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Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger om 

utomhusundervisning kopplat till NO-ämnena i grundskolan samt 

utomhusundervisningens påverkan på elevers kunskapsinlärning i dessa ämnen. 

Forskningsfrågorna för arbetet har varit; “Vad säger forskning om hur undervisning 

utomhus kan bidra till en förbättrad inlärning inom NO-ämnena?” och “Vilka 

uppfattningar har elever och lärare om utomhusundervisningens påverkan på inlärningen 

enligt forskningen?”. De teorier som vi blivit bekanta med genom vår litteraturstudie och 

som kommer att redovisas i bakgrunden är; konstruktivism, sociokulturell teori, 

kognitivistisk teori samt ELT (Experiential Learning Theory). Tillvägagångsättet för den 

här studien är att vi har läst och analyserat vetenskaplig forskning, sorterat materialet i 

olika kategorier utefter våra forskningsfrågor och sedan gjort en sammanställning av de 

resultat vi fått fram. Materialet för vår studie består av tidskriftsartiklar, rapporter, 

litteraturöversikter och doktorsavhandlingar. Slutsatsen av analysen är att elevers 

kognitiva utveckling i NO-ämnena påverkas positivt. Utifrån våra 11 artiklar ser både 

elever och lärare ser positivt på utomhusundervisning och dess effekter även om det 

framkommer att elever ibland kan uppfatta undervisningen som lek snarare än 

undervisning. 
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1. Inledning 

Under våra verksamhetsförlagda utbildnings (VFU) -perioder och vikariat på olika skolor 

har vi reflekterat över att det bedrivs väldigt lite undervisning utanför klassrummet, särskilt 

i årskurs 4 och uppåt. Undervisningen är starkt bunden till klassrummet vilket ofta innebär 

mycket stillasittande för eleverna. För mycket stillasittande sägs göra många elever trötta 

och de får svårare att koncentrera sig (Generation Pep, u.å.). Vi tror att ett varierat arbetssätt 

och omväxling av lärmiljön gynnar lusten och motivationen till alla skolämnen. Vår 

önskan är att vi i vår framtida lärarroll ska använda utemiljöerna i högre grad än vad vi ser 

att det görs i nuläget. I vår litteraturstudie vill vi undersöka vad forskningen säger om 

utomhusundervisningens påverkan på inlärningen, specifikt inom NO-ämnena. Lärare som 

vi mött under våra VFU-perioder och vikariat har gett uttryck för att de känner att det krävs 

väldigt mycket arbete för att bedriva utomhusundervisning. Den tid det tar för att göra för- 

och efterarbetet samt genomföra lektionen utomhus är inte försvarbar gentemot vad 

utomhusundervisningen faktiskt ger eleverna. De menar att undervisningen lika gärna kan 

ske inomhus eftersom de hinner med fler saker och slipper att förbereda material som klarar 

alla väder och ta sig iväg till annan undervisningsplats, och att eleverna ändå lär sig det 

som ska läras in inomhus.  Eftersom all undervisning i skolan ska bedrivas på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet (Skolinspektionen, 2019) anser vi att det är viktigt att det 

även finns stöd i forskningen för att bedriva undervisning utanför klassrummet. Eftersom 

vår önskan är att kunna använda oss av utomhusundervisning i vår framtida lärarroll vill 

vi undersöka om det finns stöd i forskningen för det. Det skulle kunna motivera oss, men 

även andra kollegor och personal inom skolverksamheten.  

Vi har sammanställt forskning för att se om utomhusundervisning kan bidra till förbättrad 

inlärning inom NO-ämnena. Studien fokuserar på elever i grundskolan eftersom det är 

dessa elever vi kommer att arbeta med i framtiden, och därför har exempelvis studier av 

utomhusundervisning i förskolan valts bort.
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger om 

utomhusundervisning kopplat till NO-ämnena i grundskolan samt 

utomhusundervisningens påverkan på elevers kunskapsinlärning i dessa ämnen. Inom 

forskningsvärlden har det gjorts många studier av utomhusundervisning kopplat till 

exempelvis motivation, men däremot är det inte gjort lika många studier på 

utomhusundervisningens påverkan på elevers inlärning inom NO-ämnena.  

Utifrån syftet har vi valt följande forskningsfrågor. 

• Vad säger forskning om hur undervisning utomhus kan bidra till en förbättrad 

inlärning inom NO-ämnena? 

• Vilka uppfattningar har elever och lärare om utomhusundervisningens påverkan 

på inlärningen enligt forskningen? 
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3. Bakgrund 

I följande avsnitt definieras begreppen utomhuspedagogik och utomhusundervisning. Här 

redogörs även för kognition innebär, de olika lärandeteorier som nämns i artiklarna samt 

styrdokumentens tolkningar utifrån studiens forskningsfrågor.  

3.1 Begreppen utomhuspedagogik och utomhusundervisning 

Utifrån litteraturen som lästs har fyra definitioner av begreppen utomhuspedagogik och 

utomhusundervisning valts ut med anledning att de går att koppla till våra 

forskningsfrågor. Nationalencyklopedin definierar det som den ”Pedagogik som utgår från 

platsens betydelse för lärandet” (NE, u.å.) och Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik 

definierar det som att “Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 

växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer” (NCU, 2017). En annan definition är ”those spaces where students can 

experience familiar and unfamiliar phenomena beyond the normal confines of the 

classroom” (Dillon, Morris, O’Donnell, Reid, Rickinson & Scott, 2005, s.19). Enligt 

Szczepanski handlar det om “En pedagogik som bygger på förstahandserfarenhet av natur- 

och kulturfenomen” (Szczepanski, 2007, s.11). 

Ovanstående definitioner uttrycker alltså inte explicit att utomhuspedagogik är “under bar 

himmel” utan beskriver begreppen som att undervisningen bedrivs utanför klassrummet. 

Sandell (2004, s.151–170) skriver att utomhuspedagogik är när vi byter lärmiljö från inne 

till ute. För de allra flesta går tankarna till skogen, parken, ängarna, stranden, fjällen men 

utomhus kan även vara skolgården eller dess närmsta miljö, men det kan lika väl vara när 

undervisningen sker i en annan inomhusmiljö än i klassrummet. I arbetet används 

genomgående begreppet utomhusundervisning där vi syftar till den undervisning som sker 

utanför klassrummet. 

Lärandet som sker inom fyra väggar är relativt nytt (Szczepanski, 2007, s.9–28) Denna typ 

av lärande blev allt starkare när folkskolan inrättades i Sverige år 1842 (Skola, u.å.). Det 

är skolverksamheten som implementerat ett mer teoretiskt lärande. Texter i form av 

exempelvis böcker har blivit och spelar fortfarande en stor roll i undervisningen. 

Sambandet mellan det teoretiska och det praktiska har minskat jämfört med förr. Före 

skolans tid skedde lärandet i direkt anslutning till där uppgiften utfördes genom att kunskap 

inom olika områden, så som odling, hantverk, matlagning, jakt och fiske, fördes vidare 
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från en generation till en annan. Szczepanski (2007, s.9–28) menar att eftersom cirka 85% 

av vår kommunikation inte är verbal utan sker via dofter, smaker, kroppsspråk och känsel 

så påverkar det hur vi lär oss. Ju fler sinnesmodaliteter som används (syn, hörsel, lukt, 

smak och känsel) desto större möjlighet till ett lärande som varar.  Dessa sinnen blir 

aktiverade genom att använda utomhusmiljön som lärmiljö. Att använda sig av 

upplevelser, utomhusmiljöer och förstahandserfarenheter tillsammans med teoretiska 

lärmetoder är grunden i utomhusundervisning. Szczepanski (2007, s.11–28) hävdar att 

utomhusundervisningen leder till att alla sinnen stimuleras vilket bidrar till att 

minneskapaciteten ökar. Dessutom verkar undervisning som sker utanför klassrummets 

fyra väggar vara en ”viktig motivationsfaktor för meningsfulla och kreativa lärprocesser.” 

(Szczepanski, 2007, s. 11–28). Dahlgren och Szczepanski (2004, s.9–23) är övertygade om 

att all undervisning som sker i skolan skulle kunna ske utomhus vilket de även anser gynnar 

inlärningen då den sker under varierade situationer och sammanhang. Det finns möjlighet 

att skapa omväxling genom att undervisa i olika miljöer så som på skolgården, den 

omgivande naturen, parken, på ett reningsverk och så vidare för att skapa möjligheter till 

att integrera mer rörelse i undervisningen. “Utemiljön är inte bara ett rum för lärande, utan 

tillhandahåller också lärandets innehållsliga strukturer i form av natur- och kulturspår, 

former, färger, dofter, smaker och sinnliga erfarenheter.” (Szczepanski och Dahlgren, 2004 

s.10). Szczepanski och Dahlgren (2004, s.9-23) hävdar att Det finns vissa saker som inte 

kan läras ut enbart genom teoretisk kunskap utan som måste läras genom praktik. Ett 

exempel på detta är hur man gör upp en eld. Att lära någon som aldrig sett hur det går till 

att göra upp en eld enbart genom att beskriva hur man gör är näst intill omöjligt utan 

behöver få testas i praktiken.  

3.2 Kognition och kognitiva lärprocesser 

Kognition är en psykologisk term och en samlingsterm för de mentala processer och 

tankefunktioner som handlar om tänkande, information och kunskap. Inom psykologin 

talar man om kognition i kontrast till emotion (känsloliv) och volition (viljeliv) där de tre 

begreppen är de som styr psyket. Till de kognitiva funktionerna räknas minne, 

begreppsbildning, resonerande, problemlösning, varseblivning och uppmärksamhet 

(Kognition, u.å.).  

De kognitiva lärprocesserna är komplicerade och skiljer sig åt mellan individer. Elever bör 

enligt Imsen (2006, s.251-254) hanteras som plantor. De behöver omsorg, näring och 
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möjlighet till tillväxt, men plantor behöver olika typ av detta och det är då viktigt att 

stimulera och anpassa utefter behoven. I skolan är det många saker som pågår samtidigt 

vilket kan skapa svårigheter för vissa elever med att sortera intryck och kunskap som de 

kommer i kontakt med. Läraren har en stor betydelse för hur eleven tar till sig detta genom 

sitt eget engagemang vad gäller förståelse och inlevelse för elevernas kunskapsinlärning. 

Att enbart basera elevernas kunskaper på det som visas vid ett skriftligt prov kan ge en 

felaktig bild av elevens faktiska kunskaper. Vid ett sådant prov baseras elevens kunskaper 

på det som står skrivet, men det visar inte alltid vad eleverna har för kunskaper. För att ge 

elever en chans att lära behöver undervisningen bedrivas på ett varierat sätt så att den 

kunskap som ska förmedlas till eleverna fångar deras intresse och uppmärksamhet. Olika 

aspekter kan påverka detta, exempelvis elevernas koncentrationsförmåga, språkets 

betydelse och användning, struktur på undervisningen och det material som används och 

lärarens förståelse för att det finns olika sätt som eleverna kan ta emot ovan nämnda 

(Imsen, 2006, s. 251–254). 

3.3 Lärandeteorier 

Studierna vi granskat refererar till olika teorier om lärande och vi beskriver här kort våra 

tolkningar av vad som karakteriserar dem utifrån Imsen (2006), Psykologiguiden (2020), 

Learning from Experience (u.å.), Kolb (1984) och Granberg (2014). Det finns mycket som 

förenar de här teorierna om lärande men de betonar olika aspekter olika starkt. 

3.3.1 Konstruktivism  

Imsen (2006, s.49) menar att konstruktivism har sin grund i att kunskap är något som 

skapas inuti människans huvud snarare än att kunskapen finns ”där ute”. Genom alla våra 

erfarenheter och genom våra tankar konstruerar vi vår egen kunskap. Våra kunskaper är 

under konstant förändring då vi för varje gång vi använder en kunskap bygger på den med 

något nytt. Vi konstruerar och rekonstruerar ständigt våra kunskaper. Jean Piaget ansåg att 

kunskap är något människan skapar genom att ta till vara på de sinnliga intryck vi kommer 

i kontakt med för att sedan sovra, anpassa och tolka dessa yttre stimuli så att den passar 

vårt eget tankesystem. För att inlärning ska ske måste människan vara aktiv i processen 

där yttre stimuli sker. Piaget ansåg att ”inlärning är ett resultat av vad människan gör med 

stimuleringen, inte av vad stimuleringen gör med människan” (Imsen, 2006, s. 49). Kärnan 



   

 

6 
 

i Piagets teori bygger på interaktionen mellan omvärlden och individen samt den påverkan 

som sker i individens mentala strukturer vid tillägnande av kunskap.  

3.3.2 Sociokulturell teori 

En känd teoretiker inom sociokulturell teori är Lev Vygotskij. Han menade att samhället, 

kultur och barns kognitiva utveckling har samband med varandra. Vygotskij hävdar att 

kunskapsinlärningen börjar redan vid födseln. Som barn föds vi in i ett socialt sammanhang 

där vi lär oss genom att kommunicera främst genom språket, men kunskap påverkas även 

av det sociala sammanhang vi växer upp i samt den kultur och historia som omger oss 

(Imsen, 2006, s. 50). 

3.3.4 Kognitivistisk teori 

Kognitivistisk teori syftar till att utforska människans intellektuella funktioner. Att enbart 

titta på yttre stimuli menar kognitivisterna är för begränsat. Kognitivisterna (Imsen, 2006, 

s.45-47) anser att det är viktigt att titta på hur människan reagerar inombords när olika 

sinnesintryck kommer till användning och vilka reaktioner detta ger. Vad händer när 

hjärnan tar emot informationen och hur sorterar och använder hjärnan denna information? 

Vad händer i våra hjärnor när vi kommer i kontakt med inre stimuli? “En bärande princip 

i kognitiv teori är att människan har en naturlig benägenhet att tolka, systematisera och 

ordna sina uppfattningar om yttervärlden.” (Imsen, 2006, s.45–47). 

3.3.5 ELT 

Experiential Learning Theory (ELT) är en inlärningsteori som utformades av den 

amerikanska psykologen David Kolb (Learning From Experience, u.å.) och översatt till 

svenska kallas den här teorin för erfarenhetsbaserat lärande. Teorin utvecklades under 

1970- och 1980-talet och bygger på psykologen (Psykologiguiden, 2020). En central roll i 

ELT är att erfarenhet och upplevelse spelar en stor roll i lärprocessen och Kolb (1984) 

definierar lärande som ”en process där kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas” 

(Kolb, 1984, s.38). Teorin utgår från att ”idéer väcks, formas och omformas genom 

individens erfarenheter” (Granberg, 2014) och Kolb (1984) kännetecknar den med sex 

rubriker;  

• Lärandet förstås bäst som en process, inte som resultat 

• Lärandet är en process som utgår från konkreta upplevelser 
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• Lärprocessen bygger på resultatet av konflikten mellan motsatta sätt att hantera 

kontexten 

• Lärande är en holistisk anpassningsprocess till världen 

• Lärande förutsätter samspel mellan individen och kontexten 

• Lärande är en process där kunskap utvecklas 

En filosof som delade Kolb tankar var John Dewey med sin pragmatiska syn på pedagogik. 

Han ansåg att individen lär bättre genom att göra saker och inte bara genom yttre stimuli. 

Dewey menade att individen lär genom att vara aktiv i sin egen lärprocess. Denna teori är 

känd som Learning by doing (Imsen, 2006, s. 48–50). William James var den som införde 

pragmatisk teori som begrepp och denna teori innebär att fokus läggs på individens fria 

vilja (Psykologiguiden, 2020). 

3.4 Styrdokument 

I styrdokumenten finns inga tydliga riktlinjer om just utomhusundervisning, däremot går 

det att tolka och anpassa vissa riktlinjer så att det även innefattar utomhusundervisning. I 

skollagen står det att elever genom utbildning ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 

och värden. Utbildningen ska ge grund för ett lärande som varar hela livet samt stödja 

elever i deras utveckling och i deras kunskap. Elevers olika behov ska tas i beaktning. De 

ska ges förutsättningar att kunna utvecklas genom stöd och stimulans. (SFS 2010:800, s. 

16).  

Även läroplanen för grundskolan (2018) står det att “undervisningen ska vara saklig och 

allsidig” samt att “undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2019, s.6). Detta kan ske genom att ta tillvara på elevers tidigare erfarenheter, 

förkunskaper och elevernas bakgrund. “Skolans uppdrag är att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 2019, s.7)”. 

Eleverna ges även möjlighet till fysisk aktivitet samt möjlighet att utveckla sina förmågor 

i problemlösning, nyfikenhet och kreativitet, vilket är några av de delar läroplanen tar upp. 

Undervisning i skolan ska ske genom att eleverna ska få komma i kontakt med lärandet 

genom sinnliga, estetiska, praktiska och intellektuella former samt att de ska ges möjlighet 

att uppleva olika stämningar och känslor (Skolverket, 2019, s. 7–9). 
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I kursplanerna för biologi-, fysik- och kemiämnet står det uttryckligen att eleverna ska 

arbeta med fältstudier. Formuleringarna ser likadana ut för alla tre ämnen och där ska; 

eleverna i årskurs 1-3 göra ”Enkla fältstudier och observationer i närmiljön” (Skolverket, 

2019, s.166, 176 & 187), eleverna i årskurs 4-6 göra ”Enkla fältstudier och experiment” 

(Skolverket, 2019, s.167, 177 & 188) och eleverna i årskurs 7-9 göra ”Fältstudier, 

experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering” (Skolverket, 

2019, s.168, 178 & 189). I kommentarmaterialen för biologi-, fysik- och kemiämnena 

beskriver Skolverket (2017) att fältstudierna ska bidra till att eleverna få utforska och 

uppleva naturen tillsammans och att det ska ske i närmiljön. Exempel på olika platser är 

lekparker, friluftsområden samt zoologiska och botaniska trädgårdar. 
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4. Metod 

Den här studien är baserad på en litteraturöversikt. Därför gjordes först en systematisk 

litteratursökning vilket resulterade i 11 artiklar som sedan analyserades. De valda 

artiklarna finns presenterade i tabell 1 och i bilaga 1. 

4.1 Informationssökning 

Databassökningen skedde inledningsvis med hjälp av flera olika söktjänster. Det gjordes 

för att bredda sökningen och på så sätt få fler sökträffar och möjliga användbara artiklar 

till våra forskningsfrågor. De söktjänster som användes till en början var båda versionerna 

av ERIC, Taylor and Francis online, Google Scholar, SwePub, Primo och DIVA. Det 

gjordes även sökningar på några tidskrifters egna hemsidor, till exempel Journal of 

Elementary Science Education och Journal of Chemical Education. Google Scholar och 

DIVA användes framför allt för att göra kedjesökningar och referenssökningar. Detta för 

att se vad som tidigare gjorts inom området samt hitta grundkällorna till tidigare arbeten. 

Primo användes framförallt för att söka litteratur i tryckt form, men även för att hitta 

artiklar som inte fanns tillgängliga online. Övriga söktjänster användes för att söka efter 

artiklar samt för att kunna hitta den litteratur som hittades på exempelvis Google Scholar 

men som inte var tillgänglig där. I söktjänsten ERIC, både EBSCO och ProQuest, gjordes 

avgränsningen peer reviewed till varje sökning. 

Sökningarna fokuserades på utomhusundervisning kopplat till biologi-, kemi- och fysik-

ämnena och hur utomhusundervisning kan bidra till förbättrad inlärning. De sökord som 

användes mest frekvent var kombinationer av (utomhusundervisning OR outdoor 

education OR outdoor*) och (science OR biology OR chemistry OR physics) tillsammans 

med ord såsom knowledge, concept, cognitive, cognitive impact eller method*. Då 

sökningarna till största del skedde i engelskspråkiga söktjänster användes framförallt 

engelska sökord, men vid sökningar i exempelvis SwePub, DIVA och Google Scholar 

användes både kombinationer av svenska respektive engelska sökord. I den inledande 

informationssökningen var sökningarna på de olika söktjänsterna mer av experimentell och 

överblickande karaktär där det egentliga syftet var att få en överblick över vilken litteratur 

som finns inom området. I början av informationssökningen användes exempelvis 

söksträngen ”outdoor education” AND science som senare under arbetets gång förfinades 

till exempelvis (”outdoor education” OR outdoor*) AND science AND method*, 
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(”outdoor education” OR out*) AND biology och ”outdoor eduation” AND science AND 

benefit*. Ett exempel på en gradvis förfining av söksträngen finns beskriven i figur 1. 

 Figur 1. Den sökstrategi som har använts 

4.2 Kriterier för inklusion 

För att välja ut relevanta artiklar och därmed kunna filtrera bort material som inte var 

relevant för denna uppsats användes olika inklusion- och exklusionskriterier. Ett 

inklusionskriterium var att artiklarna på något sätt skulle behandla kopplingen mellan 

elevers inlärning och utomhusundervisning, utomhusundervisningens påverkan på 

inlärningen eller hur utomhusundervisning kan användas som metod i NO-undervisningen. 

Dessutom skulle artiklarna vara kopplade till grundskolan och inte till förskolan vilket var 

anledningen till att flertalet artiklar exkluderades. Även artiklar som handlade mer om 

elevers motivation och känslor kopplade till utomhusundervisning eller lärares motivation 

för utomhusundervisning exkluderades eftersom syftet med studien var att undersöka 

direkt hur inlärningen påverkas av undervisning utomhus.  

4.3 Materialanalys 

Utifrån studiens forskningsfrågor kunde totalt 11 artiklar väljas ut. Med dessa artiklar som 

grund för resultat- och diskussionsdelarna analyserades texterna noga utifrån två teman; 

utomhusundervisningens påverkan på inlärningen samt olika uppfattningar av hur 

utomhusundervisning påverkar inlärningen. De olika uppfattningarna togs från studier där 

elever och lärare intervjuats, därför skapades två underrubriker till detta tema; elevers 

perspektiv och lärares perspektiv. Studierna som valts ut till den här undersökningen 

kommer från Sverige, Finland, Storbritannien, Turkiet, USA, Kanada, Australien och 

Malaysia och av dessa är det totalt sju stycken tidsskriftartiklar, två stycken 

Söksträngen: 
elementary AND 

science AND 
"outdoor education"

Gav 430 sökträffar 
med peer reviewed.

Söksträngen: 
elementary AND 

science AND 
"outdoor education" 

AND method*

Gav 145 sökträffar 
med peer reviewed

Söksträngen: 
elementary AND 

biology AND 
"outdoor education" 

AND method*

Gav 14 sökträffar 
med peer reviewed
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doktorsavhandlingar, en rapport och en litteraturöversikt. De valda artiklarna presenteras 

kort nedan i tabell 1 och vidare i en djupare översikt över analyserad litteratur i bilaga 1.  

 

Tabell 1. Översikt över valda publikationer 

Författare Titel Publikationstyp Årtal 

Emilia Fägerstam Space and Place. 

Perspectives on outdoor 

teaching and learning. 

Doktorsavhandling 2012 

H. Lillian Meighan, 

Eric D. Rubenstein 

Outdoor Learning into 

Schools: A Synthesis of 

Literature 

Tidsskriftartikel 2018 

Ulas Kubat Determination of science 

teachers´ opinions about 

outdoor education 

Tidsskriftartikel 2017 

Eila Jeronen, Irmeli 

Palmberg, Eija Yli-

Panula 

Teaching Methods in 

Biology Education and 

Sustainability Education 

Including Outdoor 

Education for Promoting 

Sustainability – A 

Literature Review 

Tidsskriftartikel 2016 

Anders Szczepanski  Platsens betydelse för 

lärande och undervisning: 

ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv 

Tidsskriftartikel 2013 

Anders Szczepanski, 

Lars Owe Dahlgren 

Lärares uppfattningar av 

lärande och undervisning 

utomhus 

Tidsskriftartikel 2011 

Erol Tas, Salih Gulen Analysis of the influence 

of outdoor education 

activities on seventh grade 

students 

Tidsskriftartikel 2019 

Justin Dillon, Marian 

Morris, Lisa 

O´Donnell, Alan Reid, 

Mark Rickinson, 

William Scott 

Engaging and Learning 

with the outdoors – The 

Final Report of the 

Outdoor Classroom in a 

Rural Context Action 

Research Project 

Rapport 2005 

Johan Faskunger, 

Anders Szczepanski, 

Petter Åkerblom 

Klassrum med himlen som 

tak. En kunskapsöversikt 

om vad 

Litteraturöversikt 2018 
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utomhusundervisning 

betyder för lärande i 

grundskolan. 

Kan Lin Ting, Nyet 

Moi Siew 

Effects of Outdoor School 

Ground Lessons on 

Students’ Science Process 

Skills and Scientific 

Curiosity 

Tidsskriftartikel 

 

2014 

Dennis Eaton Cognitive and Affective 

Learning on Outdoor 

Education 

Doktorsavhandling 

 

1998 
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5. Resultat 

Här redogörs för det resultat som framkommit utifrån de forskningsfrågor som ställdes i 

studiens syftesdel. Utifrån forskningsfrågorna presenteras resultatet under två rubriker; 

Effekter på inlärningen samt Elever och lärares uppfattningar om 

utomhusundervisningens effekter på inlärningen i NO-ämnena.  

5.1 Effekter på inlärningen 

Meighan och Rubenstein (2018, s.164–173) beskriver att utomhusundervisning bidrar till 

att eleverna får använda sina kognitiva, affektiva och psykomotoriska förmågor i högre 

utsträckning än vid inomhusundervisning. Det leder till att eleverna lär sig på ett bättre 

sätt. Det är resultatet av en omfattande litteraturstudie där totalt 64 artiklar analyserats och 

sammanställts för att kunna redogöra vad forskningen säger om effekten av 

utomhusinlärning, både generellt och inom NO-ämnena. Förutom många generella 

fördelar som utomhusundervisningen ger med bland annat påverkan på allmänna 

skolprestationer, beteende och attityder visar det sig även att det bidrar positivt till lärande 

inom NO-ämnena. Eleverna utvecklar bättre förståelse för vetenskapsmetodik och om vad 

vetenskap innebär samt att de utvecklar ett ekologiskt tankesätt. Dessutom menar Meighan 

och Rubenstein (2018, s.164–173) att undervisning om exempelvis djur och natur i dess 

naturliga miljö genom flera studier har visat sig vara mer framgångsrik än undervisning 

inomhus eftersom eleverna får en djupare förståelse genom att utforska och uppleva 

ämnena på riktigt.  

Ting och Siew (2014, s.96–104) visar genom sin studie att utomhusundervisning av NO-

ämnena kan ge eleverna en positiv kunskapsinlärning när de fick vistas i miljöer som låg 

utanför skolans område. Detta kunde även ge eleverna möjlighet att utveckla mer 

komplexa kognitiva strukturer jämfört med vanlig undervisning i klassrummet. Syftet med 

studien var att undersöka om elevers resultat i NO-ämnena förändrades genom 

undervisning utomhus. Resultatet fick de genom att göra för- och efter-tester där eleverna 

fick visa sina kunskaper i att kunna göra slutsatser, observera, förutsäga, klassificera samt 

kommunicera och kontrollera variabler. Eleverna delades upp i två grupper varav den ena 

var kontrollgrupp och den andra var “eko-grupp". Eko-gruppen fick utomhusundervisning 

medan kontrollgruppen fick traditionell inomhusundervisning. I det här projektet handlade 

NO-undervisningen bland annat om att hitta och undersöka egenskaper hos olika växter 
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och mindre djur och lära sig om näringskedjor och näringsvävar i naturen. Resultatet visar 

att elevers inlärning ökade i eftertestet gentemot förtestet i båda försöksgrupperna men den 

största kunskapsökningen i NO-ämnena gjordes i eko-gruppen. De naturvetenskapliga 

förmågorna ökade mest i eko-gruppen, och enligt forskarna beror det på att 

utomhusundervisningen ger eleverna möjlighet att lära med fler sinnen. Studien visar även 

att eleverna som medverkade i eko-gruppen i högre grad ökade sin nyfikenhet för NO-

ämnena än i den kontrollgrupp som medverkade i testet.  

I den litteraturöversikt som Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018, s.7–46) har gjort 

beskriver man att ”utomhusundervisning leder till en lång rad med positiva effekter för 

elever i grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning (ökad kognitiv förmåga, 

koncentration, arbetsminne och studiemotivation)” (Faskunger et al., 2018, s.7). 

Utomhusundervisning beskrivs i denna forskning som undervisning som bedrivs på platser 

och rum och sammanhang som hjälper till att förstärka elevernas utveckling och inlärning. 

Forskning visar att möjligheten till fysisk aktivitet och kontakt med naturen under 

skoldagen ger positiva effekter på inlärningen vilket har visat sig vara betydande vad gäller 

elevers prestationer och utveckling. Undervisning som bedrivs utomhus verkar vara extra 

effektivt inom NO-ämnena, språk och matematik och 93% av de sammanställda studierna 

om just utomhusundervisning i NO-ämnena visar positiva resultat (Faskunger et al., 2018, 

s.8–23). I sammanställningen framkommer även att den kognitiva utveckling som sker hos 

en individ under barndomen och uppväxtåren har ett starkt samband med en god motorisk 

förmåga (Faskunger et al., 2018, s.27). Återkommande i översikten är att fysisk aktivitet 

har en stark koppling till elevers förbättrade kognitiva förmågor samt att samband kan ses 

vid jämförelser av elever som har en låg fysisk aktivitet där även den kognitiva förmågan 

är lägre. Att använda utomhusundervisning i skolan menar Faskunger et al. (2018, s.8–41) 

främjar elevers möjlighet till att förbättra sin motorik samt att öka sin fysiska aktivitet 

vilket i sin tur leder till en förbättrad inlärning. Förbättrad koncentration, förbättrat 

arbetsminne och ökad inlärning är bara några exempel på positiva effekter studien talar 

om. Utomhusundervisning leder även till bättre processfärdigheter i de naturvetenskapliga 

ämnena och till förbättrade ämneskunskaper jämfört med inomhusundervisning. Forskarna 

(Faskunger et al., 2018, s.8-41) sammanfattar översikten med att hävda att två saker skulle 

kunna bidra till att öka måluppfyllelsen både kort- och långsiktigt; nämligen att öka antalet 

timmar utomhus samt att växla inomhus- och utomhusundervisningen. 

Utomhusundervisning som ett komplement till den traditionella inomhusundervisningen 
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är även något som Fägerstam (2012, s.45–57) beskriver och framhäver betydelsen av.  

Fägerstams studie bygger på Piaget, Vygotskij och Deweys teorier om lärande och beskrivs 

utifrån tre aspekter; det kognitiva, det sociala och det emotionella. Studien handlar om ett 

projekt med högstadieelever som deltagit i utomhusundervisning i biologiämnet där 

intervjuer gjordes fem månader efter projektets slut. Till skillnad från eleverna i 

kontrollgruppen som hade haft all undervisning inomhus och hade stora svårigheter med 

att återberätta vad de lärt sig fem månader tidigare, hade eleverna som haft både inomhus- 

och utomhusundervisning lättare att minnas vad de lärt sig. Detta var en liten studie som 

involverade 4 högstadieklasser men Fägerstam (2012, s.45–57) kunde trots det dra 

slutsatsen att utomhusundervisningens möjligheter till en multimodal sinnesupplevelse 

bidrar till att eleverna minns bättre. Detta är även något som Jeronen, Palmberg och Yli-

Panula (2016, s.1–13) beskriver i sin studie. Jeronen et al. beskriver olika 

undervisningsmetoder i biologi där utomhusundervisning och fältarbeten av olika slag var 

de mest använda tillsammans med olika typer av elevaktiva lärmetoder. Tidigare forskning 

om just utomhusundervisning och andra undervisningsmetoder visar att undervisning 

utomhus där eleverna är aktiva i sin lärprocess bidrar till att kunskaperna bibehålls avsevärt 

och att det har en positiv effekt på långtidsminnet. Grunden till den här studien ligger i 

problembaserat lärande och kollaborativt lärande vilket är två pedagogiska arbetssätt som 

inspirerats av bland andra Piaget, Vygotskij, Dewey och Kolb teorier om lärande; 

konstruktivism, sociokulturell teori och ELT. 

I en rapport menar Dillon, Morris, O´Donnell, Reid, Rickinson och Scott (2005, s.1–34) 

om att det finns flera fördelar för elevers inlärning kopplat till utomhusundervisning. Bland 

annat så menar forskarna att förståelsen för och kunskapen om naturen, ekologi, etcetera 

förbättras genom att bedriva undervisningen utomhus eller på andra platser utanför 

klassrummet. Genom att involvera hela kroppen och alla sinnena i lärprocessen förstärks 

kunskaperna vilket bidrar till en djupare förståelse jämfört med lärsituationer i det 

traditionella inomhusklassrummet. Det leder även till att eleverna på ett bättre sätt kan 

förklara vad de sett och lärt sig då minnet av särskilda händelser, känslor och bilder kopplas 

till en särskild undervisningshändelse och till tidigare kunskap. Detta är något som även 

Tas och Gülen (2019, s123) lyfter i sin forskning. 

Precis som resultatet av flera redan beskrivna studier menar även Eaton (1998, s.63) att det 

finns fördelar med att delar av undervisningen sker på andra platser än i det traditionella 



   

 

16 
 

klassrummet. Det visar sig att de elever som undersökts i studien och som får en 

skolundervisning som sker i varierade miljöer utvecklar en bättre kognitiv förmåga än de 

som endast undervisas i det traditionella klassrummet. Alla 119 elever som ingick i studien 

hade utvecklat sina kunskaper inom NO-ämnena under den tid som studien pågick, men 

de elever som fick utomhusundervisning förbättrades avsevärt mer än kontrollgruppen som 

fick inomhusundervisning. Eaton (1998, s.88–125) belyser även att det är viktigt att 

undervisning som sker utomhus bör kombineras med den traditionella 

klassrumsundervisningen. Det gör att eleverna ges en större möjlighet till att förstå ämnet 

bättre men även för att man riskerar att utomhusundervisningen blir enskilda, isolerade 

tillfällen av undervisning utomhus vilket kan bidra till att man tappar sammanhanget. 

Dessutom påpekas det i studien att utomhusundervisningen kräver noggrann planering 

eftersom det krävs andra sätt att instruera och undervisa och att valet av utomhusmiljö ska 

vara genomtänkt eftersom det är en ny och ovan situation för eleverna. Det framkommer i 

studien att ju mer elever vet om ett ämne, desto mer är de benägna att ta till sig ny 

information. 

5.2 Elever och lärares uppfattningar om 

utomhusundervisningens effekter på inlärningen i NO-ämnena 

5.2.1 Elevers perspektiv 

Resultatet från studien gjord av Tas och Gülen (2019, s.122–139) visar att eleverna, under 

intervjuerna, i stora drag uttrycker sig positivt om undervisningen de fått utomhus. 

Förutom kommentarer såsom ”It´s good to learn through playing with my friends” (Tas & 

Gülen, 2019, s.135) och “I liked the activities very much” (Tas & Gülen, 2019, s.135) 

menade merparten av eleverna att de, genom utomhusundervisning, förstod ämnet bättre 

och att det var bra att lära sig saker genom spel och lekar utomhus. Efter intervjuerna 

skapades olika kategorier utifrån elevernas svar. De visar bland annat att drygt hälften av 

eleverna använder sig av uttryck och förklaringar under intervjuerna som ger tecken på att 

de förstått ämnet. Studien fokuserade på utomhusundervisning kopplat till biologiämnet 

och eleverna nämnde i intervjuerna att de på ett bättre sätt förstod vad exempelvis 

ekosystem, arter och livsmiljöer handlar om genom att vara i en naturlig miljö utomhus. 

Detta är något som författarna till artikeln (Tas & Gülen, 2019, s.122–139) påpekar och 

förtydligar senare i texten. 
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Positiva kommentarer om utomhusundervisning framkommer även i en studie som gjorts 

på svenska högstadieelever. Syftet med studien var att undersöka hur utomhusundervisning 

påverkade elevernas förståelse för biologiämnet samt elevernas tankar om undervisning 

utomhus. Förutom att utomhusundervisningen verkar ha gett positiva effekter på 

förståelsen av biologiämnet visar det sig även att eleverna uppskattade den här typen av 

undervisning. Framför allt beror det på att de fick förstahands-upplevelser när de fick 

uppleva olika saker i naturen (Fägerstam, 2012, s.45–57). Några elever uttrycker att det är 

lättare att lära sig när de får möjligheten att både se, höra och göra. Samtidigt menar vissa 

elever att de mest lekte och hade kul under tiden undervisningen bedrevs utomhus, och att 

de således inte lärde sig så mycket (Dillon et al., s.19–34). 

5.2.2 Lärares perspektiv 

”Science is to recognize nature at first” (Kubat, 2011, s.348) är en av kommentarerna till 

varför lärare använder sig av undervisning utomhus. I en studie med totalt 16 intervjuade 

lärare undersöktes bland annat varför lärarna använder sig av utomhusundervisning i sin 

undervisning och citatet ovan är från en intervjuad lärare. Samma intervjuade lärare menar 

även att eleverna måste förstå essensen av deras omgivning och ett av de bästa sätten att 

göra det på är att ta med eleverna ut i naturen eller till naturvetenskapliga museer. Eftersom 

NO-undervisningen ofta behandlar abstrakta och komplexa begrepp menar Kubat (2011, 

s.344–352) att utomhusundervisning är viktigt för att göra dessa abstrakta och komplexa 

koncept enklare att förstå. Teorin kan på ett enklare sätt kopplas till praktiken och elevers 

vardagserfarenheter på grund av att de får se saker och ting konkret och visuellt utomhus. 

Dessa beskrivna fördelar med utomhusundervisning är även något som Szczepanski och 

Dahlgren (2011, s.21–44) beskriver från sina intervjuer med lärare i Sverige. Szczepanski 

och Dahlgrens studie har en grund i Vygotskij och Deweys tankar om lärande. I studien 

intervjuas lärare om deras uppfattningar av lärande och undervisning utomhus och dessa 

fördelar kan sammanfattas med ökad autenticitet, förstahandserfarenhet, sinnesmodalitet 

och ökad gemenskap. Flertalet av de intervjuade lärarna påpekar att inlärningen förbättras 

genom verklighetsanknytning och ett samspel med omgivningen. Dessutom menar lärarna 

att det abstrakta i undervisningen blir enklare att förstå när utomhusundervisningen gett 

eleverna det konkreta innan. I intervjuerna talar även lärarna om att den kroppsliga 

erfarenheten tillsammans med en multimodal sinnesupplevelse bidrar till att lärandet 

förstärks. Detta eftersom eleverna kan skapa inre bilder och få något att hänga upp 
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kunskapen på när lärandet sker i utomhusmiljöer. Ett resultat liknande det som det Kubat 

(2011, s.344–352) samt Szczepanski och Dahlgren (2011, s.21–44) fått framkommer även 

i en annan studie av Szczepanski (2013, s.3–14). Även dessa intervjuade lärare uttrycker 

sig positivt om utomhusundervisning eftersom det leder till förbättrad inlärning. 

Undervisning utomhus ger möjlighet att förena teori och praktik där praktiska moment och 

upplevelser leder till att teorin kan förstås på ett bättre sätt. Utomhusundervisningens 

möjlighet att koppla teori och praktik på ett bättre sätt beskriver även Ting och Siew (2014, 

s.96–104). Teoretiska koncept kan utomhus förklaras och exemplifieras genom 

verklighetsförankrade exempel vilket bidrar till en djupare förståelse. 

I Fägerstams studie från 2012 deltog 12 högstadielärare, där syftet var att ta reda på lärarnas 

erfarenheter av utomhusundervisning efter ett års arbete med detta. Intervjuer gjordes i 

samband med projektets början och efter ett års tid. När projektet var slut kunde de se en 

större potential i att bedriva undervisning utomhus än vad de gjort ett år tidigare. Lärarna 

menade att det skapades ett utvidgat lärande i och med att undervisningen under vissa 

lektioner flyttades till andra lärmiljöer och detta sågs som ett bra komplement till den 

traditionella inomhusundervisningen.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I litteraturstudien fanns till en början förhoppningen att finna litteratur och vetenskapliga 

artiklar som enbart var inriktade mot årskurserna 4–6. Under den inledande 

informationssökningen var målet att få en överblick över vilka studier som fanns på just 

dessa årskurser och när den var gjord kunde vi konstatera att våra forskningsfrågor var för 

snäva. Efter ytterligare informationssökning och läsning av en stor mängd artiklar 

utvidgades forskningsfrågorna till att titta på hela grundskolan. Till en början var även 

forskningsfrågorna fokuserade till utomhusundervisningens påverkan på inlärningen inom 

enbart teknikämnet, men fick senare ändras till NO-ämnena. Detta eftersom det finns få 

studier gjorda inom teknikområdet. En aspekt som togs med under arbetet när artiklar 

skulle väljas ut var att titta på hur väl refererad respektive artikel, rapport eller 

kunskapsöversikt var. Enligt Nilholm (2017, s.41) kan man genom att titta på antalet 

gånger ett arbete refererats av andra forskare få ett mått på vilken ”betydelse 

forskarsamhället tillskriver arbetet” (Nilholm, 2017, s.41). Nilholm menar att det är dessa 

arbeten man bör lägga störst vikt vid, vilket vi gjorde på äldre artiklar genom exempelvis 

Google Scholar. Dock menar vi att detta är problematiskt då det bara är artiklar som är 

skrivna för flera år sedan som Nilholms tankar kan appliceras på eftersom nyskrivna 

artiklar inte har hunnit få några refereringar.  

En styrka i vårt arbete är att vi under arbetets gång läst en stor mängd tidskriftsartiklar, 

rapporter, översikter, doktorsavhandlingar, studentarbeten och böcker i tryckt form vilket 

gör att vi fått en god överblick över forskningsområdet. Utifrån forskningsfrågorna har 

sedan relevant litteratur valts ut som grund till arbetet. En annan styrka med arbetet är att 

vi har artiklar och andra typer av publikationer från totalt åtta länder vilket gör att det 

internationella perspektivet är med. Dock har en begränsning varit att vi endast har kunnat 

läsa publikationer på engelska och svenska. Det har bidragit till att artiklar som varit 

skrivna på exempelvis turkiska eller spanska valts bort trots att sammanfattningen på 

engelska verkat intressant.  

Trots att utomhusundervisningen inte sker på samma sätt i de länder som våra analyserade 

studier är gjorda i menar vi att det inte utgör ett bekymmer för vår undersökning. Detta 

eftersom syftet med studien är att se hur utomhusundervisning, oavsett form, påverkar 
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elevers inlärning i NO-ämnena, och inte om exempelvis olika effektiva metoder inom 

utomhusundervisning eller hur lärare arbetar med undervisning utomhus. Merparten av 

artiklarna i litteraturstudien är gjorda i andra länder än Sverige där skolämnena är 

uppdelade på ett annat sätt. Till exempel så är NO-ämnena (biologi, fysik och kemi) inte 

uppdelade i flera ämnen utan benämns som ”science”, och i resultaten från de studierna 

har vi använt termen ”NO-ämnena”. I vissa studier står det däremot utskrivet exempelvis 

”biologi” och då har den termen använts istället för att förtydliga ämnet. Det bidrar till att 

vi i vissa studier inte alltid kan utläsa vilket ämne som behandlas vilket kan bidra till att 

man som läsare skulle kunna få intrycket att biologiämnet står i fokus. 

Eftersom vi själva är intresserade av och har positiva erfarenheter kring 

utomhusundervisning skulle det ha kunnat påverka vår tolkning av materialanalysen och 

de slutsatser vi dragit från resultatet. I arbeten som dessa är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot det resultat som framkommer vilket gör att det är något vi tänkt 

på under hela arbetsprocessen. Av all forskning som vi hittat under den här litteraturstudien 

har merparten av alla artiklar visat på ett positivt resultat vad gäller elevers kognitiva 

utveckling och förståelse av NO-ämnena. Avsaknaden av studier som ställer sig mer 

kritiskt till utomhusundervisning har vi upplevt är väldigt svår att hitta vilket kan bero på 

att tidigare forskning gjorts av personer som har ett stort intresse för utomhusundervisning 

snarare än personer som är kritiska till denna typ av undervisningsform. Även urvalet i 

studierna kan möjligtvis ha påverkat resultaten då forskarna kan ha valt ut personer med 

intresse för utomhusundervisning. Bristen på forskning som ställer sig kritiskt till 

utomhusundervisning i vår litteraturstudie kan göra att resultaten kan upplevas som positivt 

vinklad. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi vill inledningsvis belysa det faktum att en övervägande del av resultaten i de artiklar vi 

valt ut ger en positiv bild av utomhusundervisningens möjligheter till förbättrad inlärning 

i NO-ämnena. Så även de resultat i artiklar vi gått igenom men som inte valdes ut till den 

här litteraturstudien på grund av olika exklusionskriterier. En mängd forskning har 

bearbetats i den här litteraturstudien och den forskning som finns visar generellt likadant 

resultat, nämligen på mer positiva effekter av elevernas kognitiva utveckling vid 

utomhusundervisning kontra inomhusundervisning. Både Fägerstam (2012) och Eaton 

(1998) hävdar att bäst resultat uppnås vid en kombination av klassisk inomhusundervisning 
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och utomhusundervisning. Även Faskunger et al. (2018) är av åsikten att skolor bör 

använda sig av en kombination av inomhus- och utomhusundervisning eftersom det skulle 

kunna bidra till en ökad måluppfyllelse, både kort- och långsiktigt. Faskunger et al. (2018) 

menar även att ett ökat antal timmar utomhus skulle kunna bidra till ökad måluppfyllelse. 

Detta eftersom utomhusundervisning leder till ökad inlärning, förbättrat arbetsminne och 

en förbättrad koncentration. Undervisning utomhus bidrar till bättre resultat i NO-ämnena 

visar Faskunger et al. (2018), ett resultat som även Meighan och Rubenstein (2018, s.164-

173) samt Ting och Siew (2014, s.96-104) visar genom sina studier. Undervisning om 

bland annat djur och växter menar dessa forskare är mer framgångsrik utomhus än 

inomhus. Dels på grund av att eleverna får en djupare förståelse genom att uppleva och 

utforska ämnena på riktigt (Meighan & Rubenstein, 2018, s.164-173) men även för att 

eleverna minns bättre när alla sinnena involverats i utomhusundervisningen (Ting & Siew, 

2014, s.96-104). Även Fägerstam (2012, s.45-57) och Jeronen et al. (2016, s.1-13) 

beskriver hur utomhusundervisningen bidrar till att eleverna minns undervisningen på ett 

bättre sätt genom utomhusundervisning.  

Både lärare och elever har i flera studier uttryckt sig positivt om utomhusundervisning med 

kommentaren att utomhusundervisning bidrar till ett förbättrat lärande (Tas & Gülen, 2019, 

s.122-139; Fägerstam, 2012, s.45-57; Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.21-44). Genom att 

lära sig om exempelvis ekosystem och arter i deras naturliga miljö upplever elever att de 

förstår innehållet bättre (Tas & Gülen, 2019, s.122-139) och möjligheten till en 

förstahandsupplevelse gör att inlärningen förbättras (Fägerstam, 2012, s.45-57; 

Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.21-44). Kubat (2011, s.344-352) förklarar att NO-

undervisningen ofta behandlar abstrakta och komplexa begrepp där 

utomhusundervisningen kan bidra till att förståelsen för dessa begrepp ökar. Våra egna 

erfarenheter från VFU-perioder och jobb är att i princip all NO-undervisning sker inomhus 

vilket vi båda tycker är anmärkningsvärt. Ska eleverna lära sig om exempelvis lokalt 

förekommande växter anser vi att naturen är den optimala miljön att lära sig det i. Frågan 

vi ställer oss är vad det är som hindrar denna typ av undervisning när det finns en stor vinst 

med att bedriva NO-undervisning utomhus? Beror det på aspekter som bristfällig 

utbildning, styrdokumentens utformning, skolans förutsättningar, tidsbrist eller ett 

ointresse hos lärarna? 
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I studien av Eaton (1998, s.88-125) framkommer det att det är av stor betydelse att 

utomhusundervisningen genomförs i form av regelbundna, planerade lektioner och inte 

enbart som vid enstaka tillfällen. Detta på grund av att utomhusundervisningen i dessa fall 

inte upplevs som en del av den ordinarie undervisningen. Istället tappar eleverna 

sammanhanget vilket gör att eleverna inte förstår syftet med undervisningen. Eaton (1998, 

s.88-125) hävdar att utomhusundervisning kräver en noggrann planering eftersom 

undervisning utomhus kräver andra sätt att instruera och undervisa. Det överensstämmer 

med de erfarenheter vi har av att ha talat med lärare om hinder för utomhusundervisning. 

Vår studie ger oss underlag och mer övertygelse i att se vikten av att ta med elever ut vid 

skolundervisning. Resultatet är viktigt för att kunna motivera kollegor och skolledning till 

ökad utomhusundervisning, men vi önskar även att exempelvis regeringen får upp ögonen 

för vikten av utomhusundervisning och att de gör direktiven tydligare i styrdokumenten. 

Studien visar på ett så pass positivt resultat vad gäller elevers kognitiva utveckling vid 

utomhusundervisning att vi menar det finns underlag för att göra satsningar på 

utomhusklassrum och andra miljöer som underlättar genomförandet av 

utomhusundervisning. Dessutom tror vi att det kan ge positiva effekter att samarbeta med 

organisationer och företag såsom Skogen i skolan, lokala företag, kommunala 

anläggningar, etcetera för att utveckla utomhusundervisningen. Denna studie tillsammans 

med styrdokumenten, kan kanske vara till gagn för att få denna kompetensutveckling. 

Skolans uppdrag är att anpassa undervisningen så att den passar elevers olika behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2019 s.6) vilket vi anser att kombinationen av 

inomhusundervisning och utomhusundervisning gör. I Läroplanen (2019, s. 6) står det 

även att eleverna dagligen ska erbjudas fysisk aktivitet under skoltid samt att lek, skapande 

och undersökande aktiviteter är viktiga delar i elevers lärande. 

Utifrån den här litteraturstudiens resultat menar vi att det finns goda skäl till fortsatt 

forskning inom området. De studier som vi läst och sammanfattat i vår undersökning är 

studier som sträcker sig över en kortare tidsperiod, upp till drygt ett år. Vidare skulle man 

kunna göra studier som sträcker sig över en längre period, exempelvis titta på den 

långsiktiga påverkan på skolresultaten när elever utsätts för utomhusundervisning. Till 

exempel att skolresultaten jämförs mellan klasser som har utomhusundervisning eller en 

kombination av utomhus- och inomhusundervisning med klasser som endast har 

inomhusundervisning.  
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Vidare forskning om utomhusundervisning skulle kunna vara att man undersöker vilka 

ämnen som används i utomhusundervisning och varför det är vissa ämnen som sker i 

utemiljöer och andra ämnen som inte bedrivs utomhus i alls samma utsträckning. Ett annat 

intressant perspektiv är att undersöka hur olika lärare och skolor arbetar med 

utomhusundervisning eller vad som krävs för att lärare ska använda sig av 

utomhusundervisning i sin undervisning. Man skulle även kunna titta på hur lärosätena 

utbildar blivande lärare i utomhusundervisning. En fundering som framkommit under 

denna studie är hur det skulle se ut om merparten av undervisningen i skolan skulle ske 

genom utomhusundervisning, och inomhusundervisning endast skulle ske vid enstaka 

undervisningstillfällen. Det vore intressant att göra en längre studie av denna typ för att 

undersöka vilken påverkan som skulle ske på elevers skolresultat och kognitiva utveckling. 
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8. Bilaga 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Publikationsår 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Land 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 

Resultat 

Emilia Fägerstam 

Space and Place 

Linköping 

University 

Electronic Press 

2012 

Syftet med studien är att 

utveckla lärare och 

elevers uppfattningar och 

erfarenheter av utomhus-

undervisning samt att 

undersöka 

konsekvenserna av 

utomhusundervisning. 

Studien är uppdelad i fyra olika 

områden och behandlar på 

olika sätt lärares tankar om 

utomhusundervisning och 

lärares observationer av elever 

i 13-14årsåldern i Sverige och   

12-13årsåldern i Australien. 

Eleverna går på skolor med 

olika socioekonomiska 

upptagningsområden och olika 

närhet till utomhusmöjligheter. 

Australien, Sverige. 

 

 

 

Konstruktivism 

Sociokulturell teori 

Kognitivistisk teori 
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Paper 1 

Emilia Fägerstam 

Children and young 

people´s experience 

of the natural world: 

Teacher´s 

perceptions and 

observations. 

2012 

Syftet med studien var att 

ta reda på lärares 

observationer och 

uppfattningar av hur 

elever upplever naturen 

och vilken potential som 

naturupplevelser har 

enligt lärare. 

Intervjuer med totalt 21 

personer varav 8 lärare och 13 

personer på ett 

miljöutbildnings-center. 

Australien. 

 Elevernas erfarenheter med naturen beskrivs som 

begränsade och de upplever till en början att det är 

skrämmande och obekvämt, men samtidigt så upplever 

lärarna att eleverna är engagerade och intresserade 

utomhus. 

Paper 2 

Emilia Fägerstam & 

Jonas Blom 

Learning biology 

and mathematics 

outdoors: effects and 

attitudes in a 

Swedish high school 

context. 

2012 

Syftet med studien är att 

undersöka om det finns 

någon skillnad hos elever 

som undervisats i 

inomhus- respektive 

utomhusmiljö i Sverige. 

Dessutom tittar man på 

elevers attityder till 

undervisning utomhus. 

Intervjuer och frågeformulär 

med elever i fyra klasser, två i 

årskurs 7 och två i årskurs 8. 

Uppföljning efter fem 

månader. 

Sverige. 

 Studien visar att eleverna generellt uppskattade 

utomhusundervisning eftersom det var en paus från 

den vanliga undervisningen samt att de fick 

förstahands-upplevelser när de upplevde allt i naturen.  

De elever som undervisats inomhus hade svårt att 

minnas vad de hade haft för lektion för fem månader 

sedan medan de elever som undervisats utomhus hade 

lättare att minnas vad de hade gjort. Fler sinnen 

aktiverades vilket kan vara en orsak bakom det. 
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Paper 3 

Emilia Fägerstam 

High school 

teachers´ 

experiences of the 

educational potential 

of outdoor teaching 

and learning. 

2012 

Syftet med studien är att 

ta reda på 

högstadielärares 

erfarenheter av utomhus-

undervisning. 

Uppföljning efter ett års 

arbete med undervisning 

utomhus. 

Intervjuer med 12 

högstadielärare, före och efter 

ett år. Dessa lärare använde sig 

av olika lärmiljöer, ex. 

klassrum, skolgård.  

Sverige. 

 Under intervjuerna inför ettårs-projektet såg lärarna 

många fler hinder jämfört med efter ett års arbete med 

utomhusundervisning. De var oroliga för att tappa 

elevernas intresse och att det skulle vara svårt att samla 

gruppen. Detta var problem som gick över efter en 

period och i intervjuerna efter ett år kunde man se 

större potential i att bedriva undervisning utomhus. 

Bra komplement till traditionell inomhusundervisning. 

Paper 4 

Emilia Fägerstam & 

Joakim Samuelsson 

Kearbubg arithmetic 

outdoors in junior 

high school-

influence on 

performance and 

self-regulating skills. 

2012 

Syftet med studien var att 

undersöka hur utomhus-

undervisning kan 

påverka inlärning och 

motivation för 

högstadieelever i 

matematik.  

Fem årskurs 7-klasser där 

eleverna i två av klasserna 

hade utomhusundervisning 

under en av fyra lektioner per 

vecka. Projektet höll på i tio 

veckor och det gjordes för- och 

efter-tester på eleverna för att 

se hur deras aritmetik-förmåga 

hade utvecklats. 

Sverige. 

 Eleverna som undervisats utomhus hade efter 

tioveckors-perioden tillägnat sig mer 

matematikkunskaper jämfört med eleverna som 

undervisats inomhus.  
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Anders Szczepanski 

Platsens betydelse 

för lärande och 

undervisning: ett 

utomhuspedagogiskt 

perspektiv 

Nordic Studies in 

Science Education 

2013 

Ta reda på vilka 

uppfattningar lärare har 

kring platsens betydelse 

för lärande och 

undervisning. 

Studien baseras på intervjuer 

med 19 lärare i en sydsvensk 

kommun läsåret 2008/2009.  

Sverige. 

Fenomenografisk 

utgångspunkt. 

Kvalitativ och 

induktiv studie. 

Resultatet från intervjuerna sammanfattas utifrån 9 

identifierade svarskategorier. Dessa 9 svarskategorier 

kan beskriva utifrån 4 perspektiv vilka är; 

rumsperspektivet, kunskapsperspektivet, 

miljöperspektivet och tidsperspektivet. 

Ur kunskapsperspektivet beskrivs det hur kopplingen 

mellan teori och praktik kan bidra till ökad förståelse. 

Fler sinnen involveras, kroppsligt lärande. Vissa lärare 

menar att man måste ta sig ut i naturen för att 

undervisa om ex. miljö. 
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H. Lillian Meighan, 

Eric D. Rubenstein 

Outdoor Learning 

into Schools: A 

Synthesis of 

Literature 

Career and 

Technical Education 

Research 

2018 

Syftet med studien är att 

undersöka vilka som är 

de viktigaste temana och 

resultaten kring 

forskning som rör 

utomhusinlärning. 

Dessutom vill man 

undersöka vilka fördelar 

och utmaningar som 

finns med att integrera 

utomhuspedagogik i 

läroplanen. 

Litteraturstudie där 64 artiklar 

sammanställdes.  

USA 

Pragmatism – 

learning by doing.  

Resultatet av sammanställningen från litteraturstudien 

visar dels att de främsta orsakerna till att lärare inte 

använder sig av utomhusundervisning beror på 

följande anledningar; transport, lärarnas egna 

kunskaper, tid för planering och säkerhet. Vidare visar 

sammanställningen att elever som genom 

utomhusundervisning fick lära sig om naturen hade 

mer benägenhet att behålla dessa kunskaper under en 

längre tid. Genom att förbereda eleverna har även 

resultatet av genomförd utomhusundervisning visat på 

positiva effekter.  

I sammanställningen av studien kan vi även läsa om 

utomhusundervisningens positiva effekter vad gäller 

utvecklingen av elevers kognitiva förmågor, hälsa och 

psykologiska utveckling. 
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Justin Dillon, Marian 

Morris, Lisa 

O´Donnell, Alan 

Reid, Mark 

Rickinson, William 

Scott 

Engaging and 

Learning with the 

outdoors – The Final 

Report of the 

Outdoor Classroom 

in a Rural Context 

Action Research 

Project 

National Foundation 

for Education 

Research 

2005 

Ett av syftena med 

studien var att undersöka 

de akademiska, sociala 

och personliga fördelarna 

med undervisning 

utomhus för eleverna. 

Studien omfattar tre olika typer 

av datainsamling; 

• Fallstudie – kvalitativ 

studie baserad på 

forskning och intervjuer 

• Aktionsforskning – 

småskaliga 

forskningsprojekt gjord 

på sex utbildade 

utomhuspedagoger 

• Seminarier och 

fokusgrupper - med 

intressenter inom 

området 

utomhusundervisning 

 

Studien är gjord på sex olika 

platser där 

utomhusundervisning bedrivs. 

Dessa platser är av typerna; 

Ingen utskriven teori 

 

Studien kan sammanfatta att det finns fördelar för 

elevers inlärning kopplat till utomhusundervisning 

eftersom förståelsen för och kunskapen om naturen, 

ekologi, etc. förbättras. Eleverna har goda möjligheter 

att förklara vad de har sett och lärt sig under 

undervisningen utomhus. Fler sinnen används när 

undervisningen sker utomhus eller på andra platser 

utanför klassrummet vilket bidrar till djupare 

förståelse. Minnet av särskilda händelser, känslor och 

bilder kopplas till en särskild undervisningshändelse 

och till tidigare kunskap bidrar till djupare förståelse. 

Samtidigt menar vissa elever att de mest lekte och 

hade kul, och således inte lärde sig så mycket. 
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center (engelskans centres?), 

gårdar och skolor. 

Studien är gjord med hjälp av 

111 lärare, en rektor och 32 

elever varav 18 elever är 

flickor och 14 elever är pojkar. 

Storbritannien 
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Johan Faskunger, 

Anders Szczepanski, 

Petter Åkerblom 

 

Klassrum med 

himlen som tak. En 

kunskapsöversikt om 

vad 

utomhusundervisnin

g betyder för lärande 

i grundskolan 

Forum för 

ämnesdidaktik vid 

Linköpings 

universitet 

 

2018 

 

 

 

 

 

Syftet med 

kunskapsöversikten är att 

presentera den forskning 

som finns om 

utomhuspedagogikens 

effekter på 

skolprestationer, 

naturkontakt och fysisk 

aktivitet.  

 

Delarna om naturkontakt 

och fysisk aktivitet 

utelämnas då det ej är 

relevant för studien. 

Narrativ översikt som 

behandlar stor mängd litteratur 

och forskning inom området. 

Resultat och slutsats bygger på 

systematiska översikter och 

meta-analyser.  

Sverige 

Ingen utskriven teori 

 

Resultatet sammanfattas i tre huvudkategorier; 

skolprestationer, naturkontakt och fysisk aktivitet.  

 

Kategorin skolprestationer kan sammanfattas med att 

forskning har sett positiva effekter av 

utomhusundervisning då det lett till bland annat bättre 

processfärdigheter i naturvetenskapliga ämnen och 

högre motivation till inlärning. Man såg även att 

utomhusundervisning ledde till förbättrade 

ämneskunskaper, större självkontroll och självinsikt 

jämfört med inomhusundervisning.  

Översikten sammanfattas med att ett ökat antal timmar 

utomhus och genom att växla inomhus- och 

utomhusundervisning skulle kunna bidra till att öka 

måluppfyllelsen, både kort- och långsiktigt.  
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Ulas Kubat 

Determination of 

science teachers´ 

opinions about 

outdoor education 

European Journal of 

Education Studies 

2017 

Syftet med studien är att 

ta reda på NO-lärares 

åsikter kring 

utomhuspedagogikens 

lärmiljö. 

Frågeställningarna som 

undersöktes var; var och 

varför de (lärarna, red. 

anm..) tar ut eleverna för 

undervisning utomhus, 

hur förutsättningarna är 

för att genomföra detta 

samt vad de (lärarna, red. 

anm.) tycker om de 

negativa aspekterna av 

utomhusundervisning. 

Studien omfattar 16 NO-lärare 

från provinsen Mugla i Turkiet. 

Av de 16 respondenterna var 8 

män och 8 kvinnor. 

Turkiet.  

Fenomenografisk 

utgångspunkt. 

 

Kvalitativ studie. 

Resultatet från intervjuerna sammanställs utifrån de tre 

skilda frågeställningarna. På frågan ”var och varför de 

(lärarna, red. anm..) tar ut eleverna för undervisning 

utomhus” svarade merparten av respondenterna att de 

tar med sina elever till museum och science centers, 

hälften tog eleverna utomhus för att känna igen 

naturen och miljön och mindre än hälften tog eleverna 

utomhus för att forska, observera och experimentera. 

På frågan ”hur förutsättningarna är för att genomföra 

detta” svarade merparten att förutsättningarna för detta 

är olämpliga och vissa svarade att både deras egen 

ovilja och gruppstorleken gör det svårt att ta sig ut. På 

frågan ”vad de (lärarna, red. anm.) tycker om de 

negativa aspekterna av utomhusundervisning” var 

svaren ex. samarbete, dåligt samarbete med hemmet 

och begränsade resurser.  

Avslutningsvis sammanfattas artikeln med att 

utomhusundervisning är viktigt för förståelsen av no-

ämnen som ofta inkluderar abstrakta och komplexa 

begrepp. Inlärning av dessa begrepp görs lättare i en 

naturlig miljö utomhus där begreppen kan 

konkretiseras och visualiseras. 
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Eila Jeronen,  

Irmeli Palmberg,  

Eija Yli-Panula 

Teaching Methods in 

Biology Education 

and Sustainability 

Education Including 

Outdoor Education 

for Promoting 

Sustainability – A 

Literature Review 

Education Sciences 

2016 

Syftet med studien är att 

undersöka och beskriva 

användbara 

undervisningsmetoder i 

biologiämnet och i 

hållbarhetsundervisning 

där utomhuspedagogiken 

används för att främja 

hållbarhet. 

Litteraturöversikt där de 

artiklar som använts innefattar 

begränsningarna; nationell och 

internationell forskning, 

empirisk forskning inom 

biologi och hållbarhet kopplat 

till utomhus-pedagogik, 

tidsspann från 2006-juli 2016, 

elever i förskolan och 

grundskolan samt på svenska, 

finska, tyska eller engelska.  

Finland. 

Problembaserat 

lärande och 

kollaborativt lärande 

som grundar sig i 

konstruktivism, 

sociokulturell teori 

och ELT. 

Totalt 22 olika undervisningsmetoder kunde finnas i 

de analyserade artiklarna. Den vanligaste metoden var 

att eleverna arbetar i grupp och aktivt deltar i 

lärprocessen och de mest nämnda metoderna var 

utomhuspedagogik och fältarbete, experimentell, 

interaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning. 

Tidigare studier inom området visar att aktiva 

undervisningsmetoder bidrar till att kunskaperna 

bibehålls avsevärt och att utomhusundervisning och 

fältstudier kan ha en positiv effekt på långtidsminnet.  

I artikeln sammanfattas även vilka olika lärmiljöer som 

används i undervisningen, där inomhusklassrummet är 

den mest förekommande lärmiljön näst efter 

utomhusmiljön och andra platser såsom museum, 

trädgårdar och naturparker. 
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Erol Tas, Salih 

Gulen 

Analysis of the 

influence of outdoor 

education activities 

on seventh grade 

students 

Participatory 

Educational 

Research 

2019 

Studiens syfte är att ta 

reda på effekterna av 

elevernas skolresultat 

genom undervisning 

utomhus. Dessutom vill 

man ta reda på elevernas 

tankar kring dessa 

utomhusaktiviteter. 

Studien omfattar 19 elever i 

årskurs 7. Eleverna går på en 

byskola i Turkiet.  

 

Turkiet.  

Kombination av en 

kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

För- och efter-tester 

för att mäta 

kunskapsnivåerna 

görs samt intervjuer 

fokuserade på 

elevernas tankar 

kring projektet.  

Det kvalitativa resultatet av studien kan sammanfattas 

med att eleverna överlag uppskattade 

utomhusaktiviteterna med förklaringar såsom; ”This 

activity made it quicker for me to understand the 

subject” och ”I understood the subject very well and 

thus I can remember the lesson content”. De elever 

som uttryckte sig negativt om utomhusaktiviteterna 

förklarade det med ex. att det var oenighet i gruppen, 

att vissa aktiviteter kändes onödiga. 

Det kvantitativa resultatet av studien kan sammanfattas 

med att alla elever visar ett bättre resultat i efter-

testerna jämfört med för-testerna. Medelpoängen 

ökade och standardavvikelsen minskade. 

Forskarna sammanfattar studien där de konstaterar att 

skolresultaten verkar stiga med hjälp av 

utomhusundervisning eftersom eleverna förstod ämnet 

bättre. Det rekommenderas att använda 

utomhusundervisning i no-ämnena, särskilt vid 

undervisning om ex. miljö och naturen. 
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Anders Szczepanski, 

Lars Owe Dahlgren 

Lärares 

uppfattningar av 

lärande och 

undervisning 

utomhus 

Didaktisk Tidskrift 

2011 

Syftet med studien är att 

undersöka vilka 

uppfattningar lärare har 

om lärande och 

undervisning utomhus. 

Studien baseras på intervjuer 

med 15 personer, varav 2 

rektorer.  

Sverige. 

Fenomenografisk 

utgångspunkt. 

Learning by doing 

och Sociokulturell 

teori 

Kvalitativ och 

induktiv studie. 

Utifrån respondenternas svar beskrivs deras 

uppfattningar genom 4 huvudkategorier som handlar 

om att utomhuspedagogik anger olika; fysiska miljöer 

som plats för lärande, sätt att lära, objekt för lärande 

samt former för kroppsligt lärande.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fördelar 

finns med undervisning utomhus. Det ger möjlighet till 

ökad autencitet, förstahandserfarenhet, ökad social 

gemenskap och att fler sinnen involveras i 

lärprocessen. 

Dennis Eaton 

Cognitive and 

Affective Learning 

on Outdoor 

Education 

Department of 

Curriculum, 

Teaching and 

Learning. University 

of Toronto. 1998 

Syftet med studien var att 

undersöka hur 

utomhusundervisning 

påverkar elevers 

färdigheter och 

nyfikenhet inom NO-

ämnena. 

I denna studie ingick 119 

elever i årskurs 5 som delades 

in i två grupper; en som fick 

utomhusundervisning och en 

som var kontrollgrupp och fick 

undervisning inomhus. För- 

och efter-tester gjordes för att 

mäta resultatet. 

Kanada 

Ingen utskriven teori 

 

Resultatet av studien visar att NO-färdigheterna ökade 

mer bland eleverna som fick undervisning utomhus 

jämfört med kontrollgruppen. 
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Kan Lin Ting, Nyet 

Moi Siew 

Effects of Outdoor 

School Ground 

Lessons on Students’ 

Science Process 

Skills and Scientific 

Curiosity 

Journal of Education 

and Learning 

2014 

Syftet var att avgöra om 

utomhusundervisning har 

en mer positiv påverkan 

på den kognitiva 

prestationen och attityder 

jämfört med den 

traditionella 

undervisningen inomhus. 

12 klasser med totalt 184 

elever deltog i studien där 

hälften av eleverna deltog i ett 

utomhusprogram i ekologi och 

hälften (kontrollgruppen) 

deltog i en traditionell 

undervisning i ekologi. För- 

och efter-tester gjordes för att 

mäta resultatet. 

Malaysia 

Ingen utskriven teori 

 

Resultatet av studien visar bland annat att det finns en 

större förbättring i den kognitiva prestationen för de 

elever som deltagit i utomhusprogrammet jämfört med 

eleverna i kontrollgruppen. De kognitiva resultaten var 

större bland de äldre eleverna 

 


