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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att besvara frågorna om hur utomhuspedagogisk 

naturvetenskapsundervisning påverkar elevers intresse, motivation och kunskaper i ämnet, 

samt lärarens roll i undervisningen. Genom en systematisk litteraturstudie har vi samlat 

aktuell forskning kring vårt valda område, som sedan sammanställts och diskuterats i relation 

till frågeställningarna. Resultatet visar att utomhuspedagogik kan användas för att öka elevers 

intresse, motivation och kunskaper i naturvetenskap men att det inte går att utesluta att samma 

resultat hade kunnat nås genom traditionell undervisning. Vidare visar resultatet att 

utomhuspedagogik kräver en duktig pedagog som är villig att anta utmaningen som kräver 

mycket tid för planering, förberedelse och genomförande.  
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1. Inledning 

Forskning visar att elevers intresse för de naturorienterande ämnena sjunker i grundskolans 

senare år. Rekommendationer från forskare i Europa har tagits fram som betonar betydelsen 

av att börja med naturvetenskap i skolan i tid så att ett intresse för ämnet kan byggas upp 

(Areskoug, Ekborg, Lindahl, Rosberg, 2013). Att eleverna finner ett intresse för 

naturvetenskapen redan från start är viktigt för deras förståelse för ämnet och detta har även 

en nära sammankoppling till deras motivation för att lära sig. Helldén, Jonsson, Karlefors & 

Vikström (2010) menar att utomhuspedagogik är ett sätt att göra undervisningen mer konkret 

för elever. De anser att undervisning som tar plats utomhus ger barn möjlighet att möta djur 

och växter, vilket i sin tur ger förutsättningar att förstå de sammanhang vår existens är 

beroende av (ibid). Areskoug et.al (2013) menar att elever i de unga åldrarna behöver 

konkreta upplevelser för att kunna ta till sig lärandet i naturvetenskap. I denna systematiska 

litteraturstudie avser vi att ta reda på vad forskningen säger om utomhuspedagogikens 

möjligheter att öka barns intresse för och kunskaper i naturvetenskap. Vi avser även att 

undersöka vad läraren har för roll i det hela, då vi tror att lärarens inställning till och 

användning av utomhuspedagogik kan påverka elevernas upplevelse.  
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2. Syfte och frågeställning  

I denna konsumtionsuppsats syftar vi till att ta reda på vad aktuell forskning säger om vad 

utomhuspedagogik har för motivations- och intresseskapande effekt på eleverna. Vår uppsats 

syftar även till att ta reda på vad utomhuspedagogik har för effekt på kunskapsinlärningen och 

vad läraren har för roll i undervisningen. Undersökningen sker genom en systematisk 

litteraturstudie av aktuell forskning kring utomhuspedagogik. Litteraturstudien riktar sig 

främst mot lärare, men även andra som finner ett intresse av utomhuspedagogik.  

Våra frågeställningar som vi ska besvara är:  

● Hur kan utomhuspedagogik användas för att öka elevers intresse och motivation för 

naturvetenskapsämnet?  

● Vilken effekt har utomhuspedagogik på elevernas kunskaper i naturvetenskap?  

● Hur påverkar lärarens agerande i utomhusundervisningen elevers lärande och intresse?  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi varför elever ska få kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, samt 

för denna studie centrala begrepp: utomhuspedagogik, motivation och intresse. Vi tar även 

upp begreppet intresse kopplat till det naturvetenskapliga ämnet och några 

undervisningsteorier som stödjer ett autentiskt lärande. Till sist tar vi upp vad kursplanen 

skriver angående de naturorienterande ämnena i förhållande till utomhuspedagogik.  

3.1 Naturvetenskap som ämne  

Varje ämne måste kunna motivera sin plats i skolan. När det kommer till ämnet 

naturvetenskap uppfattar många ämnet som oviktigt och väljer gärna bort det om de får 

möjlighet. Sett till antalet undervisningstimmar finns det andra ämnen som har fler timmar 

och alltså anses som viktigare, såsom matematik och modersmål (Sjøberg 2010). Vidare 

menar Sjøberg (2010) att de naturvetenskapliga ämnena ger en grundläggande förståelse av 

den fysiska verkligheten. I diskussionen om varför alla elever ska lära sig om 

naturvetenskapliga ämnen i skolan nämner Sjøberg (2010) några vanligt förekommande 

argument: 

1. Ekonomiargumentet - Kunskaper i naturvetenskapliga ämnen är ekonomiskt 

lönsamma och förbereder för yrke och utbildning i ett högteknologiskt och 

vetenskapsbaserat samhälle.  

2. Nyttoargumentet - Kunskaper i naturvetenskapliga ämnen hjälper till att klara av 

vardagslivet. Både när det kommer till naturen vi är en del av och det moderna 

samhället människan byggt upp. Vårt dagliga liv formas av vetenskap.  

3. Demokratiargumentet - Kunskaper i naturvetenskapliga ämnen är viktigt för 

åsiktsbildning och ett ansvarsfullt deltagande i demokratin.  

4. Kulturargumentet - Naturvetenskapen är en viktig del av människans historia och 

kultur. De stora tankar om naturvetenskapliga teorier utgör vår världsbild än idag.  

Sjøberg (2010) ställer sig dock kritiskt till dessa och menar att det främst är de två sista 

argumenten som är de viktigaste för dagens naturvetenskapsutbildning då dessa har fokus på 

kultur och demokrati. Vidare menar Sjøberg (2010) att det borde finnas ett femte argument 

som talar för vikten att få kärlek för naturen och en vilja att värna om sin omgivande miljö. 

Att stimulera en nyfikenhet och kreativitet är också något Sjøberg (2010) talar för men menar 

ingår i de två sista argumenten.  
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3.2 Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik är ofta den beteckning vi använder för undervisning som sker utomhus. 

Det kan handla om undervisning på exempelvis skolgården, i skogen, i en park, utflykter, 

fältstudier, etc. I vår litteraturstudie innefattar begreppet utomhuspedagogik alla aspekter av 

undervisning som befinner sig utanför klassrummet. Det som främst skiljer utomhus från 

inomhus är rummet. I uterummet finns många möjligheter att undervisa i exempelvis ekologi, 

miljöfrågor och hållbar utveckling. Vidare är utomhuspedagogiken inte bara ett sätt att flytta 

lärandet till utomhusmiljön och sedan undervisa på samma sätt som man gör inomhus, utan att 

det innefattar tankar om hur de unika möjligheter som finns utomhus bör tas till vara på. Den 

autentiska erfarenheten sägs vara något som kan erbjudas utomhus på ett helt annat sätt än 

inomhus. Andra möjligheter med utomhuspedagogiken kan vara att öka motivationen och 

elevernas personliga upplevelser (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Utomhuspedagogik 

är ett relativt outforskat ämne, men med många riktningar som kan bidra till att skapa fler 

innovativa och kreativa lärmiljöer för barn och ungdomar. Det centrala med 

utomhuspedagogiken är att öppna upp för fler kreativa läroprocesser genom att ersätta det 

formella lärandet med det upplevelsebaserade och platsrelaterade (Dahlgren, 2007).  

3.3 Motivation 

Motivation är ett begrepp som är nära sammankopplat till elevernas inlärningsmöjligheter. 

Om elever har motivation att lära sig kan de i många fall se eventuella svårigheter som en 

motiverande utmaning istället för ett hinder. Genom sin motivation att anta nya utmaningar 

lär sig eleven därmed även mer om sin omvärld (Westlund, 2009). När det kommer till 

begreppet motivation brukar man skilja på yttre och inre motivation. Yttre motivation innebär 

t.ex. att eleven får beröm från lärare och presterar enbart för att få denna bekräftelse. Inre 

motivation däremot innebär att eleven själv finner ämnet intressant och har lust att lära sig 

mer (Imsen, 1999). Westlund (2009) skriver på liknande sätt att det som kännetecknar en elev 

med inre motivation är att eleven är nyfiken och söker information och kunskap om ämnet i 

fråga. Elever som drivs av den yttre motivationen är beroende av yttre belöningar, är inte 

villiga att anstränga sig för att lära sig och känner heller ingen större lust inför lärandet (ibid).  

3.4 Intresse  

Intresse är likt motivation något som är viktigt för elevers inlärningsförmåga. När det kommer 

till begreppet intresse skriver Karin Taube (2007) att vi alla föds med en lust att förstå vår 

omvärld. Taube (2007) menar dock att vi inte är beredda att betala vilket pris som helst för 
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denna vetskap. När intresset för att lära sig nya saker krockar med eviga misslyckanden blir 

det viktigare att rädda självbilden än att lära sig. Självbilden räddas genom att 

inlärningsuppgifter som kan leda till misslyckanden undviks. De förutsättningar som eleverna 

har för att lyckas i skolan kan ha en nära sammankoppling till deras intresse. Lärare kan väcka 

elevernas intresse genom att skapa en öppen undervisningsmiljö där det finns möjligheter till 

egna tankar och värderingar (ibid). 

3.4.1 Begreppet intresse kopplat till naturvetenskapsämnet  

Att undervisa i naturvetenskap i de tidiga skolåren är något som de flesta lärare anser är 

mycket givande. De upplever att det är tacksamt att undervisa i ämnet och att eleverna är 

nyfikna, intresserade och kreativa. Areskoug et.al (2013) visar dock att intresset sjunker under 

grundskolans gång. Det är lärarens uppgift att bibehålla elevernas nyfikenhet och intresse och 

lägga den första grunden i naturvetenskapsämnena så att eleverna vill fortsätta lära sig om 

naturvetenskap (ibid). Även Börje Ekstig (2003) betonar vikten av att försöka behålla den 

upptäckarglädjen som finns i de yngre åldrarna under hela skoltiden. Vidare framställs 

naturvetenskapen ofta som en samling fakta som inte kan ifrågasättas. I en sådan atmosfär där 

dessa föreställningar finns är det troligt att många elever känner att de inte får utrymme för 

sitt eget utforskande. Ekstig (2003) menar även på att naturvetenskapen förlorar sin relevans 

när eleverna inte får utrymme för egna tankar.  

Sjøberg (2010) menar att det är viktigt att veta vad eleverna är intresserade av, så läraren kan 

ha det i åtanke i undervisningen. ROSE-projektet är ett internationellt projekt som undersöker 

vad barn och ungdomar är intresserade av att lära sig inom naturvetenskap. De forskar för att 

få fram elevernas perspektiv, då det är viktigt för att i framtiden kunna stimulera lärandet och 

lusten. En av de upptäckter ROSE-projektet bidragit med är att det är många elever som 

tycker sämre om naturvetenskapsämnena jämfört med andra skolämnen och att en del tycker 

att det är svårt (ibid).  

3.5 Undervisningsteorier 

Utomhuspedagogik handlar om ett aktivt lärande utanför klassrummet som skapar möjligheter 

för elever att samla egna autentiska erfarenheter. Ur detta perspektiv finns det några 

undervisningsteorier som knyter an till det utomhuspedagogiska, varav två presenteras nedan. 

Med hjälp av dessa vill vi lyfta fram några teoretiska grunder med relevans för 

utomhuspedagogik.  
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John Dewey var en amerikansk utbildningsfilosof som talade för att aktiviteten och elevernas 

möjligheter till att skaffa sig egna erfarenheter är en central del i inlärningsprocessen. Med 

detta menar han att elever lättast lär sig genom att vara aktiva och kopplas därför ofta till 

begreppet “learning by doing”. Vidare menar Dewey att kunskap skapas genom att eleven går 

utanför ramarna av vad hen redan kan och att detta är en process som kommer inifrån. För att 

denna process ska kunna ske är det dock viktigt att läraren handleder eleven på ett sätt så att 

det skapas en relation mellan den nya kunskapen och barnet, något som enklast sker genom en 

fysisk aktivitet (Imsen, 1999).   

Jean Jacques Rousseau var en upplysningsfilosof som talar för vikten av en utbildning som 

väcker elevers nyfikenhet och intresse. Han menar att barnets känslor bör få ta lika stor del 

som förnuftet i utbildningen och att bästa platsen som förenar dessa är naturen.  Rousseau 

ansåg till skillnad från många andra upplysningsfilosofer att barnet föds som en god varelse 

och menar därför att läraren bör lägga en stor vikt vid att utveckla en pedagogik som 

uppmuntrar och bibehåller barnets godhet. Vidare menar Rousseau att naturen alltid är god 

och att detta därför är något som ska tas tillvara i undervisningen. Naturen skulle fungera som 

ett styrande element i elevens uppfostran där barnet kunde röra sig fritt och lära sig genom 

upplevelser. Rousseau talade även mycket för vikten av att inte störa barnets 

inlärningsprocess då kunskapen inte kan tvingas på utifrån utan måste komma inifrån (Imsen, 

1999).   

3.6 Utomhuspedagogik i läroplanen 

I kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena i läroplanen (Skolverket, 2011) finns det 

flera centrala innehåll och syften som kan kopplas till utomhuspedagogik. I syftesdelen för 

biologi, fysik och kemi står det att undervisningen ska leda till att eleverna får ökad 

nyfikenhet och intresse för att undersöka sin omvärld samt att eleverna utifrån egna 

upplevelser ska ges möjligheten att ställa frågor om människan och naturen. Undervisningen 

ska även förse eleverna med vetenskapliga undersökningar av människan och naturen som i 

sin tur ska bidra till en ökad förståelse för biologiska begrepp, modeller och teorier (ibid).  

I det centrala innehållet för de naturorienterande ämnena står det bland annat att 

undervisningen ska erbjuda eleverna en möjlighet att genomföra enkla observationer av 

närområdet och få ta del av fältstudier (Skolverket, 2011). Detta är med andra ord ett mål som 

kan kopplas direkt till utomhuspedagogik. Vidare finns det flera mål som med fördel kan 

tillämpas med utomhuspedagogik då dessa behandlar områden som är kopplade till natur, lek 
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och rörelse. Det centrala innehåll som undervisningen ska behandla är: 

“Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider” 

“Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider”  

“Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn 

på några vanligt förekommande arter” 

“Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem” 

“Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och  

rutschbanor” 

“Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid 

balansgång och på gungbrädor” (Skolverket, 2011, s.112-113) 

3.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är ett aktivt lärande något som flera filosofer menar är vitalt för elevens 

förmåga och intresse att lära sig. Gemensamt är även synen på hur kunskapen måste komma 

inifrån och endast kan påverkas av de yttre processerna, men att viljan måste finnas för att en 

inlärning ska kunna bli möjlig. Detta är något som kan kopplas till Ekstigs (2003) syn på 

upptäckarglädjens stora roll i elevens lust att lära sig samt Westlund (2009) och Imsens 

(1999) tankar om vikten av en inre motivation. Att naturen kan utnyttjas som en plats att lära 

sig och få egna konkreta erfarenheter är något som Lundegård et al. (2004) menar och som 

även Skolverket (2011) direkt och indirekt talar för. Avslutningsvis menar Sjøberg (2010) att 

det naturvetenskapliga ämnet ska främja kärlek till naturen och en vilja att värna om den natur 

och miljö som vi är omgivna av.  
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4. Metod 

Denna konsumtionsuppsats är genomförd som en systematisk litteraturstudie. Det innebär att 

vi utfört en systematisk sökning av vetenskapliga studier med koppling till 

utomhuspedagogisk naturvetenskapsundervisning, som vi sedan kritiskt granskat och 

sammanställt. En systematisk litteraturstudie strävar efter att identifiera all relevant och 

tillgänglig forskning kring det angivna temat. Samtidigt är det svårt att finna söksträngar som 

enbart ringar in just de studier som är relevanta. Ofta får man träffar på artiklar som inte 

ligger inom frågeställningens område. För att endast inkludera de studier som är relevanta för 

denna litteraturstudies syfte har vi genomfört en manuell granskning av våra sökträffar för att 

få fram ett relevant urval. Detta har vi gjort med hjälp av olika urvalskriterier som redovisas 

nedan (Barajas Eriksson et al., 2013).  

4.1 Tillvägagångssätt 

Det första steget i en systematisk litteraturstudie är att använda sig av för området relevanta 

publikationsdatabaser. Vi valde att använda databasen ERIC, som är en förkortning av 

”Educational Resources Information Center”, då denna databas är inriktad på forskning kring 

pedagogik och psykologi. I ERIC hittar man referenser till böcker, vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, avhandlingar och rapporter från hela världen (Barajas Eriksson et al., 2013). 

Vi använde oss även av Libris, en databas där alla publikationer vid svenska bibliotek är 

samlade i en gemensam katalog (Libris, 2017).  

För att hitta relevant forskning som kunde hjälpa oss få svar på vår frågeställning tillämpade 

vi flera sökord när vi sökte publikationer i ERIC, varav vilka presenteras nedan. De 

publikationer som har inkluderats i denna litteraturstudie är alla publicerade efter år 2000 och 

är utförda på grundskolenivå. För att få ett bredare perspektiv inkluderades en tidigare 

forskningsöversikt på området som innehöll olika undersökningar från 1993-2003. Vi ansåg 

att den innehöll en överblick av värdefull äldre data som kunde jämföras med övriga 

inkluderade artiklar som innehöll nyare forskning.  

4.1.1 Val av sökord 

När vi sökte efter artiklar i ERIC använde vi oss i vår första sökomgång av sökorden “outdoor 

education AND science OR biology OR chemistry OR physics OR environment* OR 

sustainable” (se tabell 1). Anledningen till att just dessa sökord användes var för att vi ansåg 

att de kunde leda till relevanta publikationer som kunde hjälpa oss besvara vår frågeställning. 
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Vi gjorde en bred sökning för att hitta så mycket inom ämnet som möjligt och då vi 

inledningsvis inte var säkra vilken typ av forskning vi skulle finna och vilken mer precis 

inriktning den hade. För samtliga sökord har vi valt en inställning som kallas abstract. Denna 

inställning används för att enbart få upp publikationer som innehåller något av sökorden i sin 

sammanfattning (abstract). För att endast få upp forskning som tidigare genomgått en kritisk 

granskning av andra forskare inom området kryssade vi även i alternativet peer-review 

(Barajas Eriksson et al., 2013). Genom att använda OR mellan sökorden ger vi databasen 

tillåtelse att söka efter forskning som bara berör ett av sökorden, vilket i sin tur breddar 

sökningen. När vi istället använder AND mellan sökorden innebär det att träffarna måste 

innehålla minst ett av sökorden på respektive sida av ordet AND. På detta sätt begränsas 

antalet träffar. Genom att skriva NOT innan sökord hade vi kunna begränsa antalet träffar 

ytterligare då detta exkluderar träffar som innehåller det valda sökordet, vilket alltså hade 

uteslutat sådana inriktningar av utomhuspedagogiken som vi ej fann intressanta eller relevanta 

för vår frågeställning (Barajas Eriksson et al., 2013). Detta gjordes dock inte eftersom vi inte 

ville utesluta några träffar då vi inte var helt säkra på vilken inriktning vår undersökning 

skulle ha. 

Tabell 1: sökorden som använts 

Databas Villkor Sökord Antal träffar Antal inkluderade 

ERIC Peer Review, 

Abstract, 

“outdoor education” AND 

“science” OR “biology or 

chemistry or physics” OR 

“environment*” OR 

“sustainable” 

344 5 

På Libris använde vi oss av sökorden utomhuspedagogik och utomhusdidaktik. Sökningen gav 

dock inga träffar på vetenskapliga artiklar som vi fann relevanta för detta arbete vilket ledde 

till att denna databas främst användes för att hitta litteratur som vi kunde använda som 

referenser i uppsatsens bakgrund.  

4.2 Urval av artiklar 

I och med att vår sökning var väldigt bred var en systematisk rensning nödvändig för att 

kunna välja bort artiklar som ansågs irrelevanta. Vi kunde genom våran urvalsprocess 

exkludera många artiklar som inte alls besvarade våra frågeställningar utan att behöva läsa 

hela artikeln, vilket var nödvändigt då det skulle ha tagit för mycket tid. Urvalet skedde 
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genom dessa 4 steg:  

1. För att avgöra vilka träffar på ERIC som var mest relevanta för vår litteraturstudie 

granskade vi först och främst rubrik och subjects (nyckelord).  

2. Om artikeln i fråga verkade relevant och uppnådde flera av våra inkluderingskriterier 

gjorde vi en noggrannare granskning genom att läsa artikelns abstract 

(sammanfattning). 

3. För att kunna göra ännu ett beslut om artikelns relevans för uppsatsen gjordes sedan en 

noggrann analys av hela artikeln med särskild fokus på dess syfte, metod och resultat.  

4. Var artikeln fortfarande relevant efter föregående process inkluderades artikeln i 

studien.   

Genom denna urvalsprocess fick vi fram fem relevanta artiklar som vi valde att inkludera i 

arbetet. Vi fann ytterligare två artiklar genom en manuell sökning. En manuell sökning kan 

ske på olika sätt. Ett sätt är att undersöka forskares hemsidor på lärosäten i syfte att hitta 

aktuell forskning (Barajas Eriksson et al., 2013). Forskaren vars hemsida vi besökte var 

Emilia Fägerstam. Vi blev tipsade om henne under vår kursintroduktion då hon forskar om 

utomhuspedagogik på Linköpings Universitet. Efter att ha läst hennes avhandling “Space and 

place” hittade vi artikeln “Learning biology and mathematics outdoors: effects and attitudes 

in a Swedish high school context” som inkluderades i arbetet. I den inkluderade artikeln av 

Emilia Fägerstam hittade vi forskningsöversiken “A review of research on outdoor learning”. 

Den valdes också ut via en manuell sökning (Barajas Eriksson et al., 2013), denna gång 

genom att studera referenslistan på Emilia Fägerstams inkluderade artikel. Vi ansåg att den 

innehöll information som var relevant till vår frågeställning och att den gav oss en överblick 

inom utomhuspedagogikens tidigare forskning.  

En sammanställning av de inkluderade artiklarna finns i Tabell 3 i bilaga 2. Med relevanta 

artiklar menar vi att forskningen ska kunna bidra till en ökad kunskap som kan hjälpa oss få 

svar på uppsatsens frågeställning.  

4.3 Exkluderingskriterier 

De artiklar som vi valde att exkludera i detta arbete var sådana som vi inte ansåg var relevanta 

då dem inte kunde hjälpa till att svara på arbetets frågeställningar. Det är dock inte alltid lätt 

att bedöma om en artikel ligger inom uppsatsens frågeställning eftersom det är svårt att hitta 

artiklar som är direkt kopplade till litteraturstudiens alla frågeställningar. Ibland besvarar en 

artikel bara en del av frågeställningen och då kan det vara svårt att avgöra om den bör 
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inkluderas. Våra huvudsakliga exkluderingskriterier har varit om artikeln hade för stor 

inriktning på utomhuspedagogikens påverkan på elevers hälsa, samarbetsförmåga eller 

miljömedvetenhet. Artiklarna exkluderades även om de hade för stort fokus på praktiskt 

lärande, äventyrspedagogik, elevers tillgång till utomhuspedagogik eller var inriktad mot 

andra skolämnen än naturvetenskap. Två exempel på artiklar som vi valde att exkludera är 

“The Influence of Short-Term Outdoor Ecology Education on Long-Term Variables of 

Environmental Perspective” (Bogner, 2010) och “Rain and Romanticism: the environment in 

outdoor education” (North, 2015). Dessa valdes att exkluderas då den förstnämnda artikeln 

fokuserar på hur elevers miljömedvetenhet kan utvecklas genom utomhuspedagogik och den 

sistnämnda artikeln handlar om hur idrottslärarstudenter kan använda sig av 

utomhuspedagogik. En redovisning över inkluderings- och exkluderingskriterier visas i Tabell 

2, i bilaga 1. 

Det är mycket möjligt att det finns ytterligare forskning som är relevant för vår frågeställning 

som inte blivit inkluderad. Exempelvis fann vi först bara två relevanta artiklar när vi gick 

igenom träffarna från ERIC, men efter att ha arbetat med att utveckla vår förståelse för 

området och för hur relevant forskning kunde se ut så kunde vi vid ytterligare genomläsning 

hitta tre artiklar.  
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5. Resultat 

I detta kapitel sammanfattas syfte, metod och resultat från de inkluderade artiklar som ansågs 

relevanta för denna litteraturstudie. Dessa tre delar sammanfattas för att läsaren ska få reda på 

vad varje artikel syfta till att ta reda på, hur det gick till och vad de kom fram till. 

5.1 Inkluderade artiklar 

“A review of research on outdoor learning” 

Mark Rickinson, Justin Dillon, Kelly Teamey, Marian Morris, Mee Young Choi, Dawn 

Sanders and Pauline Benefield 

Detta är en sammanfattning av en forskningsöversikt. Den innehåller 150 sammanfattade 

studier men bara ett fåtal är sammanfattade i vårt resultat. Det finns därmed flera studier inom 

denna forskningsöversikt som vi inte redovisar här. Till hjälp har vi använt oss av den 

sammanfattande artikeln “The value of outdoor learning: evidence from research in the UK 

and elsewhere”. 

Syfte:  Syftet med studien är att genomföra en forskningsöversikt kring utomhusundervisning. 

Anledningen till att forskningsöversikten genomfördes var bland annat för att forskarna 

upplevde en växande oro om att möjligheterna för utomhusundervisning i England minskat 

kraftigt under de senare åren. Syftet är inte bara att ta fram värdet i utomhusundervisning utan 

också hur kvaliteten på den kan förbättras.  

Metod: Denna studie är en systematisk och kritisk sammanställning av forskning om 

utomhuspedagogik publicerat från 1993 till 2003 i England. Relevant forskning togs fram 

genom ett antal kompletterande sökmetoder. Publikationer valdes ut efter kriteriet att det 

ingick en tydlig forskning, utvärdering samt var relevant för granskningen. 150 relevanta 

artiklar togs med i granskningen.  

Sammanfattning av resultat: Den systematiska forskningsöversikten visar att elever minns 

utomhusaktiviteter såsom fältstudier och utflykter i många år. I en studie där 128 barn och 

vuxna deltog kunde hela 96% av studiegruppen minnas utomhusaktiviteter under de tidiga 

skolåren. Däremot betyder inte detta att det lett till något effektivt lärande eller att tiden inte 

hade kunnat spenderats i klassrummet istället. Bevis för att lärande i form av fältstudier är 

effektivt har bland annat tagits fram i en studie i Kalifornien, där 11 skolor deltog. Eleverna 

på de deltagande skolorna presterade bättre än andra skolor i hela 72% av alla de 
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bedömningar som gjordes i naturvetenskap, matematik, läsning etc. Resultatet visar att 

lärande i form av utomhusundervisning var mer effektivt än klassrumsbaserad undervisning 

när det kom till att utveckla kognitiva färdigheter. Slutligen nämns det att sådana här studier 

är viktiga men också mycket sällsynta och svåra att utföra. 

Vidare tar artikeln upp faktorer som kan påverka hur effektivt lärandet blir. En sådan faktor är 

ålder. En studie i Australien pekar på att elever i lågstadiet visar större entusiasm än elever i 

de högre åldrarna. Vad eleverna har för tidigare erfarenheter i klassrummet är en annan faktor 

som påverkar deras erfarenheter i utemiljön. Nästa faktor är rädslor och fobier. Studier visar 

att många barn är rädda för utomhusvistelser. Det kan handla om rädslan för att komma vilse 

eller för djur eller andra människor. De sista faktorer som påverkar lärandet handlar om att 

man måste individanpassa undervisningen utifrån etnicitet, kulturskillnader, psykologiska 

skillnader och vilken miljö man befinner sig i. Undervisningen behöver vara noga planerat, 

väl genomfört och måste följas upp i klassrummet för att den ska bli lyckad. Det är upp till 

läraren hur de ovanstående faktorerna tas hänsyn till och läraren spelar därmed en viktig roll i 

undervisningen.  

Några studier visar att utomhuspedagogik som utförs dåligt leder till dåligt lärande. Elever 

glömmer snabbt information om den anses som irrelevant. Avslutningsvis visar 

forskningsöversikten att utomhuspedagogik kan påverka elevers attityder, värderingar och 

självförtroende positivt om undervisningen sker på ett bra sätt. 

 

“Outdoor education and science achievement” 

José M. Rios, Jessica Brewer 

Syfte: I denna artikel undersöks vilka positiva effekter en kombinerad 

naturvetenskapsundervisning och utomhuspedagogik kan ha på elevers prestationsförmåga. 

Artikeln är även menad att kunna användas som inspiration för lärare då det finns flera olika 

övningar som kan användas för utomhusundervisning av naturvetenskapsämnet.  

Metod: En explorativ litteraturstudie om hur utomhuspedagogik i naturvetenskapsämnet 

påverkar bland annat elevers prestationsförmåga och föreslår utifrån detta lämpliga 

utomhusaktiviteter som lärare kan använda.  

Sammanfattning av resultat: Forskningen i artikeln visar att utomhuspedagogik har 

uppenbara positiva effekter på elevers hälsa, beteende och naturvetenskapliga kunskaper. 
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Genom utomhusundervisning får elever erfarenheter som de sedan kan anknyta till den 

information som erhålls i klassrummet, vilket gynnar elevernas förståelse för 

naturvetenskapen. Genom att göra naturvetenskapsundervisningen mer intressant och 

lättillgängligt för eleverna har det dokumenterats att attityden gentemot miljövetenskap 

ändrats vilket också är gynnande för elevernas miljöförståelse och miljöansvar. För att 

utveckla mer naturvetenskapsundervisning utomhus menar forskarna att det krävs 

välutbildade lärare som känner sig bekväma med uppgiften att ta med undervisningen utanför 

klassrummet.  

 

“Increasing Motivation and Science Learning Achievement Through the 

Implementation of Outdoor Cooperative Learning Model in Class VIII SMP 2 

Banguntapan Academic Year 2015/2016”   

Adi Cahyono, Sudarsono och Samsi Harianto 

Syfte: Denna studie syftar till att ta reda på om tillämpandet av en utomhusbaserad och 

samverkande inlärningsmodell kan öka motivationen och prestationen i naturvetenskap. 

Studien används också för att fastställa lämpliga handlingsmönster i genomförandet av den 

utomhusbaserade inlärningsmodellen.  

Metod: Denna forskning tog plats i och utanför ett klassrum där undervisningen utformades i 

fyra steg: planering, genomförande, observation och reflektion. Data samlades in genom test, 

frågeformulär, intervjuer och klassrumsobservationer. Klassen delades in i grupper om 7–8 

elever och undervisningen tog plats på olika ställen utomhus. Lektionerna var utformade på 

följande vis, där 10 minuter går åt introduktion, 40 minuter åt att lära sig något utomhus, 20 

minuter för diskussion i klassrummet och till sist 10 minuter för att avsluta lektionen.  

Sammanfattning av resultat: Resultatet visar att användandet av den utomhusbaserande 

inlärningsmodellen har lett till en god elevprestation, då eleverna i genomsnitt presterade 

mycket bra på testen. Resultatet av observationerna visar även att läraraktiviteten förbättrades 

avsevärt. Detta ledde också till att elevernas aktivitet under lektionerna ökades, vilket man sett 

via deras beteende. Alla elever som deltog var entusiastiska och glada. Lärandet utanför 

klassrummet gav eleverna stor glädje och stor motivation att lära sig. Detta visade sig också i 

enkäterna, där alla elever svarade att de hade känt sig motiverade. 15 % av eleverna svarade 

att de har medelmotivation och hela 85 % svarade att de har hög motivation. Baserat på 

enkätundersökningarna har alltså den utomhusbaserade inlärningsmodellen resulterat i att 
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eleverna får stor motivation att lära sig. Vidare visade detta sig även i intervjuerna där 

eleverna svarade att de känner sig glada och nöjda och att de gärna deltar i fler 

utomhusaktiviteter framöver. De vill gärna gå på fler utflykter och studiebesök i 

naturvetenskapsundervisningen. Slutsatsen av det positiva resultatet är att den 

utomhusbaserade inlärningsmodellen är ett väl fungerande system om man vill öka elevers 

motivation. 

 

“Students' interest in biology and their out-of-school experiences” 

Anna Uitto, Kalle Juuti, Jari Lavonen, Veijo Meisalo 

Syfte: Som del av ROSE-projektet gjordes en undersökning i Finland för att tar reda på 

huruvida utomhuspedagogiken påverkar elevers intresse för biologi samt om faktorer som kön 

påverkar elevernas intresse för aktiviteten och biologiämnet. 

Metod: Genom frågeformulär fick elever i årskurs 7–9 på 75 slumpvalda skolor runtom i 

landet svara på frågor gällande naturvetenskap och naturvetenskapsundervisning. 

Undersökningen tog plats år 2003 och totalt svarade 3666 elever på enkäten, 

Sammanfattning av resultat: Forskningen tyder på att det finns ett starkt samband mellan 

elevernas intresse för biologi och undervisning utanför klassrummet. Undersökningen visar 

även att det fanns en skillnad mellan vilken del av biologin som intresserar eleverna mest. 

Killarna i studien visade nämligen ett större intresse för biologiska processer medan tjejer 

intresserade sig mer för humanbiologi. Artikeln understryker dock att detta inte är något som 

läraren bör uppmuntra eller ge sitt godkännande för då det är viktigt att strida mot 

stereotypiska könsroller. Det är även viktigt att göra det möjligt för eleverna att kunna 

förknippa sina utomhuspedagogiska erfarenheter till den undervisning som lärs ut i 

klassrummet då detta bevisats ge eleverna ett större intresse och därmed även större förståelse 

för biologiska fenomen. Vidare visar forskningen att det är viktigt att det finns en 

välstrukturerad utomhuspedagogik i grundskolan för att erbjuda eleverna en mer kontextuell 

upplevelse av naturvetenskapsämnet som annars riskerar att bli teoribaserad 

klassrumsundervisning som blir svårbegriplig för eleverna. För elever som till vardags saknar 

naturaktiviteter är en motiverande naturupplevelse desto viktigare. Genom att använda sig av 

teknisk informationsutrustning vid dokumentation av naturen kan utomhuspedagogiken även 

intressera teknikintresserade elever som vanligtvis riskerar att fastna bakom datorskärmen.  
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“The Effects of Outdoor Science Lessons with Elementary School Students on 

Preservice Teachers’ Self-Efficacy” 

Sarah J. Carrier      

Syfte: Syftet med denna forskning var att dokumentera grundskollärares attityder till 

naturvetenskap och deras utvecklande self-efficacy som lärare i naturvetenskap. Ett annat 

syfte var att dokumentera lärarnas personliga erfarenheter och strategier för att kunna utveckla 

uppfattningar om att lärare kan undervisa i miljöundervisning, där utomhusundervisning är 

inkluderat. Studien är uppdelad i tre frågeställningar: Hur påverkar fältstudier i 

naturvetenskapsundervisning lärares känsla av self-efficacy i naturvetenskapsundervisningen? 

Hur påverkar fältstudier i naturvetenskapsundervisning lärarnas erkännande av potentialen av 

användandet av utomhusundervisning i naturvetenskapsämnet? Har lärarna intentioner att 

fortsätta använda sig av utomhusundervisning i fortsättningen?  

Metod: 14 av 23 lärare på en skola var med i studien och de blev intervjuade. Intervjuerna 

blev kompletterade med fältanteckningar och observationer av de lärdomar som gjordes i 

utomhusundervisningen.  

Sammanfattning av resultat: I den första frågeställning som handlade om lärarnas känsla av 

self-efficacy i undervisningen, var det under den inledande första veckan många lärare som 

visade stor osäkerhet kring elevernas möjligheter att lära sig något i utomhusmiljö. De visade 

också osäkerhet i deras egna förmåga att undervisa. Detta synsätt blev ändrat under tidens 

gång. I fältobservationerna var det nämligen tydligt att lärarna var entusiastiska över elevernas 

engagemang i utomhusundervisningen. Detta visade sig också i intervjuerna och i de skriftliga 

fältanteckningarna. Resultaten från fältanteckningarna, intervjuerna och observationerna visar 

att när lärarna fick vittna elevernas starka engagemang och entusiasm så ökade deras egna 

tilltro till sin roll som lärare.  

I frågeställning två fanns samma entusiasm som i föregående frågeställning. Lärarnas 

erkännande om de naturvetenskapliga lärtillfällen som finns ute hittades bland annat i de 

skriftliga reflektionerna där de uttryckte att i naturen kan man visa det man pratar om på ett 

annat sätt. Vidare ansågs det positivt att vara ute i den aspekten att utomhus kan man se, 

känna, höra och man kan nå alla barnen på ett sätt som man inte kan inomhus. En annan lärare 

ansåg till en början att utomhusundervisningen skulle vara slöseri med tid, men insåg efteråt 
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att det finns många lärtillfällen utomhus som är på ett annat sätt än de i klassrummet. Barnen 

uttryckte stor glädje av att vara ute i naturen och en vilja att lära sig mer. Detta tyckte lärarna 

var spännande och rädslan att undervisa i naturvetenskap försvann. Den entusiasm barnen 

kände spred sig till lärarna som också fick ett närmre samarbete med eleverna. Till följd av 

detta fick lärarna bevittna elevernas lärande på ett nytt sätt och de insåg att många värdefulla 

möjligheter finns i utemiljön.  

I den sista frågeställningen såg man i reflektionen som lärarna fick fylla i slutet av studien att 

det var 6/14 stycken som självmant skrev att de planerade att använda sig av 

utomhuspedagogik i framtiden. I intervjuerna som genomfördes 7 månader senare fick lärarna 

ange på en skala 1 till 10 hur troligt det är att de kommer använda sig av 

utomhusundervisning i naturvetenskapsundervisningen. 1 på skalan var inte så troligt och 10 

var mest troligt. Alla lärarna angav svaret 6 eller högre på skalan, vilket visar att alla lärarna 

har någon avsikt att blanda in utomhusundervisning i klassrummet. Av de 14 lärarna var det 

totalt 10 stycken som angav en 9 eller 10 på skalan. Detta visar att lärarnas self-efficacy har 

bestått efter 7 månader, vilket även besvarar frågeställning 1 på en mer lång sikt.  

 

“Elementary Science Indoors and Out: Teachers, Time, and Testing” 

Sarah J. Carrier, Linda P. Tugurian, Margareta M. Thomson  

Syfte: Studien tar reda på huruvida utomhuspedagogisk naturvetenskapsundervisning 

påverkat elevers kunskaper i ämnet, deras miljöattityd samt hur bekväma dem känner sig i en 

utomhusmiljö. Undersökningen tar även reda på om utomhusundervisningen medför några 

begränsningar i form av tidsbrist, risktillägg, lärarstöd samt lektionsförberedande.  

Metod: Undersökningen tar plats i en skola i USA som sedan tidigare använt sig mycket av 

utomhuspedagogik i naturvetenskapsundervisningen. Kvantitativa undersökningar 

genomfördes i form av tre olika test i början och slutet av läsåret medan kvalitativa 

undersökningar ägde rum i form av intervjuer med lärare, studenter och skolans rektor, samt 

observationer av klassrumsmiljön.  

Resultat: Vid läsårets slut visade elevernas eftertest en markant förbättring av deras 

kunskaper om naturvetenskap samt deras miljöattityd. När man ser på det gemensamma 

resultatet med alla involverade klasser hade elevernas bekvämlighet i utomhusmiljön inga 

noterbara skillnader. Ser man på lärarens påverkan på elevernas upplevelse visar efterproven 

däremot att det är stor skillnad på hur bekväma eleverna känner sig i utomhusmiljön beroende 
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på vilken lärare de haft. Denna faktor visade sig dock spela desto mindre roll om man ser på 

elevernas miljöattityd och kunskaper om naturvetenskap. Vidare visar resultatet av 

undersökningen att lärarna fann det mycket svårt att tillämpa utomhuspedagogik på sin 

naturvetenskapsundervisning och att dem, trots en positiv attityd gentemot 

utomhuspedagogik, ändå föredrog den traditionella klassrumsundervisningen. Lärarna ansåg 

att tidspressen och kraven på innehållet i undervisningen begränsade deras effektivitet och att 

klassrummet därför var det bästa alternativet för att få en så effektiv 

naturvetenskapsundervisning som möjligt. 

 

“Learning biology and mathematics outdoors: effects and attitudes in a Swedish high 

school context” 

Emilia Fägerstam och Jonas Blom 

Syfte: Syftet med projektet var att öka omfattningen av utomhusundervisningen i en svensk 

skola och samtidigt studera effekterna av det. De effekter man undersökte var både de 

kognitiva och känslosamma genom att jämföra två grupper av elever; en som blev 

undervisade inomhus och en som blev undervisade utomhus.  

Metod: Denna studie var en del av ett projekt inom utomhusundervisning på en svensk skola. 

På skolan hade eleverna, som var i 15 årsåldern, tidigare haft utomhusundervisning vid ett 

fåtal tillfällen. Studien genomfördes genom mixed-methods. Dvs att man blandat kvantitativa 

och kvalitativa metoder. Data samlades in genom intervjuer och test.  

Sammanfattning av resultat: En av de intressanta upptäckter man fick fram från 

intervjuerna var att eleverna i de olika grupperna pratade väldigt olika om kursen och mindes 

olika mycket. Inomhusgruppen gav vaga svar och mindre levande beskrivningar än 

utomhusgruppen. Deras beskrivningar var relativt kontextfria till skillnad från 

utomhusgruppen som berättade med sammanhang, egna praktiska erfarenheter och kopplat till 

relevanta kunskaper som tillhörde kursen. Utomhusgruppens beskrivningar innehöll fler 

relevanta begrepp.  

På testet fick man inte fram några större skillnader i kunskapsinnehållet, varken i årskurs 7 

eller 8. Däremot illustrerade utomhusgruppen i årskurs 7 deras klassificeringssystem med fler 

organismer mer än dubbelt så ofta som inomhusgruppen. Slutligen visade det sig att eleverna i 

utomhusgruppen uppskattade en paus från det vanliga klassrumslärandet och de var väldigt 
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positivt inställda till utomhusundervisning. De nackdelar som nämndes med 

utomhusundervisning var vädret, att det ibland kunde vara svårt att höra läraren och att det var 

svårt att koncentrera sig. Övergripande tyckte dock de flesta att det var roligt.  

 

5.2 Sammanställning  

 I följande avsnitt sammanställs resultaten från de insamlade artiklarna i relation till våra 

frågeställningar. 

5.2.1 Vad har utomhuspedagogik för effekt på elevernas intresse och motivation? 

Av de inkluderade artiklarna framgår det att många elever uppvisar stor glädje av 

utomhusaktiviteter och att det kan vara en bidragande faktor till att de blir mer motiverade. 

Mark Rickinson, Justin Dillon, Kelly Teamey, Marian Morris, Mee Young Choi, Dawn 

Sanders och Pauline Benefield (2006) menar att elever minns utomhusaktiviteter i flera år.  

Om detta är något som är positivt eller negativt och som går att relatera till elevernas intresse 

framgår dock inte. Däremot menar de att utomhuspedagogik har en positiv påverkan på 

elevers värderingar och attityder (ibid). Adi Cahyono, Sudarsono och Samsi Harianto (2016) 

menar att lärandet utanför klassrummet gav eleverna stor motivation och glädje att lära sig. 

Både läraraktiviteten och elevaktiviteten ökade och alla som deltog var glada och 

entusiastiska. Efter att utomhusaktiviteten avslutats svarade alla elever att de känt motivation 

och att de gärna ville fortsätta ha utomhusundervisning i framtiden.  

Emilia Fägerstam och Jonas Blom (2012) kom fram till att de märkte en skillnad i hur de två 

grupperna pratade om undervisningen. De elever som haft undervisning utomhus upplevde 

undervisningen som rolig, gav mer levande beskrivningar och verkade uppskatta en paus från 

det vanliga lärandet i klassrummet. Utegruppen ansåg dock att vädret, 

koncentrationssvårigheter och att man inte alltid hörde läraren var nackdelar med 

utomhusundervisningen.  

 

5.2.2 Vad har utomhuspedagogik för effekt på elevernas kunskapsutveckling? 

Av de inkluderade artiklarna berör fem av dem effekten av utomhuspedagogik på elevers 

kunskapsutveckling. Dessa visar att elever som haft utomhusundervisning har presterat bra 

kunskapsmässigt. Rickinson et.al (2006) studier visar att lärande i form av 

utomhusundervisning är mer effektivt än klassrumsbaserad undervisning när det kommer till 
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att utveckla kognitiva färdigheter. Elever som fått undervisning i naturvetenskap utomhus 

presterade bättre på prov i 72% av fallen.  

José M Rios och Jessica Brewer (2014) menar att eleverna får konkreta erfarenheter som de 

kan sedan kan anknyta till undervisningen i klassrummet. De får genom utomhuspedagogiken 

en större förståelse i naturvetenskapsämnet. I Cahyonos et.al (2016) artikel kom man som 

tidigare nämnt fram att eleverna fick ökad motivation till följd av utomhusundervisningen. 

Resultatet visade även att eleverna presterade väl på kunskapstesten som utfördes. 

Utomhusundervisningen ledde alltså även till ett lärande. Även i Sarah J. Carrier, Linda P. 

Tugurian, Margareta M. Thomsons (2013) studie visade elevernas resultat i eftertestet att ett 

lärande skett eftersom deras prestation var avsevärt mycket bättre än i förtestet. I Fägerstam 

och Bloms (2012) studie visade det sig att gruppen som blivit undervisade utomhus hade fler 

praktiska erfarenheter att referera till och att de kunde koppla dessa till relevanta kunskaper i 

kursen. Deras beskrivningar innehöll även flera relevanta begrepp. 

  

5.2.3 Lärarens roll i undervisningen 

Våra insamlade artiklar visar att läraren spelar en stor roll i undervisningen. Rickinson et.al 

(2006) tar upp att utomhusundervisningen måste vara noga planerad, väl genomförd och att 

det måste följas upp i klassrummet efteråt. Anna Uitto, Kalle Juuti, Jari Lavonen och Veiho 

Meisalo (2006) menar att det är viktigt att läraren gör det möjligt för eleverna att koppla 

samman sina utomhuserfarenheter till den undervisning som sker i klassrummet. Här är det 

lärarens roll att se till så att all undervisning knyts samman och utförs på ett bra sätt. Läraren 

måste enligt Rickinson et.al (2006) ta hänsyn till olika faktorer som kan påverka lärandet; 

vilken ålder eleverna är i, vad eleverna har för erfarenheter sen tidigare, eventuella fobier och 

rädslor. Man måste även anpassa undervisningen efter såväl individen som efter utemiljön.   

Rios och Brewer (2014) nämner att det krävs välutbildade lärare som är bekväma med 

uppgiften att ta med barnen utomhus. Sarah J Carrier (2009) visade i sin artikel att många 

lärare i början kände sig osäkra på elevernas möjligheter att lära sig något i utemiljön. När de 

såg elevernas entusiasm och glädje av att vara ute i naturen ändrade de sig och deras tilltro till 

sin roll som lärare utvecklades positivt. Till följd av detta fick lärarna ett närmare samarbete 

med eleverna. De flesta av lärarna insåg vilka möjligheter utomhuspedagogik medför och de 

planerade att använda sig av utomhusundervisning i framtiden. I Carriers et.al (2013) studie 

har lärarna åsikten att den traditionella klassrumsundervisningen var mer effektiv. Tidspressen 
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och kravet på innehållet i undervisningen var det som begränsade dem. De hade en relativt 

positiv syn på utomhuspedagogik, men föredrog den traditionella klassrumsundervisningen. I 

artikeln kom man även fram till att läraren kan påverka hur bekväma eleverna känner sig i 

utomhusmiljön. Hur elevernas upplevelse av utomhusundervisningen blir beror alltså på 

läraren, vilket liknar de tidigare tankarna om lärarens roll i undervisningen. 

  



 

24 

6. Diskussion  

6. 1 Resultatdiskussion  

Enligt Helldén et.al. (2015) involveras hela barnet i mötet med naturen och de menar vidare 

att barn uttrycker en beundransvärd glädje och lust inför viljan att röra på sig ute i naturen. 

Barns intresse väcks när de själva får titta, känna, utforska, uppleva och ställa frågor till en 

lärare (ibid). För att väcka barnens intresse för att lära sig mer menar Rousseau att barnens 

känslor måste få ta plats i undervisningen (Imsen, 1999). Detta har vi funnit stöd för i de 

studier som ingår i vår systematiska översikt. Cahyono et.al (2016) menar att elever verkar 

uppskatta utomhusundervisning och visar ökat engagemang och intresse, vilket i sin tur visats 

bidra till en ökad motivation. Även Rickinson et.al (2006) menar att utomhuspedagogik har en 

positiv påverkan på elevers attityder och värderingar. Vårt resultat visar även att 

utomhuspedagogiken kan erbjuda eleverna konkreta erfarenheter och kunskaper som sedan 

kan användas och knytas an till i klassrummet, vilket i sin tur hjälper eleverna att få en större 

förståelse i naturvetenskapsämnet (Rios & Brewer, 2014; Uitto et.al, 2006). Detta är dock 

något man bör fundera över. Bidrar erfarenheterna de får utomhus till ökat lärande eller hade 

tiden kunnat spenderas likvärdigt inomhus?  

Vårt resultat visar att det finns många faktorer som kan påverka undervisning och lärande 

samt att utomhuspedagogik kräver en duktig pedagog. Rickinson et.al (2006) menar att det är 

upp till läraren att genomföra en välplanerad undervisning och anpassa denna till varje elev 

och miljösituation. Elevernas upplevelse av undervisningen påverkas även av hur bekväm 

läraren är med utomhuspedagogik (Rios & Brewer, 2014; Carrier et.al, 2013). Lundegård et 

al. (2004) menar att ett av lärarens uppdrag är att utgå från elevernas erfarenheter och 

relationer till naturen. Är man inte van vid naturmöten kan det leda till oro, otrygghet och 

obehag. Om detta är fallet kan elevernas första möte med naturen vara en frustrerande 

upplevelse och eleverna riskerar att bli högljudda, stökiga och okoncentrerade (ibid). Dewey 

menar att ett utforskande utanför de ramar som barnen är bekanta med är en viktig process för 

att skapa ny kunskap, men att läraren då är en viktig aktör i lärandet för att erbjuda eleven en 

handledning som skapar en relation till det outforskade området (Imsen, 1999). Vi har sett att 

utomhuspedagogiskt lärande kan vara tidskrävande och ska man ta hänsyn till elever som 

ännu inte har byggt upp en relation till naturen kommer det ta ännu mer tid från annan 

undervisning. Vi anser dock att det kan vara värt att låta det ta tid för eleverna att få en 

relation till naturen om det i sin tur innebär att de får ökad nyfikenhet samt stärkt identitet och 
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självförtroende. Lundegård et al. (2004) menar nämligen att om läraren erbjuder aktiviteter 

som främjar eget upptäckande och sökande istället för prestation och konkurrens så kan det 

leda till stärkt identitet och inre motivation hos eleverna. Detta kan även kopplas till Imsens 

(1999) tankar om hur den inre motivationen är kritisk för elevens intresse och lust att lära sig. 

Att läraren ska erbjuda elever möjligheter till nya erfarenheter är något som även Dewey talar 

för då detta är något han anser underlättar elevers inlärning (Imsen, 1999).  

Fortsättningsvis så visar resultat att eleverna är intresserade av utomhusaktiviteter och tycker 

det är roligt, men vi ställer oss frågande till om det ökar deras intresse för det specifika ämnet 

naturvetenskap? Ökar det intresset på lång sikt så eleverna vill lära sig mer naturvetenskap i 

framtiden eller är utomhusundervisningen bara ett annorlunda sätt att lära och en rolig paus 

från det traditionella lärandet? Det är även svårt att veta vad resultatet egentligen säger då det 

alltid sker ett lärande i undervisningen. Det finns inga konkreta bevis på att det är mer 

effektivt att lära utomhus, det är bara någonting vi kan ana utefter resultatet. Vi får inte heller 

glömma att det är tidskrävande och utmanande för lärare att tillämpa utomhuspedagogik. 

Frågan är om det extra arbetet är värt det? Med det sagt kan utomhuspedagogik bli ett bra 

komplement till den ordinarie undervisningen om läraren känner sig redo att anta utmaningen 

på ett bra sätt. Vi anser att en lärare som har negativ syn på undervisningen kommer överföra 

den synen till eleverna och att utomhuspedagogiken då inte kommer bli värt besväret.  

6.2 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har vi insett att metoden är A och O i en systematisk litteraturstudie. Vi 

har även insett att sökprocessen hade kunnat underlättas genom att vi valt en tydlig 

frågeställning med given inriktning redan vid arbetets start. Eftersom vi inte hade bestämt oss 

för vilken inriktning vår frågeställning skulle ha, utöver att arbetet skulle handla om 

utomhuspedagogisk naturvetenskapsundervisning, använde vi oss av sökord som gav oss ett 

brett sökresultat med många träffar. Detta gjorde att vi fick en översikt över vilka inriktningar 

vår frågeställning kunde behandla. Det breda sökresultatet medförde att vi spenderade mycket 

tid på att läsa igenom och välja ut artiklar som vi till en början ansåg var relevanta, för att 

senare inse att dom var irrelevanta för den uppdaterade frågeställningen. Tiden som 

spenderades på att analysera dessa artiklar är också anledningen till att vi bara inkluderat sju 

artiklar i arbetet, då tiden inte räckte till för att hitta fler användbara artiklar i sökresultatet 

baserat på vår uppdaterade frågeställning. Hade vi redan i början av arbetets gång insett att vi 

ville fokusera frågeställningen på motivation, intresse och lärande hade vi kunnat begränsa 

sökresultatet genom att lägga till sökorden “motivation”, “interest” och “achievment”. Vi 
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insåg även att vi inte ville fokusera frågeställningen på miljöfrågor vilket gav oss möjligheten 

att ta bort sökord som “enviroment” och “sustainable” men valde ändå att ha kvar sökorden 

för att inte riskera att utesluta eventuella användbara artiklar. Dessa beslut kan ha påverkat 

validiteten, då vi eventuellt missat artiklar som hade kunnat vara relevanta för vårt arbete. 

Hade vi haft en bättre sökstrategi från början hade vårt resultat blivit mer tillförlitligt.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

När vi letade efter forskning relaterad till våra frågeställningar märkte vi att det var få studier 

som genomförde sina undersökningar med ett kritiskt perspektiv. De flesta studierna visade 

att utomhuspedagogik gav ett ökat intresse för naturvetenskapsämnet men få ifrågasatte om 

samma resultat hade kunnat uppnås i ett klassrum. Vi efterlyser därför mer forskning som 

genomför jämförande studier för att få ett klarare resultat på utomhusundervisningens 

påverkan. Vi anser även att utomhuspedagogikens påverkan av kunskaper och intresse i 

naturvetenskap är ett relativt outforskat område som skulle behöva mer forskning, då de flesta 

studier har fokus på hälsa och miljöfrågor. Däremot anser vi att ROSE-projektet är ett bra 

exempel på studie som undersöker vad elever vill lära sig i naturvetenskap.  

6.4 Slutsats 

Det är svårt att finna forskning som bevisar att utomhuspedagogik är effektivt, då ett lärande 

alltid sker i all undervisning. Vi kan inte visa att ett mer effektivt lärande sker utomhus, vi kan 

bara anta det baserat på vad vårt resultat och tidigare forskning visar. Vi vet dock att det är 

viktigt att barn får vara ute i naturen och utforska och samla egna erfarenheter. De unika 

lärtillfällena som finns i naturen kan hjälpa till att öka elevernas intresse och kunskaper i 

naturvetenskap. För att undervisningen ska bli lyckad måste läraren ha ett tydligt mål med 

undervisningen som sedan måste följas upp i klassrummet. Avslutningsvis kan 

utomhuspedagogik ses som en mycket bra kompletterande undervisningsmetod även om det 

kan vara tidskrävande och utmanande för både lärare och elever.  
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Bilaga 1 

Tabell 2: inkluderings- och huvudsakliga exkluderingskriterier 

Inkluderingskriterier Huvudsakliga exkluderingskriterier 

Grundkrav: Artikeln är kritiskt granskad (Peer 

Reviewed) med fokus på utomhuspedagogik och 

naturvetenskap i grundskolan 

Artiklar med för stor inriktning på 

utomhuspedagogik i samband med andra 

skolämnen än naturvetenskap 

Artikeln har även fokus på intresse Artiklar med för stor inriktning på 

utomhuspedagogikens påverkan på elevens hälsa 

Artikeln har även fokus på motivation Artiklar med för stor inriktning på 

äventyrspedagogik 

Artikeln har även fokus på lärande Artiklar med undersökningar gjorda på åldrar över 

grundskolenivå 

Artikeln har även fokus på hur lärare kan använda 

sig av utomhuspedagogik 

Artiklar med för stor inriktning på hur 

utomhuspedagogiken påverkar elevers 

samarbetsförmåga 

 Artiklar med för stor inriktning på praktiskt lärande 

  Artiklar med för stor inriktning på miljöfrågor eller 

miljömedvetenhetens utveckling 

  Artiklar med för stor inriktning på om elever får 

tillgång till utomhuspedagogik 
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Bilaga 2 

Tabell 3: inkluderade artiklar 

Författare Titel Metod 

Rios, José M.; Brewer, Jessica Outdoor Education and Science Achievement ERIC 

 Rickinson, Mark; Dillon, Justin; 

Teamey, Kelly; Morris, Marian; 

Choi, Mee Young; Sanders, Dawn; 

Benefield, Pauline 

A review of research on outdoor learning Manuell sökning 

Cahyono, Adi; Samsi, Sudarsono Increasing Motivation and Science Learning 

Achievement Through the Implementation of 

Outdoor Cooperative Learning Model in Class 

VIII SMP 2 Banguntapan Academic Year 

2015/2016 

ERIC 

Uitto, Anna; Juuti, Kalle; Lavonen, 

Jari; Meisalo, Veiljo 

Students' interest in biology and their out-of-

school experiences 

ERIC 

Carrier, Sarah J. The Effects of Outdoor Science Lessons with 

Elementary School Students on Preservice 

Teachers’ Self-Efficacy 

ERIC 

Carrier, Sarah J.; Tugurian, Linda 

P.; Thomson, Margareta M.  

Elementary Science Indoors and Out: Teachers, 

Time, and Testing  

 ERIC 

Fägerstam. E & Blom. J Learning biology and mathematics outdoors: 

effects and attitudes in a Swedish high school 

context 

Manuell sökning 
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Bilaga 3 

Självvärdering 

Samarbetet mellan författarna har fungerat väl. Under arbetets gång har arbetet fördelats på ett 

rättvist sätt, där båda varit involverade i samtliga delar. Dock har vissa delar av arbetet delats 

upp, men i slutändan har båda författarna granskat texten och kommit med förslag på nya 

tillägg och ändringar. Artiklarna delades upp och sammanfattades av både Frida och Julia, och 

sammanställdes sedan av Julia medan Frida skrev mer på metoden och tabellerna. 

Sammanfattning, inledning och diskussion skrevs ihop medan bakgrunden delades upp mellan 

båda författarna. Genom diskussioner och gemensamma beslut har artiklarna valts ut och lett 

till ett resultat som båda författarnas känner sig nöjda med.  


