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Sammandrag 
Syftet med denna studie är att se hur tidigare forskning beskriver hur lärare använder 
utomhuspedagogik när det kommer till undervisning i ekologi från förskolan upp till 
årskurs sex.  Studiens syfte besvaras genom frågeställningarna ”Vilka områden inom 
ekologi exemplifieras av tidigare forskning som möjliga att genomföra utanför 
klassrummet och hur kan denna undervisning utföras?” samt ”Vilka utmaningar och 
möjligheter finns enligt tidigare forskning med att bedriva ekologiundervisning 
utanför klassrummet?”. 
Metoden för studien är en systematisk litteraturstudie, där litteratur har sökts i 
databaserna, Avhandlingar.se, NorDiNa, Eric och Summon. Resultatet visar på att 
organismer, ekosystem och livscykler är olika delar av ekologi som kan arbetas med 
utomhus. Olika arbetssätt inom dessa arbetsområden är, undersökningar, insamlingar 
och frågeställningar Ett exempel är att läsa naturen som Magntorn (2007) tar upp, där 
eleverna börjar vid en organism för att bygga ut och se till hela ekosystemet runtom 
denne.  De svårigheter som hittats leder till stor del tillbaka till lärarens kunskaper i 
ämnet samt upplägg av utomhusaktiviteten och lärares självkänsla. Även risker som 
kyla och faror för barns/ elevers säkerhet tas upp som en svårighet med 
utomhuspedagogik.  Möjligheterna med utomhuspedagogik är att elever och barn får 
chansen att utforska med alla sinnen och att teori och praktik snöras samman. 

 
Nyckelord 
Lärande, Ekologi, Utomhuspedagogik, Utomhusdidaktik   
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Inledning 
 
Mitt intresse för utomhuspedagogik har alltid varit stort, så även intresset för biologi. 
Även egna erfarenheter under VFU-perioder, där lärare har haft olika synsätt på 
utomhuspedagogik och hur det kan användas i undervisningen av naturorienterade 
ämnen har varit en tanke för denna studies uppkomst. Då det är en relativ tight 
tidsram för studien så har jag valt att fokusera på en del av de naturorienterade 
ämnena nämligen ekologi. 
 
Går vi vidare och ser till styrdokumenten så beskriver Skolverket (2011b, s. 111) 
syftet med de naturorienterade ämnen, specifikt ekologi, är att lära eleverna om 
naturen samt att uppleva naturen och undersöka den själv. I det centrala innehållet 
står att ”enkla fältstudier och observationer i närmiljön” är några metoder som kan 
användas för att eleverna ska lära sig om biologi och ekologi. Skolverket (2011a, s. 10) 
redogör för hur barn i förskolan ska upptäcka och skapa en förståelse för naturen 
genom att bland annat utforska. Att arbeta med utomhuspedagogik inom 
naturorienterade ämnen som ekologi är enligt läroplanerna en del av skolan och 
förskolans verksamhet, men frågan är hur och vilka delar inom ekologin som tidigare 
forskning visar att lärare med fördel kan lägga undervisningen utomhus. Är kontexten 
en viktig del i undervisningen inom ekologi? 

 
När det kommer till naturvetenskap så visar PISA 2012 att elever i 25 av 34 länder 
presterar bättre än svenska elever i naturvetenskap (Skolverket 2014). Enligt 
Skolverket (2012, s. 1) så har ”Naturvetenskap har inte haft någon framskjuten 
position i grundskolans tidigare årskurser. Detta innebär att många barn inte har 
kommit i kontakt med innehållet, som en naturlig del av deras utbildning”. Skolverket 
(2012, s. 1) skriver även ”Elever har alltså intresse för innehållet, men inte alltid för 
skolans sätt att hantera det” och ”Vilka möjligheter erbjuds barn i olika åldrar att 
relatera till innehållet?” Med dessa tankar i bakhuvudet började denna studie ta form, 
kan lärare genom utomhuspedagogik få upp intresset och ge en naturlig start på 
lärandet inom de naturvetenskapliga ämnena?  
 
Jag hoppas att genom denna studie visa på hur lärare kan använda sig av 
utomhuspedagogik när det kommer till lärande av ekologi. Vilka möjligheter det finns 
och vad man bör tänka på.  
 

Bakgrund 
I bakgrunden ges en översiktlig beskrivning av begreppet ekologi och vidare beskrivs 
vad barn i förskolan och elever i skolan, årskurs ett till tre samt fyra till sex, ska lära 
sig inom ämnet ekologi. Även begreppet utomhuspedagogik presenteras och sist ges 
även en kort överblick över fyra perspektiv av lärande. 
 
Ekologi 
Ekologi betyder ”vetenskap om samspelet mellan organismer och deras omgivning” 
(SAOL- 13, 2006, s. 174). Historiskt så har ekologi studerats på olika sätt, under 1700- 
1800-talet så låg intresset huvudsakligen på anatomi, fysiologi och klassificering av 
olika arter. Vid slutet av 1800-talet början av 1900-talet så skiftade lärandet om 
ekologi mot ett mer undersökande arbetssätt över hur miljön påverkar levande 
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organismer. Laborationer ersattes av forskning i verkliga miljöer och forskningens 
arbete påverkades även av Charles Darwins teorier om naturligt urval. Ett fokus lades 
mer på miljöns påverkan på organismerna och deras påverkan på miljön. Från 1950 
och framåt har man även arbetat med ekosystem och dess funktioner, senare in på 
1900- talet har miljö och politik kommit in i ekologin och man började se på ekologin 
och miljön ur ett samhällsperspektiv (Söderqvist, Ulfstrand & Nilsson 2015). 
 
Ekologi i förskola och som skolämne i Sverige 
I förskolans läroplan är målet att skapa och utveckla intresse och förståelse för 
naturvetenskap. Eleverna ska få en förståelse för naturen och kretslopp av olika 
ämnen, men även relationen mellan människa natur och samhälle. Barn ska utveckla 
sin förståelse för växter, djur och olika samband som förekommer, i naturen genom 
bland annat ett utforskande arbetssätt (Skolverket 2011a, s.10). 
 
Det som eleverna ska lära sig från årskurs ett till tre är enligt det centrala innehållet 
hur djur och växter anpassar sig efter olika årstider. Elever ska även kunna gruppera, 
sortera, artbestämma och namnge några av våra vanligaste djur och växter. Enkla 
näringskedjor av olika organismer inom olika ekosystem är även det en del av 
ekologin för de yngre eleverna. Detta ska eleverna lära sig genom bland annat enkla 
fältstudier och observationer i närmiljön (Skolverket 2011b, s.112-113). 
 
Enligt kursplanerna (Skolverket 2011b, s113-114) i årskurs fyra till sex ska kunskaper 
och förmågor kopplade till ekologi fördjupas ytterligare, eleverna ska lära sig om olika 
ekosystemtjänster. Eleverna ska även lära sig om hur livet ser ut för djur, växter och 
andra organismer och se vilken relevans ekologiska samband, fotosyntes och 
förbränning har för exempelvis jordbruk (Skolverket 2011b, s.113-114). Eleverna ska 
arbeta för att få en förståelse för olika ekosystem och organismer, de ska även få en 
förståelse för relationer mellan olika organismer och kunna namnge vanliga arter. 
Eleverna ska lära sig om hur olika livsmiljöer kräver anpassning hos organismer. 
Detta ska eleverna lära sig, bland annat genom enkla fältstudier och experiment 
(Skolverket 2011b, s.113-114). 
 
Utomhuspedagogik  
Beames, Higgins och Nicol (2012, s.4) menar att utomhuspedagogik har tre mål, 
personlig utveckling, utveckling av kunskaper och att ge kunskaper om miljön.  
Szczepanski (2009, s. 52-54) tar upp tre olika perspektiv när det kommer till 
utomhuspedagogik. Platsperspektivet vilket tar upp hur platsen ger en 
verklighetsanknytning till lärandet, miljöperspektivet berör och ger en betydelse för 
den ”ekologiska läsbarheten” och en konkretisering av lärandet utomhus. Det tredje, 
kroppsperspektivet tar upp hur elever lär med alla sinnen och hela kroppen, vilket 
kopplar samman det motoriska med det kognitiva samt att både rörelse och 
koncentration krävs i lärandet (Szczepanski 2009, s.52-54). Både Lättman-Masch och 
Wejdmark (2011, s.11) samt Beames, Higgins och Nicol (2012, s. vii) skriver om hur 
utomhuspedagogik kan utveckla både den fysiska och mentala hälsan hos eleverna 
genom en lekfull och utmanande utbildningsmiljö. Lättman-Masch och Wejdmark 
(2011, s.11) beskriver även utomhuspedagogiken som ett tillfälle för eleverna att 
”uppleva med alla sinnen” precis som Szczepanski (2009, s.54). Att lära med alla 
sinnen är något som Beames, Higgins och Nicol (2012, s. viii) tar upp och beskriver 
som ett ultimat lärotillstånd. Elever kan genom utomhusaktiviteter få lära sig genom 
lek och det är lättare att integrera ämnen, menar Lättman-Masch och Wejdmark 
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(2011, s.11) detta går att jämföra med vad Beames, Higgins och Nicol (2012, s.2) 
skriver om att utomhuspedagogik blir en väg mellan det formella och informella 
lärandet. Utomhus är det enda stället som eleverna kan få en ”känsla för naturen”, här 
kan eleverna få uppleva naturvetenskapen och dess fenomen på egen hand (Lättman-
Masch & M, Wejdmark, 2011, s.11; Beames, Higgins & Nicol, 2012, s.1). Szczepanski 
(2009, s.44) menar på att lärare ser på utomhuspedagogik som en chans att ge 
eleverna förstahandserfarenheter, verklighetskoppling och sinnesstimulering. Även att 
utgå från elevernas frågor och engagemang är en möjlighet med utomhuspedagogiken 
och utomhuspedagogik ökar även elevers ansvarskänsla och engagemang när det 
kommer till lärande och ger en ökad förståelse för olika system och relationer i 
naturen menar Szczepanski (2009, s.55).  
 
Något som kan hämma lärare att gå utanför klassrummen beskriver Szczepanski 
(2009, s.55) som bekvämlighetsfaktorer, kläder efter väder, att elever inte har den rätta 
utrustningen för att kunna vara utomhus. Stan och Humberstone (2011, s.220ff) och 
Szczepanski (2009, s. 54) beskriver även att det finns risker med utomhuspedagogik. 
Exempel på sådana risker är att lärare ser faror med att undervisa utanför 
klassrummet eller att läraren sätter sig i en maktposition och inte tillåter eleverna att 
utforska och låta kreativiteten flöda eller tar tillvara på elevernas upphetsning inför att 
arbeta utomhus skriver Stan och Humberstone (2011, s.225). Szczepanski (2009, s.55) 
beskriver lärares syn på risker som trafik, drunkning och försvinnande. En utamning 
med utomhusdidaktik är även lärarens kunskaper eller brister i kunskaper både inom 
ämnet men även med utomhusdidaktiken skriver Szczepanski (2009, s.55). Att 
kommunikationen mellan lärare och elever försvinner och alla fördelar med 
utomhusaktiviteterna försvinner på grund av lärares rädsla för att elever ska göra sig 
illa menar Stan och Humberstone (2011, s.220ff) är en risk med utomhuspedagogik. 
Även Lättman-Masch och Wejdmark (2011, s.12) tar upp vikten av att kunna 
kommunicera med eleverna när man är ute och ger några allmänna råd om vad lärare 
kan tänka på för att underlätta detta, några exempel är att aktivera alla eleverna, se till 
att de får tydliga instruktioner och något så enkelt som att stå i lä och att eleverna få 
solen i ryggen istället för i ögonen, så de kan hålla fokus på det som ska läras. 

 
Problemställning 
Vad har platsen för betydelse när det kommer till lärande av ekologi? Enligt 
Skolverket (2011a, s. 10; 2011b, s. 212-214) ska eleverna få möjlighet att utforska och 
undersöka sin närmiljö, dock är mina erfarenheter att detta inte alltid görs. Kan lärare 
bygga upp ett större intresse för ekologi genom att ha undervisning utomhus eller är 
kontexten oviktig? Enligt Skolverket (2012) har det funnits ett intresse hos eleverna 
för naturvetenskap, men uppbyggnaden av lärotillfällena tar inte alltid tillvara på detta 
intresse. Går det att bygga vidare på elevernas intresse genom att använda 
utomhusdidaktik? 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning säger om hur 
utomhuspedagogik kan användas i ekologiundervisning från förskolan till och med 
årskurs sex. Syftet preciseras i de två nedanstående frågeställningar:  
 
Vilka områden inom ekologi exemplifieras av tidigare forskning som möjliga att 
genomföra utanför klassrummet och hur kan denna undervisning utföras? 
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Vilka utmaningar och möjligheter finns enligt tidigare forskning med att bedriva 
ekologiundervisning utanför klassrummet?  

 
Metod 
I metodavsnittet beskrivs studiens design, urvalskriterier och sökstrategier, där 
sökmotorer, sökord och sökprocessen redogörs. Vidare kommer en beskrivning av 
urvalsprocessen som visar den utvalda litteraturen och även exempel på litteratur som 
valts bort. Under rubriken resultat av utvald litteratur ges en beskrivning av 
litteraturen. Sist beskrivs de etiska åtaganden som tagits hänsyn till i denna studie samt 
kvalitetsgranskning och analys av litteraturen.  
 
 
Studiens design 
Då detta är en förbestämd examenerande uppgift för Högskolan Dalarna har de valt 
att studiens design ska vara en systematisk litteraturstudie. Med systematisk 
litteraturstudie menas att aktuell forskning granskas och sammanställs inom ett valt 
område. Jämförs en systematisk litteraturstudie med en allmän litteraturstudie så har 
den systematiska litteraturstudien en utskriven metoddel som visar hur urval och 
sökprocess gått till,  studien blir på så sätt öppen för granskning (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s. 25-28). 
 
Urvalskriterier och Sökstrategi 
Denna studie har fokuserat på barn från förskolan till elever i årskurs sex. Till studien 
valdes endast litteratur skriven på svenska och engelska då mycket av tidigare 
forskning gjord i Sverige är skriven på engelska. Efter en första sökning ändrades 
urvalskriterierna till att även inkludera internationell forskning, eftersom sökningarna 
inte resulterade i tillräckligt med material. Endast i sökmotorn Summon gjordes det 
en avgränsning angående årtal. All utvald litteratur från sökmotorerna ERIC, 
avhandlingar.se och NorDiNa är från senare 2000-tal. På grund av detta så valdes en 
avgränsning på Summon från år 2000 och framåt. Två typer av litteratur har valts ut, 
artiklar och avhandlingar, dessa litteraturtyper valdes ut eftersom de är peer-reviewed. 
Peer-reviewed innebär att artiklarna och avhandlingarna har blivit kritiskt granskade 
av två oberoende forskare vilket ger en stabilare vetenskaplig grund till en 
litteraturstudie menar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 61). 
 
Sökmotorer 
De sökmotorer som användes för studien var Avhandlingar.se, NorDiNa, ERIC och 
Summon, alla sökmotorer utom Avhandlingar.se var tillgängliga genom Högskolan 
Dalarnas bibliotek.  
 
Avhandlingar.se är en sökmotor där man kan söka bland  avhandlingar från svenska 
universitet och högskolor. Här finns doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. 
Alla avhandlingar har presenterats och granskats (peer-review) i samband med en 
disputation eller vid ett halvtidsseminarium (Avhandlingar.se, 2015) 
 
NorDiNa, som står för Nordisk Didaktikk i Naturfag/Naturorienterende ämnen, är 
en nordisk tidskrift som publicerar artiklar om undervisning i naturvetenskap. Alla 
artiklar har gått igenom peer-review innan de publicerats. NorDiNa är ett samarbete 
mellan två svenska och ett norskt universitet (Naturfagsentret, 2015). Detta räknas 
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alltså inte som en traditionell sökmotor utan är en tidskrift vars hemsida innehåller en 
sökmotor för att finna publicerad litteratur i tidskriften, dock kommer NorDiNa att 
beskrivas som en sökmotor under resten av denna studie.  

ERIC (EBSCO) förkortning för Education Resource Information Center, är en av 
världens största databaser för litteratur som kopplar till utbildning. EBSCO är ett 
referenssystem som är tillgängligt via nätet och som innehåller många olika tidskrifter 
att söka efter fulltexter i (EBSCOhost, 2015). På Högskolan Dalarnas Biblioteks arkiv 
går det att söka på tre olika ERIC sökmotorer, EBSCO, Education Resources 
Information Centre (den fria ERIC) och även en prenumererad version av ERIC 
(Proquest). ERIC (EBSCO) valdes då de andra två ERIC ingår i Summon (se 
information om Summon nedan). 

Summon är en sökmotor för Högskolan Dalarnas bibliotek, här finns Högskolan 
Dalarnas biblioteks resurser som böcker, artiklar, uppsatser, filmer med mera 
(Högskolan Dalarna, 2015).  
 
På NorDiNa och Avhandlingar.se så är enbart avhandlingar och/ eller artiklar som är 
vetenskapligt granskade inkluderade, i ERIC och Summon ingår även annan litteratur 
så i dessa gjordes ett urval för att endast inkludera peer-review vid 
litteratursökningarna. 
 
Sökord 
Syftet med denna studie är att se hur forskningen ser på utomhuspedagogik och 
undervisning i ekologi för barn från förskolan till elever i årskurs sex. Sökorden som 
valdes ut och användes vid sökningen var både på engelska och svenska: 
Utomhuspedagogik, Utomhusdidaktik, Ekologi, Outdoor education, Ecology. 
Dessa ord valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Då sökningarna gav 
tillräckligt resultat på endast så få ord valdes inte att utöka orden. 
 
Sökningsprocess 
Litteratursökningen började i NorDiNa och avhandlingar.se där de svenska orden 
”utomhuspedagogik”, ”utomhusdidaktik” respektive ”ekologi” användes separat, i 
senare sökningar användes även de utvalda engelska orden. Då många av sökningarna 
gav få men relevanta träffar förfinades inte sökningen mer än så när det kom till de 
svenska orden. De engelska orden ”outdoor education” och ”ecology” användes först 
separat men senare även i kombination då ecology ensamt gav väldigt många träffar. 
Efter att ha läst mellan fem och tio rubriker på träffarna av ”ecology” upptäcktes att 
dessa träffar inte var av relevans för studien då de inte handlade om 
utomhuspedagogik. För att få mer relevanta träffar sattes orden ”outdoor education” 
och ”ecology” samman. Orden sattes inte samman med några ord eller tecken 
emellan på någon av sökmotorerna, vilket kan ses i Tabell 1. För att utöka sökningen 
och även inkludera internationella studier användes även de stora sökmotorerna 
ERIC och Summon, i dessa sökmotorer användes först de engelska sökorden. I 
Summon genererade sökordet ”outdoor education” över 55 608 träffar, dock lästes 
alla rubriker, men för att specificera mer så gjordes en andra sökning och ”outdoor 
education” och ”ecology” användes tillsammans. På detta sätt gick träffarna ner till 
5978 istället, även alla dessa titlar lästes (Tabell 1). Peer-review har använts i alla 
sökningar, i NorDiNa och avhandlingar.se var det inget aktivt val som gjordes, medan 
i Summon och ERIC så valdes det som en avgränsning. I Summon valdes även en 
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avgränsning av årtal med en precisering av litteratur från år 2000 och framåt, eftersom 
sökträffarna blev för många utan denna avgränsning (Tabell 1) och aktuell forskning 
är målet för sökningen. Sammanfattningsvis, för att få en så likvärdig sökning som 
möjligt så gjordes identiska sökningar i alla använda databaser, enda undantaget var 
avgränsningen på årtal när sökningen i Summon gjordes.  
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Tabell 1 Resultat av sökningsprocessen 
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NorDiNa  utomhuspedagogik 0   

NorDiNa  utomhusdidaktik 0   

NorDiNa  ekologi 1 1 1 0/1 0/1

NorDiNa  outdoor education 3 3 3 0/1 0/1

NorDiNa  ecology 5 5 5 1 0/2 0/0 *
** 

NorDiNa  outdoor education 
ecology 

0   

avhandlingar.
se 

 utomhuspedagogik 1 1 1 1/0 1/0

avhandlingar.
se 

 utomhusdidaktik 0   

avhandlingar.
se 

 ekologi 745 1 0   

avhandlingar.
se 

 outdoor education 19 19 5 1 4/0 3/0*

avhandlingar.
se 

 ecology 1060 5   

avhandlingar.
se 

 outdoor education 
och ecology 

1 1 0 1 1/0 0/0*

ERIC  utomhuspedagogik 0   

ERIC  utomhusdidaktik 0   

ERIC  ekologi 0   

ERIC peer-review  outdoor education 2303 200 3 0/1 0/1

ERIC peer-review outdoor education 
och ecology 

275         
275 

1 1/1 0/1*

ERIC peer-review ecology 4116 10 0   

Summon peer-review utomhuspedagogik 3 3   

Summon peer-review utomhusdidaktik 0   

Summon peer-review ekologi 3863 10 0   

Summon peer-review 
år 2000 
framåt 

outdoor education 55608 55608 30 3 0/5 0/2

Summon peer-review 
år 2000 
framåt 

outdoor education 
+ ecology 

5978 5978 15 2 0/2 0/0

Summon peer-review 
år 2000 
framåt 

ecology 699511 10 0   

 
*(redan vald litteratur) **( ingår i avhandling) 
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Urvalsprocess 
Urvalsprocessen började med att titlarna för sökträffarna lästes igenom med undantag 
av ERIC,  där de två hundra första rubrikerna vid sökordet ”outdoor education”  
visade på redan lästa rubriker, eller så fanns ingen koppling till ekologi. Inte heller alla 
rubriker på sökningarna med orden ”ekologi” och ”ecology” lästes då det inte fanns 
någon koppling till ekologiundervisning eller utomhuspedagogik, här lästes enbart 
fem till tio rubriker. För att litteratur skulle väljas ut för vidare läsning behövde titeln 
innehålla både ekologi, och i vissa fall även det vidare begreppet science eller 
naturvetenskap med koppling till ekologi, och utomhuspedagogik. Två av 
avhandlingarna som har valts ut syftar dock mer på själva utomhuspedagogiken, men 
i abstractet visade de sig vara av intresse för att kunna besvara frågeställningarna i 
denna studie. Fyra avhandlingar och elva artiklar valdes ut från början. I det första 
urvalet så inkluderades en avhandling av Emilia Fägerstam då den innehöll både 
utomhuspedagogik och ekologi men denna avhandling riktar sig mot högstadiet och 
valdes av den anledningen bort. En artikel av Soh Tuan Mastura Tuan och Tamby 
Subahan Mohd Meerah valdes bort av samma anledning som ovan. Många av 
artiklarna, och en avhandling, valdes bort efter första granskningen eftersom de inte 
inbegrep ekologi, de handlade antingen om mer övergripande naturvetenskap eller om 
utomhuspedagogik utan koppling till naturvetenskap. 
 
Första urvalet går att se i bilaga 1. Efter andra genomgången av texterna där de lästes 
antingen helt eller partiell, så valdes två avhandlingar och fyra artiklar ut. 
Avhandlingarna är Reading nature- developing ecological literacy trough teaching av Magntorn, 
O och Teashers´ intensions for outdoor education: conceptulizing learning in different domains av 
Wilhelmsson, B. De olika artiklarna är: Journeys outside the classroom av Beames, S och 
Ross, H, Barns meningsskapande i ett projekt om biologisk mångfald och ekologi av Caiman, C 
och Lundegård, I, Outdoor Education and Science Achievements av Rios, J. M. och Brewer, 
J och Platsens betydelse för lärande och undervisning - ett utomhuspedagogiks perspektiv av 
Szczepanski, A. Vald litteratur synliggörs i Tabell 2 – Resultat av urvalsprocess, där 
även sökmotor och sökord presenteras. 
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Resultat utvald litteratur  
I Tabell 2 visas den slutliga resultatlistan över vald litteratur som används i denna 
studie. Två avhandlingar och fyra artiklar valdes ut. Tabellen visar även vilka sökord 
som användes och i vilken sökmotor texterna påträffades.   
 
 
Tabell 2 Resultat av urvalsprocess 
Författare Titel Textslag Sökord Sökmotor
Beames, S & Ross, H  Journeys outside the 

classroom 
Artikel Outdoor education 

och ecology 
ERIC 

Caiman, C & 
Lundegård, I 

Barns 
meningsskapande i ett 
projekt om biologisk 
mångfald och ekologi 

Artikel Ekologi NorDiNa

Magntorn, O Reading nature-
developing ecological 
literacy trough 
teaching  

Avhandling Outdoor education Avhandlingar.se, 
ERIC 

Rios, J. M. &  Brewer, 
J 

Outdoor Education 
and Science 
Achievements 

Artikel Outdoor education Summon

Szczepanski, A Platsens betydelse för 
lärande och 
undervisning - ett 
utomhuspedagogiks 
perspektiv 

Artikel Outdoor education NorDiNa

Wilhelmsson, B Teashers´ intensions 
for outdoor education: 
conceptulizing 
learning in different 
domains 

Avhandling Outdoor education Avhandlingar.se

 
 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets riktlinjer och råd är något som bör beaktas när en litteraturstudie 
genomförs menar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 69-70), dessa 
råd och principer talar om att fusk och ohederlighet inte får förekomma. Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 70) skriver även att man måste ta hänsyn 
till andra etiska aspekter vid en litteraturstudie, som att redovisa och arkivera all 
litteratur i 10 år samt att alla, både negativa och positiva resultat gentemot hypotesen 
redovisas.  
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 69) lyfter även upp vikten av att 
välja studier där etiska övervägande har gjorts så i denna studie var etiska aspekter en 
del av kvalitetskontrollen över litteraturen. Även om inte all litteratur beskrev de 
etiska ståndtaganden som gjorts så inkluderades de ändå i denna studie med 
motivationen att alla genomgått peer-review, där en granskning av etiska 
överväganden oftast ingår. Målet med studien är att följa de etiska principerna och att 
varken förvränga eller påverka med personliga åsikter, utan att förmedla litteraturens 
resultat på ett objektivt sätt. 
 
Kvalitetsgranskning och beskrivning av vald litteratur 
Peer-review är något som nämnts genom hela studien och det står för att en kritisk 
granskning av oberoende forskare med kännedom om området har gjorts innan 
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publicering (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 61). För att hålla en 
hög kvalitet på denna studie så har endast artiklar och avhandlingar som är granskade 
genom peer-review använts. 
 
För att en studie ska hålla en hög kvalitet menar Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s. 85ff) att reliabiliteten måste vara hög, detta innebär att studien 
måste gå att göra om och få samma värde. Även validiteten på en studie är viktig, det 
innebär att studiens undersökning måste ha gjorts så att studien svarar på det den 
syftar till (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 105). 
 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 114) bör en studies 
kvalitet granskas och värderas genom att se till olika delar av studien, vilket ger en 
helhetsbild av studien. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 139-146) 
beskriver kriterier som bör uppfyllas för att få en bra kvalitetsbedömning. Dessa 
kriterier är ”kvaliteter i helhetsbeskrivningen”, ”kvaliteter i resultaten” och 
”rimlighetskriterier”. I denna studie har vald litteraturs syfte, etik och metod som 
syftar till det första kriteriet analyserats i kvalitetsgranskningen, även resultaten och 
validiteten har genom egna överväganden genomgått en granskning. 
 
För att litteratur skulle klara kvalitetsgranskningen i denna studie behövdes ett tydligt 
syfte och metod vara utskrivet, även resultat och slutsatser behövde vara tydligt 
beskrivna. Kvalitetsgranskningen av metoddelen var en översiktlig granskning och en 
egen värdering gjordes över om en liknande studie kan göras igen. För att få ännu en 
kvalitetsgranskning på studien så har även en sökning på alla utvalda författare 
genomförts. 
 
Tabell 3 Kvalitetsgranskning 
Författare Syfte Metod Resultat Slutsats Etiska 

överväganden 

Beames, S & 
Ross, H  

Ja Ja Ja Ja Ja

Caiman, C & 
Lundegård, I 

Ja Ja Ja Ja Ja

Magntorn, O Ja Ja Ja Ja Ja

Rios, J.M & 
Brewer, J 

Ja Ja Ja Ja Nej

Szczepanski, A Ja Ja Ja Ja Ja

Wilhelmsson. B Ja Ja Ja Ja Ja

 

Det fanns endast en artikel där det inte var tydligt om etiska överväganden gjorts, 
(Rios & Brewer 2014), dock valdes artikeln att ingå i denna studie eftersom all vald 
litteratur i förevarande studie är granskad av oberoende forskare med kännedom om 
forskningsområdet, genom peer-review. Nedan följer en beskrivning av vald litteratur 
som efter både kvalitetsgranskning och innehållsanalys blivit utvalda för denna studie.  
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Avhandlingar 
Författare, år, titel, högskola/ universitet: B, Wilhelmsson (2012) Teashers´ intensions for 
outdoor education: conceptualizing learning in different domains. Umeå universitet, Department 
of Science and Mathematics Education. 
Studerad åldersgrupp: Årskurs 1-6 
Syfte: Att undersöka lärares meningar och mål med utomhuspedagogik 
Metod: Intervjuer och observationer 
Resultat: Lärares resonemang om varför de använder sig av utomhuspedagogik är för 
att skapa en alternativ läroplats, ge eleverna chans att utforska med alla sinnen. 
Lärarna delas upp i fyra olika typer; Göra(to do): De vill skapa en känsla av prestation 
bland eleverna, att eleverna känner att de gör något. Dessa lärare fokuserar på det 
känslomässiga och det sociala lärandet vid utomhusaktiviteter. Inspireraren(to 
inspire): Fokuserar även denna på det känslomässiga och sociala men vill bygga upp 
ett intresse för naturen och ge en positiv känsla av att vara utomhus, använder sig 
mycket av grupparbeten för att bygga samarbete. Den tredje och fjärde lärartypen 
Förstärkaren(to reinforce) och den frågande(to inquier) är båda fokuserade på den 
kognitiva biten av lärandet, här ser man till att fördjupa, bekräfta och tillämpa 
kunskaper.  
Slutsats: Beroende på "lärartyp" lär eleverna olika saker av utomhuspedagogik, 
pedagogiska verktyg behövs likaså planering för att kunna nå målen med aktiviteterna. 
Etiska överväganden: Följer de svenska forskningsprinciperna från 
vetenskapsrådet(2006: Lag: 2003:469) 
 
Författare, år, titel, högskola/ universitet: O, Magntorn (2007) Reading nature- developing 
ecological literacy trough teaching, Linköping University, Department of Social and Welfare 
Studies. 
Studerad åldersgrupp: Årskurs 1-9 
Syfte: Att undersöka hur elever lär sig att läsa naturen. 
Metod: Fenomenologisk aspekt på fyra olika tidigare studier, som består av intervjuer 
av två olika elevgrupper samt en grupp lärarstudenter och en grupp lärare. Även 
fältstudier gjordes och filmades och som medverkade tillsammans med en 
enkätundersökning i lärargruppen. 
Resultat: Endast resultat från lärargruppen och gruppen med elever i årskurs 3-4 
presenteras här. När det kom till elevgruppen så visade det sig att genom en enklare 
start som att namnge arter och klassificera dessa kan undervisningen leda till en 
enklare förståelse för det mer abstrakt inom ekologin. Exempelvis kan lärandet av 
arter och deras levnadssätt leda till en förståelse för hela ekosystem.  
Vidare till resultatet av lärargruppen så tar de upp fördelar och nackdelar med just 
lärartillfället med elevgruppen ovan. De såg hinder i lärares bristande kunskaper både 
inom själva ämnet ekologi men även i själva utomhuspedagogiken. Lärarna menade 
att det är viktigt att eleverna får upptäcka i ”riktig” natur och använda sig av alla sina 
sinnen samt att lärare måste kunna skapa entusiasm för ekologi när det är det som lärs 
ut. 
Slutsats: Genom utomhusaktiviter som att se och studera olika organismer i sin rätta 
miljö och sen diskutera och jämföra med teoretiska kunskaper byggs en större 
förståelse för naturen och elever lär sig att läsa naturen och koppla samman konkreta 
och abstrakta fakta. Enligt lärarna som intervjuades så var de största hindren lärares 
självförtroende och ämneskunskaper. Möjligheterna lärarna såg var att eleverna får en 
förstahands upplevelse som de sen kan komma ihåg och ta med sig till klassrummet 
när de diskuterar ekologi vidare, samt att de får uppleva naturen och arbeta med sina 
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olika sinnen. Dock tyckte lärarna att utomhusaktiviteten som de fick se och utvärdera 
var för svår för åldern på eleverna som genomförde den. 
Etiska överväganden: Etiska ställningstagande har tagits genom att alla deltagare är 
medvetna om studien, de är anonyma och vid filmning och publicering av filmer så 
var underskrifter för godkännande obligatoriska av medtagare eller vårdnadshavare. 
Övriga punkter av intresse för denna litteraturstudie: Det är endast delar som har 
använts ur denna studie då de fanns åldersspann som ej var relevanta för denna 
studie. 
 
Artiklar 
 
Författare, år, titel: C, Caiman & I, Lundegård (2015) Barns meningsskapande i ett 
projekt om biologisk mångfald och ekologi. 
Tidskrift och årtal för publicering: NorDiNa 11(1), 2015 
Studerad åldersgrupp: Förskolan 
Syfte: Att undersöka hur barn skapar mening när det kommer till djurs former, 
beteenden samt ekologi. 
Metod: Kvalitativ, handlingsorienterad epistemologi med pragmatisk utgångspunkt 
som ser till händelseutvecklingen. 
Resultat: Tillsammans så hittar lärare och elever ett samband mellan grodan och 
människans, tunga, vilket leder till en undersökning av grodans tungas form och 
rörelse. Vidare går de till en mekanisk förklaring av tungan vilket tillslut leder till att 
eleverna samtalar om hur grodan jagar. I ett senare skede leder det till frågan äta eller 
ätas och med hjälp av ett collage så diskuterar eleverna och läraren djuren på bilderna 
och vilka som äter vilka och får på så sätt in ett ekologiskt system i lärandet. Som sista 
punkt i detta arbete går de även igenom flykt och skydd, hur olika bytesdjur beter sig 
och hur miljön runtom djuret har en viktig del i det hela.  
Slutsats: Studien visar på att genom jämförelser mellan människa och djur, och form 
och funktion skapar barn en förståelse för djur och ekologi. Ibland krävs det 
fysiologiska förklaringar och ibland ekologiska och evolutionära för att skapa 
förståelse hos barnen. Studien visar även på att barnen lär sig först de morfologiska 
och fysiologiska delarna innan de går vidare till beteenden och funktioner hos djuren. 
Pedagogens roll i lärandet var att vara ett stöd och komma med relevanta frågor som 
leder barnen vidare.  
Etiska överväganden: Vetenskapsrådet (2011) principer har följts. 
Övriga punkter av intresse för denna litteraturstudie: Caiman och Lundegårds (2015) 
text har ett fokus på själva lärandet av ekologi och har en ingång av lärandet i ett 
terrarium inte utomhuspedagogik, men terrariet kan lika gärna ha varit en damm eller 
en sjö, därför inkluderades denna text i studien. 
 
Författare, år, titel: J. M. Rios & J. Brewer (2014) Outdoor Education and Science 
Achivements. 
Tidskrift och årtal för publicering: Routledge, 2014 
Studerad åldersgrupp:  Elementary K-5 school (Förskoleklass till årskurs 5) 
Syfte: Att utforska de positiva effekterna på utomhuspedagogik inom naturvetenskap, 
ger även förslag på aktiviteter. 
Metod: Observation i en elementary K-5 skola, samt andra studier.  
Resultat: Lärarens roll är viktig för undervisning i ekologi utomhus, lärarens attityd 
kan både hjälpa och stjälpa. Även föräldrar har en viktig roll i elevers syn på 
utomhusaktiviteter och tryggheten i att vara ute. Lärande av ekologi utomhus är 
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bredare än inomhus och ger även kognitiva vinster i lärandet. Elever lär sig lättare 
problemlösning och kunskaper inom naturvetenskap utomhus. 
Slutsats: Genom utomhuspedagogik förbättras lärandet inom NO och eleverna får en 
starkare förståelse till naturen och en förförståelse till det följande mer abstrakta i 
klassrumslärandet. Utomhusaktiviteter borde vara en obligatorisk del av skolan. 
Etiska överväganden: Står inget specifikt om etiska överväganden i artikeln men 
artikeln har genomgått peer-review vilket normalt innebär att studien har granskats 
gällande etiska överväganden. 
 
Författare, år, titel: A, Szczepanski (2013), Platsens betydelse för lärande och undervisning - ett 
utomhuspedagogiskt perspektiv. 
Tidskrift och årtal för publicering: NorDiNa 9(1), 2013 
Studerad åldersgrupp: Förskoleklass till årskurs 6 
Syfte: Att ge en beskrivning och analys av hur lärare uppfattar lärmiljöer från ett 
utomhuspedagogiskt perspektiv. 
Metod: Kvalitativ, induktiv, fenomenografisk analys. Intervjuer. 
Resultat: Analysen av lärarintervjuerna genererade i fyra olika perspektiv när det kom 
till utomhuspedagogik. Det första är rumsperspektivet, vilket ser till miljöombyte och 
att ge större ytor samt att få ett samspel mellan olika miljöer. Vidare kommer 
kunskapsperspektivet som kopplar samman teori och praktik, man lär via sinnena 
samt skapar olika sätt att se på fenomen. Att reflektera över kunskaperna kan även 
leda till ett samspel mellan teori och praktik. Det tredje perspektivet är 
miljöperspektivet och det ses som en möjlighet att skapa olika miljöer för lärande, 
exempelvis ett växtodlingsprojekt som involverar olika ämnen och samtidigt kan ge 
en mer konkretiserad bild över de naturorienterade ämnena. 
Slutsats: De pedagogiska frågorna vad, hur och var kan kopplas till alla fyra 
perspektiven ovan men Szczepanski menar att när det kommer till varför-frågan är 
den svårare att besvara och det kan bero på lärarnas egna erfarenheter och tankar 
kring utomhuspedagogik.  
Etiska överväganden: Vetenskapsrådet (2011) principer har följts 
 
Författare, år, titel: S, Beames & H, Ross (2010). Journeys outside the classroom. 
Tidskrift och årtal för publicering: Routledge, 2010 
Studerad åldersgrupp: 8-11 åringar 
Syfte: Att undersöka  hur elever uppfattar "outdoor journeys" och lärande och hur det 
stämmer överens med teoretiska avsikterna. 
Metod: Fallstudie, intervjuer, observationer 
Resultat: Tre teman kom fram under analysen och att det arbetas mer 
ämnesövergripande och  i en helhet utomhus. Eleverna tar även ett större ansvar för 
sitt eget lärande och det sista temat är att eleverna lär på ”sin” plats, man behöver inte 
åka långt för att utforska utomhus, börja nära och på platser elever känner till och 
bygg utåt.  
Slutsats: Genom utomhuspedagogik får eleverna både ett officiellt och inofficiellt 
lärande jämfört med läroplanen. Ett resonemang förs om och hur man får ihop ett 
pedagogiskt lärande med både inomhus och utomhus aktiviteter samt vikten av att 
utforska närområdet.  
Etiska överväganden: Har vidtagits genom tre grundläggande principer när det 
kommer till ”Human researche”, informerat deltagande, sekretess och konsekvenser 
som författarna refererat till Kvale 1998. 
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Analys av litteratur 
För att visa på de analyserade texternas värde i en studie är en innehållsanalys en 
viktig del av en systematisk litteraturstudie menar Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013, s. 163-164). Textanalysen i denna studie inleddes med att 
frågeställning 1 delades upp i två delar då den innehåller både vad inom ekologi som 
kan läras genom utomhuspedagogik och hur det kan arbetas med, vilket visas i tabell 
4. Uppdelningen gjordes endast under själva analysarbetet för att lättare kunna 
bearbeta texterna. Vidare lästes texterna först grundligt för att få fram ett resultat och 
en slutsats för varje enskild studie. Litteraturen lästes igen för att finna teman, 
gemensamma nämnare och även motsatser som handlar om ekologi och 
utomhuspedagogik utifrån studiens frågeställningar. De teman som upptäcktes när 
litteratursen lästes med fokus på den första frågeställningen ”Vilka områden inom 
ekologi exemplifieras av tidigare forskning som möjliga att genomföra utanför 
klassrummet och hur kan undervisning i ekologi utföras?” var; organismer, ekosystem 
och livscykler. Dessa teman ligger som grund för resultatets första del. Andra 
frågeställningens teman delades upp i utmaningar och möjligheter. De teman som 
synliggjordes inom utmaningar var risker, lärares kunskaper, elevers intresse och 
dagliga bestyr som planering, ekonomi, tillgång med mera. Teman som synliggjordes 
under möjligheter var att elever kan få använda alla sina sinnen och ges en koppling 
mellan teori och praktik, bygga ett intresse hos eleverna samt att eleverna får lära sig 
naturen.  
 
När analysen genomfördes visade det sig att alla texter utom en kunde svara på alla 
frågeställningar. Genom att söka efter specifika exempel på hur och vad inom ekologi 
som lärare kan arbeta med utomhus i den valda litteraturen, ansågs hur och vad 
frågorna som besvarade. Frågeställning 2 behövde endast beskriva antingen en 
utmaning eller en möjlighet för att anses besvarad. I tabell 4 nedan visas hur 
litteraturen besvarar frågeställningarna i studien.  
*Vilka områden inom ekologi exemplifieras av tidigare forskning som möjliga att 
genomföra utanför klassrummet och hur kan denna undervisning utföras?  
*Vilka möjligheter och utmaningar finns enligt tidigare forskning med att bedriva 
ekologiundervisning utanför klassrummet?  
 
Tabell 4 Redovisning av vilka studier som besvarar de olika 
frågeställningarna för denna studie 
Författare Frågeställning 

1 (vad) 
Frågeställning 
1 (hur) 

Frågeställning 
2 

Beames, S & 
Ross, H 2010 

Ja   Ja Ja

Caiman, C & 
Lundegård, I 
2015 

 Ja   Ja Nej

Magntorn, O 
2007 

Ja   Ja Ja

Rios, J. M.  
& Brewer, J 
2014 

Ja   Ja Ja

Szczepanski, 
A 2013 

 Ja   Ja Ja

Wilhelmsson, 
B 2012 

Ja    Ja  Ja
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Resultat 
I denna del av studien så kommer resultat gentemot frågeställningarna att redovisas. 
Här delades inte frågeställning 1 upp i två delar längre utan besvarades som en helhet. 
Grunden i den första delen var frågeställningen: ” Vilka områden inom ekologi 
exemplifieras av tidigare forskning som möjliga att genomföra utanför klassrummet 
och hur kan denna undervisning utföras?”. Tre teman har upptäckts om vilka 
områden inom ekologi som tas upp i undervisningen, organismer, ekosystem och 
livscykler, det ges exempel på vad de kan vara och även en beskrivning ges hur de kan 
läras genom utomhuspedagogik. Den sista frågeställningen, Vilka utmaningar och 
möjligheter finns enligt tidigare forskning med att bedriva ekologiundervisning 
utanför klassrummet? besvaras under de två sista rubrikerna med en början i 
utmaningar där teman som risker, lärares kunskaper, elevers intresse och dagliga 
bestyr är funna teman.  Avslutningsvis visas möjligheter med utomhuspedagogik och 
lärande av ekologi där teman som att arbeta med sinnena för att skapa en koppling 
mellan teori och praktik, ökat elevintresse samt elevernas lärande av natur.  
 
Möjliga områden och arbetsätt inom undervisning i ekologi 
utanför klassrummet 
 
Organismer 
Första temat som bearbetas är organismer, vilket mycket av den tidigare forskningen 
har fokus på. Exempel på innehåll i undervisningen om organismer är lavar, svampar, 
mossa, löv, träd, insekter och fåglar (Beames & Ross, 2010, s. 101; Szcezpanski, 2013, 
s. 12; Wilhelmsson, 2012, s. 35; Rios & Brewer, 2014, s. 237; Magntorn, 2007, s. 41, 
43). De olika arbetsformer som lyfts fram i artiklarna handlar om att eleverna genom 
utomhusdidaktik får använda alla sina sinnen när de lär sig om organismer menar 
Beames och Ross (2010, s. 102), Szcezpanski (2013, s. 11), Wilhelmsson (2012, s. 36), 
Rios och Brewer (2014, s. 235) samt Magntorn (2007, s. 46). Ett annat arbetssätt som 
lyfts fram i artiklarna är frågeställningar, genom att studera miljön och organismerna 
utomhus väcks frågor hos eleverna som kan bearbetas både inomhus och utomhus 
menar Beames och Ross (2010, s. 102). Beames och Ross (2010, s. 103) ger 
undervisning om fåglar som ett exempel på detta, de beskriver hur elever kan vara ute 
och observera olika fåglar för att sedan gå in och använda sig av exempelvis internet 
för att söka fakta om fåglarna de observerat (Beames & Ross, 2010, s. 103). 
Wilhelmsson (2012, s. 35) beskriver ytterligare ett arbetssätt nämligen insamling och 
kategorisering av olika organismer. Caiman och Lundegård (2015, s. 78-82) tar upp 
ytterligare ett exempel där barn studerar en groda och gör jämförelser med människan 
och därigenom byggs barnens kunskaper om grodan ytterligare genom elevernas egna 
tankar och funderingar kring grodans utseende och beteende. Ett annat exempel är att 
se på saker som är gjorda av olika träslag, till exempel en gångstig och försöka lista ut 
vilken typ av träslag det är beskrivs av Beames och Ross (2010, s. 103). Ett sista 
arbetssätt är Memory som Wilhelmsson (2012, s. 35) tar upp som en följdaktivitet till 
utomhusaktiviteten, är att eleverna får sammanställa sina upptäckter och använda sig 
av insamlat material och göra ett memoryspel.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten på många olika arbetssätt så som undersöka, 
samla och kategorisera material ute eller inne, observera organismer i dennes naturliga 



 

18 
 

miljö, lekar och spel, jämföra likheter och skillnader t ex mellan naturligt och förädlat 
material eller mellan människa och andra organismer. Gemensamt för de olika 
arbetssätten är samtal mellan elev och elev eller mellan elever och lärare. 
    
Ekosystem 
Andra temat är ekosystem, samspel mellan organismer och mellan organismer och 
miljö är ett arbetsområde som lyfts fram i flera av artiklarna. Även här används 
arbetssätt som tillåter eleverna att lära med alla sina sinnen menar Beames och Ross 
(2010, s. 102), Szcezpanski (2013, s. 11), Rios och Brewer (2014, s. 235) samt 
Magntorn (2007, s. 46). Szczepanskis (2013, s. 12-13) visar på att elever lär sig redan i 
de tidiga åldrarna att se till samverkan, skillnader och likheter mellan organismer och 
miljöer. Ett arbetssätt som Magntorn (2007, s. 41) tar upp är ”reading nature”, vilket 
innebär att eleverna lär sig att se helheten kring ekosystem, relationerna mellan 
organismerna och även att kunna se organismens del i själva systemet. Ett exempel på 
detta är att börja från exempelvis en sötvattenräka och sedan bygga ut och tillslut 
arbeta med hela flodens ekosystem (Magntorn, 2007, s. 41). Genom att lära sig läsa 
naturen kan eleverna även se hur människan påverkar miljön på olika sätt menar 
Magntorn (2007, s. 43). Wilhelmssons (2012, s. 40) beskriver ett arbetssätt som 
innefattar rollspel för lärandet av samspelet mellan organismer, eleverna fick här 
genomföra ett rollspel för att förklara nedbrytning. Genom estetiska uttrycksformer 
som till exempel rollspel menar Wilhelmsson (2012, s. 40) att eleverna kan skapa 
förståelse för ekologiska relationer och processer som de undersökt vid 
utomhusaktiviteter. Szczepanskis (2013, s. 12) tar upp frågeställningar som ett 
arbetsätt när det kommer till att arbeta med hur organismer anpassar sig till miljöer.  
Varför frågor som: varför står den här, varför växer den här, är olika exempel på 
frågor som kan ställas till eleverna vid utomhusaktiviteter skriver Szczepanskis (2013, 
s. 12). 
 
En sammanfattning över hur det går att arbeta med ekosystem utomhus är genom, 
undersökningar som börjar vid en organism som byggs ut till en helhet runt 
organismen, rollspel samt frågeställningar om naturens uppbyggnad. 
 
Livscykler 
Sista temat organismers livcykler är även det ett ämne som berörs av många artiklar 
(Szcezpanski, 2013, s. 12; Caiman & Lundegård, 2015, s. 78-82; Magntorn, 2007, s. 
43). Ett arbetssätt för att lära sig om olika växters livscykler menar Beames och Ross 
(2010, s. 102) är att följa processen hur en knopp blir ett löv eller som Szczepanskis 
(2013, s. 12) beskriver, följa ett frö till det blir en planta. Även Rios och Brewers 
(2014, s. 238) beskriver ett liknande arbetssätt när det kommer till växter och 
livscykler, nämligen ”garden programs”, eleverna planterar och tar hand om 
trädgårdar och följer och är delaktiga i processen. 
 
Slutligen går det att beskriva arbetande med livscykler genom att studera en växt 
antingen i ett naturligt tillstånd eller genom egna planteringar. 
 
 

 
Utmaningar med ekologiundervisning utanför klassrummet 
 
Risker 
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Det första temat inom utmaningar som beskrivits i den lästa litteraturen är riskerna 
som eleverna kan utsättas för vid undervisning utanför klassrummet. 
Utomhuspedagogik kan vara nyckfulla och innebära risker som att elever utsätts för 
kyla och bilar påpekar Beames och Ross (2010, s. 106). Väder beskrivs även det som 
ett hinder för pedagoger när det kommer till att undervisa ekologi utomhus (Beames 
& Ross, 2010, s. 106; Wilhelmsson, 2012, s. 36). Wilhelmsson (2012, s. 34, 36) skriver 
att få lärare väljer att hålla till utomhus då det är vinter, mycket beroende på att 
eleverna inte har rätt kläder och skor för det kyliga vädret.  
 
Lärares kunskaper 
Tema två som tas upp i flera studier är lärares kunskaper och tro på sig själv.  Lärares 
tvivel på sina kunskaper inom ämnet och även på sina kunskaper om själva 
utomhuspedagogiken blir en utmaning och svårighet (Magntorn, 2007, s. 46; 
Szczepanski, 2013, s. 13-14). Det behövs ordentlig förberedelse och självförtroende 
för att kunna lära ut naturvetenskap utomhus understryker Rios och Brewer (2014, s. 
237, 239). Även Wilhelmsson (2012, s. 45-46) tar upp aspekten med lärares kunskaper 
som en del i vad och hur lärare använder sig av utomhuspedagogik. 
 
Elevers intresse 
Ett tredje tema är elevernas intresse och attityd gentemot både att vara utomhus och 
själva ämnet, viljan att vara utomhus eller att studera ekologi, kan ses som svårigheter 
menar både Beames och Ross (2010, s. 106) och Magntorn (2007, s. 46). 
  
Dagliga bestyr 
Fjärde och sista temat som resultatet visar på handlar mycket om ekonomi och 
tillgångar. Beames och Ross (2010, s. 106) tar upp ekonomi som en svårighet, att ta 
sig långa sträckor för att komma till ”rätt” plats kan vara dyrt. Tidsaspekt, läroplan, 
planering och instruktioner kan vara något som ses som utmaningar vid 
utomhuspedagogik hävdar Magntorn (2007, s. 46). 
 

Möjligheter med ekologiundervisning utanför klassrummet 
 
Sinnenas användning och koppling mellan teori och praktik 
Första temat inom möjlighet med utomhuspedagogik och lärande av ekologi är 
byggandet av ett samband mellan teori och praktik genom elevers sinnen (Magntorn, 
2007, s. 46, 54, 59; Szczepanski, 2013, s. 11; Wilhelmsson, 2012, s. 36; Rios & Brewer, 
2014, s. 235). Genom att vara utomhus och koppla lärandet till själva naturen får 
eleverna, genom upplevelserna, ett mer meningsfullt lärande som de kan diskutera 
både i nuet men även koppla tillbaka till när de är i klassrummet (Magntorn, 2007, s. 
46).  
 
Elevers intresse 
Tema två inom möjligheter handlar om elevers intresse. Beames och Ross (2010, s. 
105) beskriver att utomhuspedagogik kan bygga upp en spänning och ett intresse för 
naturen vilket även Wilhelmsson (2012, s. 45-46) påpekar. Genom att arbeta med 
”reading nature” menar Magntorn (2007, s. 46) att elevernas specifika intressen för 
vissa delar inom ämnet kan få komma i fokus och stimuleras. Detta kan kopplas 
tillbaka till Caiman och Lundegårds (2015, s. 78-72) exempel där barn studerar en 
groda och gör jämförelser med människan och sedan byggs kunskaperna om grodan 
vidare genom elevernas egna tankar och funderingar kring grodans utseende. 
Resultaten från Caiman och Lundegård (2015, s. 78ff) handlar mer om själva lärandet 
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av ekologi hos barn i förskolan i klassrummet, men artikeln tar även upp hur eleverna 
kan skapa ett intresse för ekologi genom att studera en miljö som tagits in inomhus, 
ett terrarium. 
 
Lärande om naturen 
Sista temat handlar om att lära sig om naturen och skapa en miljömedvetenhet. Både 
Szczepanski (2013, s. 14) och Magntorn (2007, s. 45) menar att utomhuspedagogik 
ger en möjlighet att lära eleverna att läsa naturen. Rios och Brewer (2014, s. 239) 
framhäver att utomhuspedagogiken förutom att skapa en ökad kunskap om ekologi, 
ger erfarenheter och en medvetenhet för miljön som följer med upp i vuxen ålder. 
Miljömedvetenhet går även att koppla tillbaka till Magntorn (2007, s. 43) och ”reading 
nature” där eleverna får lära sig om hela ekosystem men även lära sig att se hur olika 
organismer kan påverka olika ekosystem till exempel människans påverkan. Beames 
och Ross (2010, s. 104-105) hävdar även att eleverna lär sig att klassificera vad som är 
gjort av människan genom att vistas ute och undersöka. 
 
Sammanfattning 
 
Organismer är en gemensam nämnare i resultaten, träd, djur insekter och olika växter 
nämns som möjliga arbetsområden vilka kan arbetas med utomhus. Även ekosystem 
och livscykler tas upp som arbetsområden. Resultatet visar på många likheter i hur 
ekologi kan läras ut till barn och elever i lite yngre åldrar, undersökningar, insamlingar 
och frågeställningar är några av arbetssätten som tas upp av forskningen. Både 
Szcezpanski (2013, s. 12) och Beames och Ross (2010, s. 102-104) tar upp arbete med 
frågor för att skapa en förståelse. Magntorns (2007, s. 43) att ”läsa” naturen och 
Wilhelmssons (2012, s. 40) arbete med estetiska lärprocesser syftar båda till att lära 
eleverna om ekologiska samspel och processer. Rios och Brewer (2014, s. 238) skriver 
om ”garden programs” vilket innebär att eleverna får arbeta med att plantera och följa 
livscykler av olika växter precis som Szcezpanskis (2013, s. 12) exempel att följa ett 
frö till en planta. En utmaning som beskrivs av många av artiklarna är lärarens roll, 
dennes kunskaper och självkänsla om både utomhuspedagogik och ekologi. Även 
risker elevers intresse för utomhusaktiviteter och ekologi samt dagliga bestyr beskrivs 
som utmaningar med utomhusdidaktik  De flesta artiklarna tar upp att lära ekologi 
med alla sinnen och en möjlig sammankoppling mellan teori och praktik som en stor 
möjlighet med utomhuspedagogik och att eleverna ökar sin miljömedvetenhet. Även 
att eleverna kan få sitt egna intresse stimulerat och ett lärande om naturen ses som en 
möjlighet med utomhuspedagogik.  
 

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen beskrivs studiens styrkor, svagheter, reliabilitet och validitet i 
jämförelse med hur Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver och 
menar att en systematisk litteraturstudie bör vara uppbyggd och utförd. 

 
En styrka med denna studie är att det är en systematisk litteraturstudie vilket innebär 
att den är öppen för granskning. En strävan när en systematisk litteraturstudie skrivs 
är att all relevant och aktuell forskning ska vara med poängterar Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s.31). Här kan valet att bara ha tagit med forskning 
från 2000 framåt ses som en styrka i denna studie. Samtidigt skriver Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013, s.31) om att tidsbrist kan göra att det kan bli svårt att 
få med alla aktuell forskning i en systematisk litteraturstudie. Vilket gör att denna 
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studies relativt snäva tidsbegränsning blir en svaghet när det kommer till sökningen av 
aktuell litteratur. Att alla tillgängliga sökmotorer inte har använts utan endast fyra 
utvalda kan även det ses som en svaghet då viss litteratur kan ha missats precis som 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.3) påpekar finns det aspekter 
som gör att det inte alltid är möjligt att få med allt. 
 
En annan styrka är den internationella aspekten i denna studie, studien har inte bara 
avgränsats till Sverige utan även internationell litteratur har valts, vilket ger en större 
bredd på de studier som analyserats. Studiens frågeställningar har gett få men 
specifika sökord vilket kan ses som en styrka då relevant litteratur varit lättare att 
finna än om många spretiga sökord används.  
 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.114) bör man granska och 
värdera en studies kvalitet genom att se till olika delar av studien vilket ger en 
helhetsbild av studien. En svaghet i studien kan även vara bristen av erfarenheter hos 
mig som läsare och tolkare när det kommer till vetenskapliga texter, här kan 
kvalitetsgranskningen ha sett annorlunda ut om någon annan läst och tolkat 
litteraturen. Det kan även ses som en svaghet då samma artiklar kanske inte hade valts 
av någon annan på grund av dennes bakgrund. Här går det även att koppla till 
studiens reliabilitet, vilket Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.103) 
beskriver som att kunna få samma resultat om studien görs om, detta är en 
systematisk litteraturstudie vilket innebär att den ska vara replikerbar kan det ses som 
en styrka då den har en hög reliabilitet. Validiteten i denna är en styrka då litteratur 
har genomgått både kvalitetsgranskning men även en litteraturanalys som visar på att 
de texter som valts ut svarar gentemot studiens frågeställningar.  
Kvalitetsgranskningen som gjorts i denna studie ger en överblick över litteraturen och 
de etiska övervägandena, då all litteratur som ingår i denna studie gick att utläsa 
metod, syfte och etiska överväganden, med undantag av en, ger det en styrka för 
denna studie. Vetenskapliga artiklar och avhandlingar ligger som grund för denna 
studie och innebär även det en styrka för studien. 
 

 
Resultatdiskussion 
 
De frågeställningar som undersöktes var:  

 Vilka områden inom ekologi exemplifieras av tidigare forskning som möjliga 
att genomföra utanför klassrummet och hur kan denna undervisning utföras? 
 

 Vilka utmaningar och möjligheter finns enligt tidigare forskning med att 
bedriva ekologiundervisning utanför klassrummet?  

 
I detta avsnitt diskuteras resultaten som framkommit i denna studie gentemot 
studiens bakgrund. Resultatdiskussionen början med vad och hur frågan följt av 
utmaningar och möjligheter tillsammans, hela diskussionen avslutas med en 
sammanfattning. 
 

Vad inom ekologi kan läras genom utomhuspedagogik och hur 
 
En utgångspunkt för studien är kontextens betydelse vid elevers lärande av ekologi. 
Både förskolans och skolans läroplan (Skolverket, 2011a, s. 10; 2011b, s. 112-113) 
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nämner undersökande och utforskande som arbetssätt när det kommer till 
naturvetenskapliga ämnen. Forskningen visar på att allt från organismer, ekosystem 
och livscykler är något som elever kan lära sig utomhus (Beames & Ross, 2010, s. 
101ff; Szcezpanski, 2013, s. 12; Wilhelmsson, 2012, s. 35; Rios & Brewer, 2014, s. 
237-239; Magntorn, 2007, s. 43). Szczepanskis (2009, s. 52-54) tre perspektiv, plats-, 
miljö- och kroppsperspektivet visar på just vikten av kontexten vid lärande. Platsen 
kan ge en verklighetsanknytning, konkretisering och ett lärande med hela kroppen 
menar Szczepanski (2009, s. 52-54).  
 
Hur eleverna kan arbeta med och lära sig om organismer, livscykler och ekosystem 
utomhus är olika, allt från att läsa naturen som Magntorn (2007, s. 43) menar, till att 
göra rollspel som förklarar en växts livscykel som beskrivs av Wilhelmsson (2012, s. 
40).  Dessa aktiviteter går alla att koppla tillbaka till Szczepanski (2009, s. 52-54) som 
menar att utomhuspedagogiska aktiviteter ger förstahandserfarenheter, äkthet och 
sinnestimulering och skapar en förståelse för olika system och relationer i naturen. 
 
 
Utmaningar och möjligheter med undervisning i ekologi utanför 
klassrummet 
En blandning mellan utomhus- och inomhusdidaktik är ett återkommande tema i 
forskningen. Forskningen visar även på positiva resultat när det gäller att ta med sig 
erfarenheter, upplevelser, frågeställningar och även material utifrån och in 
(Szczepanski, 2013, s. 10ff; Beames & Ross, 2010, s. 102-104 ; Wilhelmsson, 2012, s. 
40). Det positiva är kopplingen mellan teori och praktik, samt att eleverna får chansen 
att arbeta med alla sinnena menar Magntorn (2007, s. 46), Szczepanski (2013, s. 11), 
Wilhelmsson (2012, s. 36) samt Rios och Brewer (2014, s. 235) vilket även Lättman-
Masch och Wejdmark (2011, s. 11) framställer som en av utomhuspedagogikens 
möjligheter. Att arbeta med sinnena beskriver Beames, Higgins och Nicol (2012, s. 
viii) som ett ultimat lärotillstånd. Även Szczepanski (2009, s. 44) tar upp kopplingen 
teori och praktik, genom att vara utomhus och arbeta får eleverna en starkare 
verklighetsanknytning, de lär genom att göra, han tar även upp vikten av att låta 
eleverna arbeta med alla sinnen föra att skapa bra lärotillfällen.  
 
Ser vi till forskning så beskrivs faror som något som försvårar utomhuspedagogiken. 
Lärare ser faror som bilar, och exempelvis floden i sig som en fara för eleverna menar 
Beames och Ross (2010, s. 106) precis som Szczepanski (2009, s. 55). Med dessa 
risker i tankarna menar Stan och Humberstone (2011, s. 220ff) att lärares 
maktposition kan skifta för att eleverna säkerhet går före lärandet. Dock går inget om 
maktpositionsskifte att finna i resultaten av studien, endast om själva riskerna som 
eleverna kan utsättas för. Utmaningar som resultatet visar på när det kommer till 
lärarens roll är självförtroende och kunskaper (Magntorn, 2007, s. 46; Szczepanski, 
2013, s. 13-14), både inom ämnet och även för själva utomhuspedagogiken. Även 
Szczepanski (2009, s. 55) beskriver lärarens kunskaper om just utomhuspedagogiken 
som en svårighet, att inte ha tillräckligt med erfarenhet eller kunskap/ vilja att flytta ut 
undervisningen utanför klassrummet. Dock står det i styrdokumenten att eleverna ska 
få utveckla sina kunskaper inom naturvetenskap genom egna upptäckter, 
utforskningar och fältstudier (Skolverket 2011a, s. 10; 2011b, s. 112-114).  
 
Att få upp elevers och barns intresse för utomhuspedagogik och ekologi är den andra 
av studiens grundtankar. Forskningen visar på att elevers intresse kan ses som en 
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svårighet, både när det gäller själva ämnet men också arbetsmiljön då lärare inte kan 
var säkra på elevernas intresse (Beames & Ross, 2010, s. 106). Återigen går det att 
koppla till Stan och Humberstone (2011, s. 225) tankar om att lärare kan sätta sig i en 
maktposition gentemot eleverna och inte låta dem få vara kreativa och utforska eller 
använda sig av sin nyfikenhet, vilket minskar intresset hos eleverna. Samtidigt visar 
studiens resultat att utomhuspedagogiken ger möjligheter att kunna ta tillvara på 
enskilda elevers intressen, detta kan göras genom att arbeta med att läsa naturen 
menar Magntorn (2007, s. 43). Även Szczepanski (2009, s. 55) tar upp elevers intresse 
och engagemang som en möjlighet för utomhuspedagogiken, då lärare kan ta vara på 
deras frågor och bygga vidare på dem utomhus. Elevernas intresse kan alltså ses som 
både en utmaning och en möjlighet vid utomhusdidaktik.  
 
Slutligen är det intressant att notera att denna studies resultat visar på att de 
utmaningar som lyfts fram med undervisning i ekologi utomhus ofta är mer allmänna, 
inget visar på direkta svårigheter med själva lärandet av ekologi. Dock har detta inte 
undersökts närmre i denna studie mer än att den utvalda litteraturens frågeställningar 
inte är utformade för att svara på en sådan fråga. 
 
Sammanfattning 
Utomhuspedagogik kan ge en helhetssyn på ekologi redan från förskolan. 
Forskningen visar på att allt från klassificering och anatomi/fysiologi och livscykler 
till lärande av hela ekosystem och miljöpåverkan av organismer kan läras ut genom 
utforskande övningar och frågeställningar ute i naturen. Att få använda alla sinnen 
och att koppla teori och praktik ger positiva effekter på lärandet.  
 
Många av utmaningarna som forskningen visar på när det kommer till 
utomhuspedagogik pekar tillbaka på läraren. Lärarens tankar och kunskaper både 
inom ämnet men även för själva utomhuspedagogiken, dock visar inget av resultaten 
gällande svårigheter med att lära själva ämnet ekologi utomhus. Möjligheterna som 
resultaten visar på är sinnenas användning och ett meningsfullt lärande vid 
utomhuspedagogik, det skapar en miljömedvetenhet och en koppling mellan fakta 
och teori hos eleverna.  
 
Resultatet visar att många av de delar våra styrdokument för förskolan och skolan 
som kopplar till ekologi går att utföra genom utomhuspedagogik. 
 

Fortsatt forskning inom ämnet 
Tankar som finns hos mig är om användning av utomhuspedagogik kan variera från 
lärare till lärare och själva synen på lärandet kan vara en stor del i det hela. En 
pragmatisk syn på utomhuspedagogik kan ge en helt annan bild än en sociokulturell 
på hur lärandet går till, kan de ge en skillnad i hur utomhuspedagogik används av 
lärare när det kommer till lärande inom ekologi utomhus?  
 
Vart går gränsen för vad som går att ta med in i klassrummet? Lär vi eleverna att bli 
miljömedvetna genom att plocka in naturen inomhus eller bör den få vara ostörd och 
endast våra tankar, upplevelser följa med oss tillbaka in? 
 
Jag funderar även på om alla resultat som studien visar på fungerar för alla åldrar eller 
finns det en gräns nedåt? Går det att ta ut förskolebarnen, en hel grupp, till ett en flod 
och låta dem undersöka och utforska? 
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Blir utomhuspedagogiska aktiviteter även ett ultimat lärande för de elever eller barn 
som inte har något intresse eller inte vill vara ute i naturen? 
 
En sista tanke som väckts genom denna studie är hur vida lärare som har långt till 
skog och natur använder sig av utomhuspedagogik när det kommer till ekologi, vilka 
”naturresurser” har de att tillgå och hur arbetar de på ett utomhusdidaktiskt och 
utforskande sätt? får eleverna samma möjligheter om de själva planterar och bygger 
upp en trädgård, går det att jämföra med att gå ut i naturen och följa förloppet?  
 
Den sista tanken om och hur storstadslärare arbetar med ekologi utomhus vill jag 
undersöka genom intervjuer och enkäter för att se om och hur ekologi lärs utanför 
klassrummet i en storstad utan närhet till exempelvis skog. 
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