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Sammanfattning  
 
Litteraturstudien tar sin utgångspunkt i användandet av lärandemiljöer utanför klassrummet. Två 
begrepp bearbetas: ´outdoor education´ och ´out-of-school learning´. Denna litteraturstudie avser att 
jämföra fyra centrala studier inom de båda ovan nämnda begreppen för att sammanställa och 
analysera vad de behandlar. Likheter och skillnader i användningen av de båda begreppen lyfts fram. 
Förutom detta komparativa syfte är syftet också att redogöra för huruvida skolor kan använda dessa 
båda perspektiv i den naturvetenskapliga undervisningen i grundskolans senare årskurser. 
 
I den första delen av analysen som behandlar studiens komparativa syfte framgår att det främst är 
likheter mellan de båda begreppen som återfinns, som exempelvis att de berör både de kognitiva och 
affektiva dimensionerna samt vikten av att ta tillvara på elevers erfarenheter. De båda begreppens 
innebörder är breda och innefattas bland annat av att förlägga undervisning utanför klassrummet men 
också att ta in omgivningen i klassrummet. I den andra delen av analysen som behandlar 
tillämpningar av de båda perspektiven framkommer att ´outdoor education´ och ´out-of-school 
learning´ med fördel kan användas i grundskolans senare årskurser då användandet bland annat visat 
sig ge positiva effekter på elevers motivation och intresse samt att naturvetenskapen blir mer autentisk 
för eleverna.  Flera av studierna använder sig av ´outdoor education´ och ´out-of-school learning´ för 
att belysa miljö- och hållbarhetsfrågor. 
 
Fem kategorier som berörs av ´outdoor education´ och ´out-of-school learning´ urskiljs i denna 
uppsats: elevers lärande, hälsoaspekter, arbetssätt, elevers roller och elevers erfarenheter. 
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1. Inledning 

Har du någon gång besökt ett museum? Ett science center? En sjö? En park?  En skog? En 

lekplats? Ditt svar blir troligtvis ja. Antagligen har du besökt en sådan plats på din fritid, alltså 

inte under arbets- eller skoltid. Dessa ovan beskrivna miljöer är dock inget som endast 

används för fritidssysslor utan är exempel på platser som också används i utbildningssyfte. 

Många grundskole- och gymnasieelever får under skoltid besöka sådana här miljöer som en 

del i sin utbildning. Skolan står inte ensam utan finns i en omgivning med många 

kunskapskällor (Skolverket, 2011). En del skolor har alltså anammat detta och använder sig 

av miljöer utanför skolan i sin undervisning. 

 

Under min lärarutbildning har jag fått upp ögonen för att en övervägande del av eleverna inte 

ser nyttan med att lära sig naturvetenskap i skolan. Eleverna ser inte de naturvetenskapliga 

ämnena som meningsfulla och betydelsefulla för sig själva. Dessa uppgifter har framkommit 

ur ROSE-data1 (Sjøberg, 2010). Användning av lärandemiljöer utanför skolan skulle kunna 

bidra till att elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena ökar. Bennett, Lubben och 

Hogarth (2007) har arbetat igenom 17 studier från åtta länder vilka alla belyser effekterna av 

att använda stimulerande miljöer i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Bennett et 

al. (2007) kommer i sina slutsatser bland annat fram till att sådan undervisning kan bidra till 

att eleverna får en mer positiv attityd gentemot de naturvetenskapliga ämnena.  

 

Enligt skollagens femte paragraf skall skolan vila på vetenskaplig grund (SFS 2010:800). Det 

gäller både ämnesinnehåll och undervisningsmetoder. Skolans arbetsmetoder skall formas och 

utforskas vetenskapligt (Arfwedson, 2003). Ett aktuellt forskningsfält är det som berör lärande 

och undervisning i miljöer utanför klassrummet. Det är relevant för lärarkåren och 

lärarutbildningen men också för de aktörer i samhället som på något sätt arbetar med detta. 

Framförallt är det relevant för de lärare som arbetar med de naturvetenskapliga ämnena i 

skolan då eleverna ofta inte ser betydelsen av att tillägna sig kunskap i dessa ämnen. Denna 

uppsats belyser två utvalda begrepp, ´outdoor education´ och ´out-of-school learning´, som 

används inom det forskningsfält som handlar om lärandemiljöer utanför klassrummet.  

  

                                                
1 ROSE står för The Relevance of Science Education 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs ett antal begrepp och undersökningar som är relevanta för att motivera 

val av syfte och frågeställning. Innehåll från detta kapitel kommer även att användas i 

uppsatsens analysdel. 

 

2.1. Lärande  
Människan relaterar hela tiden till sin omvärld på så sätt att hon söker mening och förståelse 

genom olika slags lärande. Lärande hänger tätt samman med uppmärksamhet – vi fokuserar 

på något som vi sedan bearbetar och problematiserar. När man lär sig något får man större 

vetskap, ökad förståelse eller djupare färdighet och dessa kunskaper och färdigheter är viktiga 

både för individen själv men också i det större sammanhanget (Lindström & Pennlert, 2009).  

 

2.2. Kunskap 
Kunskap hänger tätt samman med lärande och att ha kunskap innebär att ha kunskap om 

någonting eller att ha färdighetskunskap det vill säga kunskap i handling (Lindström & 

Pennlert, 2009). Kunskap hänger också tätt samman med undervisning eftersom kunskap kan 

ses som undervisningens innehåll (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011). En syn på 

kunskap som Gustavsson (2002) lyfter fram är att kunskapen tar sin utgångspunkt i våra 

handlingar samt att kunskap börjar i oss själva. För att vi skall kunna utveckla denna kunskap 

måste vi lära känna den omvärld som finns runtomkring oss (Lindström et al., 2011). Sedan 

en tid tillbaka talas det om fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet och dessa kan ses som olika nivåer av kunnighet (Lindström & Pennlert, 2004; 

SOU 1992:94). Dessa fyra kunskapsformer är dock inspirerade av Aristoteles 

kunskapsfilosofiska syn vilken handlar om tre sorters kunskap: episteme, techne och fronesis 

(Gustavsson, 2002). Den första, episteme, har en teoretisk prägel och handlar om den säkra 

kunskapen vilken förklarar världen, naturen, samhället och människan för oss. Reflektion och 

undersökning hör till denna typ av kunskap. Således är kunskapsformen episteme av teoretisk-

vetenskaplig karaktär (Gustavsson, 2002). Övriga två kunskapsformer är av praktiskt slag, 

techne handlar om hantverk och skapande verksamheter, så kallad praktisk-produktiv kunskap 

medan fronesis har mer av etiskt, social och politisk karaktär, så kallad praktisk klokhet 

(Gustavsson, 2002). Fronesis kan kopplas samman med förståelse och förtrogenhet. De tre 

kunskapsformerna episteme, techne och fronesis kan sammanfattas som vetandet, kunnandet 
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och klokheten. Trots att de är gamla teorier präglar de vårt sätt att se på kunskap än idag 

menar Gustavsson (2002).  

 

2.3. Undervisning 
Undervisning är komplex och består av många delar och det råder ingen allmän enighet om 

dess innebörd (Lindström & Pennlert, 2009). Den är dels intersubjektiv vilket betyder att det 

är något som sker mellan minst två subjekt, vilka bygger något gemensamt, dels interaktiv 

vilket innebär att den bygger på någon slags handling (Lindström & Pennlert, 2009). 

Undervisning handlar dock enligt författarna om att utveckla lärprocesser där olika 

ämnesinnehåll bearbetas. Där är metoden en viktig del för att bearbeta ett innehåll, 

exempelvis observationer, fältstudier eller studiebesök (Lindström & Pennlert, 2009). Det 

kunskapsinnehåll som skall bearbetas i undervisningen beskrivs i lgr-11(läroplan för 

grundskolan 2011) som centralt innehåll för respektive skolämne (Lindström et al., 2011). 

Nedan ges exempel på en del av det centrala innehåll som undervisningen i biologi skall 

behandla i årskurs sju till nio: 

 
 Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och 

samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 
 Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om 

biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. 
 Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden 

mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i 
jämförelse med regionala eller globala ekosystem.  

 Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och 
utvärdering. 

 Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling. 
 Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och 

teorier. 
 Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 
 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och 

samhällsdiskussioner med koppling till biologi. (Skolverket, 2011 s. 114-115).   
 

 

För både biologi, fysik och kemi gäller att eleverna skall få redskap för att kunna bidra till en 

hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Eleverna skall också lära sig naturvetenskapliga 

arbetsmetoder samt att kommunicera och ta ställning (Skolverket, 2011). Lgr-11 har fyra 

perspektiv vilka skall genomsyra undervisningen i alla skolämnen: ett historiskt perspektiv, 



4 
 

ett miljöperspektiv, ett internationellt perspektiv samt det etiska perspektivet (Skolverket, 

2011).  

 

I undervisningssammanhang talas det ibland om undervisningsmodeller. Begreppet 

undervisningsmodeller är omtvistat menar Arfwedson (2003). En så kallad 

undervisningsmodell är den vetenskapsorienterade undervisningsmodellen och ett känt 

begrepp i det sammanhanget är ´learning by doing  ́vilket användes av Dewey (Arfwedson, 

2003). Dewey ansåg att processer som sker i samhället är identiska med utbildningsprocesser. 

Han menade att undervisningen skall lära barnen att tänka, men inte vad de skall tänka. Han 

förespråkade också användandet av konkreta handlingar för att lösa praktiska problem och 

hävdade att den kunskap som elever bär med sig från skolan skall ses som ett resultat av 

aktiva handlingar och gjorda erfarenheter (Arfwedson, 2003). Eleverna skall enligt Dewey 

lära sig att tänka självständigt och reflekterande (Arfwedson, 2003). En annan central aspekt 

för Dewey är språket, han ser på språket som ett tankemässigt instrument vilket gör att vi 

lättare förstår innebörden av ett fenomen. Arfwedson (2003) antyder att språket således har en 

central roll för elevers förståelse och inlärning av naturvetenskap. En som också diskuterar 

språkets betydelse i undervisning och inlärning av de naturvetenskapliga ämnena är Sjøberg 

(2010). Han menar att språk är en slags teori om världen, språket delar upp verkligheten med 

hjälp av begrepp och dess förhållande till varandra. Sjøberg (2010) poängterar att detta är helt 

naturligt eftersom naturvetenskapen kommit till i en språklig kontext. 

 

En central del i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena i skolan är att hjälpa eleverna 

att observera det vi vill att de skall observera utifrån kursplanens innehåll menar Sjøberg 

(2010). Observation har en central plats i naturvetenskaplig undervisning i skolan och handlar 

om att studera verkligheten och således kan observationer inte avskärmas från sitt sociala och 

ämnesmässiga sammanhang (Sjøberg, 2010). I en naturvetenskaplig observation får eleverna 

se och beskriva verkligheten med hjälp av det naturvetenskapliga språket och tillhörande 

teorier understryker Sjøberg (2010). Ytterligare en författare som belyser språket är Strid 

(2007) som säger att: Det är i vardagliga samtal mitt ute i ”verkligheten” som orden föds och 

språket formas. Vi gör nya erfarenheter, tar emot nya intryck, drar slutsatser, planerar, och 

allt ges språkligt uttryck, kläds i ord (a.a., s. 189).  

 

Andra pedagoger, förutom Dewey, som också poängterat vikten av kontakten med 

verkligheten i lärandesammanhang är Maria Montessori, Célestina Freinet och Ellen Key 
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(Szczepanski, 2007).  Samtliga betonar sinnena, fantasin samt praktisk kunskap men för de 

två förstnämnda är också natur- och kulturupplevelsen en källa till kunskap (Szczepanski, 

2007).  

 

2.4. Elevers attityder och prestationer 
ROSE är ett forskningsprojekt som använder sig av data insamlad från omkring 40 länder där 

frågor ställs till elever i 15-årsåldern. I projektet studeras elevers förhållande till de 

naturvetenskapliga ämnena och teknikämnet med fokus på de affektiva dimensionerna 

(ROSE, 2013). Ur ROSE-data framkommer bland annat att erfarenheter utanför skolan, så 

kallade ´out-of-school experiences´, har betydelse för elevers attityder gentemot 

naturvetenskap och teknik och viljan att lära sig dessa ämnen i skolan (ROSE, 2013). ROSE-

data visar att elever inte är särskilt förtjusta i de naturvetenskapliga ämnena såsom de 

undervisas och framställs i skolan och de flesta tycker sämre om dessa ämnen än om övriga 

skolämnen (Sjøberg, 2010). Uppgifter framkommer också som visar på att intresset för 

naturvetenskap skiljer sig mellan pojkar och flickor samt att få elever ser relevansen av den 

naturvetenskapliga kunskapen i det vardagliga livet (Sjøberg, 2010).   

 

Vart tredje år genomförs en internationell kunskapsmätning kallad PISA (´Programme for 

International Student Assessment´) av 15-åringars kunskaper i bland annat naturvetenskap. 

Det har hittills genomförts fem PISA-undersökningar och Sverige har deltagit i samtliga 

(Skolverket, 2013a). Den senaste PISA-undersökningen, PISA 2012 visar på en dyster bild 

dels då svenska elevers kunskapsresultat i naturvetenskap har försämrats från tidigare år och 

dels för att Sverige har sämsta utvecklingen av alla OECD-länder. Resultaten visar att både 

hög- och lågpresterande elevgrupper presterar sämre i de naturvetenskapliga ämnena jämfört 

med tidigare år men att de sistnämnda har tappat mest (Skolverket, 2013b).  

 

2.5. Användandet av meningsfulla sammanhang 
Lärandemiljöer utanför klassrummet skulle kunna ses som meningsfulla sammanhang. Att 

sätta in den naturvetenskapliga undervisningen i skolan i meningsfulla sammanhang har visat 

sig ge positiva effekter på elevers attityder gentemot dessa ämnen (Bennett et al., 2007). 

Bennett et al. (2007) har granskat 17 studier från åtta länder i syfte att belysa effekterna av 
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kontext- och STS2-baserat lärande, vilket handlar om att använda meningsfulla sammanhang 

för att öka elevers förståelse av naturvetenskap. Författarna fokuserar på elever i åldrarna 11-

18 år. Efter användandet av STS kan författarna se en skillnad på de affektiva dimensionerna 

hos eleverna såsom elevers attityder, intressen, åsikter och värderingar gentemot 

naturvetenskap. Bennett et al. (2007) kommer också fram till att könsskillnader utjämnas samt 

att man i naturvetenskap i skolan med fördel kan arbeta tvärvetenskapligt och 

samhällskopplat. Några som också belyser användandet av meningsfulla sammanhang är 

Anders Szczepanski3 och Lars Owe Dahlgren4, som byggt upp en kunskapsbas om detta i 

Sverige. Szczepanski (2007) talar om vikten av att använda landskapet och ett så kallat 

platsbaserat lärande och Dahlgren (2007) talar om förståelse genom sammanhang – om att 

låta undervisningen ta sin början i verkliga fenomen, situationer och händelser och sedan 

använda begrepp för att förstå det man nyss erfarit. Vad som är ett meningsfullt sammanhang 

går dock självklart att diskutera.  

 

  

                                                
2 STS står för Science, Technology and Society och handlar om att skolans naturvetenskapliga ämnen skall sättas 
i samband med både samhälle och teknologi. STS handlar också om att göra de naturvetenskapliga ämnena mer 
praktiska och tillämpsorienterade (Sjøberg, 2010). 
3 Anders Szczepanski är chef för Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet. 
Han arbetar med utomhuspedagogik och har skrivit ett antal böcker och skrifter (Dahlgren, Sjölander, Strid, & 
Szczepanski, 2007).  
4 Lars Owe Dahlgren var professor i pedagogik vid Linköpings universitet med inriktning didaktik. Hans 
forskningsfält var bland annat utomhuspedagogik (ibid.) 
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3. Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats redogörs för innebörden av två av de begrepp som används inom det 

forskningsfält vilket berör den undervisning som skolan bedriver i lärandemiljöer utanför 

klassrummet. Begreppen är ´outdoor education´ och ´out-of-school learning´. Syftet är att 

sammanställa och analysera ett antal aktuella studier inom dessa två områden för att göra 

jämförelser av vad de behandlar. Studien har således ett komparativt syfte. Vidare ingår i 

analysen hur skolor kan tillämpa perspektiven i konkret undervisning inom 

naturvetenskapliga ämnen i grundskolans senare årskurser.  

 

 Vilka likheter och skillnader finns i användningen av begreppen ´outdoor education´ 

och ´out-of-school learning  ́så som de kommer till uttryck i ett antal aktuella studier? 

 Vad säger dessa studier om hur skolor kan använda dessa två perspektiv, ´outdoor 

education´ och ´out-of-school learning ,́ i naturvetenskaplig undervisning i den 

obligatoriska skolans senare årskurser? 

 

3.1. Avgränsning 
Inom det forskningsfält som berör undervisning i lärandemiljöer utanför klassrummet finns 

det olika begrepp som används. I denna uppsats berörs begreppen5 ´outdoor education´ och 

´out-of-school learning .́ Varför dessa begrepp valts beror på att Fägerstam (2012) bland annat 

använder sig av dessa i sin studie Space and Place: Perspectives on outdoor teaching and 

learning. Fägerstams avhandling (2012) har publicerats på Skolverkets hemsida som en del av 

arbetet med skolutveckling med fokus på didaktisk forskning, därför anser jag att den har hög 

legitimitet. I sammanställningen av studier jämförs fyra aktuella forskningsartiklar, två inom 

varje delområde. Fyra studier anser jag är rimligt i förhållande till uppsatsens omfång. Vidare 

i uppsatsen fokuseras på hur skolor i Sverige skulle kunna använda sig av ´outdoor education´ 

och ´out-of-school learning´ i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans senare årskurser, 

eftersom dessa ämnen och åldrar generellt anses svåra baserat på data som PISA-

undersökningarna och ROSE tagit fram. Det är också dessa ämnen och åldrar som fokuseras 

på i undersökningarna från PISA och ROSE som jag utgått från.  

  

                                                
5 Jag har valt två engelska begrepp. ´Outdoor education´ översätts ofta till utomhuspedagogik men för ´out-of-
school learning´ har jag inte funnit någon entydig översättning. 
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4. Metod 

Denna uppsats är av typen litteraturstudie vilket innebär att den baseras på tidigare forskning 

inom det valda ämnesområdet. Forskningen läses och analyseras utifrån syfte och 

frågeställningar (Hartman, 2003).  Barajas-Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver de olika stegen i vad de kallar för en systematisk litteraturstudie: 

 Motivera varför studien görs (problemformulering) 
 Formulera frågor som går att besvara 
 Formulera en plan för litteraturstudien 
 Bestämma sökord och sökstrategi 
 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter 
 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 
 Analysera och diskutera resultat 
 Sammanställa och dra slutsatser (a.a., s. 32) 

 
Min litteraturstudie bygger på dessa steg, de tre första punkterna är redovisade i kapitel ett till 

tre. Tredje till sjätte punkten ovan kommer att beskrivas och diskuteras i detta kapitel. De två 

sista punkterna behandlas i kapitel fem, sex och sju. De båda huvuddelarna i 

litteraturgenomgången (kapitel fem) är benämnda ´outdoor education´ och ´out-of-school 

learning´ och inleds med en introduktion till begreppen såsom de kommit att beskrivas och 

användas i några tidigare studier. Vidare i litteraturgenomgången redogörs för två studier 

under rubriken ´outdoor education´ vilka benämns studie ett och studie två samt för två 

studier under rubriken ´out-of-school learning´ vilka benämns studie tre och studie fyra. 

Dessa fyra studierna används sedan i analysen (kapitel sex) för att jämföra vad de behandlar 

samt hur skolor skulle kunna använda sådan undervisning. Således är analysen en 

sammanslagning av resultat och diskussion. Det sista kapitlet består av slutsatser.   

 

4.1. Sökord & sökstrategi 
Artikelsökningen genomförs via databaser på Linköpings universitetsbibliotek. Linköpings 

Universitetsbibliotek har en söktjänst, ´UniSearch´, vilken ger möjlighet att söka artiklar i 

flera databaser på samma gång. ´UniSearch´ är också sammankopplad med andra källor som 

exempelvis böcker, tryckta tidskrifter och rapporter (UniSearch, 2013). Vid sökning används 

en funktion i ´UniSearch´ vilken begränsar sökandet till att endast visa kvalitetsgranskande 

tidsskrifter. Sökord som används är: 

“outdoor education” AND science AND Sweden i olika kombinationer  

“out-of-school learning” AND science 
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´UniSearch´ har också en funktion som möjliggör att söka efter artiklar som relaterar till en 

svensk kontext, vilken används i denna uppsats. Eftersom det har skrivits och skrivs många 

artiklar inom dessa områden begränsas sökningen till de senaste tio åren då jag vill jämföra 

aktuella studier. En sökning i ´UniSearch´ den 26 november 2013 ger 2698 vetenskapliga 

artiklar för ”outdoor education” för de senaste tio åren och för ”out-of-school learning” blir 

antalet träffar 589. I kombination med ordet ´Sweden´ blir träffarna för ”outdoor education” 

144 stycken. ”Out-of-school learning” i kombination med ´Sweden´ ger 34 träffar, dock inga 

relevanta. I kombination med Science fås 399 träffar. Många artiklar sorteras bort eftersom de 

inte är relevanta för valt syfte och valda frågeställningar. I urval av artiklar skannas samtliga 

träffar igenom och i första hand studeras nyckelord, titlar och sammanfattningar och dessa 

läses utifrån valt syfte och valda frågeställningar. För att ta hjälp att hitta övriga artiklar av 

värde och relevans, exempelvis till introduktionen av begreppen, används aktuella 

avhandlingar inom dessa områden. För att hitta dessa avhandlingar används databasen Libris, 

och avhandlingarna har återkommande referenser vilka undersöks vidare.  

 

De artiklar som väljs ut till att jämföras är fyra stycken, två inom ´outdoor education´ och två 

inom ´out-of-school learning .́ För ´outdoor education´ är första studien mer bred medan 

andra studien är en fallstudie i grundskolans senare år. Båda relaterar dock till en svensk 

kontext. Liknande gäller för ´out-of-school learning´, där är tredje studien mer bred och 

relaterar till ett flertal länder medan fjärde studien är en fallstudie i obligatoriska skolans 

senare årskurser i Tyskland. Samtliga fyra artiklar relaterar till skolans miljö. Utöver dessa 

artiklar väljs centrala artiklar ut, vilkas referenser ofta återkommer i olika sammanhang, för 

att användas till introduktionen av begreppen.  

 

4.2. Kritiskt värdera och kvalitetsbedöma litteraturen 
De fyra centrala artiklarna som används för att jämföra vad de behandlar är följande: 

Studie 1:  An educational tool for outdoor education and environmental concern (Sandell & 

  Öhman, 2013).  

Studie 2:  Learning biology and mathematics outdoors: effects and attitudes in a Swedish 

 high school context (Fägerstam & Blom, 2013).  

Studie 3:  Towards a More Authentic Science Curriculum: The contribution of out-of-school 

 learning (Braund & Reiss, 2006).  
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Studie 4:  Out-of-school learning in the botanical garden: Guided or self-determined 

 learning at workstations? (Wiegand, Kubisch, & Heyne, 2013).  

 

Samtliga artiklar som används i denna uppsats har publicerats i vetenskapliga tidsskrifter som 

är kritiskt granskade, även kallat kollegialt granskade. Detta har säkerställts dels genom 

funktionen i ´UniSearch´ så kallad ´Scholarly (Peer Reviewed) Journals´ och dels genom 

´Ulrichsweb´ vilken är en databas som innehåller information om bland annat tidsskrifter och 

elektroniska publikationer.  Barajas et al. (2013) lyfter fram att en vetenskaplig artikel, 

förutom att vara ett originalarbete, skall vara tillgänglig och tillförlitlig vilket betyder att den 

skall gå att hitta i databaser samt ha en vedertagen disposition, form, och struktur. Samtliga 

fyra artiklar som används för att jämföras lever upp till de krav som Barajas et al. (2013) 

ställer på en vetenskaplig artikel. Flertalet av artiklarna som används i uppsatsens bakgrund 

och introduktion lever också upp till dessa krav. 

 

4.3. Metoddiskussion 
I sökningen av artiklar som används för ett komparativt syfte återfinns inga av relevans för 

´out-of-school learning´ kopplat till en svensk kontext, således används studier från andra 

länder. Vad gäller ´outdoor education´ används dock studier vilka relaterar till en svensk 

kontext. I analysen jämförs samtliga fyra studier och kopplas till användning i svensk skola 

vilket anses berättigat trots att den tredje och fjärde studien inte relaterar till en svensk 

kontext. Dessa två studier är dock generella och både arbetssätt och slutsatser kan tillämpas i 

svensk skola. Jag har valt att jämföra fyra studier eftersom jag finner det rimligt i förhållande 

till uppsatsens omfång. Det skulle likväl gå att välja andra studier för att svara på valda 

frågeställningar i denna uppsats eftersom det under de senaste tio åren har skrivits mycket 

inom de valda områdena. De fyra studier jag har valt att använda i ett komparativt syfte är de 

som jag finner mest relevanta av de studier som jag har skannat igenom med tanke på syfte, 

frågeställning och avgränsning.  

 

Denna uppsats bygger på av andra redan gjorda studier. Studierna som används för ett 

komparativt syfte är primärkällor. Alvesson och Sköldberg (2008) belyser det faktum att 

forskningsprocesser är som rekonstruktioner av verkligheten samt att forskaren hela tiden 

tolkar och endast lyfter fram utvalda upplevelser, situationer, relationer etcetera och således 

kan det finnas alternativa tolkningar och sammanhang som inte lyfts fram. För andra och 
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fjärde studien i denna uppsats gäller att forskaren gjort en slags lektionskonstruktion för att 

göra studier på denna och i första och tredje studien har forskarna gått igenom tidigare studier 

för att dra slutsatser utifrån dem. I båda fall gäller det som Alvesson och Sköldberg (2008) 

poängterar – att forskarna tolkar och värderar vad som är relevant. Detsamma gäller för denna 

uppsats. Detta var det sista i metodkapitlet. Nu följer litteraturgenomgång.  
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5. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången består av två huvudrubriker. För varje huvudrubrik ges först en kort 

introduktion till begreppen sedan följer de utvalda studierna. Vardera studie är indelad i två 

delar där den första avser att användas i analysens första komparativa del och den andra avser 

att användes i analysens andra del, vilken berör skolors tillämpningar av de båda 

perspektiven. 

5.1. ´Outdoor education´ 

5.1.1. Introduktion 
Det mest förekommande ordet som används för att beskriva aktiviteter i lärandemiljöer 

utanför klassrummet är ´outdoor education´ (Fägerstam, 2012). Aktiviteter som segling, 

skidåkning och bergsklättring tillsammans med fältstudier har traditionellt sett representerat 

´outdoor education´ (Nicol, 2002).  Definitionen av ´outdoor education´ har dock ändrats över 

tid och används idag mer brett (Nicol, 2002). Fägerstam (2012) understryker att det är ett 

mångfacetterat forskningsfält som innefattar äventyrsundervisning, ledarskapsförmåga, 

friluftsliv, människans relation till naturen, fältstudier och skolbaserat lärande i olika ämnen. 

Aktiviteter som att besöka museer eller fabriker skulle också kunna räknas som ´outdoor 

education´, trots att dessa aktiviteter sker inomhus menar Fägerstam (2012). Det signifikanta 

är att fokus ligger på att undervisningen skall vara erfarenhetsbaserad och ske i en kontext 

utanför klassrummet (Fägerstam, 2012).  

 

Nicol (2003) anser att användandet av ´outdoor education´ kan leda till en hållbar och 

miljömedveten undervisning samt ett hållbart levnadssätt. Författarens förslag är att kalla 

detta för ´outdoor environmental education´. Att lära sig om naturen och omgivningen 

omkring oss menar Nicol (2003) är en central del i ´outdoor environmental education´. 

Adkins och Simmons (2002) har sammanställt en begreppsdefinition över tre begrepp som 

ligger mycket nära varandra och därmed är svåra att skilja åt. Det första är ´outdoor 

education´ som de menar främst handlar om var aktiviteten äger rum, det andra är 

´experiential education´ vars fokus främst ligger på de processer som äger rum, och det tredje 

är ´environmental education´ som fokuserar på de förmågor som en individ behöver besitta 

för att kunna göra medvetna och hållbara val. De understryker dock att definitionerna har 

förändrats över tid samt att alla forskare inte är överens om vad som skiljer dem åt (Adkins & 

Simmons, 2002). Det finns också en skillnad mellan huruvida olika länder använder 

begreppet ´outdoor education´ och detta är något som enligt Bentsen, Mygind och Randrup 
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(2009) är ett möjligt forskningsfält. Således kommer denna uppsats beröra hur begreppet 

används relaterat till en svensk kontext. Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) 

använder i en studie, som också översatts till engelska, ´outdoor education´ och 

utomhuspedagogik6 synonymt. I Sverige finns något som kallas för Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogik (NCU, 2013). NCU:s definition av utomhuspedagogik är följande: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär: 

- att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 
- att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 
- att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (NCU, 2013) 

 
Nedan redogörs för två studier, studie nummer ett och studie nummer två, vilka båda relaterar 

till begreppet ´outdoor education  ́kopplat till en svensk kontext. 

 

5.1.2. Studie 1 
5.1.2.1. Studiens syfte och behandling av ´outdoor education´ 

En nyligen publicerad studie An educational tool for outdoor education and environmental 

concern (Sandell & Öhman, 2013) behandlar en del av det innehåll som omsluts av begreppet 

´outdoor education´. Studien baseras på teoretiska perspektiv och modeller som har utvecklats 

i ett antal svenska studier de senaste tio åren vilka alla berör människans relation till 

landskapet (Sandell & Öhman, 2013). Syftet med studien är att komma fram till en modell för 

´outdoor education´ och Sandell och Öhman (2013) landar i en modell som behandlar 

´outdoor education´ kopplat till omsorg om miljön. Författarna talar om att ´outdoor 

education´ bland annat innefattar ´outdoor learning´ och ´adventure education .́ De menar att 

´outdoor education´ länge har setts som ett redskap för att värna om naturen men att studier 

visat att en sådan effekt är svår att garantera då det är många faktorer som påverkar 

människans omsorg om naturen samt att omtanke för naturen är ett brett fält (Sandell & 

Öhman, 2013). Författarna menar att vissa forskare simplifierar och generaliserar innehållet i 

´outdoor education´ i ett försök att förklara växelspelet mellan några av de sociala fenomen 

                                                
6 Utomhuspedagogik betyder enligt Nationalencyklopedin (2013c) pedagogik som utgår från platsens betydelse 
för lärande. Fokus ligger på att det sker en växelverkan mellan upplevelser av autentiska platser och textbaserat 
lärande. Utomhuspedagogik bedrivs både i urbana och rurala (lantliga) miljöer och eleven vistas i dessa miljöer 
större delen av undervisningstiden.  
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som uppstår, till exempel utomhuserfarenheter och omtanke om miljön (Sandell & Öhman, 

2013). 

 

Sandell och Öhman (2013) kommer i sin studie fram till vad de kallar för ett didaktiskt 

verktyg i form av en modell vilken kan ses som en guide för de som vill använda sig av 

´outdoor education´. Denna modell hjälper pedagogen i sitt val av innehåll, plats, metod och 

materiel menar författarna. Vidare i sin studie kopplar författarna begreppet till hållbar 

utveckling men understryker dock att ´outdoor education´ är ett omfattande begrepp som 

används i olika former och till en rad olika syften (Sandell & Öhman, 2013). Författarna 

återkommer ofta till de erfarenheter som erhålls i användandet av ´outdoor education´, både 

sådana som är till för ett specifikt syfte, exempelvis att lära sig något, men också för 

välbefinnandet. ´Outdoor education´ kan användas för att lära sig omtanke om naturen och 

landskapet där landskapet kan vara både den närliggande skogen, skolgården, en fabrik, ett 

museum etcetera (Sandell & Öhman, 2013).    

 

5.1.2.2. Skolors användning 

Sandell och Öhman (2013) ger inga praktiska exempel för hur ´outdoor education´ kan 

användas specifikt i grundskolans senare årskurser utan deras förslag till hur ´outdoor 

education´ kan användas gäller mer generella undervisningsmetoder. Mycket av det de 

kommer fram till går dock att använda i skolans undervisning och författarna nämner 

naturvetenskap som ett möjligt syfte. Sandell och Öhman (2013) menar att man antingen kan 

utgå från en specifik aktivitet eller en specifik plats när man skall använda sig av ´outdoor 

education´. Som lärare kan man ställa sig frågan om vilken typ av landskap jag behöver för 

den här aktiviteten eller för att uppnå det här syftet (Sandell & Öhman, 2013).  Som tidigare 

nämnts kan ´outdoor education´ användas för att arbeta med hållbar utveckling7 (Sandell & 

Öhman, 2013). Sandell och Öhman (2013) föreslår att erfarenheter samlas utomhus och att 

dessa erfarenheter sedan kan ligga till grund för diskussioner kring människans förhållande 

till naturen och miljön. Baserat på dessa erfarenheter kan diskussionen och reflektionerna 

också ledas in på samtal om miljömedvetenhet kring samhället i stort såsom exempelvis 

städer och transporter (Sandell & Öhman, 2013). Författarna menar att vad de kallar ´outdoor-

related experiences´ ofta är bra utgångspunkt för reflektion och diskussion angående ekologi- 
                                                
7 Hållbar utveckling är enligt Nationalencyklopedin (2013b) ett brett begrepp vilket bland annat innefattar 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet där naturen och ekosystemen är de två faktorer som sätter ramar för 
vad som är långsiktigt hållbart. Hållbar utveckling förutsätter ett globalt perspektiv samt ett långsiktigt tänk 
(Nationalencyklopedin, 2013b).   
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och utvecklingsfrågor såsom val av material med tanke på kretslopp och vem som har rätt att 

göra vad både mot andra människor, djur, växtlighet samt mot framtida generationer (Sandell 

& Öhman, 2013).  

 

5.1.3. Studie 2 
Fägerstam (2012) lyfter upp det faktum att ´outdoor education  ́i en skandinavisk kontext ofta 

är associerad med skolbaserat lärande som sker i natur- och kulturlandskap i närheten av 

skolan eller på skolgården. Fägerstam (2012) använder sig av uttrycket lärande och 

undervisning utomhus8.   

 

5.1.3.1. Studiens syfte och behandling av ´outdoor education´ 

En färsk studie, Learning biology and mathematics outdoors: effects and attitudes in a 

Swedish high school context (Fägerstam & Blom, 2013) fokuserar på lärande och 

undervisning i en utomhusmiljö för skolelever i årskurs sju till nio i Sverige. Fokus är främst 

på att lära sig biologi utomhus och studien talar om lärande och undervisning utomhus. Syftet 

med studien är att studera eventuella effekter på elevers hälsa och lärande genom 

undervisning utomhus på öppna gräsytor och i skog (Fägerstam & Blom, 2013).  

 

Vad gäller studiens användning av ´outdoor education´ väljer författarna att istället att tala om 

lärande och undervisning utomhus (Fägerstam & Blom, 2013). Författarna väljer att förlägga 

undervisningen i närheten av skolan, på skolgården eller den närliggande skogen och är noga 

med att understryka att undervisningen är skolbaserad – den är en del av det ordinarie 

skolarbetet. Författarna påpekar att många tidigare undersökningar som gjorts på lärande 

utomhus kopplat till biologi har ägt rum på specifika platser på vilka elever har fått göra 

studiebesök. Fägerstam och Blom (2013) poängterar att biologi passar bra att lära sig 

utomhus, ute i naturen, eftersom ämnet handlar om att studera den levande världen som finns 

omkring oss. Ytterligare en aspekt som kopplas till lärande och undervisning utomhus är de 

positiva effekter på hälsan som det medför, eleverna kände sig bland annat mer fokuserade 

och alerta när de undervisades utomhus (Fägerstam & Blom, 2013). Dessa affektiva 

dimensioner, tillsammans med kognitiva aspekter, är något som i studien starkt kopplas till 

användningen av utomhusmiljöer för lärande och undervisning (Fägerstam & Blom, 2013). 

När Fägerstam och Blom (2013) talar om att använda sig av lärande och undervisning 

                                                
8 Fritt översatt från ´outdoor teaching and learning´.  
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utomhus kopplar de detta till att man inkluderar världen utanför skolan och att elevers 

kunskaper blir knutna till autentiska erfarenheter. Författarna antyder dock att erfarenheter 

från den urbana världen och från internet är nog så viktiga, men att lära sig om närmiljön kan 

vara ett första steg (Fägerstam & Blom, 2013). Författarna belyser ett flertal gånger hur 

användandet av utomhusmiljöer i undervisningssammanhang stimulerar ett autentiskt lärande 

och menar att eleverna uppskattar detta. Eleverna kunde tack vare användandet av autentiska 

erfarenheter, de hade själva fått arbeta utomhus med olika projekt, lättare koppla ihop teori 

och praktik (Fägerstam & Blom, 2013). Till användningen av begreppen lärande och 

undervisning utomhus kopplas det långsiktiga lärandet då användningen av många sinnen, 

vilka kopplas på när man befinner sig utomhus, visat sig ge goda resultat för ett långsiktigt 

lärande (Fägerstam & Blom, 2013). Fägerstam och Blom (2013) belyser också vikten av 

förstahandserfarenheter kopplat till lärande och undervisning i naturvetenskap utomhus samt 

att eleverna får en möjlighet att se relevansen av naturvetenskap i sina egna liv. 

 

En aspekt som författarna kopplar till att använda uterummet som lärandemiljö är de sociala 

aspekterna som exempelvis samarbete och delaktighet (Fägerstam & Blom, 2013). De menar 

att fler elever visar delaktighet när undervisningen bedrivs utomhus än när den bedrivs 

inomhus samt att eleverna samarbetar mer utomhus. Ytterligare en aspekt som författarna 

kopplar till användandet av utomhusmiljöer i undervisningssammanhang är att flera sinnen 

hos eleverna aktiveras vilket har positiva effekter på lärandet och minnet (Fägerstam & Blom, 

2013).  

 

5.1.3.2. Skolors användning 

Studien kommer fram till att lära sig biologi i utomhusmiljöer är positivt både vad gäller de 

kognitiva och affektiva dimensionerna för elever i åldrarna 13-15 år och föreslår att man kan 

förlägga en del av lektionerna utomhus (Fägerstam & Blom, 2013). Studien visar också att 

lärare efter att ha testat att undervisa i biologi utomhus är positiva till detta sätt att arbeta på. 

Biologi är det skolämne som främst undersöks i Fägerstam och Bloms (2013) studie men 

biologi är ett brett skolämne som innefattar många delar. De delar inom biologi som testades 

att undervisa i utomhus var följande: evolutionsteori, cellbiologi, fylogeni, biologisk mångfald 

samt ekologi och eleverna arbetade på olika sätt med detta (Fägerstam & Blom, 2013). 

Arbetssätten som användes i studien var att elever fick vara ute för att samla in prover i form 

av växter och djur för att sedan titta på dem med mikroskop, de lekte också lekar och tävlade 

utomhus i syfte att lära sig biologi (Fägerstam & Blom, 2013). Eleverna fick också utomhus 
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arbeta med taxonomier, studera fåglar och göra exkursioner i skogen samt använda sig av så 

kallade naturrutor för att studera båda abiota och biota parametrar såsom temperatur, pH, flora 

och fauna (Fägerstam & Blom, 2013). Detta är alltså fullt möjligt för skolor att göra då det 

visat sig ge goda reslutat på de klasser vilken studien testats på. Testklasserna fick dock 

undervisning inomhus med jämna mellanrum, således varvades inomhus- och 

utomhusundervisning (Fägerstam & Blom, 2013). Skolor skulle också kunna undervisa 

utomhus i syfte att främja elevernas samarbete med varandra då testeleverna i Fägerstam och 

Bloms (2013) studie upplevt det positivt att få arbeta tillsammans utomhus.   

 

5.2. ´Out-of-school learning´ 

5.2.1. Introduktion 
Lauren Resnick (1987) var den första att tala om skillnaden mellan ´in-school learning´ och 

´out-of-school learning´ och vikten av att förstå att båda dessa är en del av elevernas liv. ´Out-

of-school learning´ har kommit att spela en viktig roll i naturvetenskaplig undervisning i 

skolan och omfattas bland annat av lärandeaktiviteter som sker utöver normala lektioner 

(Janiuk, 2013). ´Out-of-school learning´ påminner om ´outdoor education´, skillnaden är dock 

att den sistnämnda är mer förenad med aktiviteter som utgår från den formella 

klassrumsundervisningen menar Janiuk (2013). De lärandeaktiviteter som används i de båda 

undervisningsformerna är snarlika och således är upplevelsen densamma och liknande 

slutsatser kan dras från användandet av de båda undervisningsformerna (Janiuk, 2013). Tre 

vanliga miljöer som används i ´out-of-school learning´ är: ´children´s universities´, science 

centers och museer. Utöver dessa spelar media och informationsteknologi en viktig roll för 

´out-of-school learning´ då de uppmuntrar till aktivt lärande genom att ge tillgång till stora 

mängder information  (Janiuk, 2013). Att titta på TV och läsa tidningar omfattas således 

också av ´out-of-school learning ,́ fokus ligger då på vad, varför och hur man lär sig genom 

dessa medier (Adem, Tezcan, & Zafer, 2012).  Det bör tilläggas att ´out-of-school learning´ 

inte bara används inom ramen för skolan utan är ofta något som sker på elevernas fritid 

(Janiuk, 2013).  

 

Eshach (2007) har i en modell, se nedan, illustrerat skillnaden mellan vad han väljer att 

benämna icke-formellt9 naturvetenskapligt lärande och informellt naturvetenskapligt lärande i 

relation till ´out-of-school learning´. 

                                                
9 Fritt översatt från ´non-formal science learning  ́
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Eshach (2007) menar att denna modell fångar in karaktärsdragen i ´out-of-school learning´ 

och att icke-formellt lärande hör samman med planerade aktiviteter medan informellt lärande 

sker i aktiviteter som uppstår spontant (Eshach, 2007). I denna uppsats fokuseras på den 

undervisning som skolan bedriver och nedan redogörs för två studier, studie nummer tre och 

nummer fyra, som berör begreppet ´out-of-school learning .́ 

 

5.2.2. Studie 3 
5.2.2.1. Studiens syfte och behandling av ´out-of-school learning´ 

Bakgrunden till studien Towards a More Authentic Science Curriculum: The contribution of 

out-of-school learning (Braund & Reiss, 2006) är att flertalet elever i i-länder får ett 

svalnande intresse för de naturvetenskapliga ämnena när de kommer upp i de senare 

årskurserna i den obligatoriska skolan vilket i förlängningen leder till att allt färre elever 

väljer att läsa naturvetenskap på högre nivå. Syftet med studien är att presentera en modell 

bestående av tre olika delar: den faktiska världen (engelskans ´ actual world´) vilket handlar 

om fältstudier av olika slag; den presenterade världen (engelskans ´ presented world´) som 

exempelvis science centers, zoo och botaniska trädgårdar samt den virtuella världen 

Figur 1:   Skillnaden mellan icke-formellt och informellt naturvetenskapligt lärande. 
   Översatt och modifierad bild utifrån Eshach (2007, s.174). 
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(engelskans ´ virtual world´) vilken fokuserar på informations- och kommunikationsteknik 

såsom exempelvis media, dataspel och internet (Braund & Reiss, 2006). 

 

Braund och Reiss (2006) kopplar ´out-of-school learning  ́ till användandet av ´out-of-school 

contexts´ och ger exempel på möjliga miljöer. I sin artikel (Braund & Reiss, 2006) nämns 

också science centers som en möjlig miljö för ´out-of-school learning  ́och de kallar science 

centers för mindre formella kontexter. Författarna lyfter fram att användandet av ´out-of-

school contexts´ gör att naturvetenskapen blir mer autentisk än den naturvetenskap som 

presenteras i laborationer i klassrummet och vill se ´out-of-school learning´ som ett 

komplement till dessa (Braund & Reiss, 2006). De menar att en autentisk naturvetenskaplig 

undervisning i skolan skall bestå av experiment och arbetssätt som liknar det som naturvetare 

sysslar med i vad författarna kallar för den riktiga världen (´out-of-school´) som till 

exempelvis att använda mer öppna frågeställningar samt sådant som eleven själv kan relatera 

till.  Författarnas huvudsakliga fokus är huruvida användandet av ´out-of-school learning´ i 

form av att använda ´out-of-school contexts´ kan göra att elever upptäcker naturvetenskap och 

ser dess koppling till samhället (Braund & Reiss, 2006). De nämner också att användandet av 

´out-of-school contexts´ i undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena påverkar elevers 

attityder och förståelse.  

 

5.2.2.2. Skolors användning 

Braund och Reiss (2006) menar att ´out-of-school learning  ́dels bedrivs av skolan och dels av 

hemmet (på elevernas fritid). Vad gäller skolors användning av ´out-of-school learning´ 

menar de att dessa ovan nämnda världar skall ses som lärandekontexter som är komplement 

till den formella undervisningen som sker i skolan i form av exempelvis naturvetenskapliga 

laborationer. Skolor kan se på ´out-of-school learning´ som en möjlighet att låta elever bli 

delaktiga i aktiviteter som inte är möjliga i laborationssalen (Braund & Reiss, 2006). När det 

kommer till vilket naturvetenskapligt innehåll som ´out-of-school learning´ kan omfattas av 

menar Braund och Reiss (2006) att det är inte går att begränsa, ekologi har dock varit ett 

populärt område. Skolor kan använda ´ out-of-school learning´ för att ge eleverna en chans att 

komma i kontakt med stora frågor som exempelvis vad vi är gjorda av vad som är slutet för 

universum (Braund & Reiss, 2006). Detta genom att besöka platser som har specialutrustning 

såsom exempelvis elektronmikroskop eller stora teleskop (Braund & Reiss, 2006).  
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Skolor kan använda sig av olika miljöer när det kommer till användandet av ´out-of-school 

learning´. Som ovan beskrivs presenterar Braund och Reiss (2006) en modell för att visa på 

bredden av vad som omsluts av ´out-of-school learning ,́ exempel på aktiviteter som ges i 

studien är fältstudier, besöka museer, zoo, botaniska trädgårdar, industrier eller science 

centers samt användning av informations- och kommunikationsteknik. Författarna diskuterar 

vilka intentioner en skola kan ha när de använder sig av ´out-of-school learning  ́genom att 

besöka en miljö utanför skolan. Braund och Reiss (2006) lyfter problematiken, som andra 

författare pekat på, kring huruvida naturvetenskapliga idéer och lagar kan förenas med ett 

sådant besök. Författarna hävdar dock att när elever besöker eller undervisas i miljöer som 

förklarar och synliggör naturvetenskap på nya sätt brukar eleverna visa entusiasm, dessa 

miljöer öppnar upp för att förstå och lära sig mer (Braund & Reiss, 2006). 

 

5.2.3. Studie 4 
Botaniska trädgårdar10 är en miljö som används för ´out-of-school learning´ (Braund & Reiss, 

2006). Braund och Reiss (2004)  menar att botaniska trädgårdar kan hjälpa elever att förstå 

konsekvenser av vårt sätt att handla och hur våra val påverkar miljön både i ett lokalt och 

globalt perspektiv. Detta genom att reflektera över erfarenheter givna från botaniska 

trädgårdar och koppla dessa erfarenheter till elevernas vardag utanför skolan (Braund & 

Reiss, 2006). Vidare redogörs för en studie som använder sig av ´out-of-school learning  ́med 

hjälp av en botanisk trädgård. 

 

5.2.3.1. Studiens syfte och behandling av ´out-of-school learning´ 

En nyligen publicerad studie, Out-of-school learning in the botanical garden: Guided or self-

determined learning at workstations? (Wiegand et al., 2013), lyfter fram botaniska trädgårdar 

som en vad de kallar för informell lärandemiljö vilken kan användas i ´out-of-school 

learning´. Bakgrunden till studien är att tidigare undersökningar visat på att användandet av 

´out-of-school learning  ́ som att exempelvis besöka museer och science centers har visat sig 

ge positivt resultat för elevers kognitiva förmågor (Wiegand et al., 2013). Syftet med deras 

studie är att undersöka huruvida läraren påverkar elevers lärande i en informell lärandemiljö 

(Wiegand et al., 2013). Vad gäller hur författarna använder sig av begreppet ´out-of-school 

learning´ fokuserar de på att det är något som sker i informella lärandemiljöer och Wiegand et 

al. (2013) anser att botaniska trädgårdar är ett exempel på en miljö som lever upp till alla de 
                                                
10 Botaniska trädgårdar är enligt Nationalencyklopedin (2013a) en trädgård eller park där växter från olika delar 
av jorden odlas främst i syfte att användas för forskning och utbildning. 
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krav som ställs på en informell lärandemiljö. Författarna nämner bland annat den affektiva 

och visuella dimensionen – att eleverna kan se och reagera (Wiegand et al., 2013). En annan 

egenskap som författarna lyfter fram hos informella lärandemiljöer är att platsen måste 

besökas av eleverna (Wiegand et al., 2013). Författarna lyfter fram att miljöerna som används 

i ´out-of-school learning´ gör det möjligt att bedriva en undervisning som berör mer globala 

aspekter på miljöfrågor inom naturvetenskap. 

 

Författarna använder sig av en teori som på engelska heter ´Intrinsic motivation inventory 

(IMI)´ som utgångspunkt för att studera om elever har en inneboende motivation för ämnet 

växter och vatten när de befinner sig i en botanisk trädgård (Wiegand et al., 2013).  Teorin 

handlar om att människor får en slags inre motivation när de gör något intressant och roligt 

vilket resulterar i högkvalitativt lärande (Ryan & Deci, 2000).  

 

5.2.3.2. Skolors användning 

Wiegand et al. (2013) understryker att lärare kan använda sig av botaniska trädgårdar för olika 

syften. Författarna själva lät elever i den obligatoriska skolans senare år besöka en botanisk 

trädgård och menar att det passar bra att använda även denna miljö för ´out-of-school 

learning´ i dessa årskurser. Lärare kan exempelvis använda botaniska trädgårdar för att belysa 

olika delar inom skolämnet biologi och ett besök i en botanisk trädgård ger både läraren och 

eleverna en möjlighet att möta och involvera experter på området (Wiegand et al., 2013). En 

av de stora fördelarna som skolor kan uppnå vid användning av botaniska trädgårdar är 

möjligheten för eleverna att kunna känna (taktilt) och med egna ögon se sådant som kan vara 

svårt att förstå i teorin (Wiegand et al., 2013). Således kan skolor använda sig av botaniska 

trädgårdar som en miljö som kompletterar klassrumsmiljön menar författarna, vilket kan leda 

till en affektiv förändring hos eleverna gentemot växter (Wiegand et al., 2013).  
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6. Analys 

I den första delen av analysen, punkt 6.1, 6.2 och 6.3, ges svar på uppsatsens första 

frågeställning vars syfte är att jämföra användningen av de båda begreppen. Fokus ligger på 

likheter och skillnader som hittats i användningen av begreppen ´outdoor education´ och ´out-

of-school learning  ́ gällande de fyra huvudstudierna. Först jämförs de båda studierna inom 

´outdoor education´ och likaså inom ´out-of-school learning´. Sedan jämförs ´outdoor 

education´ med ´out-of-school learning´ samt diskuteras med övrig litteratur. I analysens 

senare del, punkt 6.4, ges svar på uppsatsens andra fråga vilken berör huruvida skolor kan 

använda dessa två perspektiv i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans senare 

årskurser. Detta diskuteras också med övrig litteratur. 

 

6.1. ´Outdoor education´ 

6.1.1. Likheter  
Den första studiens främsta fokus handlar om att visa på hur ´outdoor education´ kan 

innehålla omsorg om miljön och ger förslag på didaktiska verktyg medan den andra studien 

fokuserar på det lärande och den undervisning som sker i en utomhusmiljö vid några speciella 

tillfällen. Likheten ligger i att de båda studierna behandlar de didaktiska perspektiven i 

´outdoor education´. Båda studierna talar om erfarenheter i samband med ´outdoor education´. 

Den första studien belyser de erfarenheter man får vid användandet av ´outdoor education´ 

och hur dessa erfarenheter kan användas för att lära sig något. Den andra studien talar om de 

kognitiva aspekterna och menar att det är viktigt att elevers kunskaper blir knutna till 

autentiska erfarenheter viket sker när man använder sig av lärande och undervisning utomhus. 

Erfarenheterna kan också användas för det egna välbefinnandet genom att de ger positiva 

effekter på hälsan, något som belyses i båda studierna. Således berör de båda studierna dels de 

kognitiva dimensionerna och dels de affektiva dimensionerna.  

 

Första studien talar om att ´outdoor education´ kan användas i arbetet med hållbar utveckling. 

Detta är något som den andra studien inte ordagrant talar om, men däremot nämns att eleverna 

i studien fått arbeta med ekologi utomhus. Ekologi är en del i hållbar utveckling eftersom 

naturen och dess ekosystem är faktorer som sätter ramar för vad som är långsiktigt hållbart 

(Nationalencyklopedin, 2013b).  
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6.1.2. Skillnader  
Den första studien är mest fokuserad på ´outdoor education´ generellt medan den andra 

studiens fokus är i skolan. Den första studien kopplar ´outdoor education´ till omsorg om 

miljön i olika sammanhang, där ett sådant sammanhang är skolan. I introduktionen beskrivs 

att Nicol (2003) anser att miljömedvetenhet är en aspekt i ´outdoor education´. Den andra 

studien talar inte ordagrant om ´outdoor education´, vilket beskrivs i kapitel fem, utan väljer 

istället att använda sig av uttrycket lärande och undervisning utomhus vilket enligt NCU:s 

definition (2013) faller inom ramen för utomhuspedagogik (engelskans ´outdoor education´). 

Dessa båda studier belyser således valda delar ur ´outdoor education´ sett till hur begreppet 

beskrivs i introduktionen och visar därmed på olika aspekter av ´outdoor education´. De 

platser som författarna i den första studien anser kan användas i ´outdoor education´ är 

skogen, skolgården, en fabrik, ett museum etcetera. Således kan både utomhus- och 

inomhusmiljöer användas enligt dem. I den andra studien används endast utomhusmiljöer då 

fokus är att studera elevers lärande och lärares undervisning utomhus, främst på öppna 

gräsytor och skog. Urbana miljöer används således inte i studie två. 

 

Den undervisning som sker i den andra studien är skolbaserad vilket betyder att den inte bara 

är en avstickare utan också är en del av det övriga skolarbetet. Den första studien talar inte 

specifikt om skolundervisning utan menar att ´outdoor education´ kan användas av vem som 

helst, personen i fråga behöver nödvändigtvis inte vara pedagog. Den andra studien menar att 

deltagande och samarbete ökar när elever undervisas utomhus, dessa slutsatser drar forskaren 

utifrån den gjorda studien. Den första studien belyser inte dessa aspekter. Detta beror 

säkerligen på att den första studien mer handlar om att visa på didaktiska verktyg för ´outdoor 

education´ samt olika motiv och sätt för att närma sig landskapet. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa båda studier relaterar till ´outdoor education´ 

såsom begreppet kommit att beskrivas i introduktionen. Studierna har olika ingångar i och 

med att de har olika syften, vilket gör att de belyser olika delar inom ´outdoor education´.  

 

6.2. ´Out-of-school learning´ 

6.2.1. Likheter  
De båda studierna anger ämnet biologi som exempel på lämpligt innehåll att ta upp i 

användandet av ´out-of-school learning .́ De nämner dock även andra delar inom 
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naturvetenskap. Den tredje studien menar att eleverna i användandet av ´out-of-school 

learning´ kan lära sig att se naturvetenskapens koppling till samhället. Likaså talar den fjärde 

studien om att miljöerna som används i ´out-of-school learning´ möjliggör en undervisning 

som berör mer globala aspekter av miljöfrågor inom naturvetenskap. Detta visar på att ´out-

of-school learning´ skulle kunna användas, inte bara för att lära sig ett visst område inom 

naturvetenskap utan också för att se naturvetenskapen i ett större perspektiv. Lindström och 

Pennlert (2009) belyser just detta att kunskaper och färdigheter inte bara är viktiga för 

individen själv utan också i ett vidare perspektiv.   

 

Den fjärde studien bygger på den så kallade ´Intrinsic motivation inventory´ vilken handlar 

om att elevers motivation ökar när de befinner sig i ett intressant sammanhang. Den tredje 

studien talar om något liknande då de menar att elever brukar visa entusiasm när de besöker 

eller undervisas i sådana miljöer som dels förklarar och dels synliggör naturvetenskapen.  En 

likhet är att båda studierna menar att ´out-of-school learning´ skall ses som ett komplement. 

Den tredje studien menar att det kan ses som ett komplement till laborationerna i klassrummet 

och den fjärde studien vill se det som ett komplement till klassrummet. Ytterligare en likhet är 

att den fjärde studien menar att både de kognitiva förmågorna hos eleverna ökar, likaså gäller 

för de affektiva dimensionerna. Den tredje studien talar också om detta. Den nämner att 

användandet av ´out-of-school contexts´ i naturvetenskaplig undervisning dels påverkar 

elevers attityder och dels deras förståelse. 

 

´Out-of-school learning´ kan hjälpa elever att förstå det som i teorin kan vara svårt att förstå, 

dels med hjälp av det visuella, eleverna kan med egna ögon se och dels genom det taktila, 

eleverna kan exempelvis använda sina händer. Detta menar författarna till den fjärde artikeln. 

Författarna till den tredje artikeln talar i termer av att naturvetenskapen blir mer autentisk i 

användandet av ´out-of-school learning ,́ den blir lik den så kallade riktiga naturvetenskapen 

och relaterar till eleverna. Detta skulle kunna sammanfattas som att naturvetenskapen blir mer 

lättillgänglig och relevant för eleverna.  

 

6.2.2. Skillnader 
De båda studierna har olika syften och således finns en skillnad i vilket innehåll de tar upp i 

kopplingen till ´out-of-school learning´. Den tredje studiens syfte är att presentera en modell 

som visar på hur och var ´out-of-school learning´ kan användas medan den fjärde studiens 
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syfte är att undersöka arbetssätten i en vad författarna kallar för informell lärandemiljö. En 

skillnad är att den fjärde studiens behandling av ´out-of-school learning´ handlar om att 

undervisningen sker utanför klassrummet, i en helt annan miljö vilket i detta fall är en 

botanisk trädgård. Författarna nämner inget om att ´out-of-school learning´ skulle kunna 

genomföras i klassrummet. Den tredje studien menar att ´out-of-school learning´ inte är 

bundet till en viss plats utan att flera slags miljöer går att använda. Den tredje studien menar 

att ´out-of-school learning´ dels kan bedrivas i skolan och dels i hemmet. Detta är något som 

den fjärde studien inte nämner något om.  

 

Ett flertal gånger poängterar författarna till den fjärde studien att den botaniska trädgården är 

en informell lärandemiljö medan författarna till den tredje studien talar om mindre formella 

lärandemiljöer. Begreppet informella lärandemiljöer verkar användas på olika sätt av forskare. 

I den modell som Eshach (2007) presenterar är informellt naturvetenskapligt lärande mer 

kopplat till våra vardagliga rutiner, det är alltså inget som skolan bedriver utan här är ´out-of-

school learning´ kopplat till det som händer på elevernas skolfria tid. Besök i exempelvis en 

botanisk trädgård väljer han att benämna icke-formellt naturvetenskapligt lärande, vilket kan 

ske både på skoltid och på elevers fritid.  

 

6.3. ´Outdoor education´ & ´Out-of-school learning´ 

6.3.1. Likheter 
En likhet mellan de båda begreppen är att de skall ses som komplement till övrig 

skolundervisning. Resnick (1987) belyste tidigt det faktum att både lärande innanför och 

utanför skolans väggar (både på fritiden och på skoltid) är viktiga delar av elevens liv. En 

annan likhet mellan de båda begreppen som de kommer till uttryck i de utvalda studierna är 

att båda begreppen knyter an dels till elevers förståelse (det kognitiva) av naturvetenskap och 

dels till elevers attityder (det affektiva) mot naturvetenskap. Det kognitiva har att göra med 

den kunskapsform som Aristoteles kallade för episteme och det affektiva har att göra med det 

som Strid (2007) menar när han säger att när vi befinner oss i verkligheten så tar vi emot 

många intryck. Dessa känslor och upplevelser kan eleverna sedan bära med sig och således bli 

en del av deras lärande. Den affektiva dimensionen i elevers lärande skulle också kunna 

kopplas till fronesis. Fronesis handlar om förtrogenhet och praktisk klokhet (Gustavsson, 

2002). Tack vare att eleverna får ta på, se och beröras av (det affektiva) naturvetenskap i 

lärandemiljöer utanför klassrummet får de en större förtrogenhet. Detta bekräftas bland annat i 
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Out-of-school learning in the botanical garden: Guided or self-determined learning at 

workstations?.  

 

I de båda begreppen är den egna erfarenheten och upplevelsen central. En del i lärande är 

enligt Lindström och Pennlert (2009) att man uppmärksammar och erfar något som man sedan 

bearbetar. Strid (2007) understryker också vikten av erfarenheten. Således är användningen av 

´outdoor education´ och ´out-of-school learning´ bra att använda ur ett lärandeperspektiv. 

Användandet av relevanta sammanhang kan hjälpa elever att förstå, menar Dahlgren (2007) 

eftersom eleverna får erfarenheter som de sedan kan samtala om. Ett flertal pedagogiska 

teoretiker har tidigare talat om vikten av kontakten med verkligheten i lärandesammanhang 

vilket också involverar många sinnen, några av dem är John Dewey, Maria Montessori, 

Célestina Freinet, och Ellen Key (Szczepanski, 2007). Nutida svenska pedagogiska teoretiker 

såsom Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgren talar också om detta, bland annat om 

platsens betydelse för lärande (Szczepanski, 2007) samt vikten av att utgå från verkliga 

fenomen och händelser (Dahlgren, 2007). 

 

Miljöstudier och hållbar utveckling är andra gemensamma drag. Både ´outdoor education´ 

och ´out-of-school learning´ knyter an till ett större perspektiv, den ena talar om hållbar 

utveckling och den andra om vikten av att se naturvetenskapens relevans i samhället samt 

dess globala aspekter. Viktiga ingredienser i hållbar utveckling är just det globala perspektivet 

(Nationalencyklopedin, 2013b), men också det lokala. En likhet är också att de båda 

fallstudierna inom de två begreppen använder skolämnet biologi i form av bland annat ekologi 

som utgångspunkt, men de belyser även att andra skolämnen går att använda. Vad som är 

ekologiskt hållbart är också en central del i hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2013b).  

 

6.3.2. Skillnader 
Det kan konstateras att de båda begreppen används snarlikt i de fyra studierna. En skillnad är 

dock att ´out-of-school learning´ enligt studierna inte behöver betyda att fysiskt gå ut medan 

studierna som behandlar ´outdoor education´ talar om att använda utemiljön som exempelvis 

skolgården, skogen eller en gräsyta. Om andra studier hade undersökts hade detta kanske inte 

varit fallet. Likaså kanske fler skillnader skulle påträffats.  
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6.4. Skolors användning av de båda perspektiven 
Uppsatsens andra frågeställning handlar om skolors tillämpning av de båda perspektiven, 

vilket behandlas nedan.  

 

Studierna säger inget om hur skolor och lärare faktiskt arbetar. Utifrån de arbetssätt som 

studierna prövat och det som jag sett i andra studier samt med hänsyn till Skolverkets 

kursplaner uppfattar jag att de båda perspektiven, ´out-of-school learning´ och ´outdoor 

education´ kan användas i naturvetenskaplig undervisning i grundskolans senare årskurser. 

Dessa tillämpningsområden och arbetssätt har jag funnit i de fyra studierna: 

 

 

 

Tillämpningsområden Arbetssätt 
- Hållbar utveckling 
- Biologiämnet, ex. ekologi, samla växter och djur  
  för att studera, studera fåglar, pH, biota & abiota,    
  evolutionsteori, cellbiologi, fylogeni samt biologisk  
  mångfald 
- Inom de övriga naturvetenskapliga skolämnena 
- Miljöundervisning, ex. kretslopp 
- Öka elevers använding av naturvetenskapliga   
  termer (språk) 
- Samtal om hälsa 
- Inkludera världen utanför skolan och klassrummet 
 
 

- Samtala om erfarenheter gjorda utanför    
  klassrummet,  
  ex. miljöfrågor 
- Varva undervisning utomhus med undervisning i    
  klassrummet 
- Besöka museer, science center, botaniska trädgårdar,  
  industrier och dylikt för att komma i kontakt med   
  specialutrustning och stora naturvetenskapliga frågor  
  (engelskans ´Big Science´) samt för att utföra  
  laborationer och observationer som inte är möjliga i  
  klassrummet 
- Användning av informations- och   
  kommunikationsteknik (IKT) i   
  klassrummet 
- Utgå från en specifik plats 
- Utgå från en specifik aktivitet 
- Lekar utomhus 
- Exkursion t.ex. i skog  
 

 

 

´Out-of-school learning´ och ´outdoor education´ skulle kunna kallas för 

undervisningsmodeller. Det finns pedagogiska teoretiker som diskuterar användandet av olika 

undervisningsmodeller och en av dem var Dewey som förespråkade ´learning by doing´ 

(Arfwedson, 2003). Han menade att eleverna skall utföra konkreta handlingar och att kunskap 

grundar sig i erfarenheter samt att undervisningen skall lära eleverna att tänka och reflektera 

(Arfwedson, 2003). Ett arbetssätt i ´out-of-school learning´ och ´outdoor education´ är just det 

att eleverna skall lära sig att samtala och reflektera om gjorda erfarenheter vilket går i linje 

Tabell 1:   Sammanfattning över de tillämpningsområden och arbetssätt som funnits i behandlingen av ´out- 
    of-school learning´ och ´outdoor education´ de fyra huvudstudierna i denna uppsats. 
    i denna uppsats. 
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med det som Dewey förespråkade. Lgr-11 (Skolverket, 2011) talar om att eleverna i de 

naturvetenskapliga ämnena skall lära sig att kommunicera och ta ställning.  

 

De tre kunskapsformer som kommit att prägla svensk skola, episteme, techne och fronesis 

(Gustavsson 2002) kan kopplas till användandet av ´outdoor education´ och ´out-of-school 

learning´. Episteme kan härledas till att eleverna kan lära sig ren faktakunskap (förståelse) 

exempelvis i form av termer och begrepp då en av studierna visat på hur språket påverkats. 

Techne, vilken handlar om hantverk och skapande, kan härledas till att eleverna får utföra 

praktiska handlingar exempelvis i form av exkursioner och laborationer.  Fronesis, vilken är 

av etisk och social karaktär kan härledas till det som nämns i föregående stycke, att eleverna 

kommunicerar och tar ställning. Fronesis kan också härledas till det som nämns i 

nästkommande stycke, att se naturvetenskapen ur ett hållbarhetsperspektiv både för individen 

själv men också för samhället i stort.  

 

Studierna är öppna för att arbeta med hållbar utveckling och miljö vilket också ligger i tiden. 

Enligt Skolverket (2011) skall eleverna i skolan bland annat få kunskap i både biologi, kemi 

och fysik för att få redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Miljöundervisning är 

också ett av de perspektiv som skall genomsyra all undervisning i svensk skola (Skolverket, 

2011). Sjøberg (2010) menar att miljöundervisning länge varit aktuellt i svensk skola och att 

den finns med som en central del i lärande för hållbar utveckling. Tidigare forskning indikerar 

också att hållbar utveckling och miljöfrågor är centrala delar i ´outdoor education´ (Nicol, 

2003).   

 

Undervisningen i grundskolans senare år skall omfattas av natur och samhälle, kropp och 

hälsa, biologin och världsbilden samt biologins metoder och arbetssätt (Skolverket, 2011).  

Skolor skulle kunna undervisa de delar i biologi som togs upp i studierna med liknande 

arbetsmetoder då det visat sig ge goda resultat. Det innehåll som testades i studierna stämmer 

överrens med delar av det centrala innehållet i lgr-11.  

 

Ett annat motiv för användandet av ´outdoor education´ och ´out-of-school learning´ i 

grundskolans senare årskurser är elevers bristande intresse som ROSE-projektet visat på samt 

elevers sjunkande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena som samtliga PISA-

undersökningar indikerat. Detta eftersom användandet av lärandemiljöer utanför klassrummet 

i ett flertal studier visat sig ge positiva effekter vad gäller de affektiva dimensionerna. 
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(Bennett et al., 2007). Studierna som använts till denna uppsats har också visat att elever 

påverkas positivt vad det gäller den affektiva dimensionen. 

 

Ytterligare ett motiv för skolor att använda sig av ´outdoor education´ och ´out-of-school 

learning´ är att det i en av studierna visat sig att eleverna använde åtskilliga korrekta 

naturvetenskapliga termer när de samtalade om upplevelserna och vad de lärt sig vid ett besök 

i en botanisk trädgård. Den pedagogiska teoretikern Dewey, Arfwedson (2003), Sjøberg 

(2010) och Strid (2007) menar att språket har en central roll för elevers förståelse och 

inlärning av de naturvetenskapliga ämnena då språket blir som ett instrument och en slags 

teori som förklarar världen för oss. I studierna har det visat sig att undervisning utomhus 

främjar elevers samarbete. Det går också att koppla till vikten av användning av det 

naturvetenskapliga språket då elever ges en möjlighet att träna sig i att använda korrekta 

termer när de konverserar med varandra.  

 

Observation är ett av alla arbetssätt inom ´outdoor education´ och ´out-of-school learning´ 

som nämns i studierna. Det går i linje med lgr-11 (Skolverket, 2011) som menar att eleverna 

skall lära sig att använda naturvetenskapliga arbetsmetoder i biologi, fysik samt kemi. Där är 

observation en av alla arbetsmetoder. Sjøberg (2010) anser att en central del i den 

naturvetenskapliga undervisningen i skolan är att hjälpa eleverna att observera det jag som 

lärare vill att de skall observera i enlighet med kursplanens innehåll.  
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7. Slutsats 

Med avseende på uppsatsens komparativa syfte ges här en sammanfattning över de centrala 

likheter och skillnader som jag funnit i användandet av begreppen ´outdoor education´ och 

´out-of-school learning´ såsom de kommit till uttryck i de fyra utvalda studierna: 

 

 

 

 ´Outdoor education´ ´Out-of-school learning´ 

Likheter mellan 
studierna 

- Behandlar didaktiska perspektiv    
  kopplat till utevistelse och undervisning   
  i lärandemiljöer utanför klassrummet 
- Vikten av erfarenheter och upplevelser  
  för utövaren 
- Påverkar både de kognitiva och  
  affektiva delarna hos utövaren 
- Koppling till hållbar utveckling 
 

- Biologi som användningsområde 
- Se naturvetenskap i större  
  perspektiv 
- Elevers entusiasm och motivation    
   ökar 
- Ses som ett komplement 
- Påverkar elevers attityder och  
  förståelse  
- Naturvetenskap blir mer    
   lättillgänglig och relevant  
   (autentisk) 
 

Skillnader mellan 
studierna 

- De båda studierna visar på olika   
  användningsområden och arbetssätt 
 

- De båda studierna visar på olika 
 användningsområden och    
 arbetssätt 
- Utanför klassrummet kontra i  
  klassrummet 
- Informellt lärande 
 

Likheter mellan de 
båda begreppen 
 

- Kognitivt och affektivt 
- Vikten av erfarenheter 
- Miljöperspektiv och hållbar utveckling 
- Olika skolämnen går att använda 
- Komplement 
 

Skillnader mellan de 
båda begreppen 

- Val av plats 

 

 

Uppsatsens andra syfte berör skolors tillämpning av de båda perspektiven i naturvetenskaplig 

undervisning. ´Outdoor education´ och ´out-of-school learning´ sträcker sig båda utanför 

skolans väggar och innefattas av ett individperspektiv men också av ett samhällsperspektiv, 

både lokalt och globalt. Gustavsson (2002) menar att kunskap har sin utgångspunkt i 

individen själv och Lindström et al. (2011) menar att den omvärld som finns runtomkring oss 

måste lära kännas för att kunskaper skall utvecklas. Båda dessa påståenden stämmer in på 

Tabell 2:   Sammanfattning över denna uppsats komparativa syfte. Centrala likheter och skillnader i  
    behandlingen av ´out-of-school learning´ och ´outdoor education´ såsom de kommit att användas i  
   de  fyra utvalda studierna.  
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användandet av ´outdoor education´ och ´out-of-school learning´. Begreppen så som de 

används i de fyra studierna samt i tidigare forskning är breda och innebär inte bara att fysiskt 

lämna klassrummet utan handlar också om att ta in omgivningen i klassrummet. Den andra 

delen av analysen i denna uppsats visar på tillämpningsområden och arbetssätt av de båda 

perspektiven utifrån de fyra utvalda studierna, men främst visar den på de bakomliggande 

motiv som kan berättiga användandet. 

 

Från tabellen på föregående sida kan urskiljas olika kategorier som berörs av ´outdoor 

education´ och ´out-of-school learning´ i denna uppsats. Följande fem kategorier framträder: 

 

 Elevers lärande. Till denna kategori hör dels elevers prestationer och dels elevers 

motivation och intresse. 

 Hälsoaspekter. Effekter på hälsan som användandet av utomhusmiljöer ger.  

 Arbetssätt. Resultatet i denna uppsats har visat att det finns ett flertal olika arbetssätt 

och tillämpningar. Dessa listas i tabell ett på sidan 27.  

 Elevers roller. Social samverkan mellan eleverna, exempelvis kan samarbetsförmåga 

tränas i lärandemiljöer utanför klassrummet.  

 Erfarenheter. Betydelsen av att i undervisningssammanhang ta till vara elevers 

erfarenheter. Samtliga studier som använts i denna uppsats har visat på betydelsen av 

detta. 

 

Studierna som använts i denna uppsats har inte visat på ett långsiktigt lärande hos eleverna 

vad gäller de kognitiva dimensionerna. En av studierna har dock visat att eleverna lärde sig 

mer inom ett område vad gäller användandet av begrepp (det naturvetenskapliga språket), 

dock ur ett kortsiktigt perspektiv. Var ligger då värdet i att använda sig av lärandemiljöer 

utanför klassrummet? Jo, elever tränar andra förmågor som exempelvis de sociala 

förmågorna. En av studierna visar att samarbetet ökade. De affektiva aspekterna, såsom 

elevers motivation och intresse har också visat sig kunna öka. Jag anser att en förutsättning 

för att lärande skall ske är att eleverna är motiverade vilket också är ett värde i sig. I skolans 

uppdrag ligger att skapa vilja och lust att lära (Skolverket, 2011). Ytterligare ett värde är 

hälsan.  I användandet av utomhusmiljöer finns mycket vunnet vad gäller just 

hälsoperspektivet. 
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Slutligen skall sägas att det är svårt att särskilja begreppen ´outdoor education´ och ´out-of-

school learning .́ Jag har uppfattat dessa begrepp snarlika så som de kommit att användas i de 

fyra studierna. Det stämmer delvis överrens med Janiuk (2013) som menar att de 

lärandeaktiviteter som används i de båda undervisningsformerna är mycket lika. Han menar 

dock att ´outdoor education´ mer utgår från den formella klassrumsundervisningen än vad 

´out-of-school learning´ gör.  Någon annan kan dock tolka det annorlunda än vad jag har gjort 

eftersom den som forskar enligt Alvesson och Sköldberg (2008) endast lyfter fram utvalda 

upplevelser, situationer och relationer. 

 

Som tidigare nämnts skall skolans undervisningsmetoder vila på en vetenskaplig grund. 

Användandet av lärandemiljöer utanför klassrummet är väl beprövat. För tillfället ligger 

kurser som utomhuspedagogik endast som fristående kurser i den svenska lärarutbildningen. 

Dessutom är fokus i dessa kurser oftast mot de lägre åldrarna. Vid Linköpings universitet ges 

för närvarande inga kurser, förlagda i Linköping, för lärarstudenter i utomhuspedagogik 

anpassade för de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans senare år. Studierna som använts 

i denna uppsats visar på att det går att använda sig av de båda perspektiven i 

naturvetenskaplig undervisning i grundskolans senare årskurser.  

 

Artiklarna som använts till denna uppsats visar på det positiva med att använda lärandemiljöer 

utanför klassrummet. Vad finns det då för problem med sådan undervisning? Vad är det som 

hindrar sådan undervisning? Studier som använts i denna uppsats visar på att undervisning i 

utomhusmiljöer är sällsynt i Sverige. Kan det vara så att det finns problem och hinder som gör 

att skolor väljer bort dessa arbetssätt? Eller kan det vara så att lärare och skolor använder sig 

av dessa arbetssätt som en del i sin undervisning, fast de kanske inte reflekterar över det? 

Således finns det inte uttalat. Denna uppsats har visat på att användandet av lärandemiljöer 

utanför klassrummet är brett och också omfattas av exempelvis IKT. Till skillnad från att 

undervisa utomhus är IKT kanske något som skolor använder? I flertalet klassrum finns 

åtminstone projektorer eller interaktiva skrivtavlor vilket möjliggör användandet av IKT. En 

svårighet med användandet av lärandemiljöer utanför klassrummet skulle kunna vara brist på 

teknik och kunskap. Kan det vara så att lärare saknar underlag såsom handfasta böcker som 

ger tips och råd? Under min lärarutbildning har jag stött på dessa arbetssätt endast ett fåtal 

gånger. Lärarutbildningen skulle kunna innehålla information om hur och varför man kan 

använda lärandemiljöer utanför klassrummet, speciellt med fokus på blivande lärare i 

grundskolans senare år.  
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7.1. Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en mer omfattande litteraturgenomgång vilken tar 

upp fler centrala begrepp som används inom forskningsområdet som berör lärandemiljöer 

utanför klassrummet och vad som skiljer dessa begrepp åt samt vad de har för gemensamma 

drag. Denna uppsats har endast visat på två centrala begrepp samt några få utvalda studier.  

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är huruvida svenska elever och lärare i 

grundskolans senare årskurser upplever användandet av lärandemiljöer utanför klassrummet. 

Hur ser de på det? En av studierna i denna uppsats tar upp den frågan men det skulle kunna 

göras fler sådana studier för att få en mer heltäckande bild. Forskning skulle också kunna 

göras angående de eventuella problem och hinder som både elever och lärare upplever i 

användandet av lärandemiljöer utanför klassrummet.  

 

Vad gäller vetenskapliga artiklar finns det flera studier på yngre elever men det skulle vara 

intressant med fler studier på äldre elever i grundskolan samt gymnasiet. Läroböcker för 

lärarstudenter samt lärarhandledningar är också ett förslag till vidare forskning. De böcker jag 

har funnit på svenska berör endast utomhuspedagogik och då främst mot de lägre åldrarna. 

Kanske det skulle behövas fler lärarhandledningar med konkreta övningar och tips på 

aktiviteter, vilka också knyter an till lgr-11? 

 

Slutligen skulle var och en av de fem olika kategorierna på sidan 31 kunna utgöra uppslag för 

vidare forskning: elevers lärande (motivation och intresse); effekter på hälsan (både fysiska 

och mentala) kopplat till användandet av lärandemiljöer utomhus; mer djupgående studera 

olika arbetssätt som beskrivs i stycket ovan; elevers roller och hur de påverkas och förändras i 

olika kontexter samt betydelsen av att ta tillvara på elevers erfarenheter.   
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