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Abstract: 

Syftet med denna litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning undersöka på 
vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till förståelsen av ekologi för elever i årskurs 
F-6. Metoden är en systematisk litteraturstudie. Sökningarna har skett via 
avhandlingar.se, NorDiNa, Summon och ERIC(Ebsco). Metod, urval och 
sökprocesser är tydligt beskrivna och studien är på så vis öppen för granskning. 
 
Denna studie visar att elever får genom utomhuspedagogiken erfarenheter och 
upplevelser, både att minnas och att samarbeta kring. I kommunikationen och 
reflektionen som sker i klassrummet när eleverna får växla mellan att vara både utom- 
och inomhus, ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att läsa naturen. 
Utomhuspedagogiken bidrar till att eleverna får använda både teori och praktik och 
att hela kroppen ingår i lärandet. Av största vikt är lärarens förmåga att planera och 
genomföra utomhuspedagogisk undervisning för att kunna lägga grunden, bygga 
vidare och fördjupa elevens lärande om ekologi. Det som inverkar på elevens lärande 
är tillgången och kvaliteten på utemiljön. Slutsatsen blir att utomhuspedagogiken 
utgör ett viktigt komplement till den traditionella klassrumsundervisningen för att 
utveckla elevernas förmåga att förstå sambanden i ekosystem, näringsvävar och 
energiflöden. 
 
 

Nyckelord: 
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Inledning 
Utomhuspedagogiken var ett självklart val för mig, när det var dags att välja inriktning 
på examensarbetet. Ända sedan jag var liten har min mormor och mamma alltid sagt: 
”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. Idag är jag glad att de alltid tjatade på 
att vi skulle ut i skogen, det räddade mitt liv. I skogen hämtar jag min energi, livsvilja, 
inre frid och det är mitt andra hem, oberoende av var i landet jag är. Jag är fascinerad av 
alla djur och växter där, oavsett om det är grodor, fiskar, insekter, fåglar, vargar eller 
stora älgar. Vi lever allihop tillsammans på jorden och är beroende av varandra. Att få 
vara ute i skog och mark och upptäcka, inte bara själva miljön, utan även friheten att få 
röra sig, andas frisk luft och lyssna på alla ljud som finns där, gör att tiden försvinner 
och jag kan slappna av och känna lycka. Idag har jag egna barn som jag gärna tar med 
mig ut i skogen för att grilla korv, bygga kojor och framförallt prata om vad som händer 
i naturen när årstiderna växlar. Jag måste dock erkänna att jag måste tjata på dem, för att 
vi ska gå ut. De vill gärna sitta i soffan och titta på TV eller spela dataspel. Men när vi 
väl kommer ut, vill de inte gå hem.  
 
Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen har utvärderat ett gemensamt projekt 
Skogen som klassrum som genomfördes år 2009-2012, där de påtalar att idag är 
förutsättningarna annorlunda än förr (Berg och Fägerstam 2013:3). Vi har inte samma 
möjlighet att vistas i skogen för lek och rekreation, då allt fler människor bor i städer 
och har andra fritidsaktiviteter än att vara i skogen De menar därför att ”[s]kolan har en 
viktig roll som förmedlare av kunskap om naturen, friluftsliv och allemansrätt, det 
framgår tydligt i styrdokumenten” (Berg och Fägerstam 2013:3).  
 
I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr11. Reviderad 
2015 är det bara kursplanen för idrott och hälsa som tar upp att eleverna ska få utveckla 
”förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för 
värdet av ett aktivt friluftsliv” (Skolverket 2015:40). Det står dock i kursplanen för 
biologi att ”[m]ed kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att 
påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling” 
och att eleverna ska ges ”möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån 
egna upplevelser och aktuella händelser” (Skolverket 2015:148). 
 
När jag var ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) reagerade jag på att klassen 
sällan var ute under någon lektion, inte ens under lektionerna i de naturorienterande 
ämnena (NO). Det var enbart under idrotten som eleverna vistades utomhus. Det var 
inte heller något utforskande eller upptäckande arbetssätt under NO-lektionerna. Det 
var en annan sorts kunskaper som stod i fokus, faktakunskaper, med ett traditionellt 
arbetssätt, där läraren föreläste om ett ämnesinnehåll och därefter fick eleverna skriva 
ner de faktakunskaper läraren hade skrivit på tavlan. Skulle dessa elever få andra 
kunskaper om de fick chansen att uppleva och utforska innehållet på lektionen och om 
de fick vistas ute under lektionen?  
 
Min tanke är att jag inte kan lära mig att cykla utan att använda en cykel. Enligt min 
tanke blir det samma sak med naturen, det vill säga om jag inte får uppleva och använda 
naturen, blir det svårt att utveckla en naturkänsla. Enligt Magntorn och Magntorn 
(2004:107) är grunden för att arbeta med naturen att lära känna dess invånare, vilket gör 
att naturen även fungerar som klassrum, där eleverna får upptäcka, utforska och 
uppleva. I denna studie vill jag därför undersöka utomhuspedagogikens betydelse för 
elevernas lärande i ekologi och om det finns några utmaningar och begräsningar med 
arbetssättet. 
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Bakgrund  
I bakgrunden beskrivs pragmatismens syn på kunskap och lärande, 
utomhuspedagogiken som begrepp och arbetssätt, samt vad begreppet ekologi innebär 
och vad eleverna förväntas lära sig om ämnet ekologi utifrån läroplanerna.  
 

Pragmatismen 
Ända sedan skolan startade har det diskuterats hur elever lär sig saker på bästa sätt. 
Lärande, kunskaper och skola är en del av samhället och kulturen och är knutet till de 
värden och värderingar som finns där (Säljö 2012:143). Inom pragmatismen anses 
kunskap vara ”sådant som människor kan använda sig av och som hjälper dem att 
hantera de situationer och problem de möter” i vardagen (Säljö 2012:177). Säljö 
(2012:182) förklarar att människans praktiska handlingar är integrerade både i praktik 
och i teori och att handlingar inte är möjliga utan reflektion och tänkande och det är 
utifrån dessa tankar som John Deweys (en amerikansk filosof, psykolog och pedagog, 
1859-1952) formulering ”learning by doing” kommer.  
 
Dewey är en av pragmatismens främsta företrädare och har haft stort inflytande på den 
svenska skolan (Dewey 2004:15). Enligt Säljö (2012:176) ansåg Dewey att 
utgångspunkten för allt lärande ska utgå ifrån barnets kunskaper, behov, intresse och 
tidigare erfarenheter, alltså ett elevcentrerat skolarbete. Dewey (2004) menar att elever 
får fel sorts erfarenhet av att vara i klassrummet, vilket kan leda till att lusten försvinner 
på grund av leda och tristess. Han förespråkar aktivitet, inte bara för stunden, utan 
aktiviteter som leder till framtida lärdomar. Han menar att eleverna tar med sig dessa till 
nya erfarenheter, bygger upp och utvecklar nya kunskaper. Därför är det viktigt att 
läraren tar ansvar och ser till att elevernas erfarenheter, behov och anlag tas tillvara 
(Dewey 2004).  
 
Enligt Säljö (2012:178) ledde politik och sociala orättvisor, på grund av industrialismen 
och invandring till USA, till att Dewey betonar vikten av sinnliga upplevelser och menar 
att det inte gick att hålla fast vid dåtidens gamla traditionella skola med strikta 
ämnesuppdelningar och arbetssätt. Beroende på hur samhället ser ut och vad människan 
eller eleven har för erfarenhet bör det hänga ihop med undervisningen och det är ett av 
skolans uppdrag att se till att förbereda människor för demokratins krav och möjligheter 
(Säljö 2012:179). Dewey (2004:173 menar att det finns två aspekter av erfarenheter, 
trevliga eller otrevliga samt vilket inflytande detta får på senare erfarenheter. (Dewey 
2004:173).  
 
 

Utomhuspedagogik  
Nationalencyklopedin (2016) förklarar att undervisningen ”kan förläggas i både urbana 
och rurala miljöer”, och att detta leder till positiva effekter för elevernas hälsa i och med 
att utevistelse kräver rörelse. NE:s definition av utomhuspedagogik är:  

pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen introducerades 
under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk 
bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan 
mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form 
av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas 
större delen av undervisningstiden (Nationalencyklopedin 2016). 

Den som introducerade begreppet utomhuspedagogik i Sverige, under tidigt 1990-tal, 
var Anders Szczepanski, filosofie licentiat, forskare och föreståndare för NCU, 
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Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet (NCU 2016). 
NCU menar att utemiljön är en viktig del och en bas för lärande samt ett komplement 
till klassrums- och textbaserat lärande. De definierar utomhuspedagogik som ”ett 
förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion 
grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” och menar att lärandets rum 
flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, vilket innebär att platsens betydelse 
för lärandet lyfts fram.  
 
Utomhusdidaktiken sammanlänkar det språkliga, estetiska, känslomässiga, biologiska 
och kulturella, vilket är lärandets olika dimensioner, och ger autentiska erfarenheter, 
något som textbaserad kunskap saknar (Dahlgren och Szczepanski 2004:10). 
Szczepanski (2014:25) har myntat frasen ”kroppen sätter tanken i rörelse” och hävdar 
att undervisning och lärande till viss del bör bedrivas utomhus, där själva miljön står för 
innehållet i lärandet och inlärningsprocessen är direkta erfarenheter av de ämnen som 
lärs ut (Szczepanski 2014:27). De didaktiska frågorna finns alla i utomhuspedagogiken: 
 

 Var – platsperspektivet 

 Vad – ämnesinnehåll 

 Hur – metod 

 När – lämpligt tidsval 

 Varför – vetenskapliga argument 
 
Inlärningsprocessen och lärandet i utomhuspedagogiken kan ses utifrån fem perspektiv 
och är: plastbaserat lärande, utomhusaktiviteter, personlig och social utveckling, människors hälsa 
och hållbarhet – miljö och hälsa och kan beskrivas i en modell (Figur 1).  
 

 
 
Figur 1. Modell för lärande och undervisning i utomhuspedagogik, utifrån fem perspektiv: plastbaserat 
lärande, utomhusaktiviteter, personlig och social utveckling, människors hälsa och hållbarhet – miljö 
och hälsa. Alla dessa fem perspektiv sammanfaller/är betydelsefulla för utomhuspedagogiken, vilket 

symboliseras av det område där cirklarna tillsammans bildar området ”Outdoor Education” 
(Szczepanski 2014:28). 

 
Plastbaserat lärande i modellen (Figur 1) handlar om vilka ämnen som lämpar sig för att 
studeras utomhus. De naturorienterande ämnena, teknik, matematik, idrott och hälsa 
och geografi är vanligast inom utomhuspedagogiken, men även historia, språk och 
kultur (Szczepanski 2014:28). Alla ämnen kan ingå i tematiska studier och för att 
utomhuspedagogiken ska kunna bidra till meningsskapande och lärande i olika 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRiMrgm7HMAhUqKpoKHenBASQQjRwIBQ&url=http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:729629/FULLTEXT01.pdf&psig=AFQjCNF49bedcPk6HTicFm5QHKDvNoyqOA&ust=1461928915524206
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sammanhang, måste lärarna vara välutbildade och reflekterande, enligt Szczepanski 
(2014:30). Strotz och Svenning (2004:37) tar upp problemet att lärare saknar 
erfarenheter, trygghet och kunskaper för att bedriva utomhusundervisning. Gunilla 
Ericsson (2004:137) påpekar att om eleverna inte känner sig trygga och saknar 
erfarenhet av att vara ute i naturen kan utomhusvistelsen förknippas med rädsla, oro 
och obehag. Detta betyder att läraren behöver ta reda på elevens tidigare kunskaper och 
erfarenheter, för att kunna utmana eleven och därmed skapa ny kunskap. Hedberg 
(2004:65) poängterar att positiva upplevelser i naturen, för att skapa en naturkänsla, är 
grunden för att förklara ekologiska samband.  
 
Utomhusaktiviteter i Figur 1 handlar om undervisningens ”innehåll och begreppsbildning 
till ämnen och teman utifrån mål- och styrdokument” (Szczepanski 2009:56). Några 
utgångspunkter inom utomhuspedagogiken är till exempel den praktiska miljöläran och 
kretsloppstänkandet, en grund för undervisning om kropp och hälsa, estetiska 
upplevelser, en plats för reflektion samt en ”lärobok” (Brügge och Szczepanski 
2011:28). Det gäller för lärare att se möjligheterna och koppla innehållet i kursplanen till 
utomhusmiljön och utnyttja naturen som en resurs för lärandet. Lundegård (2004:96) 
menar att språket är ett av uterummets främsta tillgång i lärandet och förklarar att 
lärarna har ett stort ansvar och att de ska klä handlingarna i språk.  
 
Enligt Gunilla Ericsson (2004:139-140) är upplevelsen själva kärnan i 
utomhuspedagogiken, där den är personlig, äkta och direkt och ”grunden för ett 
varaktigt lärande”. Personlig och social utveckling (Figur 1) handlar om den lärande eleven 
och om att lära sig i olika sammanhang, enskilt och tillsammans med andra. Det handlar 
också om att övervinna fysiska och mentala hinder och skapa trygghet, vilket sker 
genom samarbete (Szczepanski 2014:29; Szczepanski 2009:56). Öman och Sundberg 
(2011:181) håller med om detta och tillägger att när läraren skapar aktiviteter är det 
elevernas fantasi, känsla och personlighet som ska vara vägledande. Gunilla Ericsson 
(2004:148) menar att negativa invanda sociala mönster i inomhusmiljön bryts upp när 
eleverna kommer ut, vilket kan leder till andra färdigheter och kompetenser kommer 
tillkänna.  
 
Perspektivet människors hälsa (Figur 1) belyser vikten av personlig hälsa, om människor 
inte mår bra, kan de inte gå till sin arbetsplats eller i detta fall skolan. Klassrumsklimatet 
och inlärningsklimatet har stor betydelse för elevens lärande. Szczepanski (2014:29) 
förklarar att medicinsk vetenskap kommit fram till att ”motion, vistelse i variationsrika 
naturpräglade landskap, minskad stress, ökad utomhusvistelse och uppmärksamhet 
kring kostbehov i både förskola och grundskola”, minskar fysisk och psykisk ohälsa. I 
utomhuspedagogiken finns kroppsrörelsen naturligt och om rörelse integreras och sker 
regelbundet i undervisningen, stöttas alltså en hälsosam livsstil, inlärningsförmågan 
förbättras, liksom konfliktlösning och motorikutvecklingen (Szczepanski 2014:29). 
Öman och Sundberg (2011:184) förklarar att i naturen får eleverna upptäcka sin egen 
kropps möjligheter, få en förutsättning till en positiv kroppsuppfattning och att barnens 
fantasi och kreativitet gör naturens material till en del av kroppsrörelsen.  
 
Perspektivet Hållbarhet – miljö och hälsa (Figur 1) handlar om jordklotets hälsa, vilket 
innefattar jord, mark, vatten och deras miljöer. En sjuk jord ger en sjuk människa och 
den kopplingen kan utomhuspedagogiken hjälpa till med att förstå genom den direkta 
upplevelsen av vår omgivande miljö, genom att till exempel studera klimat, biologisk 
mångfald och föroreningar (Szczepanski 2014:29).  
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Nationalencyklopedin (2016) definierar begreppet hållbar utveckling: ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov” och innehåller tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet och är ”en process där olika synsätt kan mötas”. Enligt läroplanen Lgr 
11 (Skolverket 2015:12) är det skolans mål att varje elev ”visar respekt för och omsorg 
om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” 
 
 

Ekologi 
Ekologi är ”vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld”, enligt 
Nationalencyklopedin (2016). Under historien har läran om ekologi gått från att endast 
zoologer och botaniker sysslade med den, till att forskare, naturvården, politiker och den 
enskilda människan skaffat sig ett miljömedvetande. Idag är de flesta medvetna om 
klimatförändringar, hotade arter och människans påverkan på jorden och dess 
ekosystem (Nationalencyklopedin 2016). 
 
Samspelet i naturen är en komplicerad del av naturvetenskapen. Därför studeras den 
ofta i ett avgränsat område av naturen, i ett så kallat ekosystem (Helldén 2010:168). I ett 
ekosystem samspelar och påverkar olika organismer och faktorer varandra i den delade 
miljön, både levande (biotiska) och icke- levande faktorer (abiotiska, som till exempel 
solinstrålning, tillgång på närsalter och tillgång på vatten) (Helldén 2010:36). Ett 
ekosystem kan vara stort eller litet, som till exempel ett hav eller ett akvarium i 
klassrummet. Alla ekosystem styrs av en energibudget, som ”utgör grunden för livet på 
jorden” och därmed även för oss människor (Helldén 2010:169). För att förstå vad 
energibudget är, måste elever förstå naturvetenskapens kärna, att ”allt omkring oss 
består av atomer som rör på sig” (Helldén 2010:36). Atomerna finns överallt och kan 
inte försvinna eller nybildas, utan endast omvandlas och spridas, vilket betyder att alla 
atomer i vår värld ingår i kretslopp, där energiomvandlingar sker från solens energi 
genom växternas fotosyntes och förbränning, vidare genom ekosystemets alla 
näringskedjor och lämnar vår jord som värmeenergi (Helldén 2010:65).  
 

Ekologi i skolan 
Det kan vara svårt för elever i årskurs F-6 att förstå det vi inte ser, men en bra början är 
att använda vattnets omvandlingar mellan fast, flytande och gasform och därefter bygga 
elevernas förståelse till vad kretslopp är (Helldén 2013:157). Vattnets kretslopp lägger på 
så sätt grunden för elevens förståelse för materians rörelser. 
 
Magntorn och Magntorn (2004:110) föreslår att börja med artkunskap som en grund för 
ekologisk förståelse, där lärandet börjar konkret och går till abstrakt. En tidig 
naturkontakt är viktig för att kunna uppfatta de ekologiska sambanden, enligt 
Szczepanski (2014:25). Magntorn och Magntorn (2004:110-112) beskriver progressionen 
i elevens olika kunskapsnivåer genom SOLO-modellen (Structure Of the Learning 
Outecome): 

 Prestrukturell: Eleven saknar engagemang och känslor till arten. Kan ord och 
begrepp men inte använda dem, eftersom de saknar delar av information, vilken 
då blir meningslös.  

 Unistrukturell: Eleven kan namn på arter och förstår enkla och uppenbara 
sammanhang, men inte vad de har för betydelse. Eleven behöver upplevelser 
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genom undersökningar för att få en djupare förståelse om organismen, 
artkunskap. 

 Multistrukturell: Eleven kan påvisa många samband, men kan inte förklara varför 
och saknar på så vis sambandets helhetsbetydelse. Här studeras autekologi (se 
förklaring under rubriken Begrepp som förekommer i studien) med 
förstahandsupplevelser genom till exempel experiment. 

 Relations: Samspel. Eleven förstår delarna i förhållande till helheten. Den 
autekologiska förståelsen vidgas genom att fler arter studeras och deras 
relationer i ekosystemet genom till exempel näringskedjor och näringsvävar. 

 Utvidgad abstrakt: Ekosystemförståelse. Eleven kan göra kopplingar, generalisera 
och överföra principer även utanför det studerade ämnesområdet, som till 
exempel kretslopp, energiflöden och människans påverkan.  

 

Begrepp som förekommer i studien 

Att läsa naturen 
Att läsa naturen innebär att kunna tolka och förklara ekosystem (Magntorn 2007). 
 

Autekologi 
”Autekologi är den del av ekologin som sysslar med den enskilda artens beroende av sin 
miljö”, vilket innebär var och hur arter lever och vad de behöver för att överleva 
(Nationalencyklopedin 2016). 
 

Ekosystemekologi, systemekologi 
”Ekosystemekologi, systemekologi, den gren av ekologin som behandlar ekosystemens 
uppbyggnad, funktion och reglering” (Nationalencyklopedin 2016). 
 
 

Läroplanen 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2015, 
Lgr 11 (Skolverket 2015:8) står det att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper”. Det står också att: 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 
Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 
hela skoldagen (Skolverket 2015:9) 

Eleverna som kommer till förskoleklass har troligtvis redan mött ekologi i förskolan. 
Det framgår i läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2010 (2011b:7) att förskolans 
verksamhet ska präglas av ”ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro”, 
där barnen ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp och genom att själva bidra med 
en bättre miljö i vardagen och i deras arbete. Enligt kommentarmaterialet till Lpfö 98 
(2012:29) har utemiljön stor betydelse i förskolan, dels för barnens upplevelser av 
naturen och dels för att utveckla barnens motorik både i planerad och i naturmiljö. 
Förskolan är inte obligatorisk, därför kan läraren i förskoleklass eller årskurs 1 inte ta för 
givet att alla elever har dessa erfarenheter med sig, dessutom kan verksamheten även se 
olika ut från förskola till förskola.  
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Enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket 2015:14) ska lärare ”ta hänsyn till varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”, vilket är en stor utmaning. 
Enligt Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i biologi (2011a:7) förklaras att 
”nyfikenheten på och intresset för att veta mer om sig själv och naturen” är den 
ursprungliga drivkraften bakom all naturvetenskap. Genom att utgå ifrån elevernas egna 
upplevelser och frågor, hålls intresset vid liv. De menar att eleverna kan bygga upp en 
förståelse för att människan är en del av naturen och att det ständigt sker utvecklig och 
förändringar. Ett exempel från läroplanen Lgr 11 i ämnet biologi är att ”[g]enom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan 
utifrån egna upplevelser” (Skolverket 2015:148). 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste 
inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket 2015:10). 

Enbart fakta kan inte skapa förståelse, utan man måste förstå mönster och hur 
kunskapsområdet hänger samman, enligt Gärdenfors (2011:87). Det genom att eleverna 
får uppleva, pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter 
(Skolverket 2015:10). Inom biologin sker det genom undersökande arbetssätt som 
fältstudier, observationer i närmiljön och experiment (Skolverket 2015:148-151). 
Gärdenfors (2011:87) förklarar att förståelse handlar om kunskapsinnehåll, kunnande 
och kunnighet. Kunskapsinnehållet behandlar elevens tolkningar och/eller förklaringar 
och kan kopplas till läroplanens centrala innehåll. Kunnande handlar om att veta varför, 
vilket kopplas till läroplanens syfte och förmågor. Kunnighet innebär resultatet av 
undervisningen och kan kopplas till kunskapskraven. Kunskapskraven i läroplanen 
grundar sig på förmågorna och det centrala innehållet, vilket visar en progression i 
metoder och arbetssätt genom grundskola och syftar till att elever ska förstå hur 
kunskap i naturvetenskap byggs upp (Skolverket 2011a:33). 
 
Förmågorna eleverna ska utveckla under grundskolan i ämnet biologi:  

 använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta 
ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

 genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Skolverket 
2015:148). 

 
I det centrala innehållet för årskurs 1–3 har kunskapsområdet ”Året runt i naturen” 
kopplingar till ekologi. Här får eleverna möta namn på vanligt förekommande arter; 
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider; enkla näringskedjor som 
beskriver samband mellan organismer i ekosystem (Skolverket 2015:149-150). 
 
För det centrala innehållet i årskurserna 4–6 är det kunskapsområdet ”Natur och 
samhälle” som har koppling till ekologi och hållbar utveckling, där kopplas ekologi 
samman med frågor om hur människan använder jordens naturresurser och påverkar 
miljön (Skolverket 2011a:20). Innehållet är namn på vanligt förekommande arter; djurs, 
växters och andra organismers liv innebär att begrepp, samband och konsekvenser inom 
ekologi; fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse 
kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske; ekosystem i närmiljön, 
samband mellan olika organismer och samband mellan organismer och den icke levande 
miljön (Skolverket 2015:150-151). 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning undersöka på 
vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till förståelsen av ekologi för elever i 
grundskolans tidigare årskurser.  
 

 Vilken betydelse har utomhuspedagogikens arbetssätt för elevernas lärande om 
ekologi? 

 Vilka utmaningar och begränsningar finns med utomhuspedagogiken som 
arbetssätt? 

 
 

Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens design, vilken hänsyn till etiska aspekter som tagits, vilka 
urvalskriterier och avgränsningar som gjorts, med en redovisning av sökord och 
databaser samt en redovisning och beskrivning av vilka sökstrategier som använts. 
Avsnittet innehåller även en beskrivning av sökprocessen och urvalsprocessen. Den 
utvalda och granskade litteraturen redovisas, samt exempel på litteratur som valts bort 
och analys av litteratur utifrån studiens frågeställningar.  
 
 

Studiens design  
Metoden som används i denna studie är systematisk litteraturstudie och följer Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013:31) beskrivning av metoden. Det innebär att 
svaren på frågeställningar söks i tidigare forskning, i form av aktuella avhandlingar och 
publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar. Sökningarna sker systematiskt, dokumenteras 
och redovisas noggrant och resultatet av sökningarna granskas, jämförs och 
sammanställs. Skillnaderna mellan en systematisk litteraturstudie och en allmän 
litteraturstudie är att i en systematisk litteraturstudie är metod, urval och sökprocesser 
tydligt beskrivna och är på så vis öppen för granskning, enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:27-28). 
 
 

Etiska aspekter 
Inom forskning och i denna systematiska litteraturstudie måste etiska överväganden 
göras, vilket innebär att fusk och ohederlighet inte får förekomma, framförallt vid urval 
och presentation av resultat (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:69). För 
att studien ska vara transparent, objektiv och av god kvalitet, krävs det att alla artiklar 
och avhandlingar som ingår i studien granskas. Dels kontrolleras det om syfte, metod, 
resultat och slutsats är beskrivna och dels om etiska överväganden gjorts. Den etiska 
kontrollen sker genom att kontrollera om forskaren har tillstånd från etisk kommitté 
eller att noggranna etiska överväganden har gjorts (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013:70). Andra viktiga delar är att alla avhandlingar och artiklar som 
redovisas i studien förvaras säkert i tio år och att författaren redovisar alla resultat 
oavsett om det stödjer forskarens åsikt eller inte.  
 
Eftersom denna studie inriktar sig på tidigare forskning behöver granskning och 
kvalitetskontroll ske av den valda litteraturen (se rubrik Kvalitetsgranskning). 
Kvalitetsgranskningen sker genom att kontrollera att forskarna till den valda litteraturen 
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tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, eftersom forskningen genomförts 
på människor (Björkdahl Ordell och Dimenäs 2007: 26-27). De fyra forskningsetiska 
principerna innefattar fyra krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Informationskravet betyder att alla som ingår i studien har fått 
information om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna deltar på fri vilja 
och kan när som helst välja att inte vara med. Vid etiskt känsliga undersökningar 
behöver forskaren ett godkännande från deltagarna och om deltagarna i studien är under 
15 år, måste vårdnadshavarna godkänna. Konfidentialitetskravet uppnås genom att alla 
personer är anonyma och att endast forskaren har tillgång till personernas uppgifter. 
Nyttjandekravet uppfylls genom att materialet endast får användas för 
forskningsändamål (Björkdahl Ordell och Dimenäs 2007: 26-27). 
 
 

Urvalskriterier och avgränsningar 
Urvalet av litteratur har skett utifrån studiens syfte och frågeställningar. Ämnet biologi 
avgränsades till det specifika innehållet i ekologi som har med utomhusaktiviteter att 
göra, som till exempel fältstudier. Då det var svårt att hitta forskning utifrån ett 
elevperspektiv har litteratur även inkluderat ett lärarperspektiv. Med hänsyn till de etiska 
principerna har alla sökningar skett med peer-review som urvalskriterium, vilket innebär 
att artiklarna är granskade av minst två oberoende forskare inom ämnesområdet 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:70). Ett undantag är sökningar gjorda 
på avhandlingar.se, där avhandlingarna redan anses granskade, i och med att 
avhandlingarna genomgått granskning vid disputation. Då det var svårt att hitta relevant 
litteratur till studien riktad mot enbart årskurs F-3, utökades sökningarna till både 
förskola och grundskolan. Det innebar att den utvalda litteraturen innehåller forskning 
från F-6. Sökningarna inriktades i första hand på litteratur skriven på svenska och 
forskning gjord i svensk skola, men eftersom många svenska forskare skriver på 
engelska, har litteratur skriven på engelska tagits med. I andra hand har internationell 
forskning, skriven på engelska, tagits med. Det har inte skett någon begränsning av 
publiceringsår av litteraturen när det gäller sökningarna i databaserna.  
 
 

Sökord 
Sökorden som valdes ut utgår ifrån studiens syfte och var både på svenska och engelska. 
På svenska användes utomhuspedagogik, utomhusdidaktik, utomhus* och ekologi. I NorDiNa 
användes även naturvetenskap för att få tag i relevanta artiklar på svenska och i Summon 
användes undervisning för att begränsa sökningen vid ett tillfälle. De engelska orden är 
översättningar av de svenska relevanta orden för denna studie, med några tillägg av ord 
för att begränsa antalet sökträffar. De använda orden var outdoor education, ”outdoor 
education”, ecology, science education, ”science education”, elementary och primary school. I 
sökmotorerna Summon och ERIC användes kombinationer av orden. Vid en sökning i 
Summon användes ett tillägg av Swe* för att begränsa antalet träffar, då studier från 
Sverige prioriteras. I Tabell 1 redovisas alla ord och kombinationer som använts. 
 
 

Databaser 
I denna studie har sökningar skett via avhandlingar.se, NorDiNa, Summon och 
ERIC(Ebsco). Här nedan följer en kort beskrivning av dem. Alla databaser utom 
avhandlingar.se är tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek.  
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På avhandlingar.se finns licentiat- och doktorsavhandlingar från svenska universitet och 
högskolor och sökmotorn är tillgänglig på internet (www.avhandlingar.se). Här kan 
avgränsningar av sökningar ske genom att ange språk, publiceringsår, lärosäte och ”visa 
enbart avhandlingar i fulltext” (avhandlingar.se 2016).  
 
NorDiNa står för Nordisk Didaktikk i Naturfag/Naturorienterende ämnen och är en är 
en internationell, peer reviewed, open access-tidskrift, som ges ut av universitetet i Oslo, 
i samarbete med Stockholm och Umeå universitet och publicerar forskningsartiklar och 
review-artiklar inom naturvetenskapsdidaktik (NorDiNa 2016). Den räknas egentligen 
inte som databas, men eftersom hemsidan innehåller en sökmotor för att finna 
publicerad litteratur ur tidskriften, kommer den att behandlas som en av de databaser 
som används i denna studie.  
 
Summon är en söktjänst via Högskolan Dalarnas bibliotek och innehåller bibliotekets 
tryckta och elektroniska material, som till exempel uppsatser från DiVA, fulltextartiklar 
som Högskolan Dalarna prenumererar på, databaser som högskolan abonnerar på, 
SwePub som publicerar från svenska lärosäten, men även sådant som är fritt på internet. 
Tillgång till fulltexter fungerar endast om inloggning sker. Avgränsningar som kan göras 
är bland annat publikationstyp, ämnesord, publiceringsår, språk och peer-review 
(Högskolan Dalarna 2016a). 
 
ERIC är en förkortning av The Education Resources Information Center och är 
världens största databaser för litteratur inom pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström 2013:75). Via Högskolan Dalarnas biblioteks hemsida har 
studenten tillgång till tre varianter av ERIC. ProQuest är en prenumererad version och 
ERIC(free) är en fritt tillgänglig version, dessa ingår i Summon, vilket gjorde att Ebsco, 
som inte ingår i Summon, valdes och används i denna studie (Högskolan Dalarna 
2016b). 
 
 

Sökstrategi 
Systematiken i sökningen skedde genom att alla titlar lästes i sökresultatet, om antalet 
sökträffar översteg 200 träffar, lästes 30 titlar. För att begränsa antalet träffar sattes 
därefter ordet med citationstecken. Om sökresultatet fortfarande var för stort lades ett 
sökord till för att hitta relevanta artiklar. Om sökresultat uteblev provades ordet genom 
att sätta * efter huvudordet. Abstract lästes ifall titeln ansågs relevant. Relevanta titlar 
innehöll utomhuspedagogik, naturvetenskap, biologi och/eller ekologi. Vid osäkerhet 
om avhandlingens eller artikelns innehåll, lästes nyckelorden för att avgöra om abstract 
skulle läsas. Om abstract visade sig intressant lästes artikeln eller avhandlingen i fulltext. 
Litteraturen som valts bort, saknade fokus på utomhuspedagogik och/eller biologi, eller 
fokuserade på fel åldersgrupp för denna studie. En detaljerad redovisning av 
sökningarna finns i tabellen nedan (Tabell 1). 
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Tabell 1. Sökprocessen. Varje databas redovisas var för sig. Resultaten av sökningarna delas in i totalt antal 
träffar vid varje sökning samt hur många titlar, abstract och antal lästa i fulltext. Därefter hur många som 
valdes ut till studien samt vilken typ av litteratur det var  

p= Peer reviewed, f = fulltext, t = tidskriftsartikel, a = avhandling, i = ingår i tidigare sökning 
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avhandlingar.se         

1  utomhuspedagogik 2 2 2 1 0 a 

2  utomhusdidaktik 0      

3  utomhus* 47 47 2+2i 1 0 a 

4  ekologi 967 - -    

5  ekologi, utomhus* 2 2 1+1i  0  

6  ekologi, undervisning 3 3 3 1 0  

7  outdoor education 23 23 5+3i 3 3 a 

8  ecology 1184 - -    

9  ecology, outdoor education 2 2 2i  0  

NorDiNa         

1  utomhuspedagogik 0      

2  utomhusdidaktik 0      

3  utomhus* 0      

4  ekologi 1 1 1 1 0 t 

5  naturvetenskap 1 1 1 1 1 t 

6  outdoor education 3 3 3 2 1 t 

7  ecology 5 4+1i 4 2 0 t 

8  eco* 16 16 12+4i 1 1 t 

9  ecology, outdoor education 0      

Summon          

1  utomhuspedagogik 74 74 20+7i 1 1 t 

2 p utomhuspedagogik 3 3i     

3 p utomhusdidaktik 0      

4 p utomhus* 36 36 2+4i 1 0 t 

5 p ekologi 4 752 -     

6 p ekologi, utomhus* 0      

7 p ekologi, undervisning  2 2 0    

8 p outdoor education 64 334 - -    

9 p ”outdoor education” 2 239 1 1 1 1 t 

10 p ”outdoor education”, ecology 476 30 -    

11 p ”outdoor education” ecology, 
elementary school 

165 30 -    

12 p ”outdoor education” ecology, 
elementary school, swe* 

35 35 10+1i  0  

Eric (Ebsco)         

1 p f outdoor education 2,662 - -    

2 p f ”outdoor education” 172 172 21    

3 p f ecology 263 30 -    

4 p f ecology AND outdoor 
education 

15 15 6 3 0 t 
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Sök- och urvalsprocessen 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:83) beskriver urvalsprocessens steg, 
som följs i denna studie, vilket innebar:  

Steg 1: Intresseområde identifierades och sökord definierades. 
Steg 2: Kriterier bestämdes (tidsperiod och språk). 
Steg 3: Databassökningar genomfördes.  
Steg 4: Relevanta titlar valdes och abstract lästes  
Steg 5: Urvalet lästes i sin helhet och en kvalitetsvärdering gjordes.  

 
Här nedan beskrivs hur sökningarna och urvalet gått till. I redovisningen av 
sökprocessen kopplat till det första urvalet redovisas varje databas var för sig. Resultaten 
av sökningarna kan ses i Tabell 1. I Bilaga 1 redovisas vilka artiklar som lästes i fulltext. I 
Tabell 2 redovisas utvald litteratur. Urvalet skedde utifrån hur väl avhandlingar och 
artiklar kunde besvara denna studies syfte och frågeställningar.  
 

Avhandlingar.se 
Sökningarna började i avhandlingar.se med sökordet utomhuspedagogik och resulterade i 
två funna intressanta avhandlingar, där titlarna och abstracts lästes för båda, varav en 
valdes ut och läses i fulltext. Den andra avhandlingen valdes bort, då den behandlade 
läromedel i utomhuspedagogik. Det andra sökordet som användes var utomhusdidaktik, 
vilket inte gav några träffar alls. Utomhus* provades vilket gav 47 träffar och alla titlar 
lästes. Fyra relevanta titlar hittades, men två av titlarna fanns med i en tidigare sökning 
vilket gjorde att de andra två avhandlingarnas abstract lästes och en av dem valdes ut till 
studien och läses i fulltext. Det var Szczepanskis (2009) avhandling Handlingsburen 
kunskap. Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö. Den valdes senare bort, då två 
artiklar från avhandlingen användes i stället, då de var mer relevanta för denna studies 
syfte och frågeställningar. Det tredje sökordet ekologi gav 967 träffar, vilket gjorde att 
sökordet utomhus* lades till för att få ner träffantalet, som då blev två träffar. En 
avhandling behandlade fiskars parning och valdes bort och den andra var vald i första 
sökningen. Kombinationen ekologi och undervisning provades, vilket resulterade i tre 
träffar och alla titlar och abstract lästes, varvid två lästes i fulltext, men togs inte med i 
studien, då den ena behandlade elever på högstadiet och den andra hade inte 
utomhuspedagogik i fokus.  
 
Sökningarna gick därefter över på de engelska orden och startade med ”outdoor education” 
som gav 23 träffar, varav alla titlar lästes. Tre titlar ingick i tidigare sökningar. Fem 
abstract lästes och tre avhandlingar valdes ut. Det var Ola Magntorns (2007) avhandling 
Reading nature. Developing ecological literacy through teaching, Annika Mannis (2015) avhandling 
Känsla, förståelse och värdering. Elevers meningsskapande i skolaktiviteter om miljö- och 
hållbarhetsfrågor och Birgitta Wilhelmssons (2012) avhandling Teachers' intention for outdoor 
education : conceptualizing learning in different domains, valdes då den behandlar 
utomhuspedagogik och elevers lärande om och möte med naturen.. Ordet ecology 
provades, vilket gav 1 184 träffar, vilket ansågs för stort och därför lades ett sökord till, 
outdoor education, för att få ner antalet träffar, vilket resulterade i två träffar, men båda 
titlarna fanns redan med i tidigare sökning. Resultaten av sökningarna kan ses i Tabell 1. 
I Bilaga 1 redovisas vilka avhandlingar som lästes i fulltext. I Tabell 2 redovisas utvald 
litteratur. 
 



 

13 
 

NorDiNa 
Även i NorDiNa började sökningarna med det svenska sökordet utomhuspedagogik, men 
sökningen resulterade inte i några träffar. Inte heller utomhusdidaktik eller utomhus* gav 
några träffar, däremot gav ekologi en träff som var relevant för studien och valdes ut och 
lästes i sin helhet. Den valdes bort på grund av att den saknade ett utomhuspedagogiskt 
perspektiv. I ett sista försök med att finna artiklar på svenska användes sökordet 
naturvetenskap. En artikel hittades, Christel Perssons (2006) artikel Nya former för lärande: 
Leken som ett redskap i lärandet i miljö i grundskolans tidigare årskurser valdes ut på grund av 
att den har fokus på lärande i miljö, med leken som redskap för lärande, vilket kopplar 
till denna studies frågeställningar.  
 
Sökningarna gick över på det engelska sökordet outdoor education vilket gav tre träffar. 
Titlar och abstract lästes och två utav dem lästes i fulltext, varav en till studien. 
Szczepanskis (2013) artikel Platsens betydelse för lärande och undervisning – ett 
utomhuspedagogiskt perspektiv valdes för att den tar upp lärarens uppfattningar om 
utomhuspedagogik och miljö och besvarade därför studiens syfte och frågeställningar. 
Caiman och Lundegårds (2015) artikel Barns meningsskapande i ett projekt om biologisk 
mångfald och ekologi. Children’s meaning making in biodiversity and ecology valdes bort på grund 
av att den saknade ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Sökningen fortsatte med ordet 
ecology vilket resulterade i fem träffar, alla titlar lästes. En artikel ingick redan i tidigare 
sökning, fyra abstract lästes varav två lästes i fulltext, men ingen valdes ut till studien. 
Sökningen fortsatte med ordet eco*, vilket resulterade i 16 träffar, alla titlar lästes. Fyra 
titlar fanns i tidigare sökningar, vilket innebar att 12 abstract lästes. En artikel lästes i 
fulltext och valdes till studien. Det var Helldén och Helldéns (2008) artikel Students’ early 
experiences of biodiversity and education for a sustainable future, vilken har fokus på ekologi och 
elevers urskiljande av biologisk mångfald, i årskurs 3-5 och resultatet visar att 
utomhuspedagogiken har betydelse för elevernas tidigare erfarenheter, vilket gör den 
relevant för studien. Till sist provades en kombination av orden ecology och outdoor 
education vilket inte gav några träffar. Resultaten av sökningarna kan ses i Tabell 1. I 
Bilaga 1 redovisas vilka avhandlingar som lästes i fulltext. I Tabell 2 redovisas utvald 
litteratur. 
 

Summon 
I Summon påbörjades sökningarna på samma sätt som tidigare, med de svenska 
sökorden. Det som skiljde sig från de tidigare sökmotorerna var att avgränsningen peer-
reviewed aktivt måste väljas i vänstermarginalen för att litteraturen ska vara granskade. 
Första sökningen med utomhuspedagogik gjordes utan avgränsningar och resulterade i 74 
träffar. Titlarna lästes på samtliga, sju titlar var funna i tidigare sökningar. 20 abstract 
lästes och en av artiklarna lästes i fulltext och valdes till studien. Det var Szczepanski 
och Dahlgrens (2011) artikel Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus. 
Därefter provades utomhuspedagogik igen men då med avgränsningen peer-reviewed, 
vilket resulterade i tre träffar, vilka redan var lästa. I den andra sökningen användes 
utomhusdidaktik vilket inte gav några träffar, däremot gav utomhus* 36 träffar, där alla 
titlar lästes, varav fyra artiklar fanns med i tidigare sökningar. Två abstract lästes, en 
lästes i fulltext men valdes inte ut till studien. Sökningen på ordet ekologi gav 4 752 
träffar, vilket gjorde att kombinationen ekologi och utomhus* användes, vilket inte gav 
några träffar. Ytterligare en kombination provades bestående av ekologi och undervisning 
vilket gav två träffar, men de var inte relevanta för studien, då dessa inte hade med 
grundskolan att göra.  
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Sökningarna gick över på de engelska sökorden. Outdoor education provades först och gav 
ett resultat på 64 334 träffar, vilket gjorde att citationstecken användes, ”outdoor 
education”, för att begränsa sökningen. Det resulterade i 2 239 träffar. Den första titeln i 
listan lästes och var intressant, varvid abstract lästes och valdes till studien. Det var José 
M. Rios och Jessica Brewers (2014) artikel Outdoor Education and Science Achievement. 
Därefter lästes 29 titlar till men inget som var av intresse för denna studie. Detta gjorde 
att ett sökord lades till för att begränsa sökningarna. Kombinationen ”outdoor education” 
och ecology gav 476 träffar. Titlarna av 30 artiklar lästes, men saknade relevans, vilket 
gjorde att ytterligare ett sökord lades till. Kombinationen var då ”outdoor education”, 
ecology, elementary school och gav 165 träffar, 30 titlar lästes utan att finna relevant litteratur. 
Till sist provades sökkombinationen ”outdoor education” ecology, elementary school och swe*, 
vilket gav 35 träffar. Alla titlar lästes, en var vald i tidigare sökning, tio abstract lästes, 
men ingen artikel valdes ut till studien. Resultaten av sökningarna kan ses i Tabell 1. I 
Bilaga 1 redovisas vilka avhandlingar som lästes i fulltext. I Tabell 2 redovisas utvald 
litteratur. 
 

ERIC(Ebsco) 
I ERIC(Ebsco) skedde sökningar endast med de engelska sökorden. Alla sökningar 
skedde med avgränsningarna peer-reviewed och full text. Full text innebär att den är 
tillgänglig på internet och kan läsas i sin helhet. Första sökningen med outdoor education 
gav 2662 träffar, vilket avgränsades med att sätta citationstecken, ”outdoor education”, 
vilket resulterade i 172 träffar. Alla titlar lästes och 21 abstracts, men inga valdes till 
studien. Istället gick sökningen in på ecology vilket gav 263 träffar, 30 titlar lästes, men 
innehållet var inte relevant, då utomhuspedagogiken inte fanns med. Sökningen 
utökades med ett ord till ecology AND outdoor education och resultatet var 15 träffar. Alla 
titlar och abstracts lästes, varav tre artiklar lästes i sin helhet men ingen valdes ut till 
studien, då ingen inriktade sig mot grundskolan. Resultaten av sökningarna kan ses i 
Tabell 1. I Bilaga 1 redovisas vilka avhandlingar som lästes i fulltext. I Tabell 2 redovisas 
utvald litteratur. 
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Tabell 2. Presentation av utvald litteratur, författare, titel, textslag, med vilket sökord titeln hittades 
samt i vilken databas den hittades i 
Författare Titel Textslag Sökord Databas 

Magntorn (2007) READING 
NATURE 
Developing ecological 
literacy through 
teaching 

avhandling outdoor  
education 

avhandlingar.se 

Manni (2015) Känsla, förståelse och 
värdering 
Elevers 
meningsskapande i 
skolaktiviteter om 
miljö- och 
hållbarhetsfrågor 

avhandling outdoor  
education 

avhandlingar.se 

Wilhelmsson (2012) Teachers' intention for 
outdoor education : 
conceptualizing 
learning in different 
domains 

avhandling Outdoor 
education 

avhandlingar.se 

Persson (2006) Nya former för 
lärande: Leken som ett 
redskap i lärandet i 
miljö i grundskolans 
tidigare årskurser 

Artikel Natur- 
vetenskap 

NorDiNa 

Szczepanski (2013) Platsens betydelse för 
lärande och 
undervisning – ett 
utomhuspedagogiskt 
perspektiv 

Artikel outdoor  
education 

NorDiNa 

Helldén & Helldén 
(2008) 

Students’ early 
experiences of 
biodiversity and 
education for a 
sustainable future 

Artikel eco* NorDiNa 

Szczepanski & 
Dahlgren (2011) 

Lärares uppfattningar 
av lärande och 
undervisning utomhus 

Artikel Utomhus-
pedagogik 

Summon 

Rios & Brewer (2014) Outdoor Education 
and Science 
Achievement 

Artikel ”outdoor 
education” 

Summon 

 
 

Kvalitetsgranskning av vald litteratur 
I denna litteraturstudie har en hög kvalitet på utvald litteratur eftersträvats, eftersom 
värdet av en systematisk litteraturstudie är beroende av forskarens förmåga att 
identifiera relevant litteratur (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:114). 
Litteraturen som valts ut svarar på studiens syfte och frågeställningar och alla 
avhandlingar och artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning, peer-review (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström 2013:61).  
 
Kvalitetsgranskningen innebär även att alla avhandlingar och artiklar som ingår i studien 
kvalitetsgranskas och värderas utifrån olika kriterier, vilket i denna studie innebär att den 
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utvalda litteraturen innehåller ett tydligt uttalat och relevant syfte, beskriven metod, 
resultat och slutsats samt en etisk diskussion (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013:69). Resultatet presenteras i Tabell 4. Det upptäcktes att Rios och 
Brewer (2014) artikel saknade etiska överväganden och beskriven metod. Deras studie 
bedömdes vara en allmän litteraturstudie eller forskningsöversikt, vilket inte ansågs hålla 
en tillräckligt hög kvalitet, vilket gjorde att artikeln inte inkluderades i denna studie. Två 
artiklar Persson (2006) och Helldén & Helldén (2008) saknade etiska diskussioner, men 
eftersom artiklarna genomgått peer-review, har en granskning skett och dessutom 
framgår det inte på vilken skola studierna är gjorda, vilket gör att personerna som 
namnges i studierna anses vara anonyma.  
 
 
Tabell 4. Kvalitetsgranskning – en presentation av studiens tillämpade litteratur 
Författare Innehåller 

syfte 
Innehåller 
metod 

Innehåller 
resultat 

Innehåller 
slutsats 

Innehåller en 
etisk 
diskussion 

Magntorn  
(2007) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Manni  
(2015) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Wilhelmsson 
(2012) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Persson  
(2006) 

Ja Ja Ja Ja Nej 

Szczepanski 
(2013) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Helldén & 
Helldén (2008) 

Ja Ja Ja Ja Nej  

Szczepanski & 
Dahlgren (2011) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Rios & Brewer 
(2014) 

Ja Nej Ja Ja Nej 

 
 

Beskrivning av vald litteratur 
I denna del beskrivs först de tre avhandlingarna och därefter de fyra artiklarna, som 
valdes ut efter kvalitetsgranskningen. 
 

Avhandlingar 
Författare, år, titel, universitet/högskola 
Ola Magntorn (2007). Reading nature - Developing ecological literacy through teaching. Linköping 
University, Department of Social and Welfare Studies. 
Studerad åldersgrupp 
Lärarstudenter, lärare och elever i årskurs 3-4 och 7-8. 
Syfte 
Att undersöka hur elever lär sig läsa naturen. 
Metod 
Fyra studier som består av intervjuer av en grupp lärarstudenter, två olika elevgrupper och en 
lärargrupp. Fältstudier genomfördes med lärarstudenterna och eleverna. Elevgrupperna 
filmades och visades upp för lärargruppen, där även en enkätundersökning genomfördes.  
Resultat 
Forskningen visar att det är bra att studera viktiga nyckelorganismer i deras naturliga miljö, 
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vilket ger eleverna en känsla för ekosystemet. För att kunna läsa naturen krävs artkunskap och 
kunskap om arternas autekologi. I lärargruppen framkom att elevernas 
förstahandsupplevelser i autentiska miljöer, där eleverna får använda alla sinnen var viktigt. 
Magntorn påpekade även att lärarens inställning till ämnet var av vikt samt att lärarens 
kunskaper om ämnet och utomhuspedagogiken var det största hindret. 
Slutsats 
Utomhuspedagogiken är en förutsättning för att lära sig läsa naturen, men mycket lärande kan 
ske i förberedelserna inför och arbetet efter fältstudierna, i klassrummet. Upplevelserna och 
involverandet av sinnena är viktigt för lärandet av ekologi. Dålig planering och instruktioner 
från lärarens sida påverkar elevernas lärande negativt. 
Etiska överväganden 
De etiska principerna tas inte upp i något speciellt avsnitt, men deltagarna är anonyma och 
medvetna om studien. Vid filmning och publicering fanns godkännande underskrifter från 
vårdnadshavare och medverkande.  
Övrigt: 
De delar som behandlar lärarstudenter och elever i årskurs 7-8 är ej relevant för denna studie 
och redovisas inte. 

 
 

Författare, år, titel, universitet/högskola 
Annika Manni (2015). Känsla, förståelse och värdering Elevers meningsskapande i skolaktiviteter om 
miljö- och hållbarhetsfrågor. Umeå universitet, institutionen för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik. 
Studerad åldersgrupp 
Elever i årskurs 1-6. 
Syfte 
Att undersöka hur yngre elever erfar och skapar mening i frågor som rör hållbar utveckling. 
Metod 
Blandade metoder har använts.  Frågeformulär (enkäter), fallstudie (empirisk), kvalitativ 
innehållsanalys och kvantitativ statistik har använts. 
Resultat 
Genom utomhuspedagogiken lärde eleverna sig om lokalt djur- och växtliv, praktiska saker 
som till exempel att göra upp eld, men även att lösa uppgifter genom att samarbeta. Det 
visade sig att elevernas tidigare etiska och emotionella erfarenheter drev lärprocessen framåt 
och inte enbart intresse eller motivation. 
Slutsats 
Konkreta, etiska och emotionella erfarenheter har betydelse för elevernas lärande. De får 
ökad förståelse och kan sätta saker i större sammanhang. 
Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets etiska principer från 2011 beskrivs och har följts. 
Övrigt: 
Endast de delar som behandlar utomhuspedagogik i denna avhandling redovisas och är av 
intresse för denna studie. 

 
 

Författare, år, titel, universitet/högskola 
Wilhelmsson, Birgitta (2012). Teachers' intention for outdoor education: conceptualizing learning in 
different domains. Umeå universitet. Department of Science and Mathematiks Education. 
Studerad åldersgrupp 
Lärare för årskurs 3-6. 
Syfte 
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Lärares avsikter och mål med lärande utomhus 
Metod 
Semi-strukturerade intervjuer av lärare, bland annat beskrivningar av framgångsrika aktiviteter 
och reflektioner kring metaforer och observationer 
Resultat 
Utomhuspedagogiken är ett viktigt komplement till lärandet i klassrummet och innebär ett 
erfarenhetsbaserat lärande, där verkliga föremål utforskas med hjälp av flera sinnen och som 
stimulerar positiva känslor gentemot naturen och främjar samarbete. Studien definierar fyra 
olika lärartyper; de som använder utomhuspedagogiken som inspiration, de som använder 
den praktiskt, de som använder den att förstärka kunskapen och till sist de som använder den 
för att ställa frågor, för att jämföra och utvärdera elevernas egna åsikter med andra. 
Slutsats 
Eleverna lär sig olika saker av utomhuspedagogiken, eftersom läraren har olika sätt att 
använda sig av den. 
Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets etiska principer från 2006 beskrivs och har följts. 

 
 

Artiklar 
Författare, år och titel 
Persson, Christel (2006). Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i 
grundskolans tidigare årskurser. 
Tidskrift och årtal för publicering 
NorDiNa, Vol 2, No 1 (2006) 
Studerad åldersgrupp 
Elever och lärare i årskurs 3.  
Syfte 
Att beskriva lekens möjligheter och begränsningar för lärande i miljö. 
Metod 
Klassrumsobservationer och videoinspelningar av elever. Stimulated recall som hjälpmedel 
vid intervjuer av lärare. 
Resultat 
Enligt läraren i klassen är det av stor vikt att eleverna blir medvetna om att naturen är en del 
av lärandet, att de får lära med hela kroppen och får omsätta teoretisk kunskap i praktiken 
genom lek och rörelse. Leken har stor betydelse för att skapa förståelse för olika 
grundläggande begrepp. Diskussion och reflektionen mellan elever samt mellan elever och 
lärare, efter leken är viktig, samt att eleverna får återberätta för familjen hur leken genomförts.   
Slutsats 
Elever kan samtala om begrepp och samband i miljö med den strukturerade leken som 
utgångspunkt, men steget mellan lek och verklighet kan skapa svårigheter. Viktigt är att 
eleverna tidigt kommer i kontakt med naturvetenskapliga begrepp som de kan bygga vidare 
på. 
Etiska överväganden 
De etiska principerna tas inte upp, men eftersom artikeln är peer-reviewed har en granskning 
skett. Det framgår inte var studien är gjord, vilket gör att personerna som namnges i studien 
anses anonyma. 

 
 

Författare, år och titel 
Szczepanski, Anders (2013) Platsens betydelse för lärande och undervisning – ett utomhuspedagogiskt 
perspektiv. 
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Tidskrift och årtal för publicering 
NorDiNa, Vol 9, No 1 (2013) 
Studerad åldersgrupp 
Lärare i årskurs F-6 
Syfte 
Beskriva och analysera lärares uppfattningar av lärmiljöer ur ett utomhuspedagogiskt 
perspektiv. 
Metod 
Fenomenografisk analys av intervjuer med lärare. 
Resultat 
Utomhuspedagogiken uppfattas av lärarna ha betydelse i fyra olika områden: den fysiska 
miljön, sättet att lära, objektet för lärandet och det kroppsliga lärandet. Utomhusmiljön ger 
möjlighet till förstahandserfarenhet, autenticitet och sinnesstimmulering och är gynnsamt i 
naturorienterande ämnen och matematik. Växelverkan mellan inomhus- och utomhusmiljön 
ses som en tillgång.  
Slutsats 
Skogen ses som ett komplement till klassrummets lärmiljö, där teori och praktik kan knytas 
samman, där hela kroppen och alla sinnen används i lärprocessen. Stressen minskas på grund 
av en friare undervisningstid. 
Etiska överväganden 
Beskriver och följer vetenskapsrådets etiska principer från 2011.  

 
 

Författare, år och titel 
Helldén Gustav & Helldén Sofia (2008) Students’ early experiences of biodiversity and education for a 
sustainable future. 
Tidskrift och årtal för publicering 
NorDiNa, vol , No 2 (2008) 
Studerad åldersgrupp 
Elever i årskurs 3-5 
Syfte 
Att studera hur elever urskiljer den biologiska mångfalden i olika ekosystem och vilken 
betydelse tidigare vardagserfarenheter har för deras förmåga att tala om organismerna. 
Metod 
Intervjuer med ljudinspelning. Efter två år intervjuades eleverna igen om vad de sagt i den 
första intervjun. 
Resultat 
Familjemedlemmar, konkreta erfarenheter och tidiga vardagserfarenheter av att vara ute i 
naturen har stor betydelse för att urskilja den biologiska mångfalden i ekosystem. I 
intervjuerna framkom att sju av femton elever hade denna erfarenhet och visade en god 
förmåga att beskriva organismer och djur detaljerat, färgrikt och med karakteristiska drag och 
egenskaper, samt kunde beskriva hur växter såg ut och vilken roll de hade i vardagen. Även 
konkreta upplevelser i skolan spelar stor roll, liksom känslor av glädje och nyfikenhet i 
samband med vistelse i naturen. För ett meningsfullt lärande är det viktigt att undervisningen 
bygger på elevernas tidigare kunskaper. 
Slutsats 
För att utveckla en god förmåga att urskilja den biologiska mångfalden behöver elever tidiga 
erfarenheter i olika miljöer med glädje och alla sinnen, diskutera sina erfarenheter och 
använda detta som utgångspunkt för undervisningen. 
Etiska överväganden 
Det finns inget avsnitt som tar upp de etiska principerna, men i och med att den är peer-
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reviewed har en granskning skett. Det framgår inte var studien är gjord, vilket gör att 
personerna som namnges i studien anses anonyma. 

 
 

Författare, år och titel 
Szczepanski, Anders och Dalgren, Lars Owe (2011). Lärares uppfattningar av lärande och 
undervisning utomhus. 
Tidskrift och årtal för publicering 
Didaktisk Tidskrift, 20(1), 21-48 
Studerad åldersgrupp 
Lärare i förskolan, förskoleklass och årskurs 1-6. 
Syfte 
Lärares uppfattningar om lärande och undervisning utomhus. 
Metod 
Fenomenografisk analys av intervjuer med lärare. 
Resultat 
Utomhuspedagogiken delas upp i fyra olika delar. De är ”fysiska miljöer som plats för 
lärande”, ”olika sätt att lära”, ”olika objekt för lärande” och ”olika former av kroppsligt 
lärande”. Lärarna anser att autentiska upplevelser av fenomen är viktigt, liksom växelverkan 
mellan undervisning inne och ute, men även sinnesupplevelser och kroppslig erfarenhet. Att 
utveckla positiva attityder till utomhusvistelse anses också viktigt. Rörelse, motion och frisk 
luft anses betydelsefullt, liksom etablerandet av det kroppsliga minnet och chansen att lära av 
varandra. 
Slutsats 
Utomhuspedagogiken handlar om att erövra autentisk kunskap och känsla för närmiljön. 
Dessutom förstärks och främjas sinnlig och kroppslig erfarenhet, vilket i sin tur leder till ett 
bättre lärande, hälsa och livskvalitet.   
Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets etiska principer från 2006 beskrivs och har följts. 

 
 

Analys och identifiering av teman 
I denna studie gjordes en innehållsanalys av artiklarna och avhandlingarna. I en 
systematisk litteraturstudie måste sökresultatet värderas och analyseras utifrån studiens 
frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:164). Inledningsvis 
lästes den utvalda litteraturen igenom flera gånger för att materialet skulle kännas bekant 
för att kunna plocka ut resultat och slutsats för varje avhandling och artikel samt för att 
finna mönster och teman som kan besvara denna studies frågeställningar (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström 2013:147).  
 
Alla utvalda artiklar och avhandlingar besvarar frågeställning ett och alla utom Helldén 
och Helldén (2008) besvarar frågeställning två. I första frågeställningen ”Vilken 
betydelse har utomhuspedagogikens arbetssätt för elevernas lärande om ekologi?”, 
identifierades fyra teman: platsens betydelse, lärarens förmåga, ekologi utomhus samt elevens 
erfarenheter och upplevelser. Dessa fyra teman ligger till grund för studiens första del i 
resultatet. I den andra delen av resultatet ligger den andra frågeställningen: ”Vilka 
utmaningar och begränsningar finns med utomhuspedagogiken som arbetssätt?”. 
Identifierade teman var: platsens betydelse, lärarens förmåga och elevens erfarenheter 
och upplevelser. I Tabell 5 redovisas vilka författare som kopplas ihop med vilket tema. 
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Tabell 5. Presentation av teman i litteraturen efter analys. Redovisning utefter de två frågeställningarna i studien 
Frågeställning Vilken betydelse har utomhuspedagogikens 

arbetssätt för elevernas lärande om ekologi 
Vilka utmaningar och begränsningar 
finns med utomhuspedagogiken som 
arbetssätt 

Teman Platsens 
betydelse 

Lärarens 
förmåga 

Ekologi 
utomhus 

Elevens 
erfarenheter 
och 
upplevelser 

Platsens 
betydelse 

Lärarens 
förmåga 

Elevens 
erfarenheter 
och 
upplevelser 

Författare        

Magntorn  
(2007) 

X X X X X X X 

Manni  
(2015) 

X X X X  X  

Wilhelmsson 
(2012) 

X X X  X X  

Persson  
(2006) 

X X X X  X X 

Szczepanski 
(2013) 

X  X  X X  

Helldén & 
Helldén 
(2008) 

 X X X    

Szczepanski 
& Dahlgren 
(2011) 

X X X X X   

 
 

Resultat 
I denna del presenteras resultatet av de utvalda avhandlingarna och artiklarna med 
utgångspunkt från denna systematiska litteraturstudies syfte och frågeställningar. Syftet 
är att undersöka på vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till förståelsen av ekologi för 
elever i grundskolan och frågeställningarna lyder: 
 

 Vilken betydelse har utomhuspedagogikens arbetssätt för elevers lärande om 
ekologi? 

 Vilka utmaningar och begränsningar finns med utomhuspedagogiken som 
arbetssätt? 

 
 

Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande i ekologi 
Under denna rubrik presenteras fyra teman som svar på studiens första frågeställning. 
Första temat är platsens betydelse och berör utemiljöns relevans i stort; teori och praktik 
och kroppsligt lärande. Det andra temat är lärarens förmåga att planera och genomföra 
utomhuspedagogisk undervisning. Det tredje temat är ekologi utomhus, där innehåll, 
samband och progression samt språk, kommunikation och reflektionen presenteras. Till 
sist tas elevens erfarenheter och upplevelser upp.  
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Platsens betydelse 

Utemiljöns betydelse 
Utemiljön har betydelse för elevernas lärande i ekologi, till och med avgörande, menar 
Magntorn (2007:46). Den ger möjlighet till större öppna ytor, kan relateras direkt till 
lärandets objekt och fenomen, möjliggör friare och flexiblare tidsanvändning i 
undervisningen och minskar stress (Szczepanski 2013:10, 12). Persson (2006:70) och 
Szczepanski & Dahlgren (2011:37) har kommit fram till att det är viktigt att eleverna ser 
naturen och landskapet som en del av lärandet.  
 
Szczepanski & Dahlgren (2011:37) lyfter fram att när klassrummets väggar försvinner 
ökar möjligheterna för ett mer kroppsrelaterat lärande, till exempel att ta på ett träd eller 
stega tio meter och de nämner betydelsen av frisk luft, rörelse och motion. 
Utomhuspedagogiken används olika av olika lärare, enligt deras studie. Några av lärarna 
använder utomhusmiljön för att få ett mer koncentrerat lärande inomhus, medans andra 
lärare menar att utomhuspedagogiken ger ”kroppsliga minnen, i spåren av rörelsen” och 
en tredje kategori av lärare vill ”skapa frirum (skolgården och andra platser i nära 
anslutning till denna), där barnen får utveckla sina lekar och lära av varandra” 
(Szczepanski & Dahlgren 2011:41), vilket även Manni (2015:62) kom fram till. 
  

Teori och praktik 
En del som har stor betydelse för elevers lärande i ekologi är den växelverkan som sker 
mellan utomhus- och inomhusundervisning (Magntorn 2007:54; Szczepanski 2013:11; 
Persson 2006:70; Szczepanski & Dahlgren 2011:43; Wilhelmsson 2012:39). Magntorn 
(2007:54) menar att mycket utav lärandet sker i ”förberedelserna inför och arbetet efter 
fältstudier”, vilket också Persson (2006:70) kommit fram till. Persson (2006:70) förklarar 
att reflektionen är viktig för elevernas lärande, speciellt diskussioner med läraren, men 
också med klasskamrater och familjemedlemmar, vilket sker i Perssons (2006) fall efter 
leken, i klassrummet.  Szczepanski (2013:11) menar att ”lärande och undervisning 
utomhus innebär möjligheter att förena teori och praktik”, där eleverna kan ”prova 
teorin i praktiken”. 
 

Kroppsligt lärande 
Eleverna får genom utomhuspedagogiken använda alla sina sinnen i lärandet om 
ekologi. Positiva attityder, minnen och upplevelser av naturen är viktigt för att eleverna 
ska kunna relatera till dessa under lång tid (Magntorn 2007:65). Tidens betydelse för 
elevens lärande i ekologi tar Szczepanski (2013:14) upp och menar att 
”undervisningstiden kan disponeras på ett friare sätt i naturen och därmed minska 
stressen”. Även Wilhelmsson (2012:35) har kommit fram till detta. 
 
Persson (2006:70) lyfter fram vikten av hela kroppens lärande där eleverna får omsätta 
det de lär sig om näringskedjor i praktiken och genom lek och rörelse. Även Manni 
(2015:73) har fått fram i sin forskning att ”kunskap och känsla är en integrerad helhet av 
elevernas meningsskapande i miljö- och hållbarhetsfrågor”, där känslorna driver 
processen av meningsskapande framåt. Szczepanski (2013:11) kom fram till i sin studie 
att ett kroppsligt och sinnligt lärande är av betydelse och en lärare i hans studie uttrycker 
att det är skillnad på att sitta inne i ett klassrum och prata om naturen än att sitta i 
mossan eller att titta på molnen och se hur de rör sig. Szczepanski & Dahlgren (2011:39) 
betonar också vikten av sinnlig förnimmelse och kroppslig erfarenhet i lärprocessen och 
använder ett uttryck av en av lärarna som lyder:  
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”Du ser helt andra aspekter och helt andra bilder, genom att uppleva känna och 
lukta. Inne är det kanske bara böcker, vad ger det för upplevelse, det blir abstrakta 
kunskaper” (Szczepanski & Dahlgren 2011:39).  

Dessutom tar Szczepanski & Dahlgren (2011:39) upp vikten av att röra sig i skog och 
mark, både för finmotoriken och för grovmotoriken. 
 

Lärarens förmåga 
Nästan alla författare nämner lärarens förmåga som den viktigaste delen i 
utomhuspedagogikens betydelse för elevernas lärande i ekologi (Magntorn 2007:46; 
Helldén och Helldén 2008:129; Persson 2006:71; Wilhelmsson 2012:44). Viktiga 
förmågor lärare bör ha är att väcka entusiasm för ekologi, aktiviteterna måste ha tydliga 
mål, vara väl utförda och planerade, läraren behöver även god ämneskunskap och en 
förmåga att bygga upp ett förtroende till eleverna (Magntorn 2007:46, 59). Helldén och 
Helldén (2008:129-130) menar att det är viktigt att ”undervisningen bygger på vad 
eleven redan vet” och att det ska vara en utgångspunkt för undervisningen.  
 
Szczepanski & Dahlgren (2011:43) nämner inte specifikt lärarens betydelse, men 
eftersom deras studie handlar om lärares uppfattningar av lärande och undervisning 
utomhus tolkas det som att lärarnas roll är avgörande. De tar däremot upp betydelsen av 
att den sociala relationen mellan lärare och elev stärks genom utomhuspedagogiken, 
vilket leder till ett positivt klimat i undervisningen. Manni (2015:67) diskuterar inte heller 
lärarens roll, men eleverna i hennes studie uttrycker att lärarna bestämmer och planerar 
aktiviteterna, vilket tolkas i denna studie, att om inte lärarna fanns skulle inget lärande 
ske. 
 
 

Ekologi utomhus 

Innehåll, samband och progression 
I utomhuspedagogiken får eleverna lära sig om biologisk mångfald och då framförallt 
om organismer som till exempel lavar, svampar, mossa, löv, träd, insekter och fåglar, 
men också om ekosystem, samspel mellan organismer och mellan organismer och miljö 
(Magntorn 2007:41-45; Manni 2015:74; Wilhelmsson 2012:35-36; Szczepanski 2013:11-
12; Helldén och Helldén 2008:131). Magntorn (2007:59) diskuterar betydelsen av att ha 
ett bottom-up perspektiv i lärandet, vilket börjar med organismer och är grunden för att 
läsa naturen. Hans forskning visar att unga elever har en fascination för organismerna, 
vilket gör att motivationen för lärande ökar. Helldén och Helldén (2008:131) anser 
också att organismer i den lokala miljön ska studeras. 
 
I utomhuspedagogiken är fältstudier och exkursioner den viktigaste delen för elevens 
lärande om ekologi, enligt Magntorn (2007:54), men också den svåraste att lära ut. 
Magntorn (2007:55) anser som sagt att startpunkten för lärandet i ekologi är att namnge 
organismer i ett ekosystem, men en annan viktig förståelse eleverna behöver erövra är 
kretslopp av materia i naturen. Nedbrytningen kan vara en fördel att börja studera, 
eftersom det är enkelt att utföra experiment med, som till exempel komposter. Därefter 
lärs växternas fotosyntes ut, vilket är motorn i alla ekosystem (Magntorn 2007:57).  
 
Fältarbetet och olika exempel som illustrerar samma fenomen är viktigt för att eleverna 
ska lära sig att läsa naturen, enligt Magntorn (2007:54). ”Att känna igen mönster i 
naturen och likheter och skillnader mellan objekt är nyckeln för att överföra ett 
ekosystem till ett annat” (Magntorn 2007:54). Fältarbetet ger eleverna minnen som 
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fungerar som hjälp till framtida undervisning (Magntorn 2007:47). I Perssons (2006:67) 
studie relaterar eleverna hoppstjärtarna till den nedbrytning som pågår i markens förna 
och genom leken sätter de sig in i hoppstjärtarnas levnadssätt och skapar på så vis en 
relation till dem. Hon tillägger dock att de efterföljande reflektionerna är minst lika 
viktiga (Persson 2006:72). 
 
Att kunna läsa naturen är viktigt och kräver att eleverna har praktiska erfarenheter från 
fältstudier av ekosystem. Förståelsen av ekosystem som livsuppehållande, där 
förutsättningen är att naturen har en rik biologisk mångfald och att människans 
påverkan har betydelse och ett personligt ansvar, ger eleverna ett miljöansvar (Magntorn 
2007:59; Helldén och Helldén 2008:131; Szczepanski & Dahlgren 2011:40). 
 

Språk, kommunikation och reflektion 
Språket är en viktig del i lärandet om ekologi. Magntorn (2007:54) använder begreppet 
ekologish, ett språk för att kunna uttrycka kunskaper inom ekologin. Varje vetenskaplig 
disciplin har sin egen semantik och det är av avgörande betydelse att lära sig uttrycka 
relationer mellan dess begrepp för att bemästra en disciplin, enligt Magntorn (2007:55). 
Han menar för att eleverna ska lära sig en vetenskap som ekologi, måste eleverna lära sig 
att tala och delta i denna speciella kommunikation.  
 
Att diskutera ekologi i fält tar alla författare upp som viktigt för elevernas lärande 
(Magntorn 2007:56; Helldén och Helldén 2008:130; Szczepanski 2013:10; Persson 
2006:61; Manni 2015:41; Wilhelmsson 2012:61). Szczepanski (2013:10) menar att 
”ämnesrelaterade begrepp kan levandegöras på ett friare sätt utomhus”. Persson 
(2006:61) har kommit fram till att lekens språk ”fungerar som katalysator i lärandet” och 
genom samspelet mellan elever och mellan elever och lärare och på så vis har leken en 
stor betydelse av grundläggande begreppsförståelse (Persson 2006:70). 
 
Persson (2006:71) talar om explorativa samspel och metakognitiv reflektion som viktiga 
för elevens lärande om näringskedjor. I Szczepanski & Dahlgrens (2011:42) studie 
framgår också att det sociala klimatet och gemenskapens betydelse är viktigt för elevens 
utveckling och särskilt viktigt för elever med särskilda behov. Manni (2015:74) har i sin 
studie kommit fram till att frågor om miljö och hållbarhet kan vara svåra att förstå för 
eleverna, speciellt om de är ämnesöverskridande, men det ger även upphov till 
engagemang hos eleverna. 
 
 

Elevens erfarenheter och upplevelser  
Det är viktigt att koppla ihop den nya teorin eleven får lära sig med elevens tidigare 
erfarenheter (Magntorn 2007:63). Helldén och Helldén (2008:130-131) kom i sin studie 
fram till att elever med en god förmåga att känna igen och beskriva växter och djur, har 
erfarenheter från vardagen, genom utflykter och upplevelser tillsammans med lärare 
och/eller familjemedlemmar. Betydelsen av tidigare erfarenheter kommer även fram i 
Mannis (2015:61-62) forskning, genom att eleverna kopplar ett nytt innehåll med 
tidigare emotionella erfarenheter, som de gärna delar med klasskamrater och lyssnar 
intresserat på varandra. 
 
Autentiska och konkreta exempel som till exempel att ha en burk med sötvattenräkor är 
viktigt för eleverna att kunna relatera till när de ska beskriva komplexa processer och 
samband i ekologi (Magntorn 2007:41). Szczepanski & Dahlgren (2011:39) har också 
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kommit fram till att verklighetsanknytning är viktig och tillägger att det skapar en 
närvaro och delaktighet i lärandet, vilket är av ett annat slag än den som erhålls vid det 
rent textbaserade lärandet. Manni (2015:74) menar att elevers meningsskapande i miljö- 
och hållbarhetsfrågor inte bara handlar om att konkretisera abstrakta begrepp, utan även 
om emotionella och etiska dimensioner.  
 
Enligt Magntorn (2007:42) är förstahandsupplevelser i naturen med många sinnen 
viktigast för elevers lärande i ekologi. I hans studie fick eleverna förstahandserfarenheter 
av livscykler, näringskedjor och organismens anpassning till ett liv under vatten 
(Magntorn 2007:45). Förstahandsupplevelser där många sinnen är inblandade ger 
eleverna minnesvärda och meningsfulla upplevelser att komma ihåg när de senare 
diskuterar ekologi i klassrummet (Magntorn 2007:46). Helldén och Helldén (2008:131) 
har kommit fram till att undersökningar av mångfalden av växter och djur i en äng eller 
under en utflykt med fågelskådning i våtmarker ledde till att eleverna uttrycker ”stolthet 
i att beskriva vad de har hittat och kanske kunna identifiera saker med namn” och som 
kan vara av ”stor betydelse för deras framtida syn på biologisk mångfald och en del av 
deras lärande för en hållbar framtid”. Persson (2006:70) menar också att eleverna ska få 
möjlighet att upptäcka och uppleva positiva upplevelser genom att vistas ute. I Perssons 
(2006:70) studie får eleverna leka Hoppstjärtsleken, en lek om näringskedjan: 
hoppstjärtar, spindlar och kungsfåglar, där eleverna sedan utvecklade sina kunskaper i 
diskussioner, elever emellan och tillsammans med läraren, där leken fungerar som 
referens. Det framkom också att lärare använder lekar för att lära eleverna vattnets 
kretslopp.  
 
 

Utomhuspedagogikens utmaningar och begränsningar 
Under denna rubrik besvaras studiens andra frågeställning genom samma tre rubriker 
som användes för föregående rubrik. Första temat platsens betydelse, tas utemiljöns 
relevans upp. Det andra temat är lärarens förmåga att planera och genomföra 
utomhuspedagogisk undervisning och till sist tas elevens erfarenheter och upplevelser 
upp. 
 

Platsens betydelse 
Att utemiljön har betydelse för elevernas lärande i ekologi kom fram i frågeställning 1, 
men en begränsning är bristen på kvalitativ natur i skolans omgivning och i 
undervisningen (Magntorn 2007:46). Szczepanski (2013:10-14) menar att en begränsning 
är den inrutade lektionstiden som ”motverkar ett problembaserat och temainriktat 
arbetssätt”, men att utomhusmiljön kan ge friare och flexiblare tidsanvändning i 
undervisningen. 
 
I utomhuspedagogiken kan väder beskrivas som ett hinder eller utmaning. Wilhelmsson 
(2012:43) tar upp betydelsen att ha bra kläder och skor för att vistas utomhus, 
framförallt under vintertid. Vilket kan göra att vissa lärare inte går med elevgruppen 
under ut vintertid. Szczepanski & Dahlgrens (2011:39-40) tar också upp väder som en 
utmaning. Till exempel att det inte går att skriva på papper när det regnar. De menar att 
eleverna då får möjligheten att lära sig på ett annat sätt och hitta nya vägar till inlärning.   
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Lärarens förmåga 
Lärarens kompetens ses som den största begränsningen för elevens lärande i ekologi 
utomhus (Magntorn 2007:42; Persson 2006:71; Wilhelmsson 2012:43). Magntorn 
(2007:42) kommer fram till lärarens brist på erfarenheter, metodkunskap i utförandet av 
utomhusundervisning var det största hindret, vilket även Szczepanski (2013:14) tar upp. 
Magntorn (2007:54) kommer även fram till att ”dålig planering och undervisning 
kommer att leda till dåliga resultat”, vilket även Wilhelmsson (2012:43) tar upp. I 
Mannis (2015:67) avhandling uttryckte däremot eleverna att lärarna bestämde och 
planerade lite för mycket, då en majoritet av eleverna saknade känsla av ansvar och 
delaktighet i utomhusaktiviteterna. 
 
 

Elevens erfarenheter och upplevelser 
Magntorn (2007:64) menar att fotosyntesen på molekylär nivå förvirrar yngre elever, 
men att veta ”att växter producerar mat och syre för alla andra organismer är en viktig 
kunskap”. Han ger ett förslag på att bygga en grund i förståelsen av ekosystem med 
hjälp av nedbrytningen, men menar att eleven allra först bör lära sig artkunskap, för att 
sedan förstå sambandet till näringskedjor och näringspyramider. Han menar dock att 
alltför mycket artkunskap kan ta död på elevernas intresse.  
 
Leken Hoppstjärtar som förekom i Perssons (2006:70) studie, försvårade elevernas 
förståelse för hur proportionerna mellan de olika organismerna förhöll sig i den verkliga 
näringskedjan i naturen, vilket gör det viktigt att reflektion genomförs tillsammans med 
läraren för att reda ut den förvirring som kan uppstå.  
 
 

Sammanfattning 
Utemiljön ger möjlighet till större öppna ytor, friare och flexiblare tidsanvändning och 
minskar stress, enligt Szczepanski (2013:10, 12). Magntorn (2007:46) tar upp bristen på 
kvalitativ natur i skolans omgivning och i undervisningen. Wilhelmsson (2012:43) menar 
att vädret spelar roll och att kläder och skor är en anledning till att lärare inte använder 
utomhuspedagogiken, framförallt under vintertid. Nästan alla författare nämner lärarens 
förmåga som den viktigaste och det största hindret eller begränsningen i 
utomhuspedagogikens betydelse för elevernas lärande i ekologi (Magntorn 2007:46; 
Helldén och Helldén 2008:129; Persson 2006:71; Wilhelmsson 2012:44). Viktiga 
förmågor lärare bör ha är att väcka entusiasm för ekologi, aktiviteterna måste ha tydliga 
mål, vara väl utförda och planerade (Magntorn 2007:46; 
Helldén och Helldén 2008:129; Persson 2006:71; Wilhelmsson 2012:44). Att läraren har 
god ämneskunskap och en förmåga att bygga upp ett förtroende till eleverna är också 
viktigt (Magntorn 2007:46, 59). Helldén och Helldén (2008:129-130) menar att det är 
viktigt att ”undervisningen bygger på vad eleven redan vet” och att det ska vara en 
utgångspunkt för undervisningen. Att förena teori och praktik och att reflektera har 
betydelse för elevens lärande (Magntorn 2007:54; Szczepanski 2013:11; Persson 2006:70; 
Szczepanski & Dahlgren 2011:43; Wilhelmsson 2012:39). Positiva attityder, minnen och 
upplevelser av naturen är viktigt för att eleverna ska kunna relatera till dessa under lång 
tid, enligt Magntorn (2007:65), liksom sinnlig förnimmelse och kroppslig erfarenhet. 
Verklighetsanknytningen skapar en närvaro och delaktighet i lärandet (Szczepanski & 
Dahlgren 2011:39). Enligt Magntorn (2007:42, 45) är förstahandsupplevelser genom 
fältstudier och exkursioner av stor betydelse och den viktigaste delen för elevens lärande 
om ekologi, där de studerar organismer, livscykler, näringskedjor och organismens 
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anpassning (Magntorn 2007:54, 56), men allt för mycket artkunskap kan ta död på 
elevernas intresse. 
 
 

Diskussion 
I denna del diskuteras dels metoden som används och dels studiens resultat i förhållande 
till studiens bakgrund och skolans styrdokument för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. 
 

Metoddiskussion 
I denna del diskuteras denna systematiska litteraturstudies styrkor och svagheter, samt 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
 
Validiteten innebär hur väl forskaren mäter det han eller hon vill mäta (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström 2013:142). För att en systematisk litteraturstudie ska få en hög 
validitet bör forskaren vara förtrogen med sina frågeställningar. Den systematiska 
litteraturstudiens frågeställningar skall besvaras genom all aktuell forskning, som 
avhandlingar och publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar, enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:31). På grund av tidsbristen i detta examensarbete 
kunde inte all litteratur väljas, vilket är en svaghet i denna studie. När det gäller aktuell 
forskning gjordes det inte någon begränsning av publiceringsår av litteraturen, men den 
utvalda litteraturen är från år 2006-2015, vilket ses som en styrka i studien, eftersom 
forskningen anses som aktuell. Sökord, urval och analys av litteraturen i denna studie 
gjordes utifrån frågeställningarna, vilket är en stryka och ger en hög validitet. Det som 
sänker studiens validitet är valet att använda endast fyra sökmotorer, samt att urvalet 
gjordes utifrån titlarna i första urvalet, vilket kan ha gjort att relevant litteratur missats.  
 
Reliabilitet handlar om pålitlighet, hur pass tillförlitlig studien är och att den ska vara 
öppen för granskning, för att någon annan ska kunna få samma resultat om studien görs 
om (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013:28). I denna studie har sökningar, 
kriterier, urval och resultat beskrivits och redovisats tydligt, vilket innebär att studien har 
en hög reliabilitet. Alla avhandlingar och artiklar som valts ut till studien har genomgått 
en kvalitetsgranskning, peer-review, vilket är en styrka (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013:31). Däremot saknade två artiklar Persson (2006) och Helldén & 
Helldén (2008) en etisk diskussion, men efter granskning gjordes bedömningen att ta 
med dem i studien ändå, då det framgick att personerna som namnges i artiklarna anses 
vara anonyma, eftersom läsaren inte får information om var i Sverige eller på vilken 
skola studierna är gjorda. En annan svaghet i studien är författarens erfarenhet att läsa, 
tolka och göra kvalitativa bedömningar av vetenskapliga texter, urvalet av litteratur och 
tolkningen av resultatet skulle kunna se annorlunda ut om någon annan skulle göra om 
samma studie, vilket gör att reliabilitet sjunker. Fokuseringen på nationell litteratur 
medför att studiens generaliseringsbarhet och kunna dra slutsatser för Sverige är hög, 
däremot sjunker den internationellt, då det inte förekommer någon internationell 
forskning. Till sist kan reliabiliteten ifrågasättas med tanke på att många författare 
förekommer både i resultatet och i bakgrunden (Magntorn, Szczepanski och Helldén), 
vilket kan medföra förvirring i läsandet av studiens resultat och diskussion, samt att 
resultatet inte skiljer sig så mycket från tidigare forskning.  
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Resultatdiskussion 
I denna del diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens bakgrund och skolans 
styrdokument för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna 
systematiska litteraturstudie är att ta reda på vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till 
förståelsen av ekologi för elever i årskurs F-6 och besvaras i denna del genom 
frågeställningarna, som lyder:  

 Vilken betydelse har utomhuspedagogikens arbetssätt för elevernas lärande om 

ekologi? 

 Vilka utmaningar och begränsningar finns med utomhuspedagogiken som 

arbetssätt? 

 

Utomhuspedagogikens betydelse för elevernas lärande om 
ekologi 
Enligt denna studies resultat är utomhuspedagogiken viktig för elevernas förståelse av 
ekologi. Trots att det står i kursplanen för biologi att eleverna utifrån egna upplevelser 
och aktuella händelser ska få möjlighet att ställa frågor om naturen och människan 
(Skolverket 2015:148), finns det inget som säger att det måste ske utomhus. I och med 
att det inte står i Lgr 11 eller i kursplanen för biologi att undervisningen ska ske 
utomhus, kan lärare välja att inte gå ut. Innebär det att alla elevens sinnen är med i 
lärandet då? Eller kan det innebära att eleverna missar viktiga autentiska erfarenheter, 
vilket flera av denna studiens författare menar är viktigt för elevernas lärande om 
ekologi (Magntorn 2007:41; Szczepanski & Dahlgren 2011:39; Manni 2015:74). Det är 
just autentiska erfarenheter av och i naturen den textbaserade kunskapen saknar, enligt 
Dahlgren och Szczepanski (2004:10). Enligt Magntorn och Magntorn (2004:110-112) är 
kärnan och utgångspunkten för lärandet inom ekologin att skapa en relation till naturen 
och dess innevånare, vilket kan vara svårt att skapa genom att läsa en bok. Däremot kan 
naturen tas in i klassrummet, men då försvinner många delar av helheten, eftersom det 
inte är samma sak att sitta i mossan utomhus och att läsa om det (Szczepanski 2013:11). 
Läraren kan i och för sig ta in mossa i klassrummet, så att eleverna får en känsla av hur 
det känns ute i naturen, men att plocka mycket mossa i skogen är inte tillåtet enligt 
Allemansrätten (Naturvårdsverket 2016).  
 
Fältstudier, exkursioner och experiment har många praktiska problem, som brist på 
pengar och tid, men verklighetsanknytningar, förstahandsupplevelser och 
konkretiseringar är av stor betydelse och en av de viktigaste delarna för elevens lärande 
om ekologi (Magntorn 2007; Szczepanski & Dahlgren 2011). Detta bekräftar Deweys 
(2004:173) påstående, att ”allt beror på kvaliteten i de erfarenheter man har”. Här kan 
också en diskussion föras om Deweys (2004) påstående, att elever får fel sorts 
erfarenhet av att vara i klassrummet. I denna studie framgick att just växelverkan är den 
mest effektiva undervisningen i elevens lärande om ekologi (Magntorn 2007:54; 
Szczepanski 2013:11; Persson 2006:70; Szczepanski & Dahlgren 2011:43; Wilhelmsson 
2012:39). Att förena teori och praktik, en växelverkan mellan inomhus- och 
utomhusundervisning har betydelse för elevens lärande om ekologi, vilket bekräftar 
Deweys förklaringar att praktiska handlingar inte är möjliga utan reflektion och 
tänkande (Säljö 2012:182). Detta resultat gör att klassrummet är en del av helheten i 
elevens lärande om ekologi, där utomhuspedagogiken är en del och ger aktiviteter, inte 
bara för stunden, utan aktiviteter som leder till framtida erfarenheter, som långvariga, 
kroppsliga och sinnliga minnen. I och med detta kan Szczepanskis (2014:25) uttryck, 
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”kroppen sätter tanken i rörelse” vara ett ledord och en slogan för att använda 
utomhuspedagogiken i undervisningen när det gäller elevens lärande om ekologi. 
 
Det framkommer i denna studie att det är lärarens förmåga att planera och utföra 
utomhusundervisning som har störst betydelse (Magntorn 2007:46; Helldén och Helldén 
2008:129; Persson 2006:71; Wilhelmsson 2012:44). Det handlar om lärarens förmåga att 
med hjälp av utomhuspedagogik lägga grunden, bygga vidare och fördjupa elevens 
förståelse att läsa naturen. Många lärare saknar erfarenheter, har ingen trygghet och har 
inga tidigare kunskaper för att bedriva utomhusundervisning, enligt Strotz och Svenning 
(2004:37), vilket innebär att elevernas lärande om ekologi beror på lärarens intresse, 
erfarenhet och kompetens och kan alltså se mycket olika ut beroende på vem som är 
lärare. Enligt Lgr 11 (Skolverket 2015:8) ska utgångspunkten vara i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, vilket bland annat Helldén och Helldén 
(2008:129-130) bekräftar. Detta är enligt Säljö (2012:176) Deweys utgångspunkt, att allt 
lärande ska utgå ifrån barnets kunskaper, behov, intresse och tidigare erfarenheter.  
 
Szczepanski (2014:25) anser att tidig naturkontakt är viktigt för att eleverna ska kunna 
uppfatta de ekologiska sambanden, vilket bekräftas av denna studie, men problemet 
med denna studie kan vara att endast studier som är positiva till utomhusdidaktik tagits 
med. Detta gör att resultat i denna studie visar att det är ett måste att bedriva en stor del 
av ekologiundervisningen ute i ekosystemen, vilket inte stämmer med verkligheten. Det 
är däremot viktigt att fokusera på några få arter, ute i ekosystemen, för att eleverna ska 
kunna utveckla förmågan att läsa naturen (Magntorn 2007:54). Detta påstående är i 
överrensstämmelse med Gärdenfors (2011:87), att enbart fakta inte kan skapa förståelse, 
utan det är en förutsättning att undervisningen förläggs i en autentisk miljö, för att 
förstå mönster och samband. Tillsammans med Hedbergs (2004:65) förklaring, att 
förståelsen är ett resultat av att konkreta faktakunskaper, fördjupas och bekräftas 
resultatet i denna studie ytterligare, att utomhuspedagogiken har stor betydelse för 
elevernas lärande om ekologi. Detta gör det ändå underligt att inte undervisning 
utomhus nämns i kursplanen för biologi i läroplanen Lgr 11.  
 
Ett annat problem kan vara bristen på kvalitativ natur, det kanske inte finns någon 
skolgård med träd och buskar, ingen skog eller sjö i närheten, som är anledningen till att 
utomhuspedagogik i biologi inte står med i läroplanen. Men det är just denna möjliga 
brist på kvalitativ natur i närheten av skolan som Magntorn (2007:46) anser vara en 
begränsning för att eleverna ska få lära sig läsa naturen. Beroende på om läraren nyttjar 
naturen i skolans omgivning i undervisningen eller inte, och hur väl läraren kan lösa 
problemet med brist på närliggande kvalitativ natur, kommer lärarens egen motivation, 
inspiration och påhittighet att vara avgörande för elevernas lärande om ekologi. Han 
eller hon kanske kan ta in naturen i klassrummet i form av ett akvarium, vilket Helldén 
(2010:169) gav som förslag eller att passa på att utnyttja de tillfällen som ges när klassen 
är ute på utflykt vid till exempel museibesök.  
 
Enligt Lgr 11 i kursplanen för ämnet biologi ska eleverna utveckla en förmåga att 
använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Skolverket 2015:148). Detta kan 
beskrivas utifrån pragmatismens syn på kunskap, ”sådant som människor kan använda 
sig av och som hjälper dem att hantera de situationer och problem de möter” i vardagen 
(Säljö 2012:177). Denna studies resultat visar att undervisning genom 
utomhuspedagogiken utvecklar denna förmåga genom att elever får lära sig läsa naturen 
(Magntorn 2007:59). Elever får använda sina kunskaper i ekologi genom att kommunicera 
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med varandra, med läraren under bland annat utflykter och fältstudier samt med sina 
familjemedlemmar när de berättar om sina erfarenheter (Helldén och Helldén 2008:130-
131; Manni 2015:61-62), upplevelsen i naturen blir en förstahandsupplevelse. Eleverna 
kommunicerar givetvis även inomhus, men om jämförelsen sker mellan att titta på en 
naturfilm och att uppleva naturen, är filmen en andrahandsupplevelse som eleverna inte 
kan kommunicera med. Att klä handlingarna i språk är en av uterummets främsta 
tillgång i lärandet, enligt Lundegård (2004:96). Magntorn (2007:54-55) använder 
begreppet ekologish när det gäller ekologins begreppsförståelse, vilket är viktigt för att 
eleverna kunna ”uttrycka relationer mellan begreppen” och denna studie visar även att 
lekens språk ”fungerar som katalysator i lärandet” genom samspelet (Persson 2006:61). 
Detta gör att ytterligare en förmåga eleverna ska utveckla enligt kursplanen i biologi 
finns med i utomhuspedagogiken, det vill säga att eleverna ska förklara biologiska 
samband i naturen och samhället (Skolverket 2015:148). Även förmågan att genomföra 
systematiska undersökningar, där eleverna genomför enkla fältstudier med planering, 
utförande och utvärdering; dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder 
och enkla skriftliga rapporter; samt tolkning och granskning av information (Skolverket 
2015:148). I denna studie framkom att eleverna genomför enkla fältstudier och 
undersökningar av mångfalden eller fågelskådning (Helldén och Helldén 2008:131), 
eleverna studerar livscykler, näringskedjor och organismens anpassning till ett liv under 
vatten, vid en sjö (Magntorn 2007:45) samt lekar om näringskedjor och kretslopp 
(Persson 2006:70).  
 
Elever som inte känner sig trygga och saknar erfarenhet av att vara ute i naturen, kan 
förknippa utomhusvistelsen med rädsla, oro och obehag (Ericsson 2004:137). Enligt 
Skolverket (2015:8) ska undervisningen anpassas ”till varje elevs förutsättningar och 
behov”. Detta betyder att lärarens förmåga att planera och utföra utflykter, fältstudier 
och undersökningar är av stor betydelse, för att alla elever ska känna trygghet, så att 
utomhusundervisningen leder till positiva attityder, minnen och upplevelser av naturen, 
liksom sinnlig förnimmelse och kroppslig erfarenhet, vilket denna studie kommer fram 
till (Persson 2006:70; Manni 2015:73; Szczepanski 2013:11; Szczepanski & Dahlgren 
2011:39). 
  
 

Utomhuspedagogikens utmaningar och begränsningar 
I denna studie var det svårt att finna resultat om vilka utmaningar och begränsningar 
som finns med utomhuspedagogiken som arbetssätt. En förklaring kan vara att fokus 
för utvald litteratur inte låg på att undersöka utmaningar och begränsningar.  
 
Att lärarens kompetens ses som den största begränsningen är inte konstigt, i och med 
att det är den mest betydelsefulla för elevens lärande, enligt resultatet i denna studie 
(Magntorn 2007:42; Persson 2006:71; Wilhelmsson 2012:43). Ett citat från Magntorns 
(2007:42) avhandling belyser detta: ”dålig planering och undervisning kommer att leda 
till dåliga resultat”. Det gäller att planera så att eleverna känner delaktighet och att 
eleverna får känna ansvar för sitt eget lärande (Mannis 2015:67). Får inte eleverna känna 
ansvaret kan den ursprungliga drivkraften bakom all naturvetenskap, nyfikenheten och 
intresset, försvinna (Skolverket 2011a:7).  
 
Utemiljöns betydelse har diskuterats angående bristen på kvalitativ natur i skolans 
omgivning (Magntorn 2007:46). Resultatet i denna studie visar även att väder och kläder 
har betydelse för elevens lärande, i och med att eleverna behöver ha bra kläder och skor 
för att vistas utomhus, framförallt under vintertid (Wilhelmsson 2012:43). Det borde 
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inte vara något problem att förlägga undervisningen utomhus alla årstider och oavsett 
väder, men som Hedberg (2004:65) poängterar är det positiva upplevelser i naturen som 
är grunden för elevernas lärande. Om eleverna blir blöta och fryser betyder det att det 
positiva försvinner och lärandet uteblir. 
 
Skolverket (2015:9) tar upp vikten av skapande arbete och lek, som väsentliga delar i det 
aktiva lärandet, vilket bekräftas i denna studie genom Perssons (2006:70) artikel. 
Däremot kom hon fram till att leken inte alltid leder till lärande för eleven. Leken kan till 
och med försvåra elevernas förståelse, när kopplingen till den faktiska näringskedjan 
skulle diskuteras. Det är av stor vikt att eleverna vet att de ska lära sig genom leken. 
Därför är lärarens planering och instruktioner viktigt även här och det gäller att läraren 
kan diskutera och resonera med eleverna så att de förstår (Persson 2006:70). Detta 
resultat bekräftar att det finns utmaningar och begräsningar i utomhuspedagogiken som 
påverkar elevens lärande i ekologi negativt.  
 
Ytterligare en aspekt som påverkar elevens lärande negativt som framkom i denna 
studie, var att allt för mycket artkunskap kan ta död på elevernas intresse (Magntorn 
2007:64). Enligt Skolverket (2011a:7) behåller läraren elevens intresse genom att utgå 
ifrån deras egna upplevelser och frågor. Den ursprungliga drivkraften bakom all 
naturvetenskap är intresset och nyfikenheten om både sig själva och naturen (Skolverket 
2011a:7), vilket resultatet i denna studie bekräftar (Magntorn 2007:46; Persson 2006:70). 
Detta förespråkar ett utomhuspedagogiskt arbetssätt, men förutsättningen är lärarens 
kunskaper om eleven, ekologi och utomhuspedagogik.  
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Slutsats 
Slutsatsen i denna systematiska litteraturstudie är att utomhuspedagogikens betydelse för 
elevens lärande i ekologi är av stor betydelse för att läsa naturen och förstå människans 
roll i alla ekosystem (Magntorn 2007:46). Att läsa naturen är ekologins kärna och 
naturkänslan är utgångspunkten för att förstå sambanden i till exempel ekosystem, 
näringsvävar och energiflöden. Vägen dit är inte en motorväg, det är ringlande stigar där 
eleven kan gå vilse, men med lärares kunskaper och hjälp, tillsammans med 
utomhuspedagogiken kan ekologins kärna hittas. Med en kunnig, trygg och erfaren 
lärare kan utomhuspedagogiken leda till att eleverna får positiva attityder, minnen och 
upplevelser av naturen, liksom sinnlig förnimmelse och kroppslig erfarenhet (Persson 
2006:70; Manni 2015:73; Szczepanski 2013:11; Szczepanski & Dahlgren 2011:39). Det 
finns förstås utmaningar och begräsningar med arbetssättet, men med ett välplanerat 
innehåll, där läraren blandar teori och praktik, kan eleverna få möjligheten att finna 
naturkänslan, genom att använda hela kroppen och alla sinnen.  
 
De fyra teman som framkommit i denna studies resultat och som har betydelse för 
elevens lärande om ekologi bildar, enligt mitt sätt att se på det, en triangel (se Figur 2), 
vilket påminner om en didaktisk triangel (min tolkning). Det jag insåg när jag skapade 
denna bild är att om man klipper ut triangeln och viker kanterna runt ekologi bildar den 
en tetraeder, en helhet. Helheten är lärandet om ekologi och enligt min förklaring av 
resultatet i denna studie kan ingen av delarna eleven, utomhus, läraren eller ekologi tas bort, 
alla delar måste finnas, annars sker inte något lärande om ekologi. 
 
 

 
 
 
 

 

  

Figur 2. Beskrivning av elevens lärande om ekologi 
utifrån resultatets teman i denna systematiska 

litteraturstudie. Delarna eleven, utomhus, läraren och 
ekologi bildar en helhet om figuren klipps ut och viks ihop 

Eleven 

Utomhus 

Ekologi 

Läraren 
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Förslag på vidare forskning 
Undervisning utomhus nämns inte i kursplanen för biologi Lgr 11, men enligt resultatet 
i denna studie borde det kanske göra det, eftersom forskningen både nationellt och 
internationellt visar att betydelsen av att undervisningen sker utomhus är av stor 
betydelse.  
 
Under sökprocessen i denna litteraturstudie var det att svårt att finna relevant litteratur 
inom utomhuspedagogiken med inriktning mot årskurserna F-3, och eftersom det 
framkom i denna studie att den tidiga erfarenheten är av betydelse, skulle mer forskning 
inriktas på de lägre årskurserna.  
 
Ett förslag på vidare forskning är inom området hållbar utveckling, där ekologi ingår, så 
att eleverna får bästa tänkbara utbildning/förutsättningar och därmed som vuxna 
samhällsmedborgare inte äventyrar kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov (Nationalencyklopedin 2016). 
 
Mitt intresse för utomhuspedagogiken glöder och jag skulle vilja i mitt examensarbete 2 
undersöka varför inte lärare tar vara på utemiljön mer i undervisningen, då många skolor 
har en fantastisk natur precis utanför eller i närheten av skolan. Är det lärarens 
kunskaper och erfarenheter som spelar roll? Tidsbrist? Jag är även nyfiken på om lärarna 
kan språket ekologish? En annan fråga är om eleverna skulle utveckla en naturkänsla trots 
att läraren inte undervisar utomhus och skulle det finnas skillnader i elevernas kunskaper 
om de fick möjligheten att göra det? 
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