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Sammanfattning 
 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på vad lärare och elever har för 
erfarenheter inom utomhuspedagogik. För att besvara denna studies syfte och frågeställning 
har jag använt mig av metoden systematisk litteraturstudie. Genom att använda mig av 
denna metod har aktuell och vetenskaplig forskning inom området utomhuspedagogik 
granskats och analyserats.  
 
Studiens resultat visar att lärares och elevers erfarenheter inom utomhuspedagogik är 
positiva samt att utomhusundervisning är ett bra komplement till den traditionella 
inomhusundervisningen för att eleverna ska få en djupare förståelse i undervisningen. 
Lärarna och eleverna anser att det i naturen finns mycket konkret material för eleverna att 
arbeta med i undervisningen. Eleverna anser att det är kul att vara utomhus i undervisningen 
och lärarnas erfarenheter är att eleverna är mer motiverade och engagerade i 
undervisningen. 
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1 Inledning  
 

När jag påbörjade min lärarutbildning var visionen att bli en lärare som hade möjligheten 
att lägga många av lektionerna utomhus med eleverna. Utomhuspedagogik är något som 
har intresserat mig länge och under utbildningens gång har vi fått olika tips och idéer på vad 
en lärare kan göra med eleverna ute. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag inte 
stött på någon lärare som arbetat med eleverna utomhus. Som vikarie i olika skolor har jag 
inte heller stött på någon aktivitet med elever utomhus. Däremot har jag oftast sett att lärare 
stödjer sig på läromedel i sin undervisning samt att eleverna jobbar mycket självständigt i 
matematikboken. Under min egen skolgång hade jag en lärare som arbetade med eleverna 
utomhus i många ämnen, däribland matematik. Eleverna fick olika uppgifter som skulle 
genomföras praktiskt tillsammans i grupp och jag minns att eleverna tyckte att 
utomhuspedagogik var ett roligt komplement till den traditionella 
klassrumsundervisningen. Då det är många år sedan jag själv gick i skolan får det mig att 
fundera över om utomhuspedagogiken har utvecklats sedan dess och tagit mer plats i 
undervisningen.  

 
I läroplanens första del (Skolverket, 2011, s.8-10) står det att skolans uppdrag är att främja 
elevernas lärande och stimulera dem till att inhämta och utveckla kunskaper för att de senare 
i livet ska kunna leva och verka i samhället. Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov samt vara likvärdig för alla. För att undervisningen ska kunna ta 
hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov krävs en varierad undervisning. I de 
tidiga skolåren har leken en stor betydelse för lärandet (Skolverket, 2011, s.8-10). Vidare 
står det i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011, s.62) att eleverna ska ges en sådan 
undervisning så att de utvecklar ett intresse för matematik.  
 
I TIMSS studie från 2011 står det att elever i Sverige har lägre resultat i matematik än elever 
i övriga länder i EU/OECD. Resultaten är oförändrade men stabila sedan första studien 
genomfördes 2007. Undersökningen visar att svenska elever värdesätter ämnet matematik 
lägre än övriga skolämnen och visar på sambandet mellan elevernas resultat, attityd samt 
deras självförtroende till matematik. I större delen av matematikundervisningen i Sverige 
används läroboken, vilket är mer än i de övriga EU/OECD-länderna (Skolverket, 2012, s.8-
11). Hos många elever i grundskolan försvinner lusten till att lära sig matematik när de 
kommer upp i de högre åldrarna. Här nämns också användandet av läromedel som en möjlig 
anledning till lägre motivation hos eleverna samt att den används på fel sätt, då eleverna 
jobbar mycket självständigt. Eleverna får för lite variation i undervisningen som leder till 
att deras motivation försvinner (Skolverket, 2003, s.12-14).  
 
En lärare har stor betydelse för elevers inställning till skolan. För att få elever motiverade 
och intresserade för skolarbetet krävs en bra lärare, skriver Kornhall (2014, s.161). För 
elever som visar ett ointresse för skolarbete är det särskilt viktigt att göra arbetet roligt och 
spännande för att de ska klara av de krav som lärandet ställer på dem. Lärandemiljön som 
eleven befinner sig i påverkar motivationen hos eleverna (Skolverket, 2015). Arbetsmiljön 
och hur undervisningen organiseras kan, enligt TIMSS artikel (Skolverket, 2012, s.94), 
påverka arbetet i klassrummet. Något som några lärare i artikeln reagerar på, som ett möjligt 
problem i skolan, är bristen på lämpliga arbetsutrymmen för elever och lärare (Skolverket, 
2012, s.114).  
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Undervisningen i skolan ska göra att elever känner sig motiverade samt stimulera dem till 
att vilja lära sig de olika ämnena i skolan. Undervisningen ska även anpassas efter varje 
enskild elevs behov och förutsättningar. Det framgår i inledningen att några lärare anser att 
arbetsutrymmet i skolan är ett problem och att detta gör att elever känner sig omotiverade 
till skolarbetet. Att använda sig av utomhuspedagogik och naturen som inlärningskälla 
skulle kunna lösa platsbristen i skolan. Frågan är om eleverna känner sig mer motiverade 
och engagerade till arbetet inom matematik om undervisningen läggs i utomhusmiljö. Vilka 
är elevernas erfarenheter av utomhuspedagogik i matematik. Med begreppet erfarenhet i 
denna studie menas om eleverna har erfarenheten av att de känner sig mer engagerade och 
motiverade i arbetet utomhus och visar att de vill lära sig? Vad har lärarna för erfarenheter 
av utomhuspedagogik i matematik, ser de utomhusmiljön som en möjlighet för eleverna att 
lära sig matematik och hur använder de sig av utomhuspedagogik? Denna fundering har 
lagt grunden för denna studies frågeställning som är att se på vilka erfarenheter lärare har 
av användandet av utomhuspedagogik i matematik samt vilka erfarenheter har lärare och 
elever av utomhuspedagogik i ämnet matematik när det kommer till elevernas lärande och 
motivation? 
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2 Bakgrund 
 

Detta kapitel inleds med att beskriva vad styrdokumenten säger om skolans uppdrag 
gentemot eleverna. Kapitlet följs sedan av en förklaring om vad matematik är för något 
samt vad styrdokumenten säger om vad som ska ingå i matematikundervisningen. 
Vidare ges information om utomhuspedagogikens historia samt en förklaring av vad 
utomhusmatematik är för något. Avslutningsvis behandlar jag variation i under-
visningen. 
 
2.1 Styrdokumenten 
 
I läroplanen står det utskrivet tydligt vad skolans uppdrag gentemot elever är och i 
kursplanen för de olika skolämnena finns allt som en lärare ska ha med i planeringen 
för undervisningen. Utbildningen vilar på demokratins grund vilket innebär att alla 
elever ska ges en utbildning som gör att de kan utveckla kunskaper och värden. 
Utbildningen ska också främja elever till ett lustfyllt lärande genom hela livet. Varje 
enskild elev ska känna att de kan delta i utbildning och göra sitt bästa utan att känna 
utanförskap (Skolverket, 2011). 
 
All undervisning i skolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov då 
elever lär på olika sätt. Läraren ska här ta i beaktning vad eleven har för bakgrund, språk, 
tidigare erfarenhet och kunskaper. Under den tidiga skolåldern är leken av stor betydelse 
för elevers lärande och skolan ska kunna ge elever daglig fysisk aktivitet. Elever ska få 
jobba kreativt, utveckla en nyfikenhet och få det självförtroende som gör att de känner 
lusten att pröva olika saker (Skolverket, 2011, s.8-9). För att skolan ska kunna ge elever 
den utbildning de behöver är det viktigt att verksamheten hela tiden utvecklas framåt 
(Skolverket, 2011, s.11). 
 
2.2 Matematik 
 
Matematiken är under ständig utveckling och historien sträcker sig många tusen år 
tillbaka i tiden. Att som vuxen bära med sig kunskap inom matematik gör att man kan 
delta i beslut som angår landets och kommunens ekonomi eller miljö. Det är en 
demokratisk rättighet att varje elev ska ges den möjligheten och kunskap inom 
matematik som gör att ämnet blir mer utmanande och stimulerande, skriver Skolverket 
(2003, s.7). Läroplanen (Skolverket, 2011, s.62) beskriver matematiken som något 
kreativt nära kopplat till samhällets utveckling. Att eleverna får kunskaper inom 
matematik gör att de senare i vuxenlivet kan delta i samhällets utveckling och beslut 
(Skolverket, 2011, s.62). Boaler (2011, s.23-26, 34) skriver om matematiken som består 
av en mänsklig aktivitet av olika metoder som hjälper människan att förstå världen. 
Matematiken finns överallt runt omkring oss, det är något man utför och ett sätt att tolka 
världen. Det handlar om att människan ska finna mönster och relationer. Beroende på 
om frågan om vad matematik är ställs till ett barn eller en forskare kan den ge helt olika 
svar. För barn är det en samling med olika tal och för en forskare är det olika mönster 
och en uppsättning sammanlänkade idéer (Boaler, 2011, s.23-26, 34). 
 
Enligt Lundin (2008, s.56-57, 59) så har skolans matematik två olika sidor där den ena 
sidan vänder sig utåt mot samhället. Här reflekteras och förknippas samhällets högre 
värden med varandra. Den andra sidan av matematiken är vänd mot skolan och är en 
samling av olika begrepp som eleverna måste lära sig genom kreativt och upptäckande 
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arbete. Eleverna ska bli vägledda och undervisningen ska vara anpassad efter deras nivå. 
Genom dessa två sidor förenas skolmatematiken med verkligheten. Matematiken finns 
alltid med oss oavsett vart vi är (Lundin, 2008, s.56-57, 59). 
 
Målet med matematikundervisningen i de lägre åldrarna i grundskolan är att lära sig 
räkna med begreppen addition, subtraktion och multiplikation, vilket för det mesta sker 
på ett lustfyllt sätt och eleverna känner sig oftast motiverade till lärandet (Skolverket, 
2003, s.11-12). Boaler (2011, s.26) skriver att barn som från början får lära sig 
matematik på ett bra sätt medför att läraren formar deras fortsatta levande och tänkande 
om matematik. 
 
2.2.1 Vad säger styrdokumenten om matematik? 
I tredje delen av läroplanen behandlas de olika kursplanerna för olika ämnen i skolan. I 
syftesbeskrivningen för kursplanen i matematik står det att elever ska genom 
undervisning i matematik utveckla kunskaper inom matematik och dess användning i 
vardagen och olika ämnesområden. De ska ges möjligheten att få lära sig använda 
matematiska begrepp och metoder samt få kunskapen om hur matematik genom ett 
historiskt perspektiv har utvecklats (Skolverket, 2011, s.62). Till kursplanen 
(Skolverket, 2011, s.63-67) hör ett visst antal förmågor som man som lärare måste se 
till att eleverna får en chans att utveckla.  
 
I styrdokumenten finns kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom matematik i 
slutet på de olika årskurserna. I slutet på årskurs 3 ska eleven klara av att lösa enkla 
problem som den på egen hand valt ut lämpliga strategier för. Eleven ska också kunna 
beskriva varför denne har valt vald strategi och argumentera för det. Likhetstecknet, 
beräkningar med naturliga tal, lösa enkla uppgifter, användning av huvudräkning med 
tal 0-20, olika symboler samt göra enkla mätningar är några av de krav som elever i 
slutet på årskurs 3 ska klara av (Skolverket, 2011, s.67).  

 
2.3 Utomhuspedagogikens historia 
 
I slutet på 80-talet startade friluftsfrämjandet upp sina första förskolor som hade mer 
inriktning mot utomhuspedagogik. Allt sedan dess har utomhuspedagogik utvecklats 
och blivit mer populärt samt att det nu ingår i förskoleverksamhet. Utbildning inom 
utomhuspedagogik ingår i de flesta förskollärarutbildningar (Sjöstrand Öhrfelt, 2015, 
s.16). En av anledningarna till att förlägga undervisning utomhus, menar Dahlgren och 
Szczepanski (2008, s.13, 36), är att lärandeprocessen måste flyttas till andra 
sammanhang än klassrumsmiljön ibland för att få en variation i lärandet. För att 
utomhusundervisningen ska vara effektiv måste man anpassa innehållet till de 
förutsättningar som ges. Ericsson (2008, s.142) skriver att utomhuspedagogik ger en 
möjlighet och variation i lärandet.  
 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU, 2016) definierar utomhuspedagogik 
som ett förhållningssätt som syftar till att lära i en miljö där det finns möjlighet för 
växelspel mellan att uppleva och reflektera med hjälp av konkret material. Utomhus 
flyttar lärandets rum till samhället, naturen och dess kultur. Utomhuspedagogiken riktar 
in undervisningen på utemiljö och upplevelser och fungerar som ett komplement till den 
traditionella inomhusundervisningen. I naturen finns det mycket material att arbeta med 
i alla olika ämnen (NCU, 2016). 
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2.3.1 Vad är utomhusmatematik? 
I en artikel som Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM, 2015) har 
publicerat så nämner de att elevernas intresse ökar kraftigt när det handlar om att lägga 
undervisningen i utomhusmiljö. Det finns stora möjligheter till att flytta ut 
undervisningen i exempelvis matematik då många delar i kursplanen för matematik 
enkelt kan utföras i naturen (NCM, 2015). Utomhusmatematematik kan exempelvis 
användas för att lära in och befästa kunskap om antal, symmetri, längder, höjder, ytor 
och volymer (NCM, 2012).  Enligt NCM (2015) kan utomhusmatematik förläggas på 
skolgården eller i närliggande naturområden. I naturen finns konkret material som kan 
användas till att befästa olika begrepp på ett lekfullt sätt. NCM (2012) nämner att 
eleverna kan hämta naturligt material för att göra uträkningar med antal, symmetri och 
olika beräkningar. Molander m.fl. (2010, s.11) nämner att utomhuspedagogiken handlar 
om att eleverna ska få hitta sitt eget sätt att lära sig nya saker på då alla barn är olika. 
Utomhus får eleverna använda hela kroppen och sina sinnen samt att det är lättare att 
engagera eleverna i uppgifterna. Att förlägga lärandet i naturen gör att eleverna får träna 
på konkret material och det blir mer verkligt för dem. I naturen är det enkelt att undervisa 
i samband med lek, eleverna lär sig också att samarbeta och bygger upp självförtroendet. 
Utomhusmatematiken är ett bra komplement till inomhusundervisningen (Molander 
m.fl. 2010, s.14-15). Dahlgren och Szczepanski (2008, s.9) menar att lärandet oftast sker 
mellan fyra väggar men att läraren kan inom alla kunskapsämnen förlägga 
undervisningen utomhus och genom ett växelspel mellan undervisning utomhus och 
inomhus skapa ett framgångsrikt lärande. I utemiljö kan elever tillges kunskap såväl 
praktiskt som teoretiskt vilket kan göra att elever känner sig mer motiverade till arbete. 
Ericsson (2008, s.139) menar att elever oftast blir nyfikna och vill lära sig mer när de 
vistas ute vilket gör att det leder till ett varaktigt lärande. 
 
 
2.4 Variation i undervisningen  
 
Att i undervisningen undvika att bli för ensidig är viktigt för elevernas lust att lära. 
Variation i lärandet gör att alla elevers behov kan tillgodoses då de tar till sig kunskap 
på många olika sätt (Skolverket, 2003, s.22). Även Thorén (2009, s.58) nämner en 
varierad undervisning som viktig för att tillfredsställa varje enskild elevs behov. I en 
artikel från Skolvärlden (2012) skrivs det om hur elever som växlar sin undervisning 
inne och ute får bättre resultat i matematik. Eleverna blir friskare och mindre stressade. 
En liten stunds utevistelse gör att eleverna har lättare för att koncentrera sig när de sedan 
kommer in i klassrummet igen. Skolverket (2003, s.22) nämner i sin artikel Lust att lära 
om olika inlärningsstilar och att man tillsammans i arbetslaget kan få utbildning i olika 
studiecirklar. Läraren kan genom att levandegöra matematiken ge eleverna olika 
möjligheter till att ställa frågor och lösa problem på egen hand vilket gör att de lär sig 
mer (Boaler, 2011, s.33). Behovet av att eleverna förstår vad de håller på med gör att de 
också känner lusten att lära sig. Uppgifterna som eleverna arbetar med ska vara på rätt 
nivå för att de ska klara av dem och känna sig motiverade (Skolverket, 2003, s.19-21).  
Ericsson (2008, s.141) menar att man som lärare är fri att använda nästan vilka strategier 
man vill för att elever ska nå målen (Ericsson, 2008, s.141). 
 
I skolans värdegrund och uppdrag står det att alla elever i skolan ska ges en undervisning 
så att de utvecklas och får en livslång lust att lära (Skolverket, 2011, s.7). En bra 
undervisning omfattar en helhet av gott samarbete mellan lärare och elever. Det är även 
viktigt att läraren engagerar eleverna och motiverar dem till att vilja lära sig nya 
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kunskaper. För att eleverna ska lyckas nå målen för undervisningen ska målen vara 
tydligt framställda (Kornhall, 2014, s.52). Skolverket (2003, s.19-20) tar upp om hur 
viktigt självförtroendet är hos eleverna och att detta kan vara avgörande för hur bra 
eleven presterar i skolsammanhang. 
 
Mycket av elevernas motivation och inställning till matematiken har att göra med 
huruvida de förstår meningen med lärandet och att de vet att matematiken är viktig även 
utanför skolsammanhang. Vet eleverna varför de ska klara av att räkna så gör det också 
att de förstår lättare hur de ska göra. Att få uppleva matematiken både praktiskt och med 
konkreta upplevelser gör att de förstår och ser glädjen med matematik (Skolverket, 
2003, s.19-21).  
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3 Syfte och frågeställning 
 
Platsbristen i skolan anses vara ett problem för elevernas lärande och på sätt gör att 
elever känner sig omotiverade till arbetet i skolan. Att införa mer utomhuspedagogik 
och använda naturen som inlärningskälla i undervisningen skulle vara en möjlig lösning 
på problemet. Därför är syftet med denna litteraturstudie att se på vad tidigare forskning 
säger om elever och lärares erfarenheter inom utomhuspedagogik i matematik. 

 
Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: 
  

• Vilka erfarenheter har lärare av användandet av utomhuspedagogik i matematik? 
• Vilka erfarenheter har lärare och elever av utomhuspedagogik i ämnet 

matematik när det kommer till elevernas lärande och motivation? 
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4 Metod 
 

I följande kapitel behandlar jag studiens design samt etiska överväganden. Vidare 
beskrivs sökprocessen där jag behandlar vilka databaser som använts i sökandet efter 
relevant litteratur för min studie samt en beskrivning på de olika databasernas olika 
funktioner. I nästa del behandlas de sökord som valts ut samt vilken sökstrategi som 
använts. Fortsättningsvis så beskrivs sökresultat samt en sammanfattning av 
sökresultatet med hjälp av tabeller. Vidare redovisas en extra sökning som gjorts i hopp 
om att hitta mer relevant litteratur för studien. I slutet av kapitlet behandlas den utvalda 
litteraturens kvalitet, en presentation av utvald litteratur samt en beskrivning av 
innehållsanalys. 

 
4.1 Studiens design 
 
I denna studie har metoden systematisk litteratursökning använts. Valet av just denna 
metod gjordes för att utifrån min frågeställning få reda på vad tidigare forskning säger 
om vad elever och lärare har för erfarenheter av utomhuspedagogik. 
 
Systematisk litteraturstudie innebär att svar på frågorna har sökts systematiskt med hjälp 
av tidigare forskning som är relevant för frågeställningen i detta arbete. Flera steg har 
genomförts i denna litteraturstudie. En problemformulering har skrivits där det 
motiveras om varför denna studie genomförts. Frågor har formulerats och sökord har 
bestämts för att på så sätt hitta den litteratur som var relevant för studien. När litteraturen 
hittats har denna kritiskt granskas genom att värdera och kvalitetsbedöma dess innehåll. 
Resultatet har analyserats och sedan diskuterats följt av en sammanställning och 
slutsatser av det som hittats (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.31-32).  
 
För att få en så bra validitet som möjligt ska det som är tänkt att undersökas verkligen 
vara det som undersöks (Kihlström, 2007, s.231). I denna litteraturstudie har syftet varit 
att kolla på vad tidigare forskning säger om hur lärare och elevers erfarenheter av 
utomhuspedagogik ser ut. Vidare skriver Kihlström (2007, s.231) att syftet med studien 
ska vara att få fram den kunskap som var avsikten med undersökningen. Detta har denna 
studie tagit hänsyn till då det i resultat- och diskussionsdel redovisar svaret på denna 
litteraturstudies frågeställningar med hjälp av litteraturen som hittats genom den 
systematiska litteratursökningen.  
 
4.2 Etiska överväganden 
 
Det finns vissa etiska överväganden som bör göras innan urvalet och presentation av 
resultatet genomförs i en systematisk litteraturstudie. Avhandlingar och studier som 
funnits med i vetenskapliga tidskrifter får endast finnas med i en litteraturstudie. 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.61, 69). Ett etiskt övervägande som 
gjorts i denna litteraturstudie är att samtlig litteratur som utgör urvalet är avhandlingar 
och artiklar som är ”peer reviewed” vilket innebär att publikationens kvalitet och 
innehåll har granskats av minst två oberoende experter (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s.61-62). Det är viktigt att endast studier som fått tillstånd från en 
etisk kommitté eller där det genomförts etiska övervägande har använts, alla artiklar 
som används ska redovisas på ett korrekt sätt samt arkiveras säkert i tio år (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.69-70). Denna studie förutsätter att ”peer 
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reviewed” innebär att även artiklarnas etiska överväganden har granskats. Vidare 
skriver Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s.61) att artikeln ska finnas 
tillgänglig att hittas på olika databaser och presentationen ska vara tillförlitlig och 
enhetlig med vedertagen form och struktur. Alla artiklar och avhandlingar som finns 
med i denna studie har hittats med hjälp av systematisk sökning i olika databaser. 
 
I denna litteraturstudie har ytterligare ett etiskt övervägande genomförts och detta är att 
alla artiklar som matchar kriterierna för studiens frågeställning redovisas. Eriksson 
Barajas m.fl. (2013, s. 70) menar att det är en viktig etisk aspekt vid en systematisk 
litteraturstudie. Avsikten i denna litteraturstudie är att på ett korrekt, etiskt och tydligt 
sätt redovisa studiens resultat. Att redovisa ett resultat som ger vilseledande uppgifter 
eller ett resultat som kan uppfattas falskt eller felaktigt återgivit är enligt Eriksson 
Barajas m.fl. (2013, s. 69) fusk och ohederlighet vilket inte får förekomma inom god 
forskning. 
 
4.3 Beskrivning av sökprocessen 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för litteratursökningsprocessen. I ett första skede 
går jag igenom databaserna som använts för att hitta relevant litteratur för min studie 
och beskriver deras egenskaper. Vidare skriver jag om mina sökord och varför de valts 
ut till sökningen av litteratur. Som sista punkt beskriver jag min sökstrategi samt hur jag 
har gått tillväga när jag har letat efter litteratur. 
 
4.3.1 Databaser 
Databaserna som valts ut för att söka efter relevant litteratur för resultatdelen i min 
studie ingår i Högskolan Dalarnas bibliotek och är följande: 
 

• Libris 
Detta är en gemensam databas för de svenska bibliotekens egen katalog och 
innehåller svenska doktors- och licentiatavhandlingar samt olika artiklar från 
svenska forsknings- och högskolebibliotek. Vissa utländska avhandlingar och 
artiklar kan också finnas med.  

 
• Eric (via Ebsco) 

Eric är världens största databas över litteratur inom utbildningsområdet och Eric 
ebsco ger fler sökmöjligheter och länkning till högskolebibliotekets elektroniska 
tidskrifter. Avgränsningar som att endast söka efter peer reviewed artiklar, 
avhandlingar samt begränsa till ett visst utgivningsår kan göras via denna 
databas. 
 

• Eric (via proquest) 
Denna databas är lika som Eric (via ebsco). Den ger fler sökmöjligheter och 
länkning till högskolebibliotekets elektroniska tidskrifter. I Eric (via proquest) 
finns tidskriftsartiklar, konferenser, möten, regeringshandlingar, uppsatser, 
avhandlingar, rapporter, audiovisuella medier, bibliografier, kataloger, böcker 
och monografier. 
 

• Summon 
Denna databas nås via olika Högskolors bibliotek och innehåller bibliotekets 
samlade resurser i form av böcker och artiklar. I Summon kan avgränsningar 
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göras som att enbart visa de artiklar som är peer reviewed och utgivna efter ett 
visst årtal eller att söka efter endast avhandlingar. Här finns även böcker och 
tidningsartiklar. 

 
Vissa gånger har även Google scholar använts för att hitta länkar till litteratur om den 
inte funnits tillgänglig i den databas där artikeln eller avhandling hittats. Enligt Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.78) så kan sökningar i Google scholar göras 
på vetenskaplig litteratur för olika publiceringsformat. I denna databas finns de flesta 
vetenskapliga tidskrifterna och böcker som är från Europa och USA. Går man via 
Högskolan Dalarnas inloggning ser man om högskolan har tillgång till den litteratur 
som det söks efter.  

 
4.3.2 Sökord 
Utifrån mitt syfte och frågeställning har följande sökord valts ut för att hitta relevant 
litteratur för min studie: utomhuspedagogik, matematik och erfarenheter. Motsvarande 
engelska sökord har använts: outdoor education, mathematics och experiences. I de fall 
då flera sökord använts har operatorn AND använts mellan sökorden för att på så sätt 
göra min sökning mer specifik och inkludera fler sökord i samma sökning. I databasen 
Summon har söktekniken frassökning använts till ordet outdoor education (”outdoor 
education”) för att begränsa sökresultatet så att endast litteratur som stämde in på hela 
ordet outdoor education påträffades i sökningen. Detta gjordes då ordet outdoor 
education gav ett ohanterligt antal träffar.  
 
Sökorden har använts i dessa kombinationer: 

• Utomhuspedagogik 
• Utomhuspedagogik AND matematik 
• Utomhuspedagogik AND matematik AND erfarenheter 
• Outdoor education 
• Outdoor education AND mathematics 
• Outdoor education AND mathematics AND experiences 

 
Efter att alla utvalda artiklar och avhandlingar, som hittats med hjälp av den 
systematiska litteratursökningen i de olika databaserna, hade lästs insåg jag att det inte 
fanns mycket litteratur som svarade på vad elevernas erfarenheter av utomhuspedagogik 
i matematik är? Detta gjorde att en ny sökning fick genomföras som innefattade 
sökorden: utomhuspedagogik, matematik och elevernas erfarenheter samt de engelska 
sökorden: outdoor education, mathematics och pupils experiences. Även denna gång 
användes operatorn AND mellan sökorden. Detta gav tyvärr inga nya resultat än de jag 
redan hade upptäckt i min första sökning. I databasen summon fick jag över 700 träffar 
men endast två av dem uppfyllde kriterierna att det skulle behandla utomhuspedagogik, 
matematik samt elevernas erfarenheter. Samtliga artiklar har även hittats med hjälp av 
min första sökning så denna sökning gav inga nya artiklar till studien. De övriga 
träffarna var inte alls relevanta för mina urvalskriterier. 
Sökorden användes i denna kombination: 

• Utomhuspedagogik AND matematik AND elevers erfarenheter 
• Outdoor education AND mathematics AND pupils experiences 
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4.3.3 Sökstrategi 
Mitt sökande efter relevant litteratur började i databasen Libris. Där sökte jag först på 
de svenska sökorden. Jag begränsade sökandet genom att endast välja avhandlingar. 
Artiklar finns också tillgängliga i Libris men dessa går inte att begränsa till peer 
reviewed, detta gjorde att endast avhandlingar har sökts i databasen Libris. Att begränsa 
sökningen till avhandlingar eller peer reviewed beror på att endast vetenskapliga 
tidskrifter får finnas med i resultatdelen och enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s.61) så kännetecknas dessa av att de är avhandlingar eller peer 
reviewed. Sökandet på de svenska sökorden gav få träffar i Libris så sökandet fortsatte 
med de engelska sökorden. Dock blev det inte många träffar på dessa heller. I de fall 
artiklarna utifrån titel och abstract verkat intressanta för min frågeställning har jag läst 
hela. I de fall som de inte verkat varit intressant för min frågeställning så har detta 
avgjorts genom att läsa sammanfattning (abstract). De avhandlingar som var intressanta 
för min frågeställning har sparats ner på datorn för att läsas mer noggrant när sökningen 
var klar. 

 
Sökandet har fortsatt på samma sätt i databaserna Summon, Eric (ebsco) och Eric 
(proquest). Skillnaden från databasen Libris är att det i dessa databaser går att avgränsa 
till både peer reviewed artiklar samt avhandlingar. Jag har gjort en sökning med hjälp 
av att avgränsa till endast peer reviwed artiklar och sedan gjort en ny sökning och 
avgränsat till avhandlingar. Sökning på sökordet outdoor education gav ohanterligt 
många träffar vilket resulterade i att jag la till sökordet mathematics. Sökorden outdoor 
education och mathematics gav i databasen Summon också ohanterligt många träffar 
vilket gjorde att jag fick göra en ny begränsning med att lägga till sökordet experiences. 
I databaserna Eric (ebsco) och Eric (proquest) gav sökorden outdoor education och 
mathematics ett mer hanterligt antal träffar. Detta finns mer utförligt beskrivet i tabell 
1-7 i avsnitt 4.4 punkt 4.4.2. Träffarna som verkade intressanta för min studie lästes mer 
noggrant till sin helhet och de som ansågs kunna användas sparades ner och lästes mer 
grundligt för att se om den kunde svara på min frågeställning.  
 
4.4 Sökresultat 
 
I följande del av metodkapitlet presenterar jag studiens sökresultat där jag går igenom 
hur jag har behandlat den litteratur som har hittats innan jag avgjorde om den var 
intressant för min studie. Sedan följer en sammanställning av mitt sökresultat utifrån de 
sökord jag använt. Dessa har tydligt sammanställts i olika tabeller. Vidare följer en 
sammanställning av en extra sökning som har gjorts med tillhörande tabeller. Jag har 
sedan behandlat den valda litteraturens kvalitet samt presenterat de olika artiklarna och 
avhandlingarna. Jag avslutar kapitlet med en innehållsanalys av den utvalda litteraturen. 
 
4.4.1 Värderingar och val av sökträffar 
Kravet för att ingå i studien var att artiklarna och avhandlingarna skulle handla om lärare 
och elevers erfarenheter inom utomhuspedagogik och helst med inriktning matematik 
eller att de på något sätt skulle behandla matematik. Det tredje kravet var att den utvalda 
litteraturen skulle behandla elever och lärare i de yngre åldrarna. Några av de artiklar 
och avhandlingar som valts ut i studien behandlar även andra skolämnen men då de 
uppfyller kravet som är att undersöka lärarnas och elevernas erfarenheter av 
utomhuspedagogik så har de fått ingå i studien. Kravet som innebar att artiklarna och 
avhandlingarna skulle behandla elever och lärare i de yngre åldrarna har inte varit 
möjligt att genomföra då det inte fanns mycket litteratur som behandlade både 
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utomhuspedagogik, matematik och elevernas eller lärarnas erfarenheter i de yngre 
åldrarna. Detta medförde att även äldre årskurser medverkat i studien. Att litteraturen 
svarar på den frågeställning som ställts är ett krav för att den ska få ingå i studien 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.154). 
 
Träffarna sorterades efter relevans och i de fall sökorden gav ett ohanterligt antal träffar 
så har jag nöjt mig med att läsa igenom de 35 första sammanfattningarna (abstract) och 
sedan utifrån artikelns namn avgjort om den kan vara intressant för min studie. Detta 
har gjorts upp till antalet 100 artiklar eller avhandlingar. Efter 100 ansåg jag att 
relevansen för studien försvann då många artiklar och avhandlingar inte ens behandlade 
utomhuspedagogik utan endast pedagogik i allmänhet vilket gjorde att jag då inte la mer 
tid på det. I många av sökningarna har samma artiklar och avhandlingar funnits vilket 
gör att det ser ut som att det funnits mer relevant litteratur än vad det egentligen gjorde. 
 
I exempelvis databaserna Libris och Summon har examensarbeten påträffats, trots att 
jag begränsat till endast avhandlingar respektive peer reviewed artiklar, så den 
litteraturen har jag inte lagt ner någon tid på att läsa då det inte är godkänt att ha med 
examensarbeten i denna litteraturstudie eftersom de, enligt Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström (2013, s.63) ursprungligen är gjorda i utbildningssyfte och har då ett 
begränsat användningsområde. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013, s.31) ska en studie innehålla så färsk litteratur som möjligt. I mitt fall har jag inte 
behövt begränsa mig med ett årtal då de avhandlingarna och artiklar som hittats inte 
varit äldre än från 2000 samt att det funnits lite forskning om området som var intressant 
för min studie så ansåg jag att tidsspannet inte var relevant. 
 
4.4.2 Sammanfattning av sökresultat 
I nedanstående tabeller (tabell 1-5) visas sökresultatet utifrån mina sökord. Tabellerna 
visar att 37 av artiklarna har valts ut att läsas i fulltext dock är det några artiklar och 
avhandlingar som har visats i flera databaser och på flera sökord. Dessa artiklar och 
avhandlingar har valts ut då de utifrån sammanfattning (abstract) verkade användbara 
för min studie. Efter att ha läst alla avhandlingar och artiklar en gång så återstod 3 
avhandlingar och 3 tidskriftsartiklar som var relevanta för min studie. I tabellen visar 
det att 10 artiklar och 14 avhandlingar är inkluderade i studien men även i denna kolumn 
visas några dubbelt då de hittats i flera databaser och på fler sökord. 
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Tabell 1. Sökschema över sök- och urvalsresultat i databasen Libris 
Databas Sökord Begränsning Antal 

träffar 
Antal 
lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
i fulltext 

Antal 
inkluderade i 
studien 

Libris Utomhuspedagogik 
 

Avhandlingar 18 18 3 3 

Libris Utomhuspedagogik 
AND matematik 
 

Avhandlingar 1 1 1 1 

Libris Utomhuspedagogik 
AND matematik 
AND experiences 
 

Avhandlingar 1 1 1 1 

Libris Outdoor education 
 

Avhandlingar 24 24 3 3 

Libris Outdoor education 
AND mathematics 
 

Avhandlingar 2 2 1 1 

Libris Outdoor education 
AND mathematics 
AND experiences 
 

Avhandlingar 1 1 1 1 

 
Tabell 2. Sökschema över sök- och urvalsresultat i databasen Summon endast peer reviewed 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
i 
fulltext 

Antal 
inkluderade i 
studien 

Summon Utomhuspedagogik 
 

Peer reviewed 11 11 3 2 

Summon Utomhuspedagogik 
AND matematik 
 

Peer reviewed - - - - 

Summon Utomhuspedagogik 
AND matematik 
AND erfarenheter 
 

Peer reviewed - - - - 

Summon ”Outdoor 
education” 
AND mathematics 
AND experiences 
 

Peer reviewed 376 35 2 2 
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Tabell 3. Sökschema över sök- och urvalsresultat i databasen Summon endast avhandlingar 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
i 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Summon Utomhuspedagogik 
 

Avhandlingar  20 20 3 1 

Summon Utomhuspedagogik 
AND matematik 
 

Avhandlingar 4 4 1 1 

Summon Utomhuspedagogik 
AND matematik 
AND erfarenheter 
 

Avhandlingar 1 1 1 1 

Summon Outdoor education 
AND mathematics 
AND experiences 
 

Avhandling 388 35 2 1 

 
 
Tabell 4. Sökschema över sök- och urvalsresultat i databasen Eric (proquest) 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
i 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Eric 
(proquest) 

Outdoor 
education 
AND 
mathematics 
 

Peer reviewed 84 35 5 1 

Eric 
(proquest) 

Outdoor 
education 
AND 
mathematics 
AND 
experiences 
 

Peer reviewed 
 
 

20 20 3 2 
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Tabell 5. Sökschema över sök- och urvalsresultat i databasen Eric (ebsco) 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
i fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Eric 
(ebsco) 

Outdoor 
education 
AND 
mathematics 
 

Peer reviewed 89 35 5 1 

Eric 
(ebsco) 

Outdoor 
education 
AND 
mathematics 
AND 
experiences 
 

Peer reviewed 
 
 

20 20 2 2 

 
4.4.3 Extra sökning 
Denna extra sökning gjordes för att leta fram extra litteratur som beskriver elevernas 
erfarenheter av utomhuspedagogik. Dock blev inte resultatet av sökningen vad jag hade 
hoppats på så ingen ny litteratur hittades. De som står i spalten antal inkluderade i 
studien är en avhandling respektive två tidskriftsartiklar som även hittats i den första 
sökningen. 

 
Tabell 6. Sökschema över extra sök- och urvalsresultat i databasen Summon 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
i 
fulltext 

Antal 
inkluderade i 
studien 

Summon Utomhuspedagogik 
AND matematik 
AND elevers 
erfarenheter 
 

Avhandlingar 1 1 1 1 

Summon Utomhuspedagogik 
AND matematik 
AND elevers 
erfarenheter 
 

Peer reviewed 0 - - - 

Summon Outdoor education 
AND mathematics 
AND pupils 
experiences 
 

Avhandlingar 48 48 - - 

Summon  Outdoor education 
AND mathematics 
AND pupils 
experiences 
 

Peer reviewed 788 35 2 2 
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Tabell 7. Sökschema över sök- och urvalsresultat i databaserna Libris, Eric (ebsco) samt Eric (proquest) 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
lästa  
abstract 

Antal 
lästa 
i 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Libris Utomhuspedagogik 
AND matematik 
AND elevers 
erfarenheter 
 

Avhandlingar 0 - - - 

Libris Outdoor education 
AND mathematics 
AND pupils 
experiences 
 

Avhandlingar 1 1 1 1 

Eric 
(ebsco) 

Outdoor education 
AND mathematics 
AND pupils 
experiences 
 

Peer reviewed 1 1 1 1 

Eric 
(proquest)  

Outdoor education 
AND mathematics 
AND pupils 
experiences 
 

Peer reviewed 1 1 1 1 

 
Litteraturen som valts ut till min studie består av tre licentiatavhandlingar och tre 
tidskriftsartiklar som är peer reviewed. Alla avhandlingar och tidskrifter är från 2008 
till och med 2016. En tidskriftsartikel är från Sverige och skriven på svenska, de andra 
två är skrivna på engelska och är från Nordirland respektive Storbritannien. Alla 
licentiatavhandlingar är från Sverige dock är en av dem även skriven i Australien. Två 
är skrivna på engelska och en är skriven på svenska. 
 
4.4.4 Den utvalda litteraturens kvalitet 
Kihlström (2007, s.234-235) anser att litteraturstudien är ett bra tillvägagångssätt då det 
handlar om att skaffa sig kunskap om ett undersökningsområde. I litteraturstudien 
genomförs ingen empirisk undersökning utan här vägs andra forskares resultat inom 
samma område in. I arbetet är det viktigt att redovisa tydligt de studier som använts. 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.114-115) bör en studie 
granskas i flera steg. Första steget att kolla är syftet med studien för att sedan gå vidare 
till att kolla vilka resultat som erhållits samt om de varit giltiga för studien. I min 
sökprocess efter relevant litteratur har jag kollat på om syftet, metoden och analysen för 
studien varit tydligt utskrivet samt beskrivits på ett tydligt sätt.  
 
I min granskning av vald litteratur har jag granskat syftet med studien så den är relevant 
för den forskning som gjorts. Jag har även kollat på metoden som använts och hur väl 
analysen är utskriven. Då all litteratur som valts i detta arbete har genomgått oberoende 
granskning (peer reviewed) så bedöms den hålla hög kvalitet.  
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4.4.5 Innehållsanalys 
Artiklarna och avhandlingarna har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. En 
innehållsanalys används för att man som forskare ska kunna klassificera data på ett 
systematiskt sätt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.147, 164).  
Avhandlingarna och artiklarna lästes först igenom flera gånger grundligt för att göra 
mig införstådd i vad de handlade om. I detta skede var jag också noga med att undersöka 
vilken metod som använts för att se om artiklarna och avhandlingarna använt sig av 
intervjuer eller någon form av frågeformulär då mitt syfte med studien är att undersöka 
vad lärare och elever har för erfarenheter av utomhuspedagogik. I nästa steg läste jag 
noga igenom resultat och diskussion i de utvalda artiklarna och avhandlingarna för att 
se vad som hade kommit fram i deras studie och om de kunde svara på min 
frågeställning som är att undersöka vad elever och lärare har för erfarenheter av 
utomhuspedagogik. När artiklarna och avhandlingarnas resultat lästes igenom strök jag 
under sådant som kunde svara på min frågeställning. Jag kategoriserade texten genom 
att dela in den i två olika kategorier, en för vad lärarna hade för erfarenheter av 
utomhuspedagogik och en kategori för vad eleverna hade för erfarenheter av 
utomhuspedagogik. Detta gjordes för att se om min frågeställning kunde besvaras. När 
detta hade gjorts återstod tre avhandlingar och tre tidskriftsartiklar att använda till min 
litteraturstudie.  
 
 
4.4.6 Presentation av utvald litteratur 
I studien ingår tre licentiatavhandlingar samt tre tidskriftsartiklar som är peer reviewed. 
En sammanfattning har gjorts för att beskriva vad de olika avhandlingarna och artiklarna 
handlar om. 
 

Teachers’ intentions for outdoor education: conceptualizing learning in 
different domains 
Birgitta Wilhelmsson 
Publicerad av: Department of science and mathematics education 2012 Umeå. 
En licentiatavhandling skriven i Sverige. Syftet med studien är att kolla på 
lärarens avsikter och mål med utomhusundervisning genom att observera och 
intervjua lärarna om hur de använder sig av naturen samt vad målet med 
undervisningen är.  
 
I den första studien ingick fyra lärare i årskurserna 4-6 där alla fyra lärarna är från 
olika små städer runt om i Sverige och använder sig av utomhusundervisning på 
något vis i alla olika ämnen. I den andra studien medverkade fem lärare, alla från 
samma skola i Sverige. Alla nio lärarna har blivit intervjuade och sex av dem har 
även blivit observerade i utomhusundervisningen. Intervjuerna bestod av 
halvstrukturerade frågor för att få så flexibla svar som möjligt och för att lärarna 
skulle ha möjligheten att få beskriva olika saker mer ingående samt ges 
möjligheten att diskutera sitt svar. Intervjuerna blev inspelade. Resultatet visar att 
lärarna har olika uppfattningar om hur användandet av utomhuspedagogik ska 
genomföras. Deras erfarenheter är att det är ett bra komplement till 
inomhusundervisningen samt att ge eleverna stimulans och väcka positiva känslor 
till att vara utomhus. Målet med undervisningen var att förstärka kunskaper inom 
olika skolämnen. 
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Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om landskapet som 
lärandemiljö 
Anders Szczepanski 
Publicerad av: Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Institutionen för 
kultur och kommunikation. Estetiska avdelningen. Linköpings universitet 2008. 
En licentiatavhandling som är skriven i Sverige och består av två fristående men 
sammanhängande artiklar varav den ena är publicerad i en vetenskaplig tidskrift 
och den andra accepterad för publicering. Syftet med studien har varit att visa och 
analysera hur lärare uppfattar utomhuspedagogikens identitet och möjliga särart. 
Den övergripande frågan är vilka uppfattningar lärarna har på lärande och 
undervisning utomhus i ämnena matematik, språk och biologi. 
 
Fyra grundskolor i tre olika kommuner runt om i Sverige med sammanlagt 26 
olika lärare är medverkande i studien. Alla lärarna har blivit intervjuade med åtta 
olika frågor som var halvstrukturerade så att lärarna kunde svara mer fritt på 
frågorna. Den första artikeln handlar om lärarnas uppfattningar om lärande och 
undervisning utomhus i förskoleklass. Den andra artikeln handlar om lärarnas 
uppfattningar om utomhuspedagogikens möjliga särart efter att de genomgått en 
utbildning. Lärarna i denna artikel är verksamma i förskoleklass till och med 
årskurs 6. Resultatet visar att lärarnas erfarenheter av utomhuspedagogiken är att 
eleverna koncentrerar sig bättre utomhus samt att de får använda flera sinnen 
samtidigt. Eleverna tar mer ansvar utomhus och möjligheten finns att eleverna 
utvecklar mer positiva egenskaper. 
 
Space and Place - Perspectives on outdoor teaching and learning 
Emilia Fägerstam 
Publicerad av: Linköping Studies in Behavioural Science No.167 Linköping 
University Department of Behavioural Sciences and Learning Linköping 2012. 
En licentiatavhandling där fyra fristående artiklar ingår. Syftet med studien är att 
undersöka hur elever och lärare påverkas av utomhusundervisning. I studien 
används frågeformulär, intervjuer och observationer med både lärare och elever 
från olika skolor. Eleverna i studien går på högstadiet och lärarna är också 
verksamma på högstadiet. Totalt har 20 verksamma lärare och 174 elever 
medverkat i studierna. Av dessa har 20 lärare och 88 elever blivit intervjuade om 
deras erfarenheter av naturen och vad de tycker om utomhusundervisning. 88 
elever har genomgått ett test före och efter utbildning för att se vad de lärt sig. 
Alla fyra fristående artiklarna är sammanfattade i denna avhandling och på slutet 
ges en diskussion över alla artiklarna. Resultatet visar att utomhusundervisningen 
används till största del i ämnet matematik. Lärarna och elevernas erfarenheter 
visar att eleverna är mer engagerade och intresserade i utomhusundervisningen 
samt att många elever tog för sig mer utomhus. Kommunikationen mellan lärare 
och elever förbättrades. 
 
Outdoor mathematics trails: an evaluation of one training partnership 
Pamela Valerie Moffett 
Publicerad i: International journal of primary, elementary and early years 
education Vol. 39, No. 3 2010. 
En tidskriftsartikel där det övergripande målet var att främja lärares användning 
till att använda skolgården och dess möjligheter till utomhusmatematik samt att 
utveckla kompetens hos lärarna i hur man kan använda naturen i 
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utomhuspedagogik. I den första fasen hade lärarstudenterna seminarier på 
högskolan där de tillsammans planerade för aktiviteter i utomhusmiljön. I nästa 
fas blev lärarstudenterna utplacerade på sina skolor för att undervisa och handleda 
verksamma lärare till att använda utomhuspedagogik i undervisningen. Projektet 
involverade de verksamma lärarnas, lärarstudenternas och elevernas synpunkter 
på och attityder på utomhuspedagogik. Frågeformulär skickades först ut till 
verksamma lärare som behandlade frågor om utomhuspedagogik. För att i slutet 
av studien se om attityden och åsikter om utomhuspedagogik hade förändrats så 
bjöds verksamma lärare tillsammans med lärarstudenter in till högskolan för att 
sammanställa deras erfarenheter av studien. Även eleverna fick fylla i ett 
frågeformulär om deras erfarenheter av studien. 
 
Studien involverade 28 lärarstudenter som arbetade tillsammans med åtta 
verksamma lärare i fyra grundskolor i Belfast. Skolorna valdes för att de låg i 
närheten av högskolorna där lärarstudenterna studerade. Studien genomfördes 
under fyra månader. Projektet fokuserade på utvecklingen av matematik i naturen. 
Resultatet visar att eleverna och lärarnas erfarenheter av utomhuspedagogik 
gjorde att eleverna blev mer motiverade och engagerade i undervisningen. 
Elevernas erfarenheter var att det var roligt samt att de lärde sig mer av att använda 
hela kroppen och konkret material som finns i naturen. 
 
Context, culture and critical thinking: Scottish secondary school  
Beth Christie, Simon Beames och Peter Higgins 
Publicerad i: British educational research journal vol. 42, No.3 2016. 
En tidskriftsartikel där fokus låg på att undersöka på vilket sätt elever och lärare 
svarade på programmet Outdoor Journeys som är en skolbaserad 
undervisningsmetod med syfte att lära sig om de människor och platser där de 
bor. Lärare och elever från tre skolor i Skottland är medverkande i studien.  
 
Data samlades in under sju månader i form av observationer, korta frågeformulär 
och intervjuer med 150 elever i åldrarna 11-14 år samt tio verksamma lärare. 
Datainsamlingen samordnades och samanställdes av en forskare och en 
teammedlem som på olika punkter arbetade tillsammans med lärare. 
Observationerna filmades. Intervjuer genomfördes i grupp för att samla varje 
medlems reflektioner om outdoor journeys processen. Resultatet visar att 
elevernas erfarenheter av utomhuspedagogik var att de ansåg det vara kul att ha 
lektioner utomhus samt att det både var skrämmande och roligt att få mer ansvar 
i sin egna undervisning. Lärarnas erfarenheter var att eleverna blev stimulerade 
och engagerade i deras egna undervisning. 
 
 
Platsens betydelse för lärande och undervisning  
– ett utomhuspedagogiskt perspektiv 
Anders Szczepanski 
Publicerad i: NorDiNa vol. 9 no.1, 2013. 
En tidskriftsartikel som syftar på att beskriva och analysera lärares uppfattningar 
av lärmiljöer ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv i alla skolämnen. 19 utbildade 
lärare i en sydsvensk kommun från förskola och grundskola har blivit intervjuade 
om vad de anser om platsens betydelse för lärande med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Den övergripande frågan är vilka uppfattningar lärarna har av platsens 
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betydelse för lärande och undervisning utomhus. Frågorna besvaras utifrån 
lärarnas egna erfarenheter om lärande utomhus och platsens betydelse för lärande. 
Resultatet visar att lärarnas erfarenheter av utomhuspedagogik är att det är bra att 
använda sig av naturen för att arbeta mer med det praktiska samt att växelverkan 
mellan att vara inomhus och utomhus är bra för att eleverna ska få en större 
förståelse för olika begrepp. Utomhus får eleverna använda flera sinnen samt 
använda sig av konkret material och använda hela kroppen.  
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5 Resultat 
 

I detta kapitel redovisar jag vad som kommit fram utifrån analysen av mina valda 
artiklar och avhandlingar. I artiklarna och avhandlingarna har endast resultat som 
framkommit utifrån vad lärare och elevers erfarenheter av utomhuspedagogik är tagits 
med då min fråga är riktad mot erfarenheter och måste då besvaras av lärare och elever. 
 
5.1 Lärarnas erfarenheter av användandet av utomhuspedagogik 
 
Lärarna i Wilhelmssons (2012, s.36-38) studie nämner att de oftast kände sig säkra på 
användandet av utomhuspedagogiken och att de då jobbar mycket med grupparbete 
samt att stimulera elevernas intresse för att vara utomhus. Szczepanski (2008, s.51) 
nämner dock att många lärare inte är helt säkra på hur de ska använda 
utomhusinlärningen och varför de ska göra det. Moffett (2010, s.283) redogör för hur 
självförtroendet har ökat hos de lärarstudenter som medverkade i hennes studie, sedan 
de börjat att använda utomhusinlärning då de innan studien genomfördes kände sig 
osäkra på hur de skulle lägga upp lektionerna. Även de verksamma lärarna i studien som 
Moffett (2010, s.284) genomfört kände sig mer inspirerade och motiverade att använda 
sig av skolgården när de undervisade i ämnet matematik.  
 
Lärarnas erfarenheter av utomhuspedagogik i Szczepanskis (2013, s.10) studie skiljer 
sig åt då några lärare anser att utomhuspedagogik går lika bra att utöva på skolgården 
medan någon lärare anser att de ska ha tillgång till en hel skog. I skogen finns obegränsat 
med utrymme till att arbeta med eleverna och lärarna jämför skogen med ett stort rum 
för lärande där alla ämnen kan utövas. Några lärares erfarenheter av utomhuspedagogik 
är att de inte behöver gå långt för att undervisa utomhus utan att det räcker med att gå 
ut på skolgården för att klara av att levandegöra olika ämnesrelaterade begrepp. 
Utomhus finns det tillgång till större ytor för eleverna att arbeta på vilket ger dem mer 
frihet. Lärarna i Szczepanskis (2013, s.11, 2008 s.42-43) studier menar att det är svårare 
att arbeta med det praktiska inomhus och att växelverkan mellan att förlägga 
undervisningen utomhus och inomhus är bra för eleverna som en förstärkning i 
undervisningen samt att naturen är en bra plats för inlärning av det konkreta för att sedan 
fortsätta med det abstrakta inomhus. Lärarna anser att utomhuspedagogiken ger en stor 
variation för eleverna när de arbetar mycket med böckerna inomhus samt att de får 
känna delaktighet i sitt eget lärande. Att vara utomhus ger eleverna större yta att lära sig 
på vilket saknas i klassrummet. Vidare skriver Wilhelmsson (2012, s.34, 36) att lärarna 
i hennes studie säger att de oftast vill börja med ett moment inomhus och sedan fortsätta 
utomhus där utomhusinlärningen kan användas för att alternera undervisningen och 
eleverna får på så sätt använda alla sinnen. Lärare har ofta olika uppfattningar om varför 
och hur de ska använda utomhuspedagogiken. Många upplever att användandet av 
utomhuspedagogik gör att eleverna förstärker sin inlärning och att de lär sig mer 
utomhus. Några lärare använder utomhuspedagogiken för att förstärka elevernas 
självförtroende och få dem att jobba mer självständigt, andra använder det till att få 
eleverna att förstå lättare med hjälp av naturliga material som finns utomhus samt att 
stimulera eleverna till att arbeta. Användandet av utomhuspedagogik är störst vår och 
höst då vädret är mer attraktivt och då går det åt en hel förmiddag till att vara ute 
(Wilhelmsson, 2012, s.34, 43-45). Enligt lärarna i Fägerstams (2012, s.45) studie är det 
matematik som används mest i utomhusundervisningen. Även de använder sig av 
naturen mest vår och sommar då vädret är bättre. 
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5.2 Lärarnas erfarenheter av elevernas lärande och motivation  
 

Wilhelmsson (2012, s.35) redogör för hur eleverna, enligt lärarna, verkar tycka att 
utomhuspedagogiken är rolig och stimulerande och att de själva säger att de lär sig bättre 
genom att arbeta utomhus istället för inomhus. Övningarna som används utomhus gör 
att eleverna är mer fokuserade och många av de eleverna som inte har motivationen 
inomhus blir motiverade utomhus. Eleverna vill jobba tillsammans och hjälper varandra 
genom uppgifterna samt att de har ett bra samarbete och uppmuntrar varandra till att 
göra ett bra arbete. De elever som oftast känner att de misslyckas med uppgifterna 
inomhus gör bra ifrån sig i utomhusundervisningen vilket gör att de känner att de lyckas. 
Arbetet utomhus är väldigt bra för de elever som har inlärningssvårigheter, berättar 
lärarna (Wilhelmsson, 2012, s.35). Även Moffett (2010, s.284) nämner att både lärarna 
och lärarstudenterna såg hur eleverna blev mer motiverade och engagerade i arbetet när 
de fick arbeta utomhus. Erfarenheterna som lärarna i Fägerstams (2012, s.53, 64-65) 
studie fick erfara var att de elever som oftast var tillbakadragna och blyga i klassrummet 
blev mer framåt och tog för sig mer när de fick arbeta utomhus. Fler elever fick visa 
deras förmågor och det blev mindre skillnad mellan de ”högpresterande” och 
”lågpresterande” eleverna enligt lärarna då de arbetade utomhus. Lärarna upplever att 
de får en bättre relation med eleverna samt att eleverna är mer intresserade och 
engagerade av att arbeta utomhus och detta såg de som en stor fördel med 
utomhuspedagogiken (Fägerstam, 2012, s.53, 64-65). Enligt lärarna så blev eleverna 
lugnare av att ha undervisning utomhus, de förstår att det tar lång tid att lära sig nya 
saker samt att de tar tid på sig att genomföra momenten och inte stressar igenom alla 
uppgifter som det gärna kan bli inne i klassrummet (Szczepanski, 2013, s.12). Dock 
nämner lärarna i Fägerstams (2012, s.54, 68) studie att de till en början får arbeta hårt 
med utomhuspedagogiken för att få eleverna till att förstå att detta är ett komplement 
till lärandet samt att det ingår i lärandet. I vissa fall tar det upp till tre månader innan de 
har fått någon disciplin på eleverna och kan arbeta. De nämner dock att det ändå är värt 
det i slutändan (Fägerstam, 2012, s.54, 68).  
 
5.2.1 Fördelarna med utomhuspedagogik  
Lärarna i både Wilhelmsson (2012, s.37-42), Moffett (2010, s.284-286) och 
Szczepanskis (2008, s.42-44) studie är rörande överens om att utomhuspedagogik är ett 
bra komplement till inomhusundervisningen och att eleverna får använda kroppen och 
alla sinnen när de arbetar utomhus. Utomhuspedagogiken hjälper eleverna till att 
komma ihåg sådant som de har lärt sig och med hjälp av naturen kan de relatera till 
något verkligt samt något som de utfört praktiskt. Lärarna nämner även hälsan som en 
god fördel med utomhuspedagogiken då den friska luften och motionen är gynnsam för 
eleverna (Szcsepanski, 2008, s.44).  
 
Lärarnas erfarenheter av utomhuspedagogik är att eleverna får använd olika tekniker 
samt att de resonerar med varandra och att de på så sätt ges möjlighet till att lära sig nya 
saker (Wilhelmsson, 2012, s.40). Även lärarna i Christie m.fl. (2016, s.428) nämner att 
eleverna fick tänka mer samt att de frågade mer frågor och förde en dialog med lärarna 
när de arbetade utomhus vilket de såg som en stor fördel då eleverna verkade vara mer 
engagerade och ville lära sig mer. De blev mer stimulerade av att ha lektionerna 
utomhus. Lärarna såg att eleverna fick ett mer kritiskt tänkande när de arbetade utomhus 
vilket innebar att de förstod sammanhanget bättre och kunde beskriva sina känslor på 
ett nytt sätt.  
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5.2.2 Nackdelarna med utomhuspedagogik  
Enligt Moffett (2010, s.283) är anledningarna till att inte använda sig av 
utomhuspedagogik inte många. De flesta lärarna i studien ansåg att vädret spelade stor 
roll i valet att använda naturen som inlärningskälla. Om det var dåligt väder så ansågs 
det inte vara kul att vara ute med eleverna. Även elevernas uppförande och antalet elever 
var en anledning till att inte lägga lektioner utomhus då lärarna var rädda för att eleverna 
inte skulle lyssna. Även Szczepanski (2008, s.52) nämner vädret som en stor 
avgränsning till att bedriva lektioner utomhus där kläder är en av anledningarna samt att 
lärarna känner sig trygga i inomhusmiljön där de har mer koll på vad eleverna gör. 
Christie m.fl. (2016, s.427-428) resonerar om hur några av lärarna i hennes studie 
fortsättningsvis inte kommer att använda sig av utomhuspedagogik då varken lärare 
eller elever kände sig bekväma med det trots att de kände att det var användbart med 
utomhuspedagogik. Lärarna i Moffetts (2010, s.285) studie nämner tiden som en stor 
begränsning till att använda utomhuspedagogik då de anser att utomhuslektionerna 
kräver mer planering av lärarna och den tiden finns inte. Tiden är något som även lärarna 
i Fägerstams (2012, s.53) studie nämner som en nackdel till att ha utomhuspedagogik. 
De poängterar, lika som lärarna i Moffetts (2010, s.285) studie, att lektioner utomhus 
tar lång tid att planera samt att de inte har den tiden som krävs för det. 
 
5.3 Elevernas erfarenheter av utomhuspedagogik 
 
Enligt eleverna är deras erfarenheter av utomhuspedagogik positiva samt att även om 
vädret inte alltid var bra och de frös så uppskattade de i alla fall att vara utomhus 
(Fägerstam, 2012, s.51). Även Christie m.fl. (2016, s.426-427) skriver att de flesta 
eleverna ansåg att utomhusundervisningen var rolig och att de fick nya erfarenheter av 
att vara ute. Eleverna säger i Fägerstams (2012, s.62) studie att deras erfarenhet av att 
vara utomhus och ha lektioner var att de förstod bättre vad lärarna försökte lära dem då 
de fick känna, se och arbeta praktiskt istället för att bara läsa om det i en bok inne i 
klassrummet. Detta arbetssätt gjorde att de fick en djupare förståelse för vad det var de 
skulle lära sig. Eleverna i Moffetts (2010, s.284) studie säger att de lärde sig mycket av 
att ha lektionerna utomhus och att de tyckte att det var roligt och spännande att göra 
något annat än att bara ha lektioner inomhus. Eleverna poängterade att det kändes viktigt 
för dem att få använda och tillämpa sina matematiska färdigheter och förståelse i 
verkliga och meningsfulla sammanhang (Moffett, 2010, s.285-286). 
 
5.3.1 Nackdelarna med utomhuspedagogik  
Nackdelarna med utomhuspedagogiken som några få elever har erfarenheten av var att 
de ibland har svårt att höra vad läraren säger samt att de också ibland har svårt att 
koncentrera sig på det de ska göra då det finns mycket annat utomhus som kan störa 
dem (Fägerstam, 2012, s.51). I Christie m.fl.’s (2016, s.426 -427) studie upplevde några 
elever att de fick mer eget ansvar när undervisningen förlades utomhus. Detta upplevde 
de som skrämmande och de kände sig förvirrade och oroliga och visste inte riktigt vad 
de skulle göra. 
 
 
5.4 Resultatsammanfattning 
 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att hitta aktuell forskning om vad lärare och 
elever har för erfarenheter av utomhuspedagogik i ämnet matematik.  
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Resultatet visar att både elever och lärare har positiva erfarenheter av att ha 
undervisning utomhus. De är rörande överens om att det är ett bra komplement till den 
traditionella inomhusundervisningen samt att det finns få nackdelar med 
utomhusundervisningen. Vädret anses vara ett hinder av de flesta lärarna vilket inte 
eleverna håller med om. Deras erfarenheter av utomhuspedagogik är att det är lika kul 
oavsett om det är dåligt väder och kallt ute. Både lärarna och eleverna har erfarenheter 
av att eleverna lär sig bättre utomhus, blir mer motiverade att arbeta och att naturens 
tillgångar är bra ur lärande synpunkt. I naturen finns mycket konkret material som är 
bra att använda i undervisningen och detta ser både lärare och elever som en stor 
tillgång. 
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6 Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras hur metoden i denna litteraturstudie kan ha påverkat 
resultatet i studien. Fortsättningsvis diskuteras resultatet i syfte att analysera utifrån den 
i bakgrunden liggande litteraturen samt en slutsats. Avslutningsvis ges förslag till 
fortsatta studier. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Denna litteraturstudie bygger på att systematiskt söka efter forskning med syfte att 
besvara frågeställningarna i studien. En brist i den systematiska sökningen har varit att 
det var svårt att hitta litteratur som var relevant för denna studies syfte och 
frågeställning. Att endast söka på sökordet outdoor education visade sig vara 
problematiskt då det vart ett stort antal träffar. Detta medförde att jag fick lägga till 
sökordet mathematics och i vissa fall även sökordet experiences för att begränsa min 
sökning och få ett mer hanterligt antal träffar. Detta resulterade i att jag hittade mer 
relevant litteratur för min studie vilket kan ses som en styrka i mitt arbete. 
 
Relativt få artiklar och avhandlingar har inkluderats i studien vilket gör att resultatet inte 
blir generaliserbart. Trots detta så resulterar de få antalet inkluderade artiklarna och 
avhandlingarna i att mer tid har lagts på att läsa igenom utvald litteratur och på sätt göra 
en noggrann analys. En avhandling och tre artiklar är skrivna på engelska vilket innebar 
att jag fick lov att översätta och detta kan ses som en svaghet då det finns risk för 
feltolkningar när jag gjort översättningar från engelska till svenska. Två avhandlingar 
och två artiklar är skrivna i Sverige och de andra två artiklarna är skrivna i Nordirland 
respektive Skottland. Detta medför att det inte är någon stor geografisk spridning och 
kan därmed anses vara en svaghet för mitt arbete. Dock är de generaliserbart för en 
svensk studie och kan då anses vara en styrka i mitt arbete. Ingen av de utvalda artiklarna 
och avhandlingarna är äldre än från år 2008 vilket kan ses som en styrka i mitt arbete 
då forskningen är aktuell och enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, 
s.115) är forskning en färskvara då verksamheter snabbt förändras med tiden. 
 
I metodavsnittet redovisar jag en noggrann och systematisk sökstrategi vilket gör att 
vem som helst kan genomföra sökningarna igen vilket gör att det kan anses vara en 
styrka i arbetet. Alla artiklar som använts i studien är peer reviewed eller avhandlingar 
och detta kan anses vara en styrka i arbetet som garanterar de allmänna 
litteraturstudiernas trovärdighet och vetenskapliga karaktär. 
 
I min sökning fann jag relativt lite forskning om elevernas erfarenheter av 
utomhuspedagogik vilket medförde att det blev ett tunt underlag för min andra fråga 
som var att se på elevernas erfarenheter av utomhuspedagogik i matematik. Detta 
medförde att en utökad sökning fick göras där sökordet pupils lades till i sökordet 
experiences i ett försök att hitta mer relevant litteratur för att kunna svara på frågan. Att 
göra en ny utökad sökning kan ses som en styrka i detta arbete. Dock gav inte denna 
nya sökning någon mer relevant litteratur och då tiden inte fanns till att göra fler 
sökningar resulterade det i att frågan innehåller ett tunt underlag.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare och elever har för erfarenheter inom 
utomhuspedagogik i ämnet matematik. Resultatdiskussionen bygger på resultatet som 
presenterades ovan och kopplas sedan ihop med den i bakgrunden liggande litteraturen. 
 
6.2.1 Erfarenheter av utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogiken ger en möjlighet för lärarna att variera sin undervisning samt att 
lärandet bör flyttas till andra miljöer än klassrummet för att få en variation i lärandet 
(Ericsson, 2008, s.142, Dahlgren & Szczepanski, 2008, s.13, 64). Lärarnas erfarenheter 
av utomhuspedagogik är att det är ett bra komplement för undervisningen samt att 
eleverna får mer konkret material att arbeta med och större yta att vara på. Detta ger 
enligt lärarnas erfarenheter en förstärkning i undervisningen (Szcsepanski, 2013, s.11, 
2008, s.42-43). I naturen finns det mer konkret material för eleverna att jobba med samt 
att de får lära sig olika delar av matematiken på ett lekfullt sätt (NCM, 2015). Även 
elevernas erfarenheter av utomhuspedagogik är positiva då de känner att när de får 
möjligheten att använda sig av alla sinnen och kroppen samt jobba med det konkreta 
material som finns utomhus gör att de får en större förståelse för matematiken 
(Fägerstam, 2012, s.62). Eleverna säger själva att det är viktigt för dem att de får 
använda sina matematiska färdigheter i verkliga sammanhang (Moffett, 2010, s.284-
286). Att eleverna får bra kunskaper av matematik i samhället gör också att de kan vara 
med och påverka i samhällets utveckling senare i livet (Skolverket, 2011, s.62). Även 
lärarna nämner att utomhuspedagogiken gjorde att eleverna utvecklades samt att de 
kunde beskriva sammanhanget och sina känslor på ett helt annorlunda sätt med hjälp av 
utomhuspedagogiken. Erfarenheten var att de verkade mer engagerade i arbetet och ville 
lära sig mer (Christie m.fl. 2016, s.428). Elever som får chansen att lära sig matematik 
på ett bra sätt från början hjälper dem att forma deras fortsatta levande och tänkande 
inom matematik (Boaler, 2011, s.26). 
 
Att vara utomhus innebär att eleverna får använda hela kroppen och sina sinnen samt 
att de där ges möjligheten att hitta sin egen väg att lära sig på (Molander m.fl. 2010, 
s.11). Lärarna nämner att växelverkan mellan traditionell inomhusundervisning och 
utomhusundervisning är bra för att få eleverna att använda alla sinnen samt att de 
utomhus får använda hela kroppen. Den friska luften som ges ute är också bra för 
elevernas hälsa (Wilhelmsson, 2012, s.37-42, Moffett, 2010, s.284-286, Szczepanski, 
2008, s.42-44). Det resoneras om hur elever blir friskare och mindre stressade av att ha 
lektioner utomhus samt att de då kan koncentrera sig bättre på den undervisningen som 
ges inomhus (Skolvärlden, 2012).   
 
6.2.2 Var utomhuspedagogik kan utövas 
I Szczepanskis (2013, s.10) studie framkommer det att lärarna inte alltid är överens om 
var lektionerna ska hållas för att det ska få klassas som utomhuspedagogik. I artikeln 
som Nationellt centrum för matematik (NCM, 2015) publicerat resoneras det om hur 
lektionerna kan läggas ute på skolgården samt i naturen och att det är utomhuspedagogik 
i båda fallen. Några av lärarna i Szczepanskis (2013, s.10) studie anser att det går lika 
bra att förlägga lektionen ute på skolgården för att det ska klassas som 
utomhuspedagogik och andra anser att man måste ut i skogen och upptäcka naturen för 
att det ska anses vara utomhuspedagogik. Det framkommer dock att för att 
utomhuspedagogiken ska vara effektiv så måste innehållet anpassas efter de 
förutsättningar som ges (Dahlgren & Szczepanski, 2008, s.13, 36).  
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6.2.3 Kopplingar mellan resultat och styrdokumenten  
I styrdokumenten står det att eleverna i slutet på årskurs 3 ska klara av att förklara samt 
argumentera för vald strategi (skolverket, 2011, s.67). Lärarnas erfarenhet av 
utomhuspedagogik var att eleverna blev mer engagerade i arbetet när de fick arbeta 
utomhus samt att de elever som annars inte sa mycket under lektionerna tog för sig mer 
och blev mer framåt (Fägerstam, 2012, s.53, 64-65, Moffett, 2010, s.284). Att elevernas 
intresse ökar med hjälp av utomhuspedagogik nämns också i bakgrundsdelen från en 
artikel som Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM, 2015) har publicerat. 
Här nämns också att det finns stora möjligheter i alla ämnen att förlägga undervisningen 
utomhus och speciellt ämnet matematik. Lärarna i Fägerstams (2012, s.45) studie 
nämner att det är matematik som används för det mesta när de har lektioner utomhus.  
 
Elever ska få chansen att arbeta kreativt, utveckla en nyfikenhet samt att utveckla sitt 
egna självförtroende och känna lusten till att pröva olika saker (skolverket, 2011, s.8-
9). Lärarna i Wilhelmssons (2012, s.34, 36) studie använder utomhuspedagogiken för 
att förstärka elevernas självförtroende och få dem mer stimulerade till arbete. De 
upplever att eleverna också lär sig mer utomhus. Detta är viktigt, eftersom utbildningen 
ska vila på demokratins grund så ska alla elever få den utbildning som krävs för att 
kunna utvecklas. Den ska också främja eleverna till ett lustfyllt lärande (Skolverket, 
2011, s.7). Enligt lärarnas erfarenheter så gör många elever bra ifrån sig utomhus samt 
att de upplever att de lyckas med arbetsuppgifterna. Motivationen ökar och eleverna är 
mer fokuserade i arbetet (Wilhelmsson, 2012, s.35).   
 
6.2.4 Slutsats 
Denna litteraturstudie undersöker vad lärare och elever har för erfarenheter av 
utomhuspedagogik. Resultatet visar att det inte finns mycket forskning inom detta 
område, speciellt inte på elevernas erfarenheter. Den forskning som jag hittat visar att 
erfarenheter som elever och lärare har av utomhuspedagogiken är att det är ett bra 
komplement till den traditionella inomhusundervisningen samt att den hjälper eleverna 
till att få en större förståelse för det de ska lära sig. Elevernas erfarenheter inom 
utomhuspedagogiken är att de blir mer motiverade till att lära sig nya saker samt att de 
är mer koncentrerade utomhus.   
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Utifrån denna litteraturstudie finns flera möjligheter till fortsatta studier. Då det inte 
funnits mycket forskning inom området på elevernas erfarenheter av utomhuspedagogik 
så är detta en möjlig fortsättning. En vidare forskning kan vara att undersöka vad 
eleverna har för utbyte av utomhuspedagogik eller vad de anser själva att är bra 
respektive dåligt med utomhuspedagogik. För att rikta in forskningen mer på 
lärarperspektivet skulle en vidare forskning kunna vara att undersöka hur lärare 
använder sig av utomhuspedagogiken samt hur de går tillväga för att få alla elever 
delaktiga i lärandet.   
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