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Sammanfattning Arbetssättet utomhuspedagogik är omtalat och har 

blivit populärt de senaste åren. Utomhuspedagogiken 

är någonting som intresserar oss båda då vi under vår 

VFU (verksamhetsförlagda utbildning) har sett att de 

flesta lärare har haft en negativ inställning till denna 

sorts pedagogik. Syftet med litteraturstudien var 

därför att undersöka vilka hinder/möjligheter det 

finns med utomhuspedagogiken och vad det har för 

inverkan på lärandet. Metoden utgjordes av en 

systematisk litteraturstudie. I resultatet framträder 

positiva uppfattningar av detta arbetssätt. Vidare 

forskning behövs för att undersöka hur detta 

arbetssätt egentligen gynnar/missgynnar eleverna. 

Fokus bör ligga på elevers tankar och erfarenheter. 

Detta för att lärarna kan utgå ifrån dessa i sin 

framtida undervisning. Mer kunskap kring detta kan 

förbättra undervisningen inom tillexempel ämnet 

naturkunskap. 
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Inledning 

”Det är inne att vara ute” – Anonym 

 

I Sverige finns det ett stort intresse att förlägga undervisning utomhus. Forskning från långt 

tillbaka i tiden visar att upplevelser genom kroppens olika sinnen är en viktig del i 

undervisningen och lärandet. Brügge och Szczepanski (2007) påpekar bland annat detta och 

menar att utomhuspedagogiken tar tillvara på helheter där alla sinnen är aktiva i lärprocessen. 

I skolans kursplan för naturkunskap påtalas det att ämnet har sitt ursprung i människans 

nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld (Skolverket, 2011). I 

naturen ges det utmaningar där man får använda sig av sin kreativitet, förmåga att läsa 

problem och klara av gemensamma svårigheter (Brügge & Szczepanski, 2007).  

 

Det finns många olika uppfattningar om utomhuspedagogiken. Brodin (2011), Brügge och 

Szczepanski (2007) talar om att utomhuspedagogiken ofta används som ett komplement till 

den traditionella undervisningen i klassrummet och att den har en stark koppling till lärandet 

inom ämnet naturkunskap. Författarna (Brodin, 2011; Brügge & Szczepanski, 2007) anser 

också att det bör vara en naturlig del i undervisningen medan andra lärare kan se flera hinder. 

Vi tror ett hinder för utomhuspedagogiken kan vara att pedagogerna känner sig osäkra, samt 

att tid och resurser inte är tillräckliga. Ett annat hinder kan vara att vädret inte alltid är det 

önskvärda och att elever samt lärare påverkas negativt av detta. Dessa hinder har vi erfarit när 

vi varit ute på VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Många lärare valde då att stanna inne 

om vädret inte var optimalt och andra uttryckte rädsla och stress för att planera och arrangera 

lektioner utomhus.  Vi tror därför att mycket handlar om okunskap för ämnet och rädsla för att 

lämna det ”trygga” klassrummet. 

 

Det finns också de lärare och författare som ser möjligheter med denna sorts pedagogik. 

Brodin (2011) lägger vikt vid att vistelsen i naturen är stimulerande och motiverande för 

elevers lärande och interaktion.  Vi vill studera vad ytterligare forskning säger och om den 

lever upp till de uppfattningar som vi själva har. Vi uppfattar det som att naturen har mycket 

att erbjuda och att eleverna får lära tillsammans. Denna pedagogik, tror vi, också kan skapa ett 

bättre klimat i klassen samt bidra till en mer hållbar kunskap. 

 

I denna studie kommer vi därför att undersöka tidigare forskning kring utomhuspedagogik 

och därefter diskutera dess betydelse för undervisningen.   

Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs olika definitioner av utomhuspedagogik, tidigare forskning samt olika 

forskare och filosofer som kan kopplas till utomhuspedagogiken. Vi anser att dessa forskare 

och filosofer samt den tidigare forskning som finns, har varit betydande för 

utomhuspedagogikens framväxt.  

 

I den traditionella skolan sker till stor del lärandet inom fyra väggar (Brügge & Szczepanski, 

2007). Detta är en ung företeelse i utbildningshistorien. Utomhuspedagogikens rötter försöker 

återskapa och göra så att man får direktkontakt med meningsfulla autentiska situationer i 

lärandet, alltså möta teorin i praktiken (Brügge & Szczepanski, 2007). 

 

Det centrala inom utomhuspedagogiken är att man använder sig av upplevelser och 

platsrelaterade förstahanderfarenheter utomhus i samspel med teori. Elever och lärare måste 
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våga lämna den formella platsen för lärandet, dvs. klassrummet och ge sig ut i naturen för att 

inhämta dessa upplevelser och erfarenheter (Szczepanski, 2007).   

Historik 

Brügge & Szczepanski (2007) och Szczepanski (2007) gör en historisk översikt i sina böcker. 

Denna historiska översikt har stor betydelse för utomhuspedagogiken och därför har vi valt att 

presentera de viktigaste delarna nedan.  

 

En historisk knutpunkt utgörs av filosofen Aristoteles (384-322 f. Kr) som utgick från våra 

sinnen och erfarenheter. Det autentiska lärandet fördes vidare av den tjeckiska pedagogen 

Johann Amos Comenius (1592-1670) som påtalade om ett lärande i autentisk miljö där man 

väljer och förmedlar undervisningsinnehåll. En annan betydelsefull person inom 

utomhuspedagogiken är Jean-Jacques Rosseau (1712-1784) som starkt poängterade vikten av 

mötet mellan barnet och verkligheten. Schweizaren Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 

pekar också på att våra sinnen ligger som grund för kunskapsinhämtning och lärande (Brügge 

& Szczepanski, 2007) 

 

Förr i tiden fanns det ett nära samband mellan de situationer där man lärde sig något och i de 

situationer där man kunde använda sig av den kunskapen. Man överförde kunskaper om till 

exempel odling, fiske och matlagning mellan generationerna, genom att man deltog i arbetet. 

Skolan gjorde så att detta samband mellan teori och praktik försvann.  Lärandet blev istället 

något som byggde på texter. Lärmiljön var en bestämd plats, som man var i en bestämd tid 

och bedrevs av formellt utbildade lärare. Det de flesta lärare förr ville uppnå var att förmedla 

kunskapen genom att ”tala som en bok”, dvs. att man ville prata ordagrant och fint.  Lärandet 

och verkligheten skildes åt och eleverna fick sällan tillfälle att utöva något praktiskt 

(Szczepanski, 2007).  

 

I den svenska skolan blev utomhuspedagogisk verksamhet först möjlig då svenska 

turistföreningen började ge ut stipendier till skolresor under slutet av 1800-talet och början på 

1900-talet. Det var inte förrän då skolor kunde åka ut och förlägga sin undervisning ute i 

naturen (Brügge & Szczepanski, 2007).  

 

Ellen Key (1849-1926) var även en annan person som förespråkade att använda andra platser 

än klassrummet som lärandemiljö. Hon ansåg att lärandet inte bara skulle innebära att 

eleverna sökte kunskap i biblioteken utan att det även skulle ske ute i det verkliga livet 

(Brügge & Szczepanski, 2007). Maria Montessori (1870-1952) var också en stor förespråkare 

för utomhuspedagogiken då hon talade om att man skulle se hela omgivningen som ett 

läromedel, där skolmiljön bjöd in till ett ”görande och tänkande”. Hon ville utveckla ett 

holistiskt lärande där man skulle använda sig av hela kroppen i lärandet (Brügge & 

Szczepanski, 2007). Pedagogen Paulo Freire (1921-1997) pekar på betydelsen av ett aktivt 

lärande utanför klassrummet, samtidigt som han talar om att man inte bara kan lära genom att 

göra, utan att man också måste reflektera kring varför man gör det. Eleverna måste vara 

medvetna om vad det är dem gör (Brügge & Szczepanski, 2007).  

 

Teoretikerna Pierce och James (Brügge & Szczepanski, 2007) har varit centrala i grundandet 

av utomhuspedagogiken. De talar om erfarenhet som en kombination av intryck som 

interagerar med den yttre omgivningen. Reflektionen i utomhuspedagogiken blir då en 

språklig dialog såväl som en dialog i handling där lärandemiljöer utanför och inom 

klassrummets fyra väggar interagerar med varandra i lärandeprocessen (Brügge & 

Szczepanski, 2007).  
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John Dewey (1859-1952) är den centrala gestalten inom pedagogiken. Han poängterar att den 

praktiska kunskapen är lika mycket värd som den teoretiska.  I utomhuspedagogik vill man 

uppnå just den här varvningen av teori och praktik. Genom praktisk undervisning menar 

Dewey att man underlättar begreppsbildningen, där eleverna får hantera konkreta material och 

uppleva omgivningen (Brügge & Szczepanski, 2007). John Deweys metod kallas för 

”learning by doing” som menar på att människan är en aktiv och sökande varelse. Han menar 

också att man som elev i undervisningen måste reflektera över vad man gör och varför, medan 

läraren finns där och stöttar samt hjälper till när det behövs (Brügge & Szczepanski, 2007).  

Även en skollärare vid namn Célestin Freinet (1896-1966) förespråkade andra lärmiljöer än 

klassrummet. Han funderade över hur han skulle kunna göra skolarbetet mer meningsfullt. 

Framför allt så värnade han om barnen som kom från fattiga hem och som inte hade samma 

inställning och möjligheter till studier som andra barn i privatskolor. Han tog med eleverna ut 

i verkligheten och besökte hantverkare och jordbrukare. Eleverna kom sedan hem med 

erfarenheter och upplevelser som de skrev och ritade om. Deras historier och bilder 

resulterade senare i häften som de tryckte själv och sedan sålde. Arbetet med tryckeriet blev 

en undervisningssituation då eleverna fick öva på att räkna och skriva samt att samarbeta. 

Deras kunskaper fick sammanhang och blev mer meningsfullt. Freinets arbete resulterade i 

Freinet-rörelsen och en av grundstenarna i rörelsen är att skolan ska vara en del av samhället 

och att detta ska återspeglas i skolarbetet (http://www.freinet.se/Freinet/pedagogik.html, 

2014-08-31).  

Lärmiljö 

Lärandesituationer är väldigt komplexa och det finns många faktorer som spelar in när en elev 

ska lära sig något. Detta kan till exempel vara: motivation, tidigare erfarenheter, vad läraren 

säger och undervisningsmaterialet (Lidar, 2010). Lidar (2010) talar även om att 

meningsskapande sker i kommunikativa sammanhang, eleverna samtalar med varandra och 

läraren där de samspelar med varandra i handling.  Metoden utgår ifrån att elevers 

meningskapande sker i möten med andra individer och med den fysiska miljön. Brodin (2011) 

lägger också vikt vid att man lär med alla sinnen när man utforskar naturen.  Detta påvisar 

stora möjligheter med utomhuspedagogiken (Brodin, 2011).  

 

Resultatet från Lidars (2010) studie visar att läraren är viktig för vad eleverna lär sig. 

Instruktionerna och det material eleverna arbetar med möjliggör och begränsar 

meningsskapande i olika lärandesituationer. Detta är speciellt viktigt att tänka på när man 

arbetar med utomhuspedagogik. Paulo Freire (Brügge & Szczepanski, 2007) påvisar liksom 

Lidar (2010) att eleverna måste vara medvetna om vad det är de gör och varför, så att det ses 

som ett lärtillfälle och inte bara en lek.  

 

Idag beskriver nationalencyklopedin utomhuspedagogiken som pedagogik som utgår från 

platsens betydelse för lärande (http://www.ne.se/utomhuspedagogik, 2014-04-11). Genom att 

bedriva undervisning utomhus formuleras inte bara det som kan skrivas i text, utan även den 

tysta kunskap som är svår att sätta ord på. Det kan vara den kunskap som sitter i äpplets doft, i 

kroppens rytm och mycket annat som är svårdefinierbart. Genom det platsrelaterade lärandet 

vill man få en helhetsupplevelse, integration av olika ämnen samt direktkontakt mellan lärare 

och elev (Szczepanski, 2007). 

 

Läroplanen (2011) menar att undervisningen ska syfta till att eleverna visar nyfikenhet och 

intresse för att veta mer om sig själva och naturen och vi tror att utomhuspedagogiken kan 
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vara ett medel för att uppnå detta. Genom att verklighetsanknyta undervisningen och att ta 

vara på elevernas personliga erfarenheter av de olika lärandemiljöerna så ökar också 

möjligheten för ett lustfyllt lärande (Brügge & Szczepanski, 2007).  
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Problemformulering 
Arbetssättet utomhuspedagogik är någonting som intresserar oss båda. Under vår VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) har vi sett att de flesta lärare har haft en negativ inställning 

till denna sorts pedagogik. Vi menar att det finns olika åsikter om utomhuspedagogiken. Vi 

vill veta varför det är så, var skiljelinjerna mellan olika forskare går och om det utifrån den 

forskning som bedrivits på området går att dra vetenskapliga slutsatser om 

utomhuspedagogik. Vi är nyfikna på vad för hinder/möjligheter det finns och vad det har för 

inverkan på lärandet. Detta område kan vara intressant och lärorikt för oss i vår kommande 

yrkesutövning då det har blivit ett omtalat arbetssätt i skolvärlden.  

Syfte 
Syftet med litteraturstudien är dels att beskriva vad tidigare forskning visar för 

hinder/möjligheter med utomhuspedagogik samt vilken inverkan arbetssättet har på lärandet. 

De studerade artiklarna fokuserar på vad detta arbetssätt har för inverkan på både lärare och 

elever. Nedan följer de frågeställningar som vi kommer att bearbeta: 

 

 Vilka hinder/möjligheter finns med utomhuspedagogiken? 

 Vad har utomhuspedagogiken för inverkan på lärandet? 

 



6 

 

Metod 
Denna studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie vilket innebär en fördjupning 

och analys inom ett avgränsat ämnesområde. En systematisk litteraturstudie benämner också 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) som att man söker litteratur och granskar 

denna för att sedan sammanställa detta inom ett valt område. I denna studie fokuserar vi på 

ämnesområdet utomhuspedagogik. De vetenskapliga artiklarna vi finner kommer att granskas 

kritiskt och systematiskt utifrån vårt syfte. 

Datainsamling 

Datainsamlingen började med artikelsökningar i fritext på databaserna Summon, SwePub och 

ERIC (Education Resources Information Center). Utifrån vårt syfte bestämde vi sedan vilka 

sökord vi skulle använda oss av. Vi började med att endast söka på det svenska ordet 

”Utomhuspedagogik” men förstod snabbt att vi fick alldeles för få träffar. Därför fick vi även 

börja söka på det engelska ordet ”Outdoor Education” och andra kombinationer med booleska 

termen AND som ”Pedagogik AND Utomhus”. Av de valda artiklarna som vi fick träff på 

genom flera sökord/databaser tabellfördes enbart den första träffen. När vi använde oss av 

engelska sökord på Summon & ERIC fick vi väldigt många träffar och därför använde vi oss 

av ämnesord i dessa databaser. De olika ämnesorden var bland annat: education, children, 

studies och teaching methods.  

 

I sökprocessen använde vi oss av olika inklusionskriterier. Dessa inklusionskriterier var: ”fritt 

online”, ”full text”, ” artiklar från vetenskapliga publikationer, inklusive vetenskapligt 

granskade”, ”övrigt vetenskapligt”, ”peer reviewed” och ”tidskriftsartikel”. Enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) bör studien fokusera på aktuell forskning och därför 

valde vi endast att använda oss av artiklar som omfattade åren 2006-2013. Vi exkluderade 

artiklar som fokuserade på miljö och hälsa eftersom att de inte kunde svara till vårt syfte. 

Sökorden som användes i databaserna och som gav mest relevanta träffar var 

”Utomhuspedagogi*” och ”Outdoor education”. Vi tyckte endast att de två sökord vi har 

tabellfört i ERIC gav oss relevanta träffar. Vissa sökord vi använde oss av vid sökningarna 

gav inga träffar alls och har då därför inte heller tabellförts. Här nedan presenteras vår 

sökhistorik med antal träffar och lästa abstracts. 

Tabell 1 Sökhistorik    

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska  
Operatorer  

Antal  
träffar  

Lästa 

abstract 

2014-

04-04 

SwePub Pedagogik AND Utomhus 5 2 

2014-

04-04 

SwePub Utomhuspedagogik 

Limits: Tidskriftsartikel. 

4 3 

2014-

04-04 

Summon Pedagogik AND utomhus 

Limits: Artiklar från 

vetenskapliga 

publikationer, inklusive 

vetenskapligt granskade, 

Endast full text, Uteslut 

tidningsartiklar. 

1 1 

2014-

04-04 

Summon Utomhuspedagogik 

Limits: Artiklar från 

1 0 



7 

 

vetenskapliga 

publikationer, inklusive 

vetenskapligt granskade, 

Uteslut tidningsartiklar. 

2014-

04-07 

Summon Utomhuspedagogi* 

Limits: Artiklar från 

vetenskapliga 

publikationer, inklusive 

vetenskapligt granskade, 

Uteslut tidningsartiklar. 

1 1 

2014-

04-07 

Summon Outdoor education 

Limits: Artiklar från 

vetenskapliga 

publikationer, inklusive 

vetenskapligt granskade, 

Uteslut tidningsartiklar, 

Endast full text, från 2006. 

Ämnesord: education, 

article, children, studies. 

23 3 

2014-

04-07 

ERIC Outdoor education 

Limits: Peer Reviewed, 

Från 2006, Full text. 

Ämnesord: teaching 

methods. 

31 1 

2014-

04-07 

ERIC Sociocultural outdoor 

education 

Limits: Peer Reviewed, 

Från 2006 

1 1 

2014-

04-07 

SwePub Utomhuspedagogi* 

Limits: Tidskriftsartikel 

7 6 

2014-

04-07 

SwePub Outdoor education 

Limits: Övrigt 

vetenskapligt, Fritt online 

16 4 

2014-

04-07 

SwePub Outdoor learning 

Limits: Tidskriftsartikel, 

Fritt online. 

9 2 

2014-

04-07 

Summon Sociocultural outdoor 

education 

Limits: Endast fulltext, 

Artiklar från vetenskapliga 

publikationer, inklusive 

vetenskapligt granskade, 

Uteslut tidningsartiklar, 

Tidskriftsartikel, Från 

2006. Ämnesord: children, 

education. 

25 0 
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Sökningarna genererade i 124 träffar, där samtliga rubriker i sökresultaten lästes.  Vi valde 

därefter ut vilka artiklars abstract som vi skulle läsa. Dessa valdes efter titlarna som vi kände 

var relevanta för vårt syfte. Urval 1 resulterade i nio artiklar som ansågs kunna besvara våra 

frågeställningar. Dessa läste vi individuellt och analyserade sedan resultatet gemensamt. 

  

I databasen ERIC använde vi oss av två olika sökord i våra sökningar som resulterade i 

väldigt många träffar. Sökningarna var tvungna att göras på engelska i denna databas och vi 

valde då att översätta de mest relevanta sökorden. Sökningarna fick vi avgränsa med våra 

olika inklusionskriterier och även ämnesord på sökordet ”outdoor education” då det annars 

genererade i allt för många träffar. Vi fick totalt 32 träffar som var relevanta utifrån våra valda 

kriterier. Vi läste alla titlar, men endast två abstract. Båda dessa artiklar gick vidare till både 

urval 1 och 2.  

 

I SwePub använde vi oss av fem olika sökord. Här använde vi oss endast av några få 

inklusionskriterier då träffarna var få. Vi fick 41 träffar, där 17 abstract lästes. Endast sex 

stycken artiklar ansåg vi svarade på våra frågeställningar och hamnade tillslut i både urval 1 

och urval 2.  

 

I Summon använde vi oss också av fem olika sökord, nästan exakt samma som vi använde oss 

av i SwePub. Totalt fick vi 51 träffar i Summon efter att ha använt oss av de olika 

inklusionskriterierna. De sökord som var på engelska gav oss många träffar och därför 

använde vi oss av olika ämnesord för att smalna av sökningen. Alla titlar lästes men endast 

fem artiklar kändes relevanta till våra frågeställningar, och dessa fem abstracts lästes. Endast 

1 artikel gick vidare till urval 1 och den blev sedan bortvald i urval 2. Detta för att den inte 

svarade mot vårt syfte.  

 

De nio artiklar i urval 1 kvalitetsgranskade vi sedan för att se att artiklarna är vetenskapliga. 

Kvalitetsgranskningen gjorde vi utifrån Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013, 

s.188) Checklista för kvalitativa artiklar (se bilaga B). Checklistan består av olika kategorier 

som granskar artiklarnas syfte, undersökningsgrupp, metod för datainsamling, dataanalys och 

utvärdering. Vi läste alla artiklar enskilt och fyllde sedan i checklistan gemensamt. Alla 

artiklarna vi granskade ansåg vi vara vetenskapliga, men en av dem svarade inte på vårt syfte. 

De resterande åtta ansåg vi göra det och är de som utgör vårt resultat i litteraturstudien.  

Tabell 2. Kvalitetsgranskning 

Författare Titel Urval 1 Urval 2 (Efter 

kvalitetsgranskning) 

Robert White A sociocultural 

investigation of the 

efficacy of outdoor 

education to improve 

learner engagement. 

Vald Vald 

Emilia Fägerstam Space and Place - 

Perspectives on outdoor 

teaching and learning. 

Vald Vald 

Birgitta 

Wilhemsson 

Teachers’ intentions for 

outdoor education: 

conceptualizing learning 

in different domains. 

Vald Vald 

Anders Utomhuspedagogikens Vald Vald 
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Szczepanski, Karin 

Malmer, Nina 

Nelson, Lars Owe 

Dahlgren 

särart och möjligheter ur 

ett lärarperspektiv. 

 

Anders 

Szczepanski 

 

Platsens betydelse för 

lärande och 

undervisning  

– ett 

utomhuspedagogiskt 

perspektiv. 

Vald Vald 

Jane Brodin Kan utomhuspedagogik 

stödja lärande och 

inkludering? Personer 

med intellektuella 

funktionsnedsättningar? 

Vald Bortvald 

Anders 

Szczepanski och 

Lars Owe Dahlgren 

 

Lärares uppfattningar av  

Lärande och 

undervisning utomhus. 

Vald Vald 

Sarah J. Carrier The Effects 

of Outdoor Science 

Lessons with 

Elementary School 

Students on Preservice 

Teachers' Self-Efficacy. 

Vald Vald 

Birgitta 

Wilhelmsson, 

Christina Ottander, 

Gun Lidestav 

Teachers’ intentions 

with outdoor teaching in 

school forests: Skills 

and knowledge 

Teacher’s want students 

to develop. 

Vald Vald 

 

Alla de artiklar vi har använt oss av har ett resultat som är ifrån kvalitativa studier. De åtta 

resultat som klarade kvalitetsgranskningen och som vi ansåg svarade på våra frågeställningar 

för vår studie gick sedan vidare till urval 2.  

Databearbetning 

Vi gjorde en artikelöversikt (se Artikelöversikt tabell 3, bilaga A) där artiklarnas utgivare, år, 

databas, titel, syfte, metod, urval, bortfall och slutsats presenteras. Detta förenklar för både oss 

som författare men också för er som läsare att kunna få en överblick över vilken forskning vi 

valt och vad de fokuserar på.  

 

Våra resultatartiklar läste vi flera gånger individuellt. Vi diskuterade sedan artiklarnas resultat 

gemensamt. Vi valde endast ut de delar av resultatet som vi tyckte var mest relevant gentemot 

mot vår litteraturstudies syfte. De engelska artiklarnas resultat översatte vi till svenska via 

Google translate samtidigt som vi själva kontrollerade att översättningen var korrekt.  Det 

gjorde vi för att göra det enklare att jämföra resultaten mellan varandra. Vidare 

sammanställde vi varje artikels resultat för sig, för att kunna hitta återkommande mönster och 

upplevelser av utomhuspedagogiken. Vi diskuterade studiernas likheter och skillnader 

tillsammans och förde sedan samman likheterna i nya övergripande teman. Vi började vår 
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sökning efter artiklar i de olika databaserna och valde gemensamt ut vilka sökord vi skulle 

använda oss av. Alla inklusionskriterier och ämnesord valdes också ut gemensamt. 

Sökningarna gjordes sedan på varsin dator då vi delade upp sökord och databaser för att 

underlätta. Vi satt alltid tillsammans för att alla titlar och abstract skulle kunna läsas av båda 

författarna. Efter att båda hade läst titlarna och abstracten som vi valt ut, bestämde vi 

tillsammans vilka som skulle gå vidare till urval 1. I kvalitetsgranskningen av artiklarna lästes 

alla artiklar enskilt och sedan fyllde vi i checklistan gemensamt. Artiklarna som vi ansåg 

klarade kvalitetsgranskningen och som svarade på våra frågeställningar utmynnade i urval 2.  

 

Denna litteraturstudie har skrivits av två författare. Vi började studien med att tillsammans 

formulera ett syfte och en problemformulering. Detta kom vi fram till efter att kollat tidigare 

forskning i DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). Anledningen till att vi gjorde detta var för 

att se om vårt område forskats om tidigare samt om vilka förslag på fortsatt forskning som 

fanns. Syftet utgår även från våra tidigare erfarenheter och intressen.  

 

När vi kände att vårt syfte och vår problemformulering var klar började vi leta efter böcker 

och söka på internet efter bakgrund till vårt forskningsområde. Detta utmynnade sedan i en 

inledning som vi skrev gemensamt. Bakgrunden hade vi mer problem med, då det inte fanns 

så mycket information om just utomhuspedagogiken som begrepp. I böckerna/artiklarna fanns 

det istället mer tips och idéer på vad man kan göra i olika undervisningssituationer.  

 

Diskussionsdelarna delades upp: Strand skrev resultatdelen och Nordling skrev metoddelen. 

Konklusion och Implikation delades också upp då Nordling skrev konklusion och Strand 

implikation. Delarna som har delats upp, har först skrivits av respektive författare för att 

sedan ha kontrollerats och diskuterats tillsammans. Vi kände under arbetets gång att vi var 

tvungna att dela upp huvudansvaret över de största delarna. Vi har under hela arbetets gång 

försökt sitta tillsammans med varsin dator för att hela tiden kunna diskutera eventuella frågor 

eller funderingar. Allt som har skrivits har lästs igenom av båda författarna och korrigeringar 

har gjorts tillsammans.  
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Resultat  
Vi sammanställde artiklarnas likheter i vårt resultat som vi delat upp i två underrubriker för att 

besvara våra frågeställningar. Resultatet kommer att ge en översikt över aktuell vetenskaplig 

forskning inom området och innehålla en granskning och jämförelse av resultatet från de olika 

artiklarna som vi valt ut.  

Vilka hinder/möjligheter finns med utomhuspedagogiken? 

Det framstod i resultatartiklarna (Carrier, 2009; Fägerstam, 2012; White, 2012; Wilhemsson, 

2012; Wilhelmsson, Ottander & Lidestav, 2012; Szczepanski, 2006; Szczepanski & Dahlgren, 

2011; Szczepanski, 2013) att de deltagande lärarna hade skilda uppfattningar kring 

utomhuspedagogiken. Deltagarna i Whites (2012) studie fokuserade mest på att 

utomhuspedagogiken skulle förbättra kommunikationen, förtroendet gentemot varandra, 

kontakt med sina kamrater samt hänsyn till andra människor. Detta ansåg deltagarna skulle 

kunna stödja framtida interaktioner med familj och vänner.  

 

Alla studier förutom Whites (2012) fokuserade mer på vad de hade för tanke med 

undervisningen gällande inlärningen. De två studier som skiljde sig speciellt från resten var 

Fägerstams (2012) och Carriers (2009) som visade att undervisning utanför klassrummet var 

en händelse deltagarna helst undvek. Det framkom att det fanns en säsongsvariation med 

mindre frekvent utomhusundervisning från december till mars (vinter) och oftare 

utomhusundervisning under höst och vår (Fägerstam, 2012). En deltagare i Carrier (2009) 

uttryckte tidigare oro för att gå ut då denna trodde att det inte skulle bli en bra erfarenhet när 

man var utanför klassrummet. Hen kände att det var slöseri med tid men menade sedan på att 

hen inte kunde ha mer fel. När de kom tillbaka ifrån naturen hade hen en känsla av att det 

riktiga lärandet hade inträffat.  

 

Likadant som Fägerstam (2012) visade det sig vara i Wilhemssons (2012) studie där 

deltagarna var ute när vädret var gynnsamt, detta eftersom eleverna ofta har olämpliga skor 

och kläder. Endast två av dessa deltagare säger att de använder sig av utomhuspedagogik på 

vintern. Det var dock bara inte vädret som påverkade dessa lärare utan också osäkerheten. 

Vissa lärare var även osäkra på deras förmåga att undervisa samt på om deras undervisning 

stöttades i läroplanen (Carrier, 2009; Fägerstam, 2012). Alla lärare utom en i Wilhemssons 

(2012) studie var säkra på sin förmåga att undervisa utomhus och fokuserade framför allt på 

elevernas tidigare förkunskaper men hade också koll på målen i läroplanen. 

 

I Szczepanski (2013) menar lärarna att de inte behöver vara långt borta för att ha 

utomhuspedagogik.  En deltagare säger att man kan vara i närheten eller bara på skolgården. 

En annan deltagare säger istället att utomhuspedagogik för hen är att ha tillgång till en hel 

skog, något obegränsat.  I Szczepanski & Dahlgrens (2011) studie framkommer det även att 

man är begränsad inomhus och att eleverna har ett större utrymme utomhus för att använda 

sig av hela kroppen. Deltagarna i Wilhelmsson, Ottander & Lidestavs (2012) studie beskriver 

att det finns yttre bestämningsfaktorer som ger möjligheter/hinder för utomhuspedagogik. De 

talar också som flera av de andra deltagarna om tillgång till skolskog, stödjande och 

uppmuntrande kollegor samt att eleverna har kläder efter väder. De betonar dock att allt detta 

övervinns genom att vara noga förberedd.  

 

Deltagarna i Fägerstam (2012) uttryckte att de hade brist på tid och ett för oflexibelt schema 

för att strukturera utomhusundervisning. Denna begränsade erfarenhet och tid resulterade i att 

barnen förr hade lärt sig av media istället för att upptäcka verkligheten (Fägerstam, 2012). 
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Efter studien hade deras uppfattning dock förändrats. Enligt deltagarna i Fägerstams (2012) 

studie, har utomhusundervisning och lärande flera potentiella fördelar än begränsningar och 

hinder. Trots dessa hinder, och andra som vi tidigare nämnt ansåg deltagarna att det var en bra 

miljö som förändrade deras intresse och disciplinära problem. Lärarna ansåg att elevernas 

samarbete ökade och att de ”blyga” eleverna verkade gynnas särskilt när undervisningen 

flyttades ur klassrummet. Lärare och elever skapade en bättre relation och en bättre 

kommunikation fördes när undervisningen hölls utomhus jämfört med inomhus (Fägerstam, 

2012). Vidare uppgav deltagarna i Carriers (2009) studie att de blev mer självstyrda, kände 

sig mer säkra med sina lektioner och hade bättre interaktion med eleverna efter att ha arbetat 

med utomhuspedagogik. Mer än hälften hade uppgett att de hade dåliga erfarenheter av 

utomhuspedagogik sedan innan men dessa uttryckte att de var förvånade över att det slutade 

som en fantastisk upplevelse.  

 

En deltagare sa att man som lärare kunde etablera en relation med eleverna och att hen kände 

att de respekterade en. Eleverna var ivriga att lära sig och ville verkligen vara där. Hen sa 

också att de var glada att över få lära sig och att lära av en. En annan sa:  

 

”Jag måste erkänna att jag blev väldigt skrämd av tanken på att ha 

utomhuspedagogik. Jag kunde inte ha mer fel. Jag älskade varje minut av det. ” 

(Carrier, 2009, s.40, vår översättning) 

 

Följande studier belyste deltagarnas upplevelser som positiva redan från start (White, 2012; 

Wilhemsson, 2012; Wilhelmsson, Ottander & Lidestav, 2012; Szczepanski, 2006; 

Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013). I resultatet av Wilhemsson, Ottander och 

Lidestavs (2012) studie visade det sig att den övergripande avsikten för att arrangera 

utomhusundervisning var att skapa en alternativ arena för lärande. Samtliga deltagare 

betonade att utomhuspedagogik bygger på den verkliga världen och konkret material. Ett 

viktigt mål för alla fyra deltagare var att stimulera känslor för naturen och för att främja 

samarbete. Lärarnas mål inom både känslomässiga och det sociala området har dock en annan 

inriktning. När det gäller de känslomässiga målen betonar de vikten vid aktiviteter för att 

skapa känslor av framgång, särskilt för elever med inlärningssvårigheter. Två lärare lägger 

vikt vid målet att stimulera intresset för naturen och att ta hand om den. De anser att 

utomhusarenan är viktig för alla elever och tror att kunskap i sitt sammanhang gör det 

livslångt och begripligt. När det gäller de sociala målen använder de sig av utomhuspedagogik 

för att eleverna ska inse att de är viktiga för varandra och deras inlärning. För några deltagare 

är individen det viktigaste för lärandet men att den sociala interaktionen behövs för att 

jämföra och se sig egen förståelse. Alla ser utomhuspedagogiken alltså som ett instrument för 

att underlätta inlärningen (Wilhemsson, Ottander & Lidestav, 2012). 

 

Deltagarna i Szczepanski (2013) ser också dessa möjligheter. En deltagare uttrycker:  

”Om man har bildundervisning i klassrummet har man sitt bord och kanske 

golvet som man kan vara på. Men här gör vi en bild som är tjugo meter, du har 

inte de yttre begränsningarna och man kan se det både i bilden och i textilen. 

Det som är skillnaden det är att det handlar om en större yta utomhus, vilket ger 

mera frihet. ” (Szczepanski, 2013, s.10) 

 
Deltagarna talar framförallt om att det praktiska och teoretiska ska gå hand i hand och att det 

är ett komplement till varandra. Det vill säga, utomhus- och inomhusundervisning. De anser 

att det är det praktiska som lärare ska lägga mest tyngd på. Detta eftersom att det är svårare att 

arbeta med det i klassrummet. Deltagarna anser att lärare ger barnen större möjligheter till 
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flera platser för sitt lärande om lektioner hålls både inne och ute. Däremot lägger en deltagare 

vikt vid att man inte ska efterstäva att det teoretiska ska följa med ut i skogen, som att ta med 

böcker ut och sitta där och djupplugga in saker. Utan hen menar istället att det praktiska bör 

tas med in (Szczepanski, 2013). Vidare sa en deltagare någonting som sammanfattar denna 

åsikt:   

 
”Det är en sak att sitta och prata om det i en skolsal än där nere i mossan eller 

bara titta på molnen och se hur de rör sig. Det är ju konkret direkt, sinnena blir 

större och helheten bidrar. Vi har bildspråk-, kroppsspråk och osynliga språk 

som vi pratar med och sådant lär vi oss mera av om vi inte sitter stilla på en 

stol.” (Szczepanski, 2013, s.11) 

 

Det som citatet belyser talar också deltagarna i Szczepanski & Dahlgren (2011) om, men vissa 

deltagare här ser istället utomhuspedagogiken som ett komplement till ”den vanliga” 

undervisningen. Här ansåg också deltagaren i Szczepanski (2013) att hen mest ville förstärka 

det traditionella skolarbetet som sker inom de fyra väggarna. Detta stämmer överens med vad 

alla lärare i Wilhemssons (2012) studie säger. Dessa ville skapa en alternativ inlärningsmiljö 

som ett komplement till klassrumsmiljön, för att bidra till elevernas lärande. En deltagare i 

Szczepanski & Dahlgrens (2011) studie hade dock en helt annan syn på detta. Denna uttrycker 

att det är en självklarhet att eleverna ska få studera fåglarna och träden där de finns istället för 

att läsa om det i böcker. Hen tillägger dock att man inte ska vara ute till varje pris eftersom 

vissa saker lämpar sig bättre inomhus, men att det kan vara bra att börja med det konkreta ute 

för att förstå det abstrakta inne (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Deltagare i Szczepanskis 

(2006) studie instämmer i detta och påpekar att utomhuspedagogiken är en annorlunda och 

lustfylld undervisning. De anser att den ger utrymme för annat än skrivande och produktion 

av kunskaper som de vanligtvis är vana vid. Flertalet deltagare i Szczepanski & Dahlgren 

(2011) nämner att ju fler lärmiljöer lärare har, desto bättre tror de att det är för barnens 

inlärning.  

Vad har utomhuspedagogiken för inverkan på lärandet?  

Det framstod i resultatartiklarna (Carrier, 2009; Fägerstam, 2012; White, 2012; Wilhemsson, 

2012; Szczepanski, 2006; Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013) att de 

deltagande eleverna anser att utomhuspedagogiken förenklar inlärningsprocessen och att den 

är minnesvärd för dem. Szczepanskis (2006, s.98) deltagare beskriver utomhuspedagogiken 

som ett arbetssätt där eleverna kan få användning av alla sina sinnen. Deltagarna i samma 

studie uttrycker att eleverna kan få se, känna och lukta på olika saker och får lättare att koppla 

det till verkligheten.  I Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012, s.36) studie framkommer det 

också att eleverna genom utomhuspedagogiken får arbeta med sina sinnen samtidigt som de 

kombinerar akademiska färdigheter med erfarenhetsbaserat lärande. Deltagarna i 

Szczepanskis (2013, s.11) studie instämmer med detta och berättar även att eleverna måste få 

prova saker praktiskt och inte bara teoretiskt för att få ett större kunnande.  De säger att 

utomhuspedagogiken är ett lärorum där man har många möjligheter att konkretisera de olika 

ämnena. I Wilhelmsson (2012) anser deltagarna att varje elev behöver uppleva 

undervisningen i sitt rätta sammanhang. I Szczepanski (2006) anser deltagarna att eleverna 

ofta lär sig bättre när de får röra på sig utomhus samt att den friska luften gör så att de orkar 

hålla koncentrationen uppe längre. 
 

Szczepanski & Dahlgrens (2011) deltagare lyfter bland annat fram att det finns goda 

inlärningsmiljöer utomhus och att det är lätt att bilda grupper. Utomhus lär sig alla av 

varandra och det är färre konflikter än vad det är inom fyra väggar.  Deltagarna i Fägerstam 
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(2012) och White (2012) betonar också att arbetssättet skapar en förbättrad 

gruppsammanhållning och att eleverna börjar kommunicera mer med varandra. I studien av 

White (2012) visade det sig framför allt att utomhuspedagogiken bygger på en sociokulturell 

strategi och att den hjälper elever att bygga vänskapsband och på så sätt öka 

sammanhållningen. En deltagare uttryckte: 

 

”Det skulle inte förekomma svaga eller mobbade elever om denna undervisning 

förekom i alla skolor. Alla är tillsammans, lär tillsammans och det kan 

övervinna allt.” (White, 2012, s. 8, vår översättning) 

 

Fägerstams (2012) deltagare förespråkar också detta. De menar i första hand att 

naturupplevelser skapar en ökad samverkan mellan varandra. Då syftar dessa inte bara på 

elever emellan utan även lärare och elev.  

 

Deltagare i både Fägerstam (2012) & White (2012) ändrade sin uppfattning av 

utomhuspedagogik efter att ha deltagit i respektive studie.  Deltagarna visade tidigare rädsla 

och obehag till naturen. Detta berodde på att många saknade erfarenhet av naturen och att det 

var ett nytt arbetssätt för eleverna i dessa studier. I resultatet visade det sig däremot att 

eleverna i de båda studierna ändrade uppfattning och att det nya arbetssättet var uppskattat. 

Fägerstams (2012) deltagare nämner också att alla elever var positiva till 

utomhuspedagogiken trots att det fanns faktorer som kunde störa, t.ex. väder eller buller. I 

Carriers (2009) studie framgår det även att eleverna tyckte att det var ett spännande arbetssätt. 

De menade också att man mindes bättre när de lärde sig utomhus. Detta påvisades också i 

Szczepanski & Dahlgrens (2011) där lärarna menade att platser ger minnen och att ett 

personligt minne är någonting man minns lättare, det vill säga, något för barnen att hänga upp 

kunskaperna på.  I Fägerstams (2012) studie påtalade lärarna att flera elever fick en 

känslomässig reaktion och att de utvecklades mycket inom natur och miljö efter att ha arbetat 

på detta sätt. Intervjuerna som skedde i Whites (2012) studie visade att alla elever hade haft 

en trevlig upplevelse och att eleverna skapade förtrogenhet för att delta i äventyr.  

 

Szczepanskis (2013) studie visar att deltagarna tycker att tiden upphör utomhus. Det är inte 

lika stressigt att vara utomhus och de anser att man inte har lika många tidsbegränsningar. 

Szczepanski & Dahlgrens (2011) deltagare menar att det är mer stillhet och ro utomhus. 

Deltagarna i Szczepanski (2013) beskriver även att eleverna har mer tålamod med uppgifter 

och inte behöver klara av allting direkt.  En deltagare i Szczepanski & Dahlgren (2011) säger 

att hen ofta måste föreslå och ge tips till eleverna mer när dem är inomhus än vad hen behöver 

när de är utomhus. En annan påpekar att eleverna själva är med i lärprocessen när de är ute 

och får vara med och göra iakttagelser. Detta till skillnad från när eleverna är inomhus, där de 

ska lära sig något som läraren redan har strukturerat upp. I Wilhelmsson, Ottander & 

Lidestavs (2012) studie framkommer det att deltagarna tror att eleverna tycker att 

utomhusmiljön är positiv och avkopplande. 
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Diskussion 
I diskussionen nedan kommer metod och resultat att värderas. Vi diskuterar kring den metod 

vi har använt oss av och om den anses vara lämplig för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

Metoddiskussion 

Vi började vår litteraturstudie utifrån vårt syfte. Artiklarna som var relevanta till vårt syfte 

sökte vi efter i databaserna: Summon, SwePub och ERIC. Databaser utanför ämnesområdet 

exkluderades. Vi började med att bara söka på begreppet utomhuspedagogik som fritext ord 

för att få en överblick över hur många studier som fanns. Vi fick inte ett stort utbud av studier, 

då de flesta hade miljö eller hälsa i fokus. Dessa exkluderade vi, eftersom de inte svarade till 

vårt syfte. Vi fick testa med fler och kombinerade sökord vilket gav oss mer träffar som var 

relevanta gentemot vår studie. I vissa fall fick vi väldigt många träffar och valde då att smalna 

av sökningen med hjälp av ämnesord. Ämnesorden valdes utifrån vårt syfte med studien. 

Hade vi valt andra sökord hade detta påverkat studien och gett ett annat utfall. Utifrån 

litteraturen och de studier som vi har använt oss av under arbetet, har vi fått en uppfattning 

om att utomhuspedagogiken i de naturvetenskapliga ämnena inte är någonting forskare lägger 

så mycket fokus på. Detta anser vi är synd, eftersom det framstod i samtliga artiklar att 

utomhuspedagogiken har en positiv effekt på både lärare, elever och inlärningen.  

 

Samtliga resultatartiklar var kvalitativa vilket kan ses som en styrka då vi har fått många 

utförliga svar och man har kunnat se hur det skiljer sig från person till person. Det var även 

bra att vi bara använde oss av kvalitativa artiklar, då vi kunde få en bra överblick på likheter 

och skillnader. Vi kunde då enklare sätta oss in i hur det egentligen står till ute på skolorna. Vi 

hade dock svårt att finna relevanta kvalitativa artiklar som vi kunde använda oss av. Trots att 

ämnet var ganska brett kände vi att det hade underlättat att välja ett ännu bredare område, för 

att då kunna hitta ännu fler artiklar. Vi valde att använda oss av kvalitativa artiklar då det var 

enklast för oss att hitta, men också för att vi tycker de är mest intressant att studera. Vi ansåg 

att uttalade åsikter gav oss mer i vår framtida yrkesutövning än olika statistik som vi kunnat få 

ta del av i kvantitativa resultat. Det var endast i en artikel som vi aktivt valde bort den 

kvantitativa forskningen och endast använde oss av det kvalitativa resultatet, vilket som kan 

ses både som en fördel och nackdel. Vi ansåg att det inte skulle styrka vår studie om vi tog 

med ett kvantitativt resultat ifrån en artikel. Det skulle istället bli svårare för oss att jämföra 

det kvantitativa resultatet gentemot de kvalitativa. Detta för att kvantitativa resultat har 

samlats in på ett helt annat sätt och vi kände att det inte skulle ge något sanningsenligt resultat 

att jämföra dessa med varandra. Hade vi fått fler träffar på artiklar med kvantitativa resultat 

hade det varit ett alternativ för oss att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa 

resultat.  

 

Sannolikheten att artiklar har förbisetts är förhållandevis liten tror vi. Detta för att vi har 

använt oss av de sökord vi menar passar in till vår studie på olika databaser. Vi är övertygade 

om att det inte går att utesluta att det skulle kunna finnas fler artiklar om vi istället använt oss 

av fler sökord, alternativt andra kombinationer. Vi studerade också tidigare arbeten kring 

utomhuspedagogik och dessa beskrev även, så som vi i vår studie, att de var svårt att få in 

tillräckligt med artiklar och material till arbetet.  

 

Resultatet grundandes på åtta vetenskapliga artiklar vars vetenskapliga tillförlitlighet 

gemensamt granskats utifrån checklistan för kvalitativa artiklar (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s.188). Att artiklarna granskats gemensamt kan också ses som en styrka då 
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bådas uppfattning om artiklarna kunde diskuteras. Båda kunde få syn på olika saker i 

artiklarna och därmed också uppmärksamma saker som den andra kanske missat. Om någon 

annan gjort granskningen av de vetenskapliga artiklarna tror vi att det skulle kunna ge andra 

resultat men vi tror att urvalet skulle bli de samma då vi endast valde bort en artikel från urval 

1 till urval 2. Under bearbetningen läste vi resultatartiklarna flera gånger individuellt för att 

sedan diskutera artiklarnas resultat gemensamt, vilket innebar att resultatets trovärdighet 

ökade. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) bör etiska övervägande 

göras innan en systematisk litteraturstudie genomförs. De etiska övervägande vi valt att göra 

är att presentera alla olika resultat i de resultatartiklarna vi har valt. Detta för att inte göra vår 

litteraturstudie oetisk genom att presentera resultat från artiklar som endast stödjer vår egen 

åsikt.  

 

Bearbetningen av resultatartiklarna skedde smidigt mellan oss båda och resulterade sedan i att 

vi belyste likheter och olikheter. Detta är genomgående i hela resultatet trots att det är 

uppdelat efter de två frågeställningarna. Vi tycker att sättet vi valde att arbeta fram texten på 

är lättförståelig och besvarade frågorna tydligt. 

 

Då sökningarna gjordes i Summon, SwePub och ERIC anses det att sökningen varit 

systematisk och tillräckligt bred. Vi fick många dubbletter i de olika databaserna vilket 

påvisar att en mättnad i sökningen uppnåtts. Detta kan ses som en styrka då vi antagligen fått 

träffar på de mest relevanta artiklarna, samtidigt som de kan vara en svaghet för vår studie då 

det finns så lite forskning. Trots sökmättnaden fortsatte vi att söka med andra ord utan några 

resultat.  

 

Resultatartiklarna baserades på forskning från England, USA och Sverige. Den geografiska 

spridningen är inte så bred men vi tycker ändå att det är en hyfsad spridning med tanke på det 

låga antalet relevanta artiklar vi fått fram.  

 

Vi anser att styrkorna i vår studie är många. Några av styrkorna anser vi är att metoden vi valt 

är passande för vårt syfte och våra frågeställningar, samt att checklistan för 

kvalitetsgranskningen har gjort att våra vetenskapliga artiklar har blivit noggrant bearbetade. 

Vi anser att det är en styrka att vi har varit två författare. Vi har hela tiden haft varandra där vi 

kunnat diskutera kring allt från insamlingen av data till diskussionen av den. Vi har många 

gånger haft olika åsikter som gjort att man fått upp ögonen för något man inte skulle ha tänkt 

på själv.  En svaghet som vår studie har haft genom hela arbetets gång är att det inte funnits så 

mycket tidigare forskning om just det vi problemområde vi valt att fokusera på. Hade vi haft 

fler artiklar att välja mellan som alla svarade på vårt syfte hade vi kunnat göra mer specifika 

urval och även kunnat få ett bredare resultat.  Samtidigt tycker vi ändå att de resultatartiklar vi 

har, har haft ett väldigt bra innehåll.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad tidigare forskning säger om vad det finns för 

hinder/möjligheter med utomhuspedagogiken och vad det har för inverkan på lärandet. 

Utifrån de forskningsresultat vi har läst visar det sig tydligt att utomhuspedagogiken förenklar 

inlärningsprocessen för eleverna och att lärarna har väldigt olika attityd till detta arbetssätt 

(Carrier, 2009; Fägerstam, 2012; White, 2012; Wilhemsson, 2012; Wilhelmsson, Ottander & 

Lidestav, 2012; Szczepanski, 2006; Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013).  

 

Någonting som vi diskuterade innan arbetets gång var arbetssättets påverkan på gruppen. Vi 

själva hade erfarenheter ifrån vår VFU där eleverna arbetade tillsammans, förbättrade 
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kommunikationen och på så sätt stärkte gruppen. Vi tycker vårt antagande styrks av både 

deltagande lärare och elever. Szczepanski & Dahlgrens (2011) deltagare framhåller bland 

annat att det är lätt att bilda grupper. Utomhus lär sig alla av varandra och det är färre 

konflikter än vad det är inom fyra väggar.  Deltagarna i Fägerstam (2012), Wilhemsson, 

Ottander & Lidestav (2012) och White (2012) betonar också att arbetssättet skapar en 

förbättrad gruppsammanhållning och att eleverna börjar kommunicera med varandra. I studien 

av White (2012) visade det sig framför allt att utomhuspedagogiken bygger på en 

sociokulturell strategi och att den hjälper elever att bygga vänskapsband och på så sätt öka 

sammanhållningen.  Vi bedömer att den forskning vi tagit del av ger stöd för åsikten att 

utomhuspedagogiken är bra generellt för alla ämnen i skolan.  

 

Vi hade också negativa uppfattningar kring utomhuspedagogiken, vilket vi nämnde i 

inledningen. Detta var bland annat väder, tidsbrist och osäkerhet. Vi höll själv i undervisning 

utomhus när det var höst/vinter och påverkades negativt av detta. Detta stämmer överens med 

deltagarnas åsikter i Fägerstam (2012) och Carrier (2009). Det framkom i dessa resultat att det 

fanns en säsongsvariation med mindre frekvent utomhusundervisning från december till mars 

(vinter) och oftare utomhusundervisning under höst och vår. Likadant visade det sig vara i 

Wilhemssons (2012) studie där deltagarna var ute när vädret var gynnsamt eftersom att 

eleverna oftast inte rätt kläder och skor. Deltagarna i Wilhelmsson, Ottander & Lidestavs 

(2012) studie beskriver också att det finns yttre bestämningsfaktorer som ger hinder för 

utomhuspedagogik. De talar också om att eleverna måste ha kläder efter väder. De betonar att 

alla dessa hinder och negativa uppfattningar övervinns genom att vara noga förberedd. Detta 

håller vi också med om och tror som Wilhemsson, Ottander & Lidestav (2012) att lärarna 

måste förbereda både sig själv och eleverna och inte låta detta var ett hinder. Vi anser att man 

måste lära eleverna hur de ska klä sig efter de olika årstiderna. Denna kunskap får de framför 

allt genom att vara ute och få erfara detta.   

 

Någonting annat som framkom i resultaten var att lärarna kände sig osäkra på deras förmåga 

att undervisa och om deras undervisning stöttades i läroplanen (Carrier, 2009; Fägerstam, 

2012). Vi tror att det kan bero på, som deltagarna i Fägerstam (2012) uttryckte, att de har brist 

på tid och ett för oflexibelt schema för att strukturera utomhusundervisning. Utifrån den 

forskning vi tagit del av finner vi inte belägg för att lärare behöver arbeta extra mycket för att 

förlägga undervisningen utomhus. Det blir inte svårare än vad de gör det till och man har hela 

naturen som hjälpmedel. Vi kan däremot också hålla med om att man som lärare kan känna 

sig osäker över vad som stöttas i läroplanen och om man når upp till de olika målen i 

läroplanen. Vi anser dock att utomhuspedagogiken kan ämnesintegreras och låta det vara en 

naturlig del i all undervisning.  

 

Vi menar att det finns så många möjligheter med detta arbetssätt och att detta har visat sig i 

samtliga resultat. I Szczepanski & Dahlgrens (2011) studie framkommer det till exempel att 

man är begränsad inomhus och att eleverna har ett större utrymme utomhus för att använda 

sig av hela kroppen. Flera studier belyste framför allt deltagarnas upplevelser som positiva 

(White, 2012; Wilhemsson, 2012; Wilhelmsson, Ottander & Lidestav, 2012; Szczepanski, 

2006; Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013). I resultatet av Wilhemsson, 

Ottander och Lidestavs (2012) studie visade det sig att den övergripande avsikten för att 

arrangera utomhus undervisning var att skapa en alternativ arena för lärande. De anser att 

utomhusarenan är viktig för alla elever och tror att kunskap i sitt sammanhang gör det 

livslångt och begripligt. Alla deltagare i denna studie ser utomhuspedagogiken som ett 

instrument för att underlätta inlärningen (Wilhemsson, Ottander & Lidestav, 2012). 

Deltagarna i Szczepanski (2013) anser att lärare ger elever större möjligheter till flera platser 
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för sitt lärande om man är både inne och ute. Vi tror som dessa att det kan vara en bra 

lärandemiljö som kan uppmuntra alla elever, framförallt de med svårigheter.  

 

Det visade sig däremot att andra deltagare såg utomhuspedagogiken som ett komplement till 

”den vanliga” undervisningen (Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013). Detta 

stämmer överens med vad alla lärare i Wilhemssons (2012) studie säger. Dessa ville skapa en 

alternativ inlärningsmiljö som ett komplement till klassrumsmiljön, för att bidra med 

elevernas lärande. Brodin (2011), Brügge och Szczepanski (2007) talar också om att 

utomhuspedagogiken ofta används som ett komplement till den traditionella undervisningen i 

klassrummet. Författarna anser att det bör vara en naturlig del i undervisningen. Vi tycker inte 

heller att det behöver ses som ett komplement till vart annat. Vissa saker, anser vi, lämpar sig 

bättre inne och andra saker, ute. En deltagare i Szczepanski & Dahlgrens (2011) studie 

uttrycker också detta. Denna menar att det är en självklarhet att eleverna ska studera fåglarna 

och träden där de finns istället för att läsa om det i böcker om det. Hen tillägger dock att man 

inte ska vara ute till varje pris eftersom vissa saker lämpar sig bättre inne men att det kan vara 

bra att börja med det konkreta ute för att förstå det abstrakta inne (Szczepanski & Dahlgren, 

2011).  

 

Det viktigaste av allt anser vi är lusten med undervisningen. Utifrån vår VFU har vi märkt att 

eleverna minns de aktiviteter som är roliga och därför är vi övertygade om att det då sker ett 

större lärande. Deltagare i Szczepanskis (2006) studie instämmer om detta och hävdar att 

utomhuspedagogiken är en annorlunda lustfylld undervisning som ger utrymme för annat än 

skrivande och produktion av kunskaper, så att eleverna kan visa kunskap på ett annat sätt, än 

att producera saker hela tiden. Flertalet deltagare i Szczepanski & Dahlgren (2011) nämner att 

desto fler lärmiljöer det finns, desto bättre tror de är det är för barnens inlärning. Brodin 

(2011) lägger också vikt vid att vistelsen i naturen är stimulerande och motiverande för 

elevers lärande och interaktion.  Detta stöttas av Deweys metod ”learning by doing” som vi 

tidigare har nämnt i bakgrunden. ”Learning by doing” betyder att man lär sig genom att göra 

(Brügge & Szczepanski, 2007). Vi tror, efter att ha undersökt detta område, att både lärare och 

elever lär genom att göra och att detta arbetssätt kan förbättra undervisningen i naturkunskap.  

 

Det visade sig att flera deltagare i både Carrier (2009), Fägerstam (2012) och White (2012) 

ändrade sin uppfattning av utomhuspedagogik efter att ha deltagit i respektive studie. 

Deltagarna i Carriers (2009) studie beskrev att dem blev mer självstyrda, kände sig mer säkra 

med sina lektioner och hade bättre interaktion med eleverna efter att ha arbetat med det. Mer 

än hälften hade uppgett att de hade dåliga erfarenheter av utomhuspedagogik sedan innan men 

dessa uttryckte att de var förvånade över att slutade så bra. Tidigare hade eleverna i Fägerstam 

(2012) visat rädsla och obehag till naturen men detta visade sig bero på avsaknad av 

erfarenhet till naturen och att detta var ett nytt arbetssätt för eleverna i studien. I resultatet 

visade det sig däremot också att eleverna i både Fägerstam (2012) och White (2012) ändrade 

uppfattning och att denna nya metod var uppskattad. Intervjuerna som skedde i Whites (2012) 

studie visade att alla elever hade haft en trevlig upplevelse och att de skapade förtrogenhet för 

att delta i äventyr. Enligt deltagarna i Fägerstams (2012) studie, har utomhusundervisning och 

lärande flera potentiella fördelar än de begränsningar och hinder de tidigare sett. Dessa 

deltagare ansåg att det var en bra miljö som förändrade elevernas intresse och disciplinära 

problem. Lärare antydde att de skapade en bättre relation med eleverna och att en bättre 

kommunikation fördes när undervisningen var utomhus jämfört med inomhus (Fägerstam, 

2012). Detta styrker bland annat vår tanke om att lära genom att göra och vi tror att alla, både 

lärare och elever, kommer att upptäcka helt nya saker hos sig själv, andra och omvärlden om 

de lämnar klassrummet och provar sig fram.  
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Således, vilket framgår i resultaten, kan utomhuspedagogiken spela en avgörande roll för att 

förbättra barns inlärning, relationer, och sociala välbefinnande. Många motiv för 

undervisningen har framkommit i resultaten. Att uppleva naturen är ett mål i sig och en 

betydande faktor i utvecklingen. Förutom kursplanernas mål, har undervisning också bredare 

mål, till exempel att förbereda eleverna för att lära för livet och ha ett fungerande socialt liv. 

För många av forskarna och deltagarna, är undervisning utomhus ett lovande sätt att uppfylla 

dessa mål. Vi hade dock önskat att det fanns mer tidigare forskning som visade ett mer 

varierat och annorlunda resultat av detta arbetssätt. Inte bara för att få mer kunskap själv om 

ämnet, utan också för att deltagarna i de olika studierna kan ha blivit påverkade av forskarna. 

I vissa studier har forskarna varit med i processen och kan då ha påverkat deltagarna positivt. 

Hade deltagarna istället varit ensamma under undersökningen kunde det ha gett ett mindre 

lyckat resultat och fortfarande haft samma negativa uppfattning om utomhuspedagogiken som 

de hade från början.  

 

Vi själv, har som vi tidigare påvisat, olika uppfattningar om utomhuspedagogiken. Efter att ha 

läst resultatet av de olika artiklarna har vi däremot uppfattat det som att utomhuspedagogiken 

har både hinder och möjligheter. En del anser att vädret påverkar för mycket och att årstiden 

spelar in en del när utomhusundervisning ska ske, medan andra går ut i ur och skur och endast 

ser positiva effekter med detta. Vi tror att det finns negativa och positiva attityder till alla 

arbetssätt i skolan och att man själv ska finna det eleverna och man som lärare trivs bäst med. 

Mycket ovan besvarade dock våra frågeställningar och gav oss en positiv syn till att arbeta 

med detta arbetssätt i vår framtida yrkesutövning. Eleverna påverkades både positivt som 

grupp och individer av detta. De fick framför allt en bättre sammanhållning men öppnade 

också upp för ny kunskap. Vissa lärare kände sig tidigare osäkra på utomhuspedagogiken på 

grund av olika ”hinder” som vi nämnt men fick en positiv syn efter att ha deltagit i de olika 

studierna. Vi tror att detta arbetssätt kan förenkla inlärningen hos eleverna och sätta igång 

fantasin och glädjen för att lära igen. Som vi sa: det ska vara kul att lära och det är inne att 

vara ute.  
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Konklusion och implikation 

Konklusion 

Studien visar att utomhuspedagogiken förenklar inlärningsprocessen och att den är mer 

minnesvärd för eleverna. Deltagarna beskriver det som ett arbetssätt där man får använda alla 

sinnen och får en bättre verklighetsanknytning. Det framkom att deltagarna föredrog en 

koppling mellan det praktiska i naturen och det teoretiska i klassrummet.  

 

Många av deltagarna i våra resultatartiklar hade tidigare visat rädsla inför naturen. Dessa 

deltagare beskrev det som att de saknade erfarenhet och därför kände obehag för att lämna 

klassrummet. Resultaten visade dock att både lärare och elever ändrade uppfattning och att 

det nya arbetssättet var uppskattat. De ansåg att eleverna lärde sig bättre och att de orkade 

hålla uppe koncentrationen längre i den friska luften. Eleverna visade även eget 

ansvarstagande och läraren behövde inte handleda dem lika mycket som i klassrummet. 

Eleverna lärde av varandra och hade mer tålamod med att utföra uppgifter. 

 

Problem som kunde uppstå med utomhuspedagogiken uppfattade vi som få. Studien beskriver 

yttre bestämningsfaktorer som ger möjligheter/hinder för utomhuspedagogik. De talar om 

tillgång till skog, stödjande och uppmuntrande kollegor samt kläder och väder. Vädret var det 

många som nämnde och att de då var utomhus när vädret var gynnsamt. Samtidigt betonar 

deltagarna att allt detta övervinns genom noga förberedelser.  

Implikation 

I skolan idag finns ett stort behov av att förbättra undervisningen. Hur lärare förlägger 

undervisningen och hur elever mottager denna, har stor betydelse för utvecklingen hos 

eleverna kunskapsmässigt. I denna litteraturstudie har nästintill all tidigare forskning visat ett 

positivt resultat av utomhuspedagogik som medel, då deltagarna har sett arbetssättet som en 

tillgång. Vi menar att detta kan bero på att mycket av forskningen är gjord utifrån lärares syn 

på arbetssättet. Om forskning skulle göras utifrån elevernas perspektiv skulle kanske resultatet 

se annorlunda ut. Detta för att elevernas syn på utomhuspedagogiken inte är densamma som 

lärarnas. Vi tycker därför att framtida forskning bör fokusera mer på hur elever utvecklas och 

om de gynnas/missgynnas av detta. Fokus bör alltså istället ligga på elevers tankar och 

erfarenheter, detta för att lärarna kan utgå ifrån dessa i sin framtida undervisning.  
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Tabell 3 Artikelöversikt       Bilaga A1  

 
Publikationsår 

Utgivare 

Databas/Sökord/ 

Kriterier/inklusions- 

och exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

1. 2012 

Routledge 

 

 

 

 

 

 

ERIC 

Sociocultural 

outdoor education 

Kriterier:  

Peer Reviewed, 

Från: 2006 

 

Robert 

White 

A sociocultural 

investigation of the 

efficacy of outdoor 

education to improve 

learner engagement 

Att se vilken 

betydelse miljön 

har för 

sammanhållning, 

självkänsla och 

lärande. 

24 stycken i 

experimentell

- och 24 

stycken i 

kontrollgrupp

er.  

48 deltagare i 13 

års åldern som 

valdes ut 

slumpmässigt.  

Forskning visar att 

starka känslor kan 

försämra kognitiv 

funktion, snedvrider 

uppfattningar och 

därefter kan påverka 

beteenden.  

2. 2012 

Linköping 

universitet 

SwePub 

Outdoor education 

Kriterier:  

Övrigt vetenskapligt, 

Fritt online 

Emilia 

Fägerstam 

Space and Place - 

Perspectives on 

outdoor teaching and 

learning 

Se vad lärare har 

för avsikter och 

mål med lärande 

utomhus och hur 

dessa genomförs. 

Kombinerade 

Kval/Kvan. 

121 st i paper 

1-3. Läs sidan 48 

och framåt.  

Resultaten från denna 

avhandling bekräftar 

en hel del tidigare 

forskning, men också 

nya insikter till 

kunskapen inom 

området för 

undervisning utomhus 

och lärande. 

3. 2012 

Umeå 

universitet 

SwePub 

Outdoor education 

Kriterier:  

Övrigt vetenskapligt, 

Fritt online  

Birgitta 

Wilhemsson 

Teachers’ intentions 

for outdoor 

education: 

conceptualizing 

learning in different 

domains 

Se vad lärare har 

för avsikter och 

mål med lärande 

utomhus och hur 

dessa genomförs. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer, 

reflektioner 

samt 

observationer

. 

 

Folk med 

erfarenhet av 

utomhuspedagogik. 

Hittades på 

skogeniskolan.se, 

kontaktade 8 

skolor, 4 deltog.  

9 lärare. 

Fått större insikter i 

allmänhet om lärarnas 

mål och medvetenhet 

om de pedagogiska 

verktyg som behövs 

för att uppnå de olika 

målen. 
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Tabell 3 Artikelöversikt       Bilaga A2 

 
4. 2006 

Didaktisk 

Tidskrift, 

Jönköping 

universitets press 

 

SwePub 

Utomhuspedagogi* 

Kriterier: 

Tidskriftsartikel 

Anders 

Szczepanski, 

Karin 

Malmer, 

Nina Nelson, 

Lars Owe 

Dahlgren 

Utomhuspedagogikens 

särart och möjligheter  

ur ett lärarperspektiv 

Att föra fram 

argument för att 

förlägga en större 

del av skolans 

undervisning i 

utomhusmiljö.  

 

Fenomenograf

isk, 

intervention, 

djupintervjuer, 

analyser. 

9 lärare på två 

olika skolor.  

De vet vad som 

utmärker 

utomhuspedagogiken 

och skiljer den från 

den traditionella 

klassrums förlagda 

undervisning som 

finns. 

5. 2013 

NorDiNA  

Linköpings 

universitet 

 

SwePub 

Utomhuspedagogi* 

Kriterier: 

Tidskriftsartikel 

Anders 

Szczepanski 

 

Platsens betydelse för 

lärande och undervisning  

– ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv 

Att beskriva och 

analysera lärares 

uppfattningar av 

lärmiljöer ur ett 

utomhus-

pedagogiskt 

perspektiv.  

 

Fenomenograf

isk, induktiv 

och kvalitativ, 

Intervjuer. 

19 lärare i en 

sydsvensk 

kommun, 

bekvämlighets

urval. 

Studien presenterar 

lärares uppfattningar 

av platsens betydelse 

för lärande och 

undervisning utomhus 

och resultatet visar på 

fyra platsrelaterade 

perspektiv kring 

utomhuspedagogik 

nämligen, rums-, 

kunskaps-, miljö- och 

tidsperspektivet. 

6. 2011 

Didaktisk 

Tidskrift, 

Jönköping 

universitet press 

 

 

SwePub 

Pedagogik AND 

Utomhus 

Anders 

Szczepanski 

och Lars 

Owe 

Dahlgren 

 

Lärares uppfattningar av 

lärande och undervisning 

utomhus 

Att undersöka 

vilken syn lärare 

har på lärande 

och undervisning 

utomhus. 

Kvalitativ- 

15 Intervjuer 

på två olika 

skolor. 

15 deltagare 

(haft kontakt 

med det). Alla 

saknar 

utbildning i 

ämnet. 

Bekvämlig-

hetsurval. 

Lärarnas 

uppfattningar var att 

utomhusundervisning

en gav ökad 

autenticitet, 

förstahandserfarenhet, 

sinnesmodaliteter och 

ökad social 

gemenskap.  
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Tabell 3 Artikelöversikt        Bilaga A3 
 

7. 2009 

North Carolina 

State University 

 

ERIC 

Outdoor education 

Limits: Peer 

Reviewed, Från 

2006, Full text. 

Ämnesord: teaching 

methods. 

Sarah J. 

Carrier 

The Effects 

of Outdoor Science 

Lessons with Elementary 

School Students on 

Preservice Teachers' Self-

Efficacy 

Se vilka effekter 

lektioner 

utomhus har. 

Undersöka 

strategier för att 

förbättra 

lärarstudenternas 

undervisning 

utomhus.  

Observationer 

av 

lärarstudenter 

under praktik.  

14 av 23 

tillfrågade 

lärar-studenter 

som skulle ha 

praktik.  

Utomhus lektioner 

hjälper att illustrera 

vetenskapen och 

sambanden. För både 

lärarstudenterna och 

eleverna.  

8. 2012 

NorDiNa 

Umeå Universitet  

 

SwePub 

Outdoor learning 

Limits: 

Tidskriftsartikel, 

Fritt online. 

Birgitta 

Wilhelmsson

, Christina 

Ottander, 

Gun 

Lidestav 

Teachers’ intentions with 

outdoor teaching in 

school forests: Skills and 

knowledge 

teachers want students to 

develop 

Syftet med 

studien är att få 

kunskap om 

lärarnas 

pedagogiska 

intentioner och 

mål med 

undervisning 

utomhus. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

4 lärare som 

hade 

erfarenhet av 

utomhus-

pedagogik. 

Hittades på 

skogeniskolan.

se. 

De huvudsakliga 

avsikterna för att 

använda naturen som 

klassrum för de fyra 

lärarna i denna studie 

är att kombinera 

teoretiska kunskaper 

med upplevelse 

baserad inlärning, för 

att utforska verkliga 

objekt med flera 

sinnen, för att 

stimulera känslor för 

naturen och för att 

främja samarbete. 
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Checklista för kvalitativa artiklar      Bilaga B1 

     
A. Syftet med studien?     C. Metod för datainsamling 
Vilken kvalitativ metod har använts? Är fältarbetet tydligt beskrivet (Var, av vem och i vilket 

sammanhang skedde datainsamling?) 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  Ja ¤ Nej ¤ 

Ja ¤ Nej ¤      Beskriv:___________________________________________ 

 

B. Undersökningsgrupp Beskriv metoderna för datainsamling tydligt. (Vilken typ av 

frågorna användes etc?   

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  Beskriv:____________________________________________ 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja ¤ Nej ¤ 

 

Var genomfördes undersökningen?    Ange datainsamlingsmetod: 

      ¤ Ostrukturerade intervjuer 

Urval- Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen  ¤ Halvstrukturerade intervjuer 

kontaktades?      ¤ Fokusgrupper 

      ¤ Observationer 

Vilken urvalsmetod användes?    ¤ Video-/bandinspelning 

¤ Strategiskt urval     ¤ Skrivna texter eller teckningar 

¤ Snöbollsurval     ¤ Annan, ange vilken: 

¤ Teoretiskt urval 

¤ Annan, ange vilken: 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, Är data systematiskt insamlade? 

kön, social status, samt annan relevant demografisk bakgrund.) (finns intervjuguide/studieprotokoll? 

      Ja ¤ Nej ¤  

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja ¤ Nej ¤ 
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         Bilaga B2 
D. Dataanalys     E. Utvärdering 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan? 

Ange om:      ¤ Ja ¤ Nej  

¤ Teman är utvecklade som begrepp 

¤ Citat presenteras sporadiskt    Stöder insamlade data forskarens resultat? 

¤ De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna ¤ Ja ¤ Nej  

är beskrivna 

¤ Svaren är kodade     Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 

      ¤ Ja ¤ Nej  

Resultatbeskrivning:________________________________________ 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?   Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

¤ Ja ¤ Nej      ¤ Ja ¤ Nej  

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?   Finns risk för bias? 

¤ Ja ¤ Nej       ¤ Ja ¤ Nej  

 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskarens trovärdighet)? Vilken slutsats drar författaren? _________________________ 

¤ Ja ¤ Nej  

 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Håller du med om slutsatserna? 

¤ Ja ¤ Nej       ¤ Ja ¤ Nej  

      Om nej, varför inte? __________________________________ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

¤ Ja ¤ Nej        

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data Ska artikeln inkluderas? 

(finns citat av orginaldata, summering av data medtagna som bevis för ¤ Ja ¤ Nej  

gjorda tolkningar)? 

¤ Ja ¤ Nej  
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