka 

utomhuspedagogikens potential och begränsningar, för att stödja elevers lärande i 

biologi i årskurserna F-3.  De frågeställningar som besvaras inom ramen för denna 

studie är ”Vilken potential innehar utomhuspedagogiken för elevers lärande i 

biolog?” och ”Vilka utmaningar medför utomhuspedagogiken för elevers lärande i 

biologi?”. Nedan redovisas studiens resultat utifrån de teman som identifierades 

efter analys av litteraturen. Först redovisas resultatet för potential för lärande följt 

av resultatet för utmaningar för lärande, varefter båda summeras i en efterföljande 

resultatsammanfattning. 

 
5.1. Potential för lärande 
 

Resultatet utifrån den första frågeställningen om utomhuspedagogikens potential 

för lärande, sammanfattas i två teman, vilka är ”lärande i en autentisk och sinnlig 

kontext” och ”lärande i en emotionell och social kontext”. 

 

 5.1.1. Lärande i en autentisk och sinnlig kontext 

 

Utomhuspedagogikens potential för lärande i biologi i en autentisk kontext, lyfts 

tydligt fram i den undersökta litteraturen. Magntorn (2007:41–46), Manni 

(2015:61, 67), Wilhelmsson (2012:35), Sandell och Öhman (2010:127), Scott m.fl. 

(2015:166) och Drissner (2014:11) visar på platsens betydelse för att aktivt 

uppmärksamma den biologiska mångfalden i naturen, såsom olika arter, deras 

populationsekologi, hur de kategoriseras och de ekosystem de lever i, olika 

ekologiska processer och en hållbar utveckling i framtiden. Magntorn (2007:64) 

understryker betydelsen av elevers upplevelser utomhus för att lära sig om arter 

och processer i naturen.  
 

Instruction for reading nature must include field work but it is not at all necessary 

to conduct all teaching outdoors /.../ To be able to learn to read nature you simply 

need outdoors experiences. (Magntorn 2007: 64) 

Även Wilhelmsson (2012:36, 39), Scott m.fl. (2015:166) och Drissner m.fl. 

(2014:11–14) identifierar direkta upplevelser och erfarenheter av naturen som 

centrala för förståelsen av systematisk biologi. Scott m.fl. (2015:166) hänvisar här 

till en rapport publicerad av UK House of Lords Select Committee on Science and 

Technology: 
 

The report clearly links fieldwork and systematic biology in stating that as a part of 

a strategy to strengthen systematic biology in the UK context ‘it is critically 

important that school children of all ages, starting with those in primary school, 

should be taught about the natural world and given opportunities to enjoy it first 

hand. (House of Lords Select Committee on Science and Technology 2008, 

Chapter 6.1) 

 

Drissner m.fl. (2014:11) visar att tiden utomhus inte behöver vara lång eller ofta 

förekommande för att få effekt. Efter en halvdags fältstudie med fokus på smådjur, 

kunde elever rita ett betydligt större antal smådjur och en större mångfald av djur, 
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än elever som inte deltagit i fältstudien. Sandell och Öhman (2010:122) belyser 

dock fördelen med ofta återkommande utomhusaktiviteter på samma plats och 

under många år, då det har både praktiska och moraliska fördelar, såsom elevers 

praktiska kunskaper om vad som ska göras samt elevers respekt och omsorg om 

naturen.  

 

5.1.1.1 Sinnliga upplevelser som potential för lärande 

 

Utomhuspedagogiken erbjuder många tillfällen att aktivt lära med alla sinnen och 

hela kroppen, vilket Mangtorn (2007:46), Manni 2015:61) och Wilhelmsson 

(2012:35–39) visar i sin forskning. Genom olika aktiviteter, uppdrag och lekar 

lärde sig eleverna att undersöka arter med exempelvis förstoringsglas och att 

kategorisera dem. Eleverna lärde sig också att använda olika verktyg och göra 

produkter av naturmaterial. Sandell och Öhman (2010:124) pekar på potentialen i 

upplevelsebaserat lärande genom vardagskunskaper, såsom att först känna 

temperaturen i vatten och sen använda termometer. Magntorn (2007:42) och Scott 

(2015:166) ser direkta upplevelser med alla sinnen som den viktigaste faktorn för 

att lära sig att tolka och förklara ekosystem i naturen. Drissner m.fl. (2014:13) 

kunde i sina studier påvisa ett ökat intresse och en större motivation, efter sinnliga 

upplevelser av djur och natur. Som ett komplement till undersökande aktiviteter 

lyfter Wilhelmsson (2012:35) också potentialen i styrda praktiska aktiviteter med 

synliga resultat, då de kan erbjuda elever en känsla av att lyckas, vilket särskilt 

gynnar elever i inlärningssvårigheter. 
  

5.1.1.2. Autentiska upplevelser som potential att gå från konkret till abstrakt 

  

Magntorn (2007:59, 63) förespråkar ett bottom-up perspektiv, där ett mindre antal 

arter aktivt observeras och fokuseras i deras naturliga miljö. Att gå från 

artbestämning till fördjupade kunskaper om arten, ses som ett naturligt och 

pedagogiskt första steg. En djupare förståelse av några få arter och deras 

population ger en mer komplex förståelse och förmåga att kunna tolka och förklara 

ekosystem (Magntorn 2015:46–48). Elever kan lära sig att identifiera mönster i 

naturen samt likheter och skillnader, vilket ger elever verktyg att överföra kunskap 

mellan ekosystem (Magntorn 2007:54–57). Efter hand kan naturens kretslopp 

studeras, med en början i nedbrytning vars process är enkel att förstå genom 

praktiska experiment, följd av fotosyntesen vars process är mer abstrakt och 

komplex. Utomhuspedagogiken erbjuder på så vis elever, att gå från konkreta 

upplevelser till mer abstrakta processer och från de enkla sammanhangen till de 

alltmer komplexa sammanhangen (Magntorn 2007:54–57; Manni 2015:74; Sandell 

& Öhman 2010:124). Genom direkta upplevelser erbjuds elever erfarenheter att 

knyta an till vid diskussioner och uppgifter i klassrummet, vilket kan göra 

ekologiska begrepp och teorier mer relevanta och meningsfulla samt öka 

förståelsen av ekologiska processer (Magntorn 2007:47, 64; Wilhelmsson 

2012:34). Genom att bottna i erfarenheten kan elever beskriva alltmer komplexa 

teoretiska processer (Magntorn 2007:41; Wilhelmsson 2012:39). Forskningen 

visade också att den verklighetsbaserade praktiska erfarenheten, gjorde elevernas 
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teoretiska kunskaper mer varaktiga (Drissner m.fl. 2014:14; Wilhelmsson 

2012:39).  

 

5.1.2. Lärande i en emotionell och social kontext 

 

Utomhuspedagogikens potential för lärande i biologi i en emotionell och social 

kontext, lyfts tydligt fram i den undersökta litteraturen. Manni (2015:67) samt 

Sandell och Öhman (2010:124) visar på utomhusundervisningens potential för ett 

lärande genom kombinationer av ett kognitivt, estetiskt, emotionellt, fysiskt, 

socialt och situerat innehåll. Manni (2015:69) lyfter hur emotioner och 

känslomässiga erfarenheter bör betraktas utifrån ett större perspektiv än bara som 

ett ”intresse eller motivation inför en aktivitet”, då emotioner och känslomässiga 

erfarenheter bär på kapaciteten att bevara och driva en meningsskapande process 

framåt. Inom utomhuspedagogiken sker mycket av lärandet genom 

gruppaktiviteter, i ett sammanhang som gynnar elevers lärande och stärker 

gruppers sammanhållning (Wilhelmsson 2012:35). 

5.1.2.1. Emotionella upplevelser som potential för lärande 

 

Forskning visar att emotioner har stor betydelse vid elevers upplevelser av naturen 

och kan fungera som både motivator och katalysator för elevers lärande (Magntorn 

2007:47, 66; Manni 2015:62–69; Drissner m.fl. 2014:13). Elevers känslomässiga 

erfarenheter och kognitiva förståelse beskrivs som integrerade med varandra, där 

känsla och värderingar driver den meningsskapande processen framåt mot nytt 

kunnande (Manni 2015:70). Positiva känslor utvecklades vid 

utomhusundervisning, samt en mer vårdande och ansvarstagande hållning 

gentemot djur och deras behov (Drissner m.fl. 2014:13; Manni 2015:64; Sandell & 

Öhman 2010:121; Scott 2015:166).  Forskningen kunde här verifiera ett positivt 

samband mellan utomhusaktiviteter och lärande för hållbar utveckling, genom 

förändrade värderingar och insikter, där elever identifierade sig med djuren och 

såg sig själva som en del av naturen. Magntorn (2007:65–66) lyfter potentialen för 

aktiviteter med kognitivt och emotionellt innehåll, som en möjlighet att stimulera 

elever som inte hittar motivationen bland ekologisk fakta och abstrakta processer. 

Vidare gör positiva upplevelser och minnen av naturen att elever kan relatera till 

dessa under längre tid.  

 

5.1.2.2. Interaktionen och samtalets betydelse för lärande  

 

Utomhusundervisningen har en potential för elevers lärande i en social kontext, 

genom interaktion med naturen och i en interaktion med varandra (Magntorn 

2007:55; Manni 2015:69; Sandell & Öhman 2010:126). I reflekterande samtal 

kring upplevelser och aktiviteter, finns möjlighet att ta tillvara varandras 

upplevelser och kunskaper. Reflektion av erfarenheter ger meningsfull kunskap 

samt en förmåga att dra slutsatser, påvisar Manni (2015:62). Wilhelmsson 

(2012:35) ser en möjlig motivator för elever som saknar naturlig motivation, att i 

samspel med andra elever och genom uppmuntran hitta en egen drivkraft. Genom 

att i fält och i samtal få använda de naturvetenskapliga begreppen, erbjuds elever 

vidare att på ett naturligt sätt ingå i en ämnesspecifik kommunikation (Magntorn 
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2007: 54-56). Att behärska det naturvetenskapliga språket och begreppen är ett 

viktigt verktyg för att samtala om och uttrycka sina kunskaper. Wilhelmsson 

(2012:35) lyfter potentialen för gruppsamtal efter utförda aktiviteter, med 

möjlighet för läraren att förklara och förtydliga svårigheter.  

   

5.2. Utmaningar för lärande 
 

Resultatet utifrån den andra frågeställningen om utmaningar för lärande inom 

utomhuspedagogiken, sammanfattas i två teman, vilka är ”praktiska begränsningar 

vid utomhusundervisning” och ”lärares bristande kompetens”. 

 

5.2.1. Praktiska begränsningar vid utomhusundervisning 

 

Litteraturen beskriver en del vanliga praktiska begränsningar för 

utomhuspedagogikens genomförande, såsom avsaknad av adekvat utrustning, 

dåligt väder, avsaknad av bra utemiljö och transportkostnader (Wilhelmsson 

2012:36; Scott m.fl. 2015:171, 176; Drissner 2014:14). Vidare lyfter författarna 

lärares upplevelser av för stora elevgrupper, avsaknad av stöd från skolledning och 

kollegor, begränsningar i tid utifrån kursplaner och skolans krav på resultat vid 

standardiserade prov samt begränsningar utifrån föräldrars ängslan och olika 

ansvarsfrågor. Litteraturen beskriver också hur vissa elever ibland kan betraktas 

som begränsande för undervisningen, såsom elever med brist på intresse för 

utvistelse, elever med negativ attityd eller elever med problematiska beteenden 

(Magntorn 2007:46; Scott m.fl. 2015:171–172; Sandell & Öhman 2010:128).  

 

5.2.2. Lärares bristande kompetens 

 

Den största begränsande faktorn för utomhusundervisningens genomförande och 

kvalitet, är lärares bristande kunskaper och självförtroende för att undervisa 

utomhus (Magntorn 2007:46; Scott m.fl. 2015:176; Wilhelmsson 2012:42). 

Litteraturen beskriver, hos vissa lärare, en avsaknad av egna 

förstahandsupplevelser att återkoppla till samt avsaknad av särskilda 

ämneskunskaper exempelvis kring ekologiska processer på molekylnivå 

(Magntorn 2007:65). Avsaknad av entusiasm, didaktiska redskap och positiva 

värderingar om exempelvis potentialen för lärande i olika aktiviteter, sänker 

potentialen i utomhusundervisningen enligt Scott m.fl. (2015:171) och 

Wilhelmsson (2012:37, 42). Magntorn (2007:54) förespråkar vidare välplanerade 

lektioner med tydliga mål för genomförandet och påvisar att dåligt planerade 

lektioner ger dålig undervisning. Mannis studie (2015:67) visar dock att elever 

anser sig sakna ett ”ägande av sitt eget lärande” och efterlyser mer elevansvar och 

delaktighet i utomhusundervisningen, vilket istället kan tala för mindre uppstyrda 

planeringar och aktiviteter. Att erbjuda adekvat undervisning för elever med 

inlärningssvårigheter, kan för vissa lärare upplevas som en utmaning 

(Wilhelmsson 2012:35). Både Magntorn (2007:46) och Wilhelmsson (2012:44) ser 

lärarens förmåga att undervisa som den viktigaste faktorn för elevers lärande i 

ekologi. 
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5.3. Resultatsammanfattning 
 

Utomhuspedagogikens potential ligger i dess autentiska kontext, med möjligheter 

till direkta upplevelser av det innehåll som ska läras (Magntorn 2007:41–46; 

Manni 2015:61, 67; Wilhelmsson 2012:35–39; Sandell & Öhman 2010:127; Scott 

m.fl. 2015:166). Utomhuspedagogiken erbjuder sinnliga upplevelser av djur och 

natur och har en positiv påverkan på såväl intresse som motivation och är därför en 

viktig faktor för att tolka och förklara ekosystem (Drissner m.fl. 2014:13; 

Magntorn 2007:42,46). Genom direkta möten i naturen, kan elever gå från 

konkreta upplevelser till mer abstrakta processer och från de enkla sammanhangen 

till de alltmer komplexa sammanhangen (Magntorn 2007:54–57). Genom att knyta 

praktiska erfarenheter utomhus till teoretiska diskussioner och uppgifter i 

klassrummet, kan ekologiska begrepp och teorier bli mer meningsfulla (Magntorn 

2007:41, 47, 64; Wilhelmsson 2012:34, 39).  

 

Forskning visar att emotioner har stor betydelse vid elevers upplevelser av naturen 

och kan fungera som både motivator och katalysator för elevers lärande (Magntorn 

2007:47, 66; Manni 2015:62–69; Drissner m.fl. 2014:13). Elevers känslomässiga 

erfarenheter och förståelse beskrivs som integrerade med varandra, där känsla och 

värderingar driver den meningsskapande processen framåt mot ny kunskap (Manni 

2015:70). Utomhusaktiviteter har en positiv påverkan på elevers lärande för 

hållbar utveckling genom förändrade värderingar och insikter, där elever 

identifierar sig med djuren och ser sig själva som en del av naturen (Drissner m.fl. 

2014:13; Manni 2015:64; Sandell & Öhman 2010:121).  I reflekterande samtal 

kring upplevelser, finns möjligheten att ta tillvara varandras upplevelser och 

kunskaper. Genom att i fält och i samtal få använda de naturvetenskapliga 

begreppen, erbjuds elever att på ett naturligt sätt ingå i en ämnesspecifik 

kommunikation (Magntorn 2007: 54-56). 

 

Utomhuspedagogikens utmaningar ligger till viss del i praktiska begränsningar för 

utomhuspedagogikens genomförande, såsom avsaknad av adekvat utrustning, 

dåligt väder, avsaknad av bra utemiljö och stora transportkostnader (Wilhelmsson 

2012:36; Scott m.fl. 2015:171, 176; Drissner 2014:14). Litteraturen diskuterar 

också om hur elevers negativa attityder och problematiska beteenden kan begränsa 

undervisningen (Magntorn 2007:46; Scott m.fl. 2015: 171-172; Sandell & Öhman 

2010:128). Lärares bristande kunskaper och självförtroende att undervisa, 

identifierades som den största begränsande faktorn för utomhusundervisningens 

genomförande och kvalitet (Magntorn 2007:46; Scott m.fl. 2015:176; 

Wilhelmsson 2012:42). Brister hos lärare som noterades var avsaknad av egna 

förstahandsupplevelser att återkoppla till och avsaknad av didaktiska redskap, 

ämneskunskaper, entusiasm samt positiva värderingar (Magntorn 2007:65; Scott 

m.fl. 2015:171; Wilhelmsson 2012:37, 42). 

 

 6. Diskussion 
 
Diskussionsdelen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen behandlar studiens form och metod, dess styrkor och svagheter 

kring exempelvis sökprocessen och vald litteratur. I resultatdiskussionen behandlas 

studiens resultat om ”utomhuspedagogikens potential för lärande”, 
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”utomhuspedagogikens utmaningar för lärande” och detta kopplas slutligen till en 

diskussion om ”utomhuspedagogikens betydelse för att stödja elevers lärande”. 

 

6.1. Metoddiskussion 
 

I denna del diskuteras studien utifrån dess validitet, om studien undersöker det den 

syftar till att undersöka samt studiens reliabilitet, om den är transperant och öppen 

för granskning (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2014:27–31, 103,105). 

Vidare diskuteras studiens objektivitet samt studiens generaliserbarhet, det vill 

säga om det går att dra generella slutsatser (Larsen 2009:71). I en strävan efter att i 

studien uppnå god evidens, utfördes den som en kvalitativ systematisk 

litteraturstudie, i vilken resultat från tidigare dokumenterad forskning med 

relevans för det som skulle undersökas lyftes fram (Eriksson, Barajas, Forsberg & 

Wengström 2014:70, 83). Genom undersökningens struktur med en tydlig 

beskrivning av metod, urval och sökprocesser, bidrar beskrivningen till att göra 

studien transperant och öppen för granskning, viket ger den systematiska 

litteraturstudien en god reliabilitet påvisar Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2014:27–31).  

 

Trovärdigheten i studien stärks genom valet av databaser, utifrån deras innehåll av 

naturvetenskapsdidaktisk forskning, samt möjligheterna att avgränsa sökningar till 

att innehålla avhandlingar och artiklar som genomgått kollegial granskning 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2014:62). En annan styrka i studien är 

användet av PICO-C metoden, då den på ett strukturerat sätt utgår ifrån 

problemformuleringen vid sökning i databaserna. Vidare har litteratur som svarar 

på studiens frågeställningar valts ut och artiklar och avhandlingar har granskats 

utifrån både ett vetenskapligt tillvägagångsätt och ett etiskt förhållningssätt 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2014:71). Utifrån studiens omfattning 

och tidsramar gjordes en rad avgränsningar. Urvalet begränsades till att inkludera 

litteratur publicerad i fulltext med publiceringsår efter 2005, litteratur skriven på 

svenska eller engelska, litteratur som berör elever i årskurs F-3 och litteratur som 

studerat undervisning bedriven i Sverige. Litteratur som fokuserar på genus, 

flerspråkighet, stadsmiljö och lärares lärande uteslöts. Frågeställningen kring 

utmaningar för elevers lärande fick en separat urvalsprocess, där texter som 

behandlar utmaningar och hinder kopplat till utomhuspedagogik fick företräde.  

 

Avgränsningarna ger konsekvenser för studiens resultat. Andra prioriteringar och 

begränsningar hade exempelvis kanske kunnat resultera i andra mönster och 

kategorier. Genom frågeställningarnas separata urvalsprocesser, kunde ett bredare 

material om utomhusundervisningens utmaningar samlas in. Den separata 

urvalsprocessen kan ha bidragit till ett mindre trovärdigt resultat. Dock tenderar 

forskning som beskriver utomhuspedagogikens betydelse för undervisningen, att 

huvudsakligen lyfta pedagogikens fördelar. Detta kan indikera att forskning om 

utomhuspedagogik till viss del kan vara färgad av forskares egna värderingar. 

Thurén (2013:64ff) upplyser om att källor omedvetet kan vara partiska i 

sammanhanget. Därför kan den separata urvalsprocessen möjligen bidra till mera 

balans i resultatet, mellan utomhuspedagogikens fördelar och hinder. En snävare 

begränsning utifrån publiceringsår vilket resulterade i nyare och mer aktuell 

litteratur, bidrar troligtvis till studiens reliabilitet då forskning går att betrakta som 

färskvara enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2014:115). 
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Studien lever inte i egentlig mening upp till kriterierna för en systematisk 

litteraturstudie, utifrån kravet på inkludering av all relevant och aktuell forskning 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2014:114). Avgränsningar kan ha gett 

upphov till att relevant litteratur förbisetts och kan betraktas som en svaghet i 

studien. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2014:114) menar att 

kvaliteten på en systematisk litteraturstudie påverkas av forskarens förmåga att 

identifiera tillförlitlig och relevant litteratur för studien. För att påvisa texternas 

värde, analyserades den valda litteraturen grundligt med studiens frågeställningar 

och syfte i fokus, enligt metoden för innehållsanalys såsom den beskrivs av 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2014:163–164). En objektivitet, 

opartiskhet och ärlighet eftersträvades där både resultat som stöder respektive inte 

stöder påståenden presenterades samt genom att alla artiklar i litteraturstudien 

redovisades (Eriksson Barajas Forsberg & Wengström  2014:70).  

 

Trots de bästa intentioner påverkades säkerligen innehållsanalysen av dess tolkare, 

exempelvis vid kodning i nyckelord och vi sammanställningen till kategorier. 

Enligt Kihlström (2007:34) tolkas information på olika sätt och påverkas därför 

alltid utifrån den som tolkar. Att de flesta studier är skrivna på engelska och 

därmed inte författarens modersmål, kan också haft inverkan på urvalsprocessen, 

förståelse av texter och därmed också slutresultatet, vilket måste betraktas som en 

svaghet i den här studien. Utifrån studiens resultat har vissa slutsatser dragits, 

såsom att det finns stora fördelar med att förlägga en del av biologiundervisningen 

i F-3 ute i fält samt att det finns ett behov av kompetensutveckling bland 

verksamma lärare för att elever i årskurs F-3 ska uppnå kunskapskraven i biologi. 

Studien är dock begränsad i sitt omfång och kan därför inte i egentlig mening 

verifiera några generella och heltäckande slutsatser. 

 

6.2. Resultatdiskussion  
 

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat i förhållande till syfte, 

frågeställningar och bakgrund. Syftet för denna systematiska litteraturstudie var att 

med hjälp av tidigare forskning undersöka utomhuspedagogikens potential och 

begränsningar, för att stödja elevers lärande i biologi i årskurserna F-3.  De frågor 

som undersökts i avsikt att besvara detta syfte var ”Vilken potential innehar 

utomhuspedagogiken för elevers lärande i biologi?” och ”Vilka utmaningar medför 

utomhuspedagogiken för elevers lärande i biologi?”. Den bakgrund som i studiens 

resultat diskuteras i relation till, är ”utomhuspedagogikens relevans i läroplanen”, 

”utomhuspedagogiken som kunskapskälla” och ”lärares kompetens och elevers 

motivation till lärande”. Först diskuteras resultatet kring utomhuspedagogikens 

potential för lärande, följt av resultatet för utomhuspedagogikens utmaningar för 

lärande. Båda resultaten diskuteras slutligen utifrån ”utomhuspedagogikens 

betydelse för att stödja elevers lärande i biologiundervisningen i årskurs F-3. 

 

6.2.1. Utomhuspedagogikens potential för lärande  

 

Studiens resultat visar att utomhuspedagogikens potential för lärande i biologi, 

ligger i dess autentiska kontext med direkta och sinnliga upplevelser av det 

innehåll som ska läras (Magntorn 2007:41–46; Manni 2015:61, 67; Wilhelmsson 
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2012:35–39; Sandell & Öhman 2010:127; Scott m.fl. 2015:166; Drissner 

2014:11). Platsen har en stor betydelse i undervisningen, där eleven får möjlighet 

att uppmärksamma och förstå den biologiska mångfalden, ekologiska system och 

processer genom lekar, undersökningar och uppdrag. Detta stämmer in med 

Szczepanski (2007:26–27) som menar att platsen för lärandet (var?) samtidigt blir 

lärandeobjektet (vad?) och sättet att lära (hur?). Enligt Szczepanski (2007:13:14) 

erbjuder platsen för utomhusundervisningen ett kunskapssammanhang, där eleven 

interagerar med den fysiska miljön, den sociala miljön och med föremålet för 

lärande. 

 

Studiens resultat visar att direkta möten i naturen, erbjuder elever att gå från 

konkreta upplevelser till förståelse av abstrakta processer samt att direkta möten 

har en positiv inverkan på elevers intresse, motivation och långtidsminne 

(Magntorn 2007:54–57; Drissner m.fl. 2014:11–13). Resultatet visar också hur en 

växelverkan mellan praktiska erfarenheter utomhus och teoretiska aktiviteter i 

klassrummet, kan bidra till att ekologiska begrepp och teorier bli mer meningsfulla 

(Magntorn 2007:41, 47, 64; Wilhelmsson 2012:34, 39). Skolverket (2016a:156–

158) påvisar att undervisningen ska innehålla enkla fältstudier med studier av djur 

och växter i deras närmiljö. Vidare ser Skolverket (2016a:9–10) självupplevda 

erfarenheter och autentiska upplevelser som viktiga element för lärande.  

 

Studien visar även att emotioner har stor betydelse vid elevers upplevelser av 

naturen och kan fungera som både motivator och katalysator för elevers lärande 

(Magntorn 2007:47, 66; Manni 2015:62–69; Drissner m.fl. 2014:13). Detta går att 

koppla till Szcezpanski (2007:27) som identifierar ett samband mellan emotioner 

av välbefinnande och en positiv påverkan på elevers lärande, genom en ökad 

motivation att lära och en bättre minneskapacitet. Studien visar vidare att elever 

genom utomhusundervisning identifierar sig och ser sig själva som en del av 

naturen och att det förändrar värderingar och insikter om närmiljö och global miljö 

(Drissner m.fl. 2014:13; Manni 2015:64; Sandell & Öhman 2010:121). Detta 

stämmer in på Szczepanski (2009:53) som belyser hur uterummet berör och därför 

har en påverkan på förmågan att tolka ekologiska mönster och processer. Detta 

stämmer också in på Skolverkets (2016a:10, 2016b) strävan att i undervisningen 

erbjuda grundläggande kunskaper och värden, som förbereder elever för framtiden 

samt inger en känsla av ansvar för närmiljö och en hållbar utveckling i världen.  

 

Resultatet i studien visar dessutom på vikten av att i fält använda reflekterande 

samtal och social interaktion kring upplevelser, för att ta tillvara på varandras 

upplevelser och kunskaper, i en ämnesspecifik kommunikation där eleverna 

använder de relevanta begreppen (Magntorn 2007: 54-56; Manni 2015:62–64). 

Detta stämmer in med Säljö (2015:22–25) som identifierar kunskapsutveckling 

som grunden för en spridning av erfarenheter mellan individer, genom språklig 

kommunikation. Detta går också att koppla till Lundegård (2004:86–87) som 

betonar att vi behöver språkliga begrepp för att kunna peka ut detaljer, samtala, 

argumentera och skapa mening i social förhandling. Dahlgren (2007:44) 

identifierar reflekterande samtal som viktiga kring upplevelser, då de utvecklar den 

metakognitiva förmågan. Enligt Skolverket (2016a:156–158) ska elever erbjudas 

möjligheter att i biologiämnet i årskurs F-3 utveckla kunskap om teorier, begrepp 

och modeller i en kontext som inkluderar lärande i autentiska sammanhang.  
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6.2.2. Utomhuspedagogikens utmaningar för lärande 

 

I studiens resultat identifieras lärares bristande kunskaper och självförtroende att 

undervisa, som den största begränsande faktorn för utomhusundervisningens 

kvalitet (Magntorn 2007:46; Scott m.fl. 2015:176; Wilhelmsson 2012:42). Många 

lärare saknar egna förstahandsupplevelser att återkoppla till, särskilda 

ämneskunskaper och didaktiska redskap (Magntorn 2007:65; Scott m.fl. 2015:171; 

Wilhelmsson 2012:37, 42). Avsaknad av entusiasm, och positiva värderingar om 

exempelvis potentialen för lärande i olika aktiviteter, sänker potentialen i 

utomhusundervisningen. Skolverket (2017b) understryker hur lärandemiljön 

påverkar elevers intresse och motivation för lärande och hur det påverkar elevens 

möjlighet att investera i en lärprocess. Lärarens attityder kring elevers förmåga att 

lyckas är viktig, då den påverkar elevers motivation och därmed också elevers 

möjligheter att nå målen. En osäkerhet hos läraren att undervisa utomhus, kan 

möjligtvis resultera i en ovilja som bidrar till att överbetona praktiska 

begränsningar, såsom dåligt väder och stora elevgrupper. Vidare kan kanske 

lärares bristande kompetens eller bristande entusiasm, indirekt orsaka elevers 

negativa attityder. Kornhall (2014:42), Skolverket (2017a) och Skolverket (2017b) 

visar på den stora inverkan lärarens kompetens, motivation och attityder har för 

elevers intresse och motivation. Lärarens kompetens och motivation är därför 

avgörande för att elever ska få en adekvat undervisning och för elevers resultat. 

 

Utmaningar i utomhusundervisningen har ett begränsat utrymme i litteraturen, 

förutom i Scott m.fl. (2015), vars fokus ligger på utomhusundervisningens hinder. 

Denna studie har dock inte undersökt hur lärare ska arbeta för att anpassa 

undervisningen för elever, med negativa attityder och beteendeproblem. Sandell 

och Öhman (2010:122) nämner fördelen med ofta återkommande 

utomhusaktiviteter på samma plats och under många år och menar att det har både 

praktiska och moraliska fördelar, genom att elever har tillägnat sig praktiska 

kunskaper om vad som ska göras samt en respekt och omsorg gentemot varandra 

och naturen. Detta går att koppla till Lättman-Masch m.fl. (2014:44) som pekar på 

fördelen med att välja samma plats många gånger och att göra aktiviteter som gör 

platsen till elevernas egen, då det inger trygghet för eleverna. Det stämmer också 

in på Strandberg (2006:44–46) som visar på läranderummet som en plats som kan 

erbjuda känslor, kunskaper och erfarenheter vilka underlättar för lärande, medan 

att ett annat rum kan försvåra detsamma för en elev. Utifrån detta resonemang 

skulle elevers negativa attityder och beteenden, kunna bero på bristen av positiva 

känslor för rummet, som därför ger upphov till oro. Detta går att jämföra med 

studiens resultat om identifiering, vilken visar att elever genom utomhusvistelse 

identifierar sig med djuren och ser sig själva som en del av naturen (Drissner m.fl. 

2014:13; Manni 2015:64; Sandell & Öhman 2010:121). En möjlig hypotes till 

varför vissa elever inte genast gör sig hemmastadda och identifierar sig med 

uterummet, kan vara att dessa elever behöver mera tid på sig. Detta talar för en 

mer kontinuerlig och återkommande utomhusundervisning, på samma plats och 

under många år (Sandell & Öhman 2010:122). 
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6.2.3. Utomhuspedagogikens betydelse för att stödja elevers lärande   

 

Resultaten i studien visar att utomhusundervisningen genom sin autentiska kontext 

har potential att stödja elevers lärande i biologiämnet i årskurs F-3. Studien visar 

på stora fördelar med att förlägga en del av undervisningen i biologi ute i fält 

(Magntorn 2007:64; Manni 2015:64; Wilhelmsson 2012:36, 39; Scott m.fl. 

2015:166; Drissner m.fl. 2014:11–14; Sandell & Öhman 2010:121). 

Utomhusundervisning har särskilt stor betydelse vid lärandet av arter och 

processer i naturen, för förståelsen av systematisk biologi samt vid undervisning 

för hållbar utveckling. Magntorn förtydligar utomhusundervisningens betydelse 

genom citatet: 

 
To be able to learn to read nature you simply need outdoors experiences. 

(Magntorn 2007:64)  

Denna systematiska litteraturstudie har inte undersökt inomhusundervisningens 

potential och kan därför inte jämföra skillnader mellan undervisning inomhus och 

utomhus. Exempelvis kan fjärilens livscykel, från larv till fjäril, också observeras 

inomhus och därför upplevas i en autentisk kontext. Enligt Skolverket (2016a:156–

158) ska dock undervisningen innehålla studier av djur och växter i deras närmiljö. 

För att uppnå godkända kunskapskrav i biologi i slutet av årskurs 3, förväntas 

elever kunna beskriva enkla samband i naturen utifrån upplevelser av närmiljö 

(Skolverket 2016a:160–161). Sammantaget talar detta för att en del av 

undervisningen i biologi bör förläggas ute. 

 

Eftersom även enstaka tillfällen av utomhusundervisning har positiv effekt på 

motivation och inlärning (Drissner 2014:11, 13), behöver brist på tid inte vara ett 

skäl att stanna inomhus. Emellertid behöver inte all biologiundervisning bedrivas 

ute i fält påvisar Magntorn (2007:54). Upptäckter och fenomen ute i naturen kan 

med fördel bearbetas på ett teoretiskt plan inne i klassrummet. Här finns ett stort 

utrymme för lärare att variera verklighetsbaserad undervisning utomhus med 

förslagsvis estetiska eller digitala verktyg inomhus. Fjärilens livscykel kan till 

exempel sjungas, dramatiseras eller bearbetas som en digital produktion. Detta går 

att koppla till Dahlgren och Szczepanski (2004:12) som lyfter potentialen i olika 

varierande undervisningsformer för att förstärka lärandet. Skolverket (2016a:10) 

skriver att elever ska erbjudas olika undervisningsformer, varierande miljöer samt 

att undervisningen ska erbjuda en överblick och ett sammanhang. 

 

Läraren kan även arbeta ämnesöverskridande för att stärka en helhet och 

effektivisera undervisningstiden, där exempelvis lektioner i svenska kombineras 

med inläsning av fakta kring arter och processer samt bearbetning av detta i skrift. 

Detta går att koppla till Dahlgren och Szczepanski (2004:12) som anser att 

uterummet har stor potential för ämnesintegrerad undervisning och tematisk 

undervisning då det erbjuder elever en helhetssyn. Elever behöver i anslutning till 

fältstudier och i olika uppdrag, få reflektera över sina upptäcker och använda den 

ämnesspecifika kommunikationen tillsammans med andra (Magntorn (2007: 54-

56; Manni 2015:61–62). Detta talar för grupparbeten och samarbete i olika 

aktiviteter, som ger elever liknande upplevelser och erfarenheter att samtala om. 

Skolverket (2016a:10) skriver fram både självupplevda erfarenheter och 

gemensamma erfarenheter som viktiga i undervisningen. 
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Studien visar att platsen har en positiv betydelse för elevers lärande i biologi i 

årskurs F-3 (Drissner m.fl. 2014:13; Manni 2015:64; Sandell & Öhman 2010:121).  

Genom sin verklighetsanknytning till innehållet har platsen potentialen för en 

djupare förståelse av fenomen, men också en potential för att elever kan knyta an 

till rummet och dess innehåll. Läraren kan använda potentialen i rummet både för 

att trygga elever och erbjuda ett lärande med bredare kunskaper i biologiämnet. 

Platsen har potentialen att påverka elevers värderingar om djuren och naturen och 

kan i en förlängning erbjuda elever verktyg för en hållbar utveckling både lokalt 

och globalt. Enligt Skolverket (2016a:10, 2016b) förväntas undervisningen sträva 

efter att erbjuda grundläggande värden och kunskaper som förbereder för 

framtiden. Vidare ska undervisningen hos eleverna utveckla ett ansvar för 

närmiljön och en hållbar utveckling i världen. 

 

Studien visar att läraren är den enskilda faktor, som påverkar 

utomhusundervisningens kvalitet mest (Magntorn 2007:46; Scott m.fl. 2015:176; 

Wilhelmsson 2012:42–44). Detta ställer krav på kompetensutveckling hos 

verksamma lärare, för att kunna erbjuda elever adekvat undervisning. Bristen på 

kunskap hos lärare och bristen på självförtroende hänger rimligen samman, likaså 

lärares bristande entusiasm och bristen på positiva värderingar. Lärares avsaknad 

av egna förstahandsupplevelser torde ha stor betydelse för både lärares bristande 

kompetens och bristande självförtroende. Detta går att koppla till Kornhall 

(2014:42) som vidhåller att lärarens intresse för undervisningen och hur 

undervisning planeras och utförs, har störst inverkan på elevers 

kunskapsutveckling och resultat. Därför är lärarens kompetens och motivation 

avgörande för att elever ska få en bra undervisning och för elevers resultat. 

Skolverket (2017a) identifierar ett behov av att hjälpa verksamma lärare att 

utveckla sin undervisning. Behovet av kompetensutveckling hos lärare ställer krav 

på skolledning att erbjuda utbildning som inkluderar relevant ämnesinnehåll och 

utomhusdidaktiska verktyg. 

 

6.3. Sammanfattning och slutsatser 
 

Utomhuspedagogikens stora potential för lärande i biologi i årskurs F-3 ligger i 

dess autentiska och sinnliga kontext, genom direkta möten med innehållet som ska 

läras. Utomhusundervisningen har positiv inverkan på såväl elevers intresse som 

elevers motivation. Den verklighetsbaserade undervisningen påverkar förståelsen 

av abstrakta fenomen och har positiv effekt på minneskapaciteten. Platsen har stor 

betydelse för lärande genom att elever identifierar sig med naturen och djuren. På 

platsen integreras känslomässiga erfarenheter och kognitiv förståelse med 

varandra, där känsla och värderingar driver den meningsskapande processen 

framåt mot nytt kunnande. Eleven erbjuds ett kunskapssammanhang i social 

interaktion, fysisk interaktion och i interaktion med det innehåll som ska läras.  

 

De utmaningar som påvisats i studien handlar om praktiska begränsningar, såsom 

rätt kläder och rätt väder samt begränsningar i tid och brist på adekvat utemiljö. 

Vidare handlar de om elevers negativa attityder och lärares bristande kompetenser, 

där den sistnämnda är den faktor som påverkar undervisningens kvalitet mest. I 

studien diskuteras vikten av kompetensutveckling hos lärare, då ökad kompetens 

rimligen skulle påverka både lärarens engagemang och undervisningens kvalitet, 
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vilket indirekt skulle kunna påverka både lärares sätt att värdera praktiska 

begränsningar samt möjligen elevers attityd till utomhusundervisningen. Studiens 

resultat visar på stora fördelar med att förlägga en del av undervisningen i biologi 

ute i fält, då den erbjuder en verklighetsbaserad undervisning i ett 

kunskapssammanhang med stor potential för lärande. Studien resultat visar också 

att läraren är den enskilda faktor, som påverkar utomhusundervisningens kvalitet 

mest. Därför är det viktigt att verksamma lärare, av skolledning erbjuds relevant 

kompetensutveckling.  

 

6.4. Avslutande reflektion och förslag på fortsatt forskning 
 

Litteraturstudien lyfter många lärandemiljöer, som särskilt kan gynna elever i 

behov av anpassningar. Litteraturen nämner bland annat aktiviteter som utgår från 

konkreta material i kunskapssammanhang och styrda praktiska aktiviteter med 

synliga resultat. Men räcker det? Passar undervisningen alla elever? Är den 

exempelvis utformad för elever som behöver struktur och tydlighet, såsom elever 

med neuropsykiatriska funktionshinder. Kan det vara så att kompetenta lärare med 

välplanerade lektioner, ändå upplever problem i undervisningen? Ett förslag på 

vidare forskning är att undersöka hur utomhusundervisningen kan utformas för att 

anpassas och inkludera alla elever. Forskningsämnet kan motiveras utifrån att 

många av de vanligen förekommande diagnosera i klassrummen, såsom ADHD, 

ADD samt diagnoser inom autistiskt spektra, kräver en tydlig struktur för att 

resultera i en inkludering i undervisningen. Utomhuspedagogikens potential samt 

olika anpassningar för att inkludera elever, är två intresseområden som jag brinner 

för och därför gärna vill undersöka vidare i examensarbete 2 
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