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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i de tidiga skolåren använder sig av 

utomhusundervisning i de naturorienterade ämnena. Vad lärarna anser vara viktigt kursinnehåll 

och till vad eleverna ska kunna använda sina kunskaper i naturorienterade ämnen är också frågor 

vi valt att belysa. Undersökningen bygger på åtta intervjuer med lärare i grundskolans tidigare år, 

där alla lärare undervisar i No. Lärarna har svarat på frågor om centralt kursinnehåll och varför 

det är viktigt att eleverna får kunskaper i naturvetenskap, de har också delat med sig om sina 

tankar och åsikter om utomhusundervisning. I studien ställs empirin mot litteratur som behandlar 

olika perspektiv samt tidigare forskning inom området. 

De flesta har en positiv inställning till utomhusundervisning. Det innehåll lärarna lyfter fram 

som centralt, är det som står i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet där 

fokus ligger på ett undersökandearbetssätt och att skapa ett intresse för ämnet hos eleverna. 

 

Nyckelord: Naturvetenskap, tidiga skolåren, utomhusundervisning, innehåll, emfas, ramfaktorer 
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Inledning 

Vårt intresse för naturorienterade ämnena väcktes redan tidigt i livet. Vi lekte ofta i skog och 

mark, letade fram grodor, fångade fjärilar och samlade stenar. Kojbyggen i den närmaste skogen, 

myror som kröp i stacken, allt detta gav oss båda positiva erfarenheter av naturen vilket som sagt 

väckte vårt intresse för de naturvetenskapliga ämnena. 

I tonåren fick Agneta negativa erfarenheter av undervisningen i naturvetenskap, vilket 

medförde ett hennes intresse för No-ämnena svalnade. Daniels intresse fortsatte vilket kan bero 

på att han hade positiva erfarenheter av undervisningen. Våra egna erfarenheter har gett oss flera 

diskussioner, men vi anser båda att inlärning sker bäst när eleverna känner sig trygga och har 

roligt i en bra gemenskap. I vuxen ålder har Agneta hittat tillbaka till sitt intresse av de 

naturorienterade ämnena, vilket varit en bidragande orsak till varför vi valt naturvetenskap som 

inriktning i läraryrket. I vår lärarutbildning valde vi att läsa kursen Naturvetenskap för nyfikna. 

Den kursen visade nya sätt att undervisa och lade mycket tid på att lära oss utomhusundervisning. 

Vi fick lära oss att ta tillvara på uterummet i skolans närhet. Dessutom fick vi en verktygslåda att 

använda, när vi själva undervisar i naturvetenskap. Kursen gjorde oss också nyfikna på hur och 

vad och kanske främst var någonstans lärarna väljer att undervisa i ämnet naturvetenskap. Vi 

bestämde oss för att intervjua några lärare för att få mer kunskap. Vi samtalade mycket över hur 

lärarna ser på naturvetenskap, om deras egen undervisning och dess betydelse. Vi funderar också 

över vad i undervisningen de anser viktigt och om det finns kopplingar till lärarnas utbildning, 

erfarenhet och ålder.  

Vi hoppas att vi med denna undersökning kommer att bidra till att lyfta en fråga som vi anser 

viktig. Att elever ska få en positiv erfarenhet av naturvetenskap i tidig ålder. 
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Bakgrund 

I kursplanerna som gäller från hösten 2000 och det som gäller idag är att naturvetenskap 

innefattar ämnena biologi, fysik och kemi.1 Enligt kurs- och läroplaner är naturvetenskapens 

uppgifter att ge eleverna ett intresse för de naturorienterande ämnena, samt ge kunskap om 

begrepp och teorier.  Eleverna ska också ges ett engagemang för olika frågor och problem inom 

naturvetenskapen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om människor och natur 

utifrån sina egna upplevelser och aktuella händelser.2 

Att bedriva undervisning utomhus kan vara ett sätt att låta eleverna arbeta med flera sinnen 

samtidigt. Under 1700–talet utvecklade Jean Jacques Rousseau bland annat Comenius metoder 

för sinnesträning, vilket ansågs vara en undervisningsmetod som så tidigt som möjligt borde 

praktiseras för elevernas utveckling. Rousseau poängterade vikten av elevernas möte med 

verkligheten.3 

I mitten av 1800-1900 talet fanns flera personer som haft betydelse för pedagogikens 

utveckling. En av dem är Ellen Key som belyser i sin bok Barnets århundrade kritik mot skolor, 

som inte bedriver undervisning utomhus. Syftet är att understryka vikten av 

utomhusundervisning och inte enbart undervisning i klassrummet.4 Förutom att lyfta fram vikten 

av mötet med verkligheten, poängterade ovanstående pedagoger också skapandets fantasi och 

handenskunskap som centrala aspekter för inlärning. Montessori och Freinet belyser upplevelser 

av natur och kultur som en källa till kunskapssökande.5 

Kanske har det alltid varit pedagogens eller lärarens uppdrag att ge eleverna uppgifter som är 

relevanta till deras egen vardag, för att på så sätt ge eleverna en ökad förståelse. För cirka 100 år 

sedan bodde många ute på landsbygden. Undervisningen handlade om att få kunskap som man 

inte kunde lära sig utanför skolan. När eleverna skulle lära sig räkna, arbetade de med uppgifter 

som att räkna ut hur mycket en person fick i lön, genom att gräva ett visst antal meter dike per 

dag. Sådana teoretiska uppgifter var direkt tagna ur elevernas vardag, men den praktiska 

kunskapen fick de lära sig hemma.6 

Samhället idag har förändrats och vi har specifika mål för undervisning i alla ämnen så även i 

de naturvetenskapliga ämnena, vilket finns angivna i styrdokumenten för skolan. Dimenäs & 

Haraldsson belyser att det är lärarnas uppgift att själv tolka och ta ställning till vad eleverna ska 

möta och utveckla i skolans undervisning.7 

                                                 
1 Lindahl (2003), s.18. 
2 Skolverket (2011), s. 111, 127 & 144. 
3 Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski (2007), s.4. 
4 Lundegård, Wickman & Wohlin (2004), s. 16. 
5 Ibid., s.17. 
6 Dimenäs & Haraldsson (1996), s. 15 – 16. 
7 Ibid., s.17. 



6 
 

Douglas Roberts skriver om naturvetenskap som en viktig del i samhällets utveckling och 

därför menar han att det är viktigt att eleverna lär sig om naturvetenskap.8 

För att lära sig om naturen hävdar vissa forskare att det är viktigt att lämna klassrummet och 

få undervisning utomhus. Att lära sig om naturen utomhus är viktigt för alla elever, men framför 

allt för elever med särskilda behov menar Eriksson, Furå och Pettersson.9 Eriksson, Furå och 

Pettersson menar att: 

Inhämta kunskap och lära sig om livet är som att äta mat. Att sitta inne i ett klassrum och läsa om 

livet utanför är som att läsa en kokbok utan att få möjlighet att tillaga och äta maten.10 

Wickman och Persson menar att det krävs olika metoder i undervisningen för att få eleverna 

intresserade av naturvetenskap.  Wickman och Persson anser att det innebär en undervisning, 

som innefattar både textbaserad och praktisk undervisning11. Som lärare är det ditt uppdrag att 

utgå från elevernas erfarenheter och föreställningar och även deras relation till naturen. Det finns 

elever som inte har någon tillit till naturen och då kan utomhuspedagogiken vara förenat med 

oro, otrygghet och obehag vilket innebär att målsättningen för utomhuspedagogik kommer se 

olika ut för olika elevgrupper. Arbetssättet beror inte enbart på skolans utomhusmiljöer, utan 

också på elevernas relation till naturen.12 

Dimenäs & Haraldsson nämner debatten som ägde rum efter den nationella utvärderingen 

1993 där Roger Säljö konstaterade att elever i grundskolan möter alldeles för många vetenskapliga 

begrepp som de sedan ges allt för lite tid åt för att förstå. Säljö rekommenderar att skolor ska 

utveckla arbetsformer och kommunikativa mönster som ger kontakt med naturvetenskapen 

istället för att slänga ut begrepp som de inte förstår.13 Vad lärare anser vara ett viktigt innehåll i 

naturvetenskaplig undervisning, varför innehållet är viktigt för eleverna att lära sig och var lärarna 

väljer att undervisa detta innehåll är fokus i denna studie. Men vi är också intresserade av om och 

hur lärarna tar till vara på uterummet i sin naturvetenskapliga undervisning. 

 

                                                 
8 Roberts, D.A. (1982), s. 248. 
9 Eriksson, Furå & Pettersson (2007), s.10. 
10 Lättman-Masch & Wejdmark (2008), s.11. 
11 Wickman & Persson (2009), s.19. 
12 Lundegård, Wickman & Wohlin (2004), s.137. 
13 Dimenäs & Haraldsson (1996), s. 21. 
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Litteraturöversikt 

I följande litteraturöversikt vill vi belysa den forskning som finns inom naturvetenskaplig 

undervisning med vikt på utomhusundervisning samt ge inblick i de teoretiska perspektiv som 

denna studie grundar sig på. 

Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning inom området utomhuspedagogik. Vi har valt utomhuspedagogik 

som relevant att utgå ifrån eftersom ute och inne är två generella ”platser” som lärare har att tillgå 

när de gör sina undervisningsval. 

Utomhusundervisning 

Forskarna Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren14 har skrivit en artikel som avhandlar 

lärarens syn på utomhusundervisning. De vill veta om lärarna ser utomhusundervisningen som en 

särart, det vill säga att läraren ser utomhusundervisning som en tillgång för elevers lärande.  

Artikelns huvudfrågeställningar är lärarnas uppfattningar om lärande utomhus och om deras 

uppfattningar förändras efter handledning.  

Metoden forskarna använder sig av i studien är djupintervjuer. Studien bestod av elva lärare 

varav fem av dem hamnade i en kontrollgrupp som inte fick handledning. Intervjuerna gjordes 

med lärare på två skolor. Forskarna genomförde två intervjuer med varje lärare, en innan och en 

efter lärarna fått handledning.15 

Resultatet av intervjuerna om varför lärare ska undervisa utomhus handlar om allt ifrån att det 

är bra för elevernas hälsa, att eleverna får en bättre verklighetsförankring, till att båda 

hjärnhalvorna stimuleras mer utomhus.16 I resultatet fanns det en del lärare som såg 

utomhusundervisning som en särart och en del lärare som inte såg det. Lärarna som såg 

utomhusundervisning som en särart såg kvalitativa skillnader mellan inomhusundervisning och 

utomhusundervisning. De såg även att det främjade elevernas hälsa och lärande.17 

Lärarna som inte såg en särart uppfattar inte utomhusundervisningen som mer gynnsam för 

lärandet utan ser utomhusaktiviteterna mer som fritidsnöjen, som till exempel som korvgrillning 

eller att bygga kojor18.  

                                                 
14  Dahlgren, Malmer, Nelson & Szcsepanski (2006). 
15 Ibid. s.95-96. 
16 Ibid., s.98-99. 
17 Ibid., s.100. 
18 Ibid., s.101. 



8 
 

I en liknande studie av Dahlgren och Szczepanski19 undersökte forskarna vilka åsikter lärarna 

har om lärandet utomhus. Undersökningen genomfördes på två grundskolor och omfattar 

femton respondenter.   

Resultatet av studien visade att lärarna var positiva till utomhusundervisning och att det fanns 

fördelar med undervisningssättet. Författarna menar att utomhusundervisning ökar autenticiteten, 

det vill säga eleverna får se sakerna i sitt rätt element samt att det ökar den sociala gemenskapen 

bland eleverna. Lärarna i studien menar även att elevernas olika sinnen stimuleras mer utomhus20. 

Det faktum att eleverna rör på sig mer utomhus tycker lärarna i de båda studierna är ett viktigt 

argument för att förlägga undervisningen utomhus.21 

Birgitta Wilhelmssons belyser i sin licentiatavhandling att syftet med studien var att undersöka 

vilket syfte lärarnas hade med att förlägga undervisningen utomhus22. I denna studie intervjuades 

sammanlagt nio lärare och sex av lärarna observerades23.  

Resultatet av studien är snarlikt de två presenterade studierna ovan. Många av lärarna i studien 

belyste utomhusundervisningen som ett komplement till den traditionella 

klassrumsundervisningen. De anser att eleverna får en tydligare helhetsbild, när de går ut i 

naturen och ser naturvetenskapliga fenomen i sin rätta miljö. De anser även 

utomhusundervisningen bidrar till att eleverna får möjlighet att ta till sig kunskap på ett 

annorlunda vis, till skillnad från hur eleverna tar till sig kunskap i klassrummet. När eleverna får 

utomhusundervisning får eleverna kunskap genom ett upptäckande arbetssätt, på det viset 

stimuleras fler av elevernas sinnen, vilket även Dahlgren och Szczepanski betonade i sin 

forskning ovan. Att fler sinnen stimulerades bidrog till elevernas positiva inställning till 

utomhusundervisning, det är en mer avslappnad lärandemiljö där eleverna tar till sig kunskap på 

ett lekfullt arbetssätt betonar lärarna i Wilhelmssons studie. Lärarna belyser även möjligheten till 

att arbeta ämnesintegrerat genom att undervisa utomhus, men de menar också att fokus i 

undervisningen ska ligga på vetenskapen.24 

Även i en artikel av Birgitta Wilhelmsson, Christina Ottander och Gun Lidestav belyses 

lärarens intresse av att utföra undervisning utomhus. I denna studie belyses lärarnas mål med 

regelbunden utomhusundervisning. I studien intervjuades fyra lärare i årskurs 4-6 där lärarna i 

denna studie har stor erfarenhet av friluftsliv. Lärarna som intervjuats har delade meningar 

angående målet med utomhusundervisningen, två av lärarna trycker på de kognitiva målen med 

en helhetssyn på kunskap och för att få den kunskapen måste varje enskild individ undervisas i ett 

sammanhang där utomhusundervisning spelar en viktig roll. Två andra lärare trycker på de 

emotionella målen, de menar att varierad undervisning inom - utomhus är viktig men de anser 

                                                 
19 Szcsepanski & Dahlgren, (2011). 
20 Ibid, s.98. 
21 Szcsepanski & Dahlgren (2011), & Dahlgren, Malmer, Nelson & Szcsepanski, (2006). 
22 Ibid., s.3-4. 
23 Wilhelmsson (2012), s.23. 
24 Ibid., s.34-36. 
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dessutom att för elever med inlärningssvårigheter är utomhusundervisning om möjligt ännu 

viktigare.25 

Samtliga lärare i studien är dock eniga om att utomhusundervisning är ett komplement till 

kunskapen som eleverna får i klassrummet. Men lärarna i studien hade olika mål med 

utomhusvistelsen, några av lärarna har genomtänkta syften med sin undervisning och med 

aktivisterna utomhus. Andra lärare ansåg utomhusundervisningen mer som ett komplement till 

den vanliga klassrumsundervisningen. Samtliga lärare betonade vikten av skolans närhet till skog 

och mark. Men de ansåg det också viktigt att skolledningen uppmuntrade till undervisning 

utomhus. I studien belystes även hinder för utomhusundervisning, som exempelvis långt till skog 

och mark men lärarna i studien betonade att hinder ofta kunde övervinnas med hjälp av 

noggranna förberedelser. Alla lärare lägger stor vikt på lärandet utanför skolans fyra väggar, men 

syftet med utomhusaktiviteterna skiljer sig.26 

Lärarna betonar att utomhusundervisningen är till för att stimulera elevernas intresse för skog 

och den positiva känslan för att vara ute, att eleverna ska lära sig, stärka elevernas självkänsla, 

förbättra det enskilda ansvaret för lärandet men även att ta ansvar för gruppens lärande.  

Lärarna trycker på att det förberedande arbetet genomförs inomhus, det är avgörande för att 

uppnå en effektiv inlärningsprocess utomhus. Alla aktiviteter utomhus följer ”den röda tråden” 

med avsikt att lägga kunskap i sitt rätta sammanhang för att göra kunskapen långvarig och 

begriplig.27 

En annan intressant artikel som berör detta ämnesområde är skriven av Emilia Fägerstam och 

Jonas Blom, där de presenterar ett projekt i en svensk högstadieskola. Där vi till skillnad från de 

tidigare studierna får vetskap om lärarnas åsikter om utomhusundervisning får vi i denna vetskap 

om elevers åsikter om utomhusundervisning. 

I studien följer Fägerstam och Blom fyra klasser i årskurs sju och årskurs åtta, som fick sex 

biologilektioner utomhus med undervisning av samma biologilärare 28. Två av dessa klasser var 

en kontrollgrupp, vilket innebar att de enbart fick två lektioner med utomhusundervisning. 

Fägerstam och Blom belyser även matematikundervisning i sin studie men vi har valt att enbart 

belysa studien om biologiundervisningen, eftersom den delen av studien stämmer bättre in på det 

vi valt att undersöka i vår studie.  

Syftet med projekt var att undersöka om utomhusundervisning har några effekter på elevernas 

hälsa och lärandet när det kommer till resultat. Och syftet med studien som var dubbel, dels att 

fastställa huruvida biologilärandet påverkat elevernas kognitiva och emotionella resultat och för 

det andra att undersöka elevers syn på sitt lärande och undervisningen genom halv strukturerade 

intervjuer.29 

                                                 
25  Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012), s. 26. 
26  Ibid., s. 33. 
27  Ibid., s.33-36. 
28 Fägerstam & Blom (2012), s.4. 
29 Ibid., s. 1-2. 
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Studien understryker att eleverna får en mer positiv inställning till biologiämnet när de 

undervisas utomhus, eftersom den undervisningen ledde till en större upplevelse för eleverna30.  

Fägerstam och Blom samlade data till denna studie genom att två veckor in på pågående 

biologikurs ge eleverna frågor som innefattade kursinnehållet, samma frågor ställdes sex månader 

senare till samma elever. Fem månader efter avslutad biologikurs gjordes det halvstrukturerade 

intervjuer med eleverna, där eleverna fick berätta om kursen som de läst. Intervjuerna innehöll 

även frågor om hur eleverna tyckt om sin undervisning i ämnet biologi utomhus respektive 

inomhus. Eleverna fick även besvara frågor om vad de har lärt sig av de båda 

undervisningsmetoderna.31 

Det som framkom av intervjuerna var att eleverna som fick utomhusundervisning och 

eleverna som fick klassrumsundervisning talade helt annorlunda om kursen och dess innehåll. 

Det var en stor del av samtliga elever som hade glömt stora delar av aktiviteter och innehåll från 

biologilektionerna, men utomhusklasserna mindes bättre än inomhusklasserna.32 

Bland de elever som fick utomhusundervisning använde eleverna fler kursrelaterade ord som 

till exempel växter, djur, blad, fågel, anpassning, Darwin, näringskedjan, konsumenter, fotosyntes, 

koldioxid än de elever som fick inomhusundervisning.33 

Bland de elever som fick inomhusundervisning gavs det vagare och mer diffusa svar, de 

mindes bara delar av innehållet eller en enstaka aktivitet och kunde sällan förklarade hur lärarna 

hade arbetat med ett innehåll. Eleverna som fick inomhusundervisning talade ofta om 

undervisningen som lärarstyrd medan de som fick utomhusundervisning oftare gav livfulla 

beskrivningar av aktiviteter och att aktiviteterna ofta var elevcentrerade.34 Eleverna som fick 

inomhusundervisning gav svar på frågor om vad eleverna mindes om undervisningen var 

exempelvis, läraren skrev på tavlan, vi arbetade i böcker, vi skrev, vi läste, vi fick ord som vi 

skulle lära oss och vi talade om fotosyntes. Eleverna som fick utomhusundervisning gav svar på 

frågor om vad de mindes av undervisningen var exempelvis, vi var ute att tittade på träd, samlade 

jord, tittade i mikroskop, tittade på löv i mikroskop, vi har svarat på frågor om skogen och vi var 

ute i skogen.35 

Genom att intervjua eleverna framgick det att eleverna uppskattade pausen som 

utomhusundervisningen gav från de dagliga rutinerna. De uppskattade också ökad samverkan 

mellan elever och kontextuell lärandemiljö.36 

                                                 
30 Fägerstam & Blom (2012), s. 3. 
31 Ibid., s. 5-6. 
32 Ibid., s.8. 
33 Ibid., s.8.  
34 Ibid., s.9. 
35 Fägerstam & Blom (2012), s.9. 
36 Ibid s. 13. 
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Intresse för NO-undervisning  

I Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om vägen till gymnasiet skriver Britt 

Lindahl om elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen. I studien följer Lindahl elever från 

årskurs 5 och deras väg genom grundskolan37. Ett av studiens syften var att undersöka hur 

attityder, teknik och intresse för naturvetenskap förändras under grundskoletiden och vad i 

skolan som påverkar dem.38 Lindahl skriver om behovet av att skapa ett intresse hos eleverna för 

de naturvetenskapliga ämnena. Detta för att samhället i framtiden kommer att få stora behov av 

naturvetare, men hon skriver också om vikten att skapa ett intresse för elevens egen skull39. 

Lindahl frågar hur olika arbetssätt i undervisningen påverkar elevernas uppfattning om ämnet, till 

exempel  

…elevernas intresse ökade när de fick arbeta undersökande, följa upp och diskutera sina resultat. 

Traditionell undervisning och mycket lärarstyrda aktiviteter visade sig ha motsatt effekt.40 

Detta resultat styrker argument som att lärares syn på kunskap och hur de väljer att bedriva sin 

undervisning är viktig och påverkar elevernas naturvetenskapliga intresse. Innehållet i 

undervisningen visar sig således vara av stor vikt för att utveckla elevernas intresse.41 

Författaren Britt Lindahl för även en diskussion om att eleverna i undersökningen inte tilltalas 

av undervisningen, att de bland annat saknar tidig erfarenhet av att utveckla sitt lärande i dessa 

ämnen, vilket eleverna i andra ämnen har. Detta anser Britt Lindahl vara en orsak till att 

inlärningen för eleverna blir svårare. När eleverna upplever svårigheter i ämnet avtar elevens 

intresse. Författaren menar att om läraren ändrar arbetssätt och undervisning skulle det ge 

eleverna ett ökat intresse för No-ämnena.42 Lindahl problematiserar även om elevernas 

svårigheter att se de sammanhang som NO-området omfattar, exempelvis att kunna koppla ihop 

och se sambanden mellan en laboration i skolan och deras vardagliga liv.43  I artikel Lärares mål 

med laborativt arbete: Utveckla förståelse och intresse av Per Högström, Christina Ottander och Sylvia 

Bencker, behandlar högstadielärares mål med sina laborationer44. Det generella resultatet av 

lärarnas mål med laborationer, var det som Lindahl tar upp som elevernas svårigheter. Trots att 

lärarna hade som mål, att eleverna skulle se ett samband mellan lektioner och deras privata liv, såg 

inte eleverna detta samband ens när de arbetade med laboration i undervisningen. 

En annan dimension som berörs i Lindahls diskussion är elevernas framtida yrkesval. I 

Lindahls studie framkommer att eleverna redan i tidig ålder har idéer om framtida yrkesval och 

                                                 
37 Lindahl (2003). 
38 Ibid., s.65. 
39 Ibid., s.34. 
40 Ibid., s.42. 
41 Ibid., s.232. 
42 Ibid., s. 237. 
43 Ibid., s. 239. 
44 Högström, Ottander & Benckert, (2006), s.56. 
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inom vilket område de skulle vilja arbeta. Lindahl menar att det därmed är viktigt att eleverna 

tidigt får en positiv upplevelse av NO i skolan.45 

Teoretiska utgångspunkter 

Vår studie syftar till att undersöka vad lärare i grundskolan talar om som viktigt kunskap i de 

naturorienterade ämnena och varför just detta innehåll.  Detta vill vi undersöka för att se var 

lärarna i vår studie väljer att undervisa innehållet som lärarna anser var det centrala i de 

naturorienterande ämnena. Vi vill också undersöka lärares åsikter om utomhusundervisning. Det 

övergripande ramverket för vår studie är de didaktiska frågorna vad, varför och var. Därför 

kommer dessa frågor att presenteras först. Vi kommer sedan att presentera Douglas Roberts sju 

kunskapsemfaser, som kommer analyseras mot frågorna vad och varför. Med Roberts emfaser 

vill vi få reda på vilken grundsyn lärarna i vår studie har i de naturorienterade ämnena.  

Didaktiska frågan var kommer att lyftas mot olika typer av ramfaktorer som kan påverka var 

lärarna i vår studie väljer att undervisa på.  

Naturvetenskaps didaktik 

Forskningen på naturvetenskapsdidaktik startade så sent som på 1980-talet när de första 

avhandlingarna inom ämnet kom. Den tidigare forskningen var fokuserad på naturvetenskapliga 

begrepp, barn blev intervjuade och fick förklara sin syn på naturvetenskapliga begrepp.  

Naturvetenskapen har länge setts som abstrakt och ett ämne som eleverna ansett ointressant. 

Därför var även tidig forskning inriktad på hur man ska undervisa eleverna, för att de ska få ett 

intresse för naturvetenskap detta skriver Wickman och Persson46. Uppgiften för forskningen 

anser många naturvetenskaps didaktiker, är inte att berätta för lärare hur de ska arbeta, utan att 

hjälpa lärarna att fatta klokare beslut för sin undervisning skriver Wickman och Persson.47 

Ordet didaktik kommer från grekiskan verbet "didaskein" och kan översättas till att undervisa, 

lära eller att bli undervisad48. Jank och Meyers definition på begreppet didaktik är 

"undervisningens och inlärningens teori och praktik"49. Den centrala utgångspunkten i didaktiken 

är att lärare alltid gör val för att kunna undervisa, och de val läraren gör får också konsekvenser, 

som exempelvis hur bra eleven lär sig och vilken fostran eleverna får menar Leif Östman 50. 

Didaktikens innehållsfrågor handlar menar Wickman och Persson om vad eleverna ska lära sig 

och hur lärarna ska bedriva undervisning för att eleverna ska lära sig detta. Dock menar Wickman 

och Persson att det inte räcker, läraren måste också ha ett syfte med sin undervisning, didaktiska 

                                                 
45 Lindahl., (2003), s. 239. 
46 Wickman & Persson (2009), s.9. 
47 Ibid., s.11. 
48 Jank & Meyer (1997), s.19. 

49 Ibid., s.18. 
50 Östman (2000), s.66.   
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är att lärare alltid gör val för att kunna undervisa, och de val läraren gör får också konsekvenser, 

som exempelvis hur bra eleven lär sig och vilken fostran eleverna får menar Leif Östman 51. 

Didaktikens innehållsfrågor handlar menar Wickman och Persson om vad eleverna ska lära sig 

och hur lärarna ska bedriva undervisning för att eleverna ska lära sig detta. Dock menar Wickman 

och Persson att det inte räcker, läraren måste också ha ett syfte med sin undervisning, didaktiska 

frågan varför. Varför ska eleverna lära sig detta innehåll och vad ska eleverna använda innehållet 

till?52 En annan didaktiskfråga som vi i vår studie vill belysa är var, utom eller inomhus som lärarna vi 

intervjuat väljer att förlägga sin naturvetenskapliga undervisning.  

Ramfaktorteori 

Teorin vi kommer att använda oss av är hur olika ramfaktorer påverkar lärarna undervisning val 

att förlägga undervisningen utomhus eller i klassrummet. Roberts emfaser kommer utgöra lärarna 

grundsyn, vi kommer även ta upp andra ramfaktorer som tid, personal, gruppstorlek, lokal 

ekonomiska resursser, närsamhälle och kultur som kan påverka lärares val var undervisningen 

sker.   

Roberts kunskapsemfaser 

Kunskapsemfaserna har Roberts konstruerat utifrån nordamerikanska läroböcker och 

styrdokument under 1900-talet.53. Emfaserna är sju till antalet och besvarar frågan varför eleverna 

ska lära sig naturvetenskap och vad kunskaperna ska användas till. Utifrån Roberts definitioner 

följer här en förklaring, vår tolkning av de samtliga sju emfaser:  

The Everyday Coping Emphasis innebär att eleverna lär sig naturvetenskap för att kunna använda 

sig av kunskapen i sitt vardagsliv. Eleverna lär sig för att få en förståelse för naturvetenskapliga 

fenomen för att sedan kunna förklara dessa. 

The Structure of Science innebär att tillägna sig kunskap om hur vetenskapen fungerar och 

utvecklas. Kunskapen handlar om att få förståelse för samspelet mellan teori och bevis, denna 

kunskap får eleverna genom diskussioner, experiment och demonstrationer.54 

The Science, Technology, and Decisions innebär att elever ska ha kunskaper om naturvetenskap för 

att kunna fatta beslut och välja egna ståndpunkter och delta i politiska debatter. Att eleverna lär 

sig naturvetenskap med betoning på denna emfas är för att det hjälper eleverna att fatta klokare 

beslut om de har kunskap inom området.55 

The Scientific Skill Development innebär att det är fokus på att lära eleverna själva, kunna 

undersöka naturvetenskap. Här ligger tyngdpunkten på elevernas arbetsprocess både under och 

                                                 
51 Östman (2000), s.66.   
52 Wickman & Persson (2009), s.10-11. 
53 Roberts, D.A. (1982), s.246. 
54 Ibid,. 246-249. 
55 Wickman & Persson (2009), s. 189. 
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efter arbetet. Det viktigaste är att lära eleverna att själva kunna lösa olika problem och göra egna 

undersökningar. 

The Correct Explanation sinnebär att se naturvetenskap som en samling av sanningar som 

eleverna ska ta till sig. Kunskapen överförs från lärare till elev. Eleverna ska lära sig 

naturvetenskap för att veta vad naturvetenskap handlar om.  

The Self as Explainer innebär att eleven får en större förståelse kring förklaringar och teorier om 

naturvetenskapen genom att läraren lär ut, tidigare vetenskapsmäns förklaringar och teorier om 

vad naturvetenskap är. Genom detta får eleven större förståelse för naturvetenskap och eleven 

erhåller egna tankar om teorier och förklaringar56.  

The Solid Foundation innebär att eleverna tar till sig kunskap för att de ska ha nytta av det senare 

under sin utbildning samt klara högre studier i ämnet. Det som eleverna lär sig i de tidigare 

skolåren, är för att det ska klara av att tillägna sig nya kunskaper i de senare skolåren. I de senare 

skolåren lär sig eleverna det som krävs för att klara kunskapsmålen i gymnasiet.57 

Ramfaktorer  

Lärare och elever möter varandra dagligen i situationer då de finns tydliga mål med det mötet och 

det under en begränsad tid. De har olika förutsättningar som påverkar deras tid tillsammans. 

Ramfaktorer kan påverka lärarens medvetna val av de didaktiska beslut som läraren behöver ta i 

skolvärlden. Analys av ramfaktorer bidrar till att lärare kommer till insikt i vad som är möjligt för 

läraren att genomföra men även vad som kan förväntas av de som arbetar i skolan.58 

Ramfaktorer som Lindström & Pennlert tar upp är tid, personal, gruppstorlek, lokaler, 

ekonomiska resurser, skolans ledning och organisation, betygssystem, närsamhälle, kulturer och 

föräldrar. Vi har valt att koncentrera oss på följande ramfaktorer i vår studie; tid, personal, 

gruppstorlek, lokaler ekonomiska resurser, närsamhälle och kultur.59 
 
Tid 

Idag som lärare innebär det inte enbart att undervisa elever, det finns även andra uppgifter för 

lärare. Det kommer nya skolreformer och läraravtal som oftast innebär flera arbetsuppgifter för 

lärarna. Genom att lärarna blir mer medveten om vad de gör med tiden, vad den används till och 

hur lång tid varje arbetsuppgift tar, har de större möjligheter att sätta upp realistiska mål och på så 

sätt arbeta mer effektivt.60 
 
 
 
 
Personal 

                                                 
56 Roberts, D.A. (1982) s.246-249. 
57 Ibid., s.246-249. 
58 Lindström & Pennlert. (2009) s.43 
59 Ibid., s.43 
60 Ibid., s.43 
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Idag är det många inom skolan som påstår att det behövs flera vuxna. Men det kan även 

ifrågasättas, är fler vuxna det som höjer kvalitén på arbetet? Lindström och Pennlert menar att 

det som är en förutsättning för kvalité på skolan är välutbildad och engagerad personal.61 
 
Gruppstorlek 

Idag i undervisar en lärare en grupp elever, vilken betydelse har då gruppen samt gruppstorleken 

för lärandet? Gruppstorleken har betydelse för hur mycket tid läraren kan ge till varje elev, vilken 

metod läraren väljer i undervisning, i vilken utsträckning möjligheten till djupare relationer mellan 

lärare och elev.62 
 
Lokaler 

Idag i undervisning påverkar lokalerna lärarnas didaktiska val. Då arbetsmiljön påverkar elevernas 

hälsa och uppmärksamhet. Dagens skolor har olika förutsättningar när det både gäller inomhus 

och utomhusundervisning. Lärandemiljön har betydelse när det gäller att stimulera elevernas lust 

till lärandet. Lärarna får ett medvetande när det gäller hur, när och varför de använder de lokaler 

de gör för undervisningen.63 
 
Ekonomiska resurser 

Idag har kommunens och skolans ekonomi betydelse när det kommer till att anställa personal 

men även till för att köpa läromedel och utrustning. ,vilket indirekt och direkt påverkar 

undervisningen och lärandet. Det som tar en större del av skolans peng är lokalhyllor, underhåll, 

skoladministration med mera. Elever med särskilda behov kräver resurser, vilket man kan 

diskutera vad som prioriteras när man strävar efter kvalité på skolan.64 
 
Närsamhälle 

Idag finns det många skolor i vårt avlånga land, det finns skolor i innerstan, i en liten by, i ett 

etniskt homogent medelklassområde eller i en förort med många etniska grupper. Som lärare är 

det viktigt att försöka se vad den enskilda skolan är en del av, eftersom samhällsstrukturen kan 

indirekt och direkt påverka undervisningen. Skolors upptagningsområden kan bero på stor in och 

utflyttning är, men även segregerat boende. Kommunens ekonomi har betydelse när det gäller 

skolans kvalité.65 

 

                                                 
61 Lindström & Pennlert. (2009) s.44 
62 Ibid., s.44 
63 Ibid., s.44 
64 Ibid., s.45 
65 Ibid., s.46 
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Metod 

Intervju 

Vi har valt samtalsintervju som metod, vilket är en bra intervjuform när respondentens åsikter, 

tankar och uppfattningar om sin egen värld står i centrum för intervjun.66 Samtalsintervjuer kan 

delas upp i två kategorier, informantundersökning och respondent undersökning. Informants 

undersökning används när forskaren ska ge en korrekt beskrivning av ett händelseförlopp eller 

hur en organisation fungerar. Vi valde att göra en respondentundersökning eftersom den innebär 

att det är respondentens svar, tankar och åsikter som är studieobjektet och ska analyseras. Målet 

med en respondentundersökning är att hitta ett mönster mellan respondenternas olika svar samt 

hur och varför svaren skiljer sig åt.67 

Respondentundersökningen passade oss eftersom vi var intresserade av lärarnas tankar och 

åsikter om ämnet naturvetenskap och dess innehåll, utomhusundervisning, samt platsens 

betydelse för elevens lärande.  

Kvale och Brinkmann menar att forskningsintervjuns uppgift är att förstå och sätta mening på 

respondentens tankar, erfarenhet och åsikter.68 

Vi har gjort vår intervju efter Esaiasson m.fl. intervjuguides modell.  Intervjun är uppbyggd av 

uppvärmningsfrågor, tematiska frågor och uppföljningsfrågor. Uppvärmningsfrågornas syfte är 

att skapa en god stämning och kontakt mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Exempel 

på uppvärmningsfrågor: vilken utbildning har du? Vad gillar du att göra på fritiden? Meningen 

med de tematiska frågorna är att skapa en bild av vad svarspersonen anser mer allmänt om vissa 

större frågor, exempel hur ser du på att undervisa utomhus? Uppföljnings frågor ställer vi efter 

varje tematisk fråga för att få mer uttrycksfulla svar på de tematiska frågorna, exempel hur menar 

du? Kan du utveckla? Tolkande svar använde vi för att försäkra oss, om att vi förstått vad 

svarspersonen menar med sitt svar, exempel förstår jag dig rätt…? Jag uppfattar att du menar så 

här…69 Vi har likaså utgått från Jan Krag Jacobsen som skriver att intervjun till stor utsträckning 

ska bestå av öppna frågor och att intervjuaren sammanfattar vad respondenten sagt tidigare under 

intervjun.70 

 

 

                                                 
66 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007), s. 285-286. 
67 Ibid., s.257-258. 
68 Kvale & Brinkmann (2009), s.17. 
69 Esaiasson m.fl. (2007), s. 298-301. 
70 Krag Jacobosen (1993), s.19.  
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Urval 

Denna studie är vald att genomföras genom intervjuer med åtta lärare som undervisar i 

naturvetenskap i de tidiga skolåren. Det var viktigt för oss att lärarna var verksamma i 

grundskolans tidigare år, då vi ville fokusera på de tidiga åren i vår studie. Vi valde att intervjua 

åtta lärare som är verksamma på sex kommunala skolor. Vissa skolor ligger nära till skogen, 

medan andra skolor ligger längre bort från naturområden. Vi har intervjuat lärare i olika åldrar 

eftersom lärarutbildningen och lärarkulturen förändras under åren, dessutom ville vi få svar från 

lärare med olika lång erfarenhet av undervisning. I möjligaste mån har vi försökt komma i 

kontakt med lärare vi inte tidigare har en nära relation med, då vi anser att det kan påverka 

utgången av intervjuerna.    

 

Bakgrundsbeskrivning av respondenter 

Här nedan följer en kort presentation av de intervjuade lärarna och skolan de är verksamma på. 

Texten kommer presentera lärarnas ålder, hur länge läraren arbetat på skolan, vilken utbildning de 

har och vilka åldrar de arbetar med. Varje lärare blev garanterad full anonymitet i studien och har 

i studien tilldelats ett kodnamn.  

 

Annika 

Annika är 46 år och har arbetat som lärare sen 2001, då hon tog examen som år 4-9 lärare med 

inriktning naturvetenskap och matematik. Arbetar nu med en årskurs 5. Skolan Annika är 

verksam på ligger några mil utanför Uppsala i ett välbärgat område. Skolan ligger belägen nära 

natur och en skog. Skolan har även en egen trädgård där eleverna får hjälpa till med odling och ta 

hand om trädgården.   

 

Kerstin  

Kerstin är 49 år och tog examen 2008 och har naturvetenskaplig utbildning. Kerstin arbetar i en 

mångkulturell skola. Hon har nu en årskurs 2 som hon undervisar i samtliga ämnen. Skolan ligger 

i Stockholms län, i ett välbärgat område. På nära promenad avstånd från skolan ligger en skog 

och grönområde, som lärarna på skolan brukar avvända sig av.  

 

Sara 

Sara är 24 år och tog examen våren 2012 som lärare i de tidiga skolåren med inriktning språk och 

matematik. Sara har en specialisering inom naturvetenskap. Sara undervisar nu i en årskurs 6 men 

har även naturvetenskapsundervisning med årskurs 5. Skolan ligger i centrala Uppsala och de har 

cirka 15 minuters promenadavstånd till närmsta skog och grönområde.  
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Anna  . 

Anna är i femtioårsåldern och tog sin lärarexamen 1976. Hon arbetar på en grundskola i ett 

mindre välbärgat samhälle. Anna har arbetat på skolan sedan 80-talet. Anna är verksam i en 

årskurs etta. I nära anknytning till skolan finns både skog och ängsmark, vilket lärarna på skolan 

utnyttjar sig av.  

 

Maria  

Maria är 51år och tog sin lärarexamen 1987. Maria arbetar i en årskurs etta, på en grundskola i ett 

mindre välbärgat samhälle. Maria arbetar på samma skola som Anna.  

 

Isadora  

Isadora är 34 år och har precis blivit färdigt med sin lärarutbildning. Hon arbetar på en liten 

grundskola, några mil utanför Uppsala. Isadora har arbetat på skolan i ett halvår. Hon är 

klassföreståndare i årskurs 5.  Det är hennes första klass som hon har ansvar för. På skolans 

skolgård finns båda skog och ängsmark.  

 

Gunilla  

Gunilla är 51år och har arbetat i skolan i 30 år och undervisar nu i årskurs 1. Gunilla arbetar på 

samma skola som Isadora. Hon har varit verksam på skolan i 27 år. En av anledningarna till att 

hon varit kvar på skolan, är skolansnärhet till naturen. 

 

Ester  

Ester är 24 år och har arbetat i skolan snart i en termin. Hon tog examen vårterminen 2012 med 

inriktning mot de tidiga skolåren. Ester arbetar i årskurs 5. Skolan som Ester är verksam på ligger 

i en förort till Stockholms. Skolan ligger nära till både skog och ängsmark.   

Genomförande 

Vi inledde vårt sökande efter respondenter, genom att sända ut e-post till rektorer på olika skolor. 

I mailet presenterade vi syftet med intervjun, samt vikten av att vi ville intervjua en lärare som 

undervisade i naturvetenskap. Då svaren från rektorerna uteblev, vände vi oss till skolor vi kände 

till sedan tidigare. Där fick vi gensvar och en stor vilja att delta i vår studie. Respondenterna fick 

välja dag, plats och tid som passade dem. Samtliga intervjuer blev på lärarens skola i deras 

klassrum, på så vis fick vi dem att känna sig bekväma och trygga. Lärarna blev informerade om 

att vi garanterade anonymitet och att de kunde dra tillbaka sin medverkan i studien när de ville. Vi 

informerade även om att lärarna kommer nämnas under kodnamn i studien.  Därmed har vi tagit 
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hänsyn till de etiska aspekterna71. Sammanlagt fick vi åtta intervjuer på sex skolor i Uppsala län 

och två skolor tillhörande Stockholms län. Vi utgick från intervjuguiden som innefattar fem 

huvudteman (se bilaga 1.). Våra huvudteman berör frågor om arbetssätt, innehåll, kunskapsmål, 

bakgrund och bedömning. Vi delade upp intervjuerna, eftersom det var skolor i olika delar av 

Uppsala- och Stockholms län. Vi frågade respondenterna om de gick med på att vi spelade in 

intervjuerna.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter insamlingen av empiriskdata transkriberades intervjuerna. Detta var möjligt eftersom vi 

valde att spela in intervjuerna. Vi valde att inte transkribera sådant som inte var väsentligt för vår 

studie, exempelvis utryck som ”hm” och ”mm”. Detta gjorde vi även för att underlätta 

bearbetningen av materialet.  

Efter att vi hade gått igenom materialet markerades de ställen där lärarna talar om den 

naturvetenskapliga undervisningens innehåll, det vill säga; vad som är viktig kunskap (exempelvis 

huruvida lärarna betonar begrepp, fakta, undersökande arbetssätt). Varför lärarna i vår studie 

anser att dessa kunskaper är viktiga för eleverna att ta till sig. Dessa didaktiska frågor utgör 

kategorier som används som utgångspunkt vid analys och sammanställning av lärarnas svar. 

Kategorierna har sammanställts genom att urskilja likheter och skillnader i lärarnas utsagor. Dessa 

didaktiska frågor kommer att analyseras utifrån Roberts kunskaps emfaser. Teorin utgör i denna 

del analysverktyget.  

Frågorna som handlar om utomhusundervisningens betydelse besvaras förlägga sin 

undervisning samt motiveringen till detta val, samt vad lärarna genom att intervjuerna fokuserar 

på alla svar som handlar om var lärarna väljer att i vår studie väljer att undervisa utomhus. Den 

delen av vår studie kommer vi analysera emot olika ramfaktorer som kan påverka var lärarna 

väljer att förlägga sin undervisning.  

Etiska aspekter 

Med utgångspunkt från vetenskapsrådets finns det etiska aspekter som vi tog hänsyn till inför och 

under vårt skrivande av studien. Vi informerade respondenterna om syftet med intervjun och vad 

den ska användas till. Vi meddelade även att deras medverkan är helt frivillig och att de 

närsomhelst kan avbryta sin medverkan. Respondenten fick inte utsättas för påtryckningar från 

oss, om respondenten vill delta eller inte, beslutet var respondentens. 

Efter intervjun försäkrade vi respondenten som deltog i studien att ingen annan har tillgång till 

det materialet som samlats in. Vi var tydliga med att respondenten i studien skulle känna sig säker 

om att undersökningen sker helt anonymt, därför talade vi om att vi i vår studie kommer att 

                                                 
71 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007), s. 290. 
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använda kodnamn. På så vis kommer ingen som läser studien kunna veta vilka eller vem som har 

deltagit i den.72 

Reflektion över metod  

I starten av vår undersökning ansåg vi att det var svårt att ställa relevanta följdfrågor. Men när vi 

blev mer vana att intervjua blev följdfrågorna oftare fler. Längden på intervjuerna varierade 

kraftigt, vissa respondenter var mer öppna och pratglada och vissa gav kortare och mer konkreta 

svar. Vi upptäckte på det viset att det var svårt att hålla sig till vår intervju guide vilket ledde till 

att vissa intervjuer kom att innehålla fler frågor än andra. Fler frågor bidrog dock till att vi fick 

våra frågeställningar besvarade, men vi var tvungna att vara vaksamma när vi skulle dela in 

transkriberingarna i olika teman. Det hände att de respondenter som svarade med långa och 

utförliga svar ibland flög iväg från ämnet och vi var tvungna att leda tillbaka dem till ämnet och få 

vår fråga besvarad. Till de som gav korta och konkreta svar var vi tvungna att ställa flera 

följdfrågor, så att även där fick våra frågor besvarade. Att allt detta kan påverka våra resultat 

genom att vissa svarar mer utförligt än andra insåg vi först när flera intervjuer redan var gjorda. 

Respondenterna påvisade även en viss nervositet inför intervjutillfället, vi inledde därför med att 

poängtera att de inte behöver känna sig nervösa och att vi inte värderade deras svar som bra eller 

dåliga. Vi var även tydliga med att det inte finns några rätt eller fel svar. Att det som är viktigt för 

vår undersökning är att respondenterna svarade utifrån sina erfarenheter och åsikter.  

Arbetsuppdelning 

Examensarbetet kan betraktas som två parallella undersökningar, en del som fokuserar på 

lärarens sätt att resonera om vikten av att eleverna får naturvetenskapliga kunskaper och en del 

som fokuserar var lärarna väljer att bedriva sin undervisning i de naturvetenskapliga ämnena. 

Daniel Nyman har undersökt vad lärare anser som viktigt innehåll i de naturorienterade ämnena 

och varför lärarna anser att eleverna behöver dessa kunskaper. Agneta Roxne har studerat 

lärarnas resonemang om utomhusundervisning och var lärarna väljer att undervisa. Intervjuerna 

delades upp mellan Agneta och Daniel. Agneta intervjuade fyra lärare och transkriberade dessa 

intervjuer, Daniel utförde också fyra intervjuer och transkriberade dessa.  

 

 

 
 

                                                 
72 Vetenskapsrådet, www.vr.se (2012-12-12) 

http://www.vr.se/
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare resonerar om valet att undervisa utomhus i 
den naturvetenskapliga undervisningen i de tidigare skolåren. Syftet är dessutom att undersöka 
om valet att undervisa utomhus går att koppla till hur lärare talar om vad som är viktigt för eleven 
att lära sig. 

 

 Vad anser lärarna att elever i de tidiga skolåren ska lära sig i 
naturvetenskap?                 

 Varför är just detta innehåll viktigt? 

 Vilka platser väljer lärare att undervisa på?  

  Vilket innehåll ses som möjligt att undervisa ute? 

 Vilka motiv har lärarna att förlägga undervisningen utomhus eller inte? 
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Resultat och Analys 

Vad talar lärarna om som centralt innehåll i NO-undervisning 

De intervjuade lärarna ansåg att ett viktigt innehåll i den naturvetenskapliga undervisningen är det 

som står i läroplanen, fakta, begrepp, teori, att eleverna ska lära sig använda ett undersökande 

arbetsätt samt att väcka ett intresse hos eleverna. 

Alla lärare i studien nämnde hur viktigt det som stod i läroplanen var. Det var dock enbart två 

av lärarna (Annika och Isadora) som kunde precisera vad i läroplanen som de ansåg vara viktigt. 

Den ena läraren (Annika) menar att fokus i Lgr 11 ligger på att eleverna ska kunna berätta, föra 

fram sin åsikt eller sin kunskap inom naturvetenskap. Samtidigt är det viktigt att de andra eleverna 

kan sitta och lyssna på eleven som pratar. De ska också kunna lyssna aktivt, bearbeta och ha en 

egen åsikt om det som sägs inom området. Den andra läraren(Isadora) som kunde precisera vad 

hon tyckte var viktigt kunskap i den nya läroplanen, var att fokus ska ligga på att lära eleverna 

arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt, exempelvis ställa hypoteser och kunna utveckla sina 

tankegångar. Vilket Isadora anser att eleverna hittills har fått arbeta alldeles för lite med. Läraren 

väljer också att framföra vikten av att eleverna ska kunna systematisera, kategorisera. 

Nu tycker jag nog att det är systematik och kunna kategorisera och kunna ställa hypoteser och 

utveckla det. Det är något eleverna har svårt för, de har inte jobbat så mycket med det. Det är det 

jag försöker få dem till. (Isadora) 

 Allt detta anser läraren är nytt i den nya läroplanen, i den gamla läroplanen LPO 94 skulle 

eleverna kunna mer faktakunskaper så som exempelvis artnamn på blommor och fåglar.  

Isadora framhöll att enligt den nya läroplanen var ett undersökande arbetsätt en viktig kunskap 

som eleverna ska lära sig. Att lära eleverna att arbeta på ett undersökande sätt framhåller även tre 

andra lärare (Gunilla, Maria och Ester), även om de inte nämner detta arbetssätt tillsammans med 

läroplanen. Både Isadora och Ester anser att det är viktigt att eleverna lär sig arbeta utifrån ett 

undersökande arbetssätt, de väljer att arbeta med hypoteser. Eleverna får prova sig fram för att 

komma fram till en lösning. För att eleverna ska kunna skriva hypoteser menar Ester att eleverna 

måste kunna teori och begrepp. Gunilla och Maria anser att ett undersökande arbetsätt låter 

eleverna utveckla egna tankegångar och inte enbart arbeta med färdiga uppgifter. 

Jag vill gärna att de får jobba själva, att det inte bara är färdiga stenciler. Att de försöker ta reda på 

saker själva. (Gunilla) 

Lärarna i vår undersökning vill att eleverna ska utveckla sitt eget tänkande. Ett exempel på hur 

Maria har jobbat på ett undersökande sätt var när hon grävde ner en planka, på plankan hade 

eleverna spikat fast olika föremål. Undersökningen gick ut på att eleverna skulle få skriva ner vilka 
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saker på plankan som skulle förmultna. Efter en tid fick eleverna gräva upp plankan och för att se 

vilka saker som hade förmultnats  

Att lära eleverna teori, begrepp och faktakunskap ansåg sju av de intervjuade lärarna(Annika, 

Kerstin, Sara, Anna, Gunilla och Ester) som ett viktigt innehåll. Men varför eleverna ska lära sig 

begrepp, fakta och teorier fanns det skilda meningar om. Fyra av lärarna (Annika, Kerstin, Sara 

och Ester) ansåg att eleverna behöver teori, begrepp och fakta för att få förståelse, samt att kunna 

förklara varför olika saker sker. Ester menar att faktakunskap är grunden för att lära sig saker och 

är nödvändigt för att få en förståelse. Anna anser att det är viktigt att eleverna kan fakta för att 

veta olika artnamn, exempelvis namn på olika träd. Sara och Maria framhåller också vikten av 

fakta för att de ska förstå vad som sägs i media och därigenom kunna delta i samhällsdebatter. 

Att skapa ett intresse hos eleverna och att de upplever naturvetenskap som något roligt är 

också ett viktigt mål för lärarna. Sex av lärarna (Kerstin, Sara, Anna, Maria, Gunilla och Ester) i 

vår studie anser det som en central del i undervisningen. Om eleverna inte är intresserade av 

naturvetenskap, kommer de inte heller att lära sig något. Att eleverna ska få ett intresse, är 

grunden för eleverna menar Anna. Följande resonemang av Ester belyser vikten av ett intresse 

hos eleverna: 

…jag tycker att i de här åldrarna handlar det dels om kunskaperna de ska lära sig. Men jag tycker 

att det är viktigare att de blir nyfikna på naturvetenskap, att väcka ett intresse för eleverna, att de 

tycker NO är roligt. Då fastnar nog kunskaperna bättre. (Ester) 

Maria vill väcka ett intresse hos eleverna att gå ut i naturen, hon menar att eleverna lär sig något 

om naturen när de får utomhusupplevelsen. Gunilla och Annika vill ta tillvara på elevernas 

intresse och svara på deras frågor. Att svara på deras frågor om naturvetenskap är viktigt, på så 

sätt fångar vi lärare upp det som eleverna tycker är viktigast och vill veta mer om. Gunilla anser 

också att det som eleverna tycker är viktigt i ämnet ofta stämmer överens med vad läroplanen 

anser vara ett centralt innehåll i undervisningen och vad eleverna ska kunna.  

Varför ska eleverna ha naturvetenskapliga kunskaper 

Lärarnas åsikter om varför och till vad eleverna ska använda sin kunskap till kunde vi 

utkristallisera tre olika typer av åsikter. 1.  Att de ska klara av högre studier. 2. Att de ska kunna 

tillämpa sina kunskaper i vardagen. 3. Att de ska kunna delta i samhällsdebatten inom de 

naturvetenskapliga ämnena. 

Samtliga lärare ansåg det viktigt att deras elever ska kunna använda sin kunskap i vardagen. 

Den vanligaste förklaringen till varför lärarna vill att eleverna ska kunna använda sina kunskaper i 

vardagen är för att eleverna förstår naturvetenskap betydligt bättre om de kan koppla det till sin 

egen vardag. 

Det vi lär oss i klassrummet är faktiskt det som finns ute i verkligheten. (Gunilla) 
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Gunilla menar att det är viktigast att eleverna förstår, att det som eleverna lära sig i klassrummet 

har de användning för i sin vardag. Kerstin berättar om hur viktigt det är att eleverna får en 

koppling mellan det som de lär sig under lektionerna och till sin vardag. Om vi lär våra elever den 

kopplingen kan de också tillämpa kunskaper i sina liv. Sara berättar också om vikten av att 

eleverna ska kunna tillämpa sina naturvetenskapliga kunskaper i vardagen, Sara menar att det är 

först då som kunskaperna blir meningsfulla för eleven.  

Sju av lärarna(Annika, Kerstin, Sara, Anna, Isadora, Gunilla och Ester) i studien anser att 

eleverna ska kunna använda sin kunskap till fortsatta studier. Annika vill att eleverna ska ha hört 

talas om så mycket som möjligt, då får eleverna en bred kunskap att falla tillbaka på om de väljer 

att fortsätta studera.  

Jag försöker nog ge dem en grund att stå på, en bredd…. Att de får med sig så mycket härifrån så 

att när de kommer upp till högstadiet, gymnasiet, att dem hänger med på undervisningen där och 

kan bygga vidare på sin kunskap. Så jag vill att de ska lära sig eller hört talar om så mycket som 

möjligt här så de kan bygga vidare på sin kunskap. (Annika) 

Isadora vill ge sina elever möjlighet att uppnå sina personliga mål och utbilda sig till vad de 

vill. Ester och Kerstin vill ge eleverna en nyfikenhet för ämnet naturvetenskap, den nyfikenheten 

kommer att hjälpa eleverna till fortsatt utbildning. Men för att eleverna ska kunna vidareutbilda 

sig behöver de en bra grund att stå på, den grunden i naturvetenskap läggs i tidig ålder anser både 

Kerstin och Ester. Gunilla anser också att den grunden eleverna får på lågstadiet är viktig för att 

eleverna ska kunna fortsätta med högre studier. Sara anser att naturvetenskap är grunden för så 

mycket och därför behöver eleverna naturvetenskapliga kunskaper för att studera vidare.  

Tre av lärarna (Annika, Maria och Sara) anser att eleverna ska tillägna sig naturvetenskapliga 

kunskaper för att de ska förstå vad som sägs och diskutteras i samhället. Annika menar att man 

utan kunskaper inte kan, på samma sätt delta i samhällsdebatter. Maria och Sara menar att det är 

viktigt att eleverna förstår vad som sägs i media så som tidningar, tv och radio.  

Det är faktiskt vår skyldighet att kunna så mycket så att vi kan lägga oss i samhällsdebatten. 

(Annika) 

Sammanfattning och analys 

Nedan följer en sammanfattning av lärarnas åsikter om vad och varför naturvetenskapliga 

kunskaper är viktigt för eleverna. Lärarnas åsikter kommer att kopplas till Douglas Roberts 

emfaser. Först kommer en kort sammanfattning av varje emfas, följt av vilka lärare som placeras 

in i emfasen samt varför de placeras i just denna emfas. 

The Everyday Coping Emphasis  innebär att eleverna behöver naturvetenskapliga kunskaper för 

att använda dem och klara sig i vardagen73. Samtliga lärare i studien förde ett resonemang om 

vikten av att eleverna ska kunna använda sina kunskaper i vardagen. Genom att samtliga lärare 

                                                 
73 Roberts, D.A. (1982), s.246-249. 



25 
 

anser det viktigt att eleverna ska använda sina naturvetenskapliga kunskaper i vardagen passar 

samtliga lärarna in i denna emfas. Ester menar att det är viktigt att eleverna inser att de har 

användning för de kunskaper som de lär sig i skolan. Då förstår eleverna vikten av att tillägna sig 

kunskap.  

The Structure of Science, förstå samspelet mellan teori och bevis genom ett undersökande 

arbetsätt74. Fyra av lärarna (Maria, Gunilla, Isadora och Ester) undervisar ofta med ett 

undersökande arbetsätt, för att eleverna ska tillägna sig naturvetenskapliga kunskaper. Maria och 

Gunilla anser att det är roligare att arbeta på detta vis än att enbart arbeta med ett färdigt material, 

eleverna får tänka mer själva och testa för att komma fram till ett resultat. Isadora och Ester anser 

att det är viktigt att eleverna lär sig arbeta med hypoteser för att kunna testa sig fram till en 

lösning. Blev resultatet som eleverna tänkt sig eller inte? Det var fler lärare i vår undersökning 

som arbetade med laborationer som vi ändå inte kunde placera i denna emfas, eftersom de inte 

berättade något om hur laborationerna gått till och hur eleverna fick arbeta. Kanske lät lärarna 

eleverna laborera utifrån ett undersökande sätt men det kan också vara så att eleverna exakt fick 

berättat för sig hur de skulle gå tillväga för att komma fram till det önskade resultatet. Det var 

anledningen till att vi inte placerade vissa lärare i denna emfas.  

The Science, Technology, and Decisions innebär att eleverna lär sig naturvetenskap för att kunna 

fatta rätt beslut, förstå och delta i politiska debatter75. I denna emfas placeras lärarna Sara, Maria 

och Annika. De anser det viktigt att eleverna har naturvetenskapliga kunskaper för att förstå vad 

som sägs i media såsom tidning, tv och radio. Annika menar att det är vår skyldighet att ha 

tillräckliga kunskaper för att kunna sätta oss in i samhällsdebatter. 

The Scientific Skill Development innebär att lära eleverna att själva undersöka naturvetenskap76. 

Lärarna som placerades in i emfasen The Structure of Science kommer att hamna i denna emfas, då vi 

anser att dessa två emfaser hänger ihop. För att kunna undersöka naturvetenskap själv måste man 

i de flesta fall ha fått övning i ett undersökandearbetssätt. De lärare som vi placerar 

 här är Maria, Gunilla, Isadora och Ester. Lärarna anser att det är viktigt att eleverna själva lär sig 

lösa problem som de ställs inför. 

The Correct Explanation handlar om att lära eleverna sanningar om naturvetenskap. Eleverna ska 

lära sig fakta för att det är den rätta förklarningen77. I denna emfas hamnar samtliga lärare då alla 

anser att det är viktigt med teori och fakta. Annika menar att fakta, begrepp, modeller och 

samband är viktigt för att eleverna ska få en förståelse för varför saker sker. Kerstin anser att man 

måste kunna fakta för att på ett korrekt sätt kunna berätta vad som sker i naturvetenskapen. Anna 

menar att faktakunskaper är viktiga för att veta vad saker och ting heter.   

The Self as Explainer innebär att eleven får en större förståelse kring tankar och teorier om 

naturvetenskap genom att läraren för fram tidigare vetenskapsmäns förklaringar och teorier om 

                                                 
74 Roberts, D.A. s.246-249. 
75 Ibid., s.246-249.  
76 Ibid., s.246-249. 
77 Ibid., s.246-249. 
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naturvetenskap78. Även om lärarna pratar om att deras elever ska förstå helheten exempelvis 

kring jordens skapelse uppfattar vi att det rör sig om mer grundläggande kunskaper än hur vi 

tolkar denna emfas. Isadora säger exempelvis att det är viktigt att eleverna förstår hur vår jord 

skapades och att de får en förståelse kring hur fenomen hänger ihop. Isadoras och andra liknande 

argument placerar vi istället i emfasen The Correct Explanations. Det kan även vara så att lärarna i 

studien arbetar utifrån vad tidigare vetenskapsmän kommit fram till och framhållit, men att det 

sker omedvetet och att lärarna inte tydligt uttalat detta under vår intervju.  

The Solid Foundation menar att eleverna behöver naturvetenskapliga kunskaper för att komma 

vidare i sina studier79.  Att det är viktigt anser sju av lärarna i studien, den enda läraren som inte 

talar om detta var Maria. De sju lärarna vill ge sina elever är en bred grundkunskap för att de ska 

klara högre studier. 

Att väcka intresse talade sex av i lärarna om som en central del i deras naturvetenskapliga 

undervisning. Men att skapa ett intresse är ingen kunskap och tas därför inte upp i Roberts 

emfaser. Gunilla menar att intresse är ett hjälpmedel och ett redskap i undervisningen för att 

tillägna sig kunskap och vilja lära sig mer naturvetenskap. Ser man intresset på det viset anser vi 

att det kan passa in på alla Roberts emfaser, 

För att tydliggöra analysen av intervjuerna följer nedan en sammanställning av Roberts 

emfaser samt hur lärarna placerades utifrån deras svar. Lärare som hamnade i en viss emfas 

markeras med ett kryss (X). 

 

 Everyday 

Coping 

 

Structure of 

Science 

Science, 

Technology, 

and 

Decisions 

Scientific 

Skill 

Development 

Correct 

Explanations 

Self as 

Explainer 

Solid 

Foundation 

 

Annika X  X  X  X 

Kerstin X    X  X 

Sara X  X  X  X 

Anna X    X  X 

Maria X X X X X   

Isadora X X  X X  X 

Gunilla X X  X X  X 

Ester X X  X X  X 

                                                 
78 Roberts, D.A. (1982), s.246-249. 
79 Ibid., s.246-249. 
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Var väljer lärarna att undervisa 

I den naturvetenskapliga undervisningen väljer läraren olika platser för sin undervisning. Dels 

väljer läraren med tanke på innehållet, vad som ska undervisas. Men även väljs platsen med syftet 

av vilka elever som ska undervisas. I detta stycke ska vi belysa lärarnas val av plats för sin 

undervisning samt analysera deras val av plats mot de teoretiska utgångspunkterna. 

 

Samtliga lärare i studien talar om att de varierar mellan utom- och inomhus undervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena. Isadora väljer medvetet till största delen att undervisa inomhus, 

eftersom hon känner sig osäker på utomhusundervisning. Hon hade som lärarstudent en positiv 

bild av utomhusundervisning men nu är hon är väldigt sällan ute och undervisar. Hon säger att 

hon kan gå ut men hon vet inte vad och hur hon ska undervisa utomhus. 

Ester menar att eleverna lär sig naturvetenskap genom att få se hur det fungerar i praktiken, 

hon menar då eleverna får se med egna ögon. Eleverna måste få möjlighet att lära sig på olika vis, 

eftersom alla elever är olika och därmed lär sig på olika sätt. Val av lokal för undervisning ska 

belysa lärandemiljöns vikt för att stimulera elevernas lust att lära.80 Genom ramfaktorn lokaler får 

lärarna en förståelse om hur, när och varför de använder de lokaler de gör för undervisningen.81 

Lärarna i studien framhåller att det är kombinationen av inom- och utomhusundervisning som 

blir ett positivt lärande för eleverna. De menar att teorin lär sig eleverna bäst inne i klassrummet 

sedan får eleverna praktisera teorierna utomhus. 

Jag tycker att det är roligt att gå ut med mina elever, vi får uppleva och ha roligt tillsammans. 

Sedan är det alltid bra för eleverna att komma ut och se vad de arbetar med i verkligheten.(Annika) 

 Lärarna gör ett medvetet val av att välja lokal för undervisningen, utifrån sin egen förmåga 

samt elevernas förmåga. Isadora, Kerstin, Ester och Sara väljer oftast inomhus undervisning 

eftersom de anser att det är enklare, materialet finns nära till hands och elevgruppen de nu 

undervisar behärskar den undervisningsformen bäst. 

   De anser att utomhusundervisning är svårt med dagens stora elevantal i klasserna.  Kerstin 

anser att det är en stor tillgång att vara ute och undervisa men att det vid utomhusundervisning 

behövs fler vuxna. Ramfaktorn personal belyser även att många hävdar att det behövs. Vilket även 

kan ifrågasättas, eftersom är det antal vuxna som ökar kvalitén eller är det välutbildade och 

engagerade personal som gör det? Kerstin menar att utifrån sin professionalitet ser hon att 

eleverna behöver flera vuxna när de har undervisning utanför klassrummet fyra väggar, hon utgår 

från den grupp hon har detta år. Hon poängterar även att det har sett annorlunda ut andra år, 

hon menar att det krävs att anpassa undervisningen efter elevgruppen. När hon har 

                                                 
80 Lindström & Pennlert (2009), s.44 
81 Ibid., s44 
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utomhusundervisning märker hon att eleverna måste få snabb bekräftelse på att det de gör rätt, 

och som ensam lärare är det svårt att göra sig hörd utomhus bland 20-30 elever. 

   Ramfaktor gruppstorleken försvårar möjligheten till att undervisa utomhus eftersom 

elevgrupperna är såpass stora så att lärarna inte räcker till. Gruppstorleken har betydelse för hur 

mycket tid läraren kan ägna sig åt den enskilda eleven. Även metoden för arbete väljs av lärarna 

utifrån gruppstorleken.82 

Tiden är en ramfaktor som några lärare i studien är överens om att den inte räcker till för att 

planera samt genomföra utomhusundervisning. Det gäller att som lärare att planera sin tid, det 

finns mera arbetsuppgifter som kräver tid än att undervisa. Där krävs det av läraren att analysera 

och anpassa tiden efter alla arbetsuppgifter.83 Annika och Maria anser att tidsåtgången är 

avgörande. Det tar längre tid att undervisa ute eftersom att det tar tid att ta sig till undervisnings 

platsen även på och avklädning för eleverna. Maria menar att utomhusundervisningen kommer i 

kläm på grund av tidsåtgången, skulle undervisningen utomhus däremot bli schemalagd tror hon 

den skulle öka i omfattning. 

 Sara menar att olika skolor har olika förutsättningar att bedriva sin undervisning, beroende på 

närområde och material. Det Sara anser har störst betydelse är skolors ekonomi, olika skolor har 

olika ekonomiska förutsättningar. Hon menar på att det är orättvist mellan olika skolor, eftersom 

de har olika ekonomiska resurser. Vissa skolor som ligger långt ifrån en skog har sämre möjligheter 

att göra utflykter på grund av att det kostar pengar att ta sig till skogen. De resurser som behövs 

kostar pengar. Kommuner och skolans ekonomi har betydelse för möjligheten att påverka 

undervisningen och lärandet.84 

  Kerstin, Maria, Ester, Sara, Gunilla, Anna betonar viljan att oftare undervisa utomhus, men 

att det finns många faktorer som gör den undervisningsformen svår. 

Samtliga åtta lärare i studien har gemensamma åsikter om att vädret påverkar valet av plats i 

undervisning. De anser att undervisningen inte blir lika givande när eleverna alla blir kalla och 

materialet blir blött. Tre av lärarna delar tankar om att varje undervisning måste ha ett syfte, när 

man bestämt syftet med undervisningen blir valet av plats lättare. 

Alltså jag har mycket som syfte, framför allt att uppnå de centrala innehållen i lgr11 och att vi ska 

jobba mot kunskapskraven och att de ska visa olika förmågor. Jag har också en grej som jag alltid 

har i bakhuvudet, att man har hört att elever suckar och säger nej NO. Att mina elever inte ska ha 

den stämpeln för NO. NO ska vara något som är kul, inte så mycket presentation, eleverna ska 

inte känna ett måste att kunna de ”fina” NO orden eller att kunna skriva de kemiska 

benämningarna. De ska våga prata och prova på sitt vis.(Sara) 

                                                 
82 Lindström & Pennlert (2009), s.44 
83 Ibid., s.43 
84 Ibid., s.44 
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Vad väljer lärarna att undervisa utomhus 

Skiljer sig undervisningen när lärarna väljer att undervisa utomhus mot när lärarna väljer att 

undervisa inomhus? Och i vilken utsträckning skiljer sig undervisningen? I detta stycke ska vi 

redovisa vad lärarna i studien väljer att undervisa utomhus, vi ska även analysera resultatet mot de 

teoretiska utgångspunkterna. 

 

Samtliga lärare i studien anser att det sker ett lärande utomhus, men att det inte alltid behöver 

vara ämnet naturvetenskap som eleverna lär sig. Utomhus lär sig eleverna mer om det sociala 

samspelet, menar de. För att få en innehållsrik och givande undervisning utomhus betonar Maria 

omsorgsfull planering och att läraren är väl förberedd, annars blir eleverna otåliga och börjar 

springa hit och dit. 

Fem av lärarna i studien berättar om en lektion utomhus som de är nöjda med. Moment som 

nämndes var naturrutan, hållarutveckling, projektet om träd. Ester och Sara nämnde momentet 

naturrutan som innebär att eleverna fick följa en ruta i skogen under en viss tid, de fick 

undersöka, samtala och se konkreta förändringarna som skedde i rutan. Lärarna märkte att 

naturrutan bidrog till att eleverna fick en upplevelse, samt att alla fick känna sig delaktiga i 

momentet. Sara märkte att naturrutan även bidrog till lärandet genom att eleverna i grupp efter 

varje besök fick bearbeta informationen från naturrutan. Saras elever sammanställde texter och 

bilder från naturrutan, sedan gjorde klassen en utställning som föräldrar och andra intresserade 

fick komma och titta på. 

  Gunillas moment om hållbar utveckling var ett projekt där eleverna fick delta i att bevara sitt 

närområde rent. Ramfaktorn närsamhälle innefattar att det är viktigt att lärare försöker att se vad 

den enskilda skolan är en del av, eftersom samhällsstrukturen kan indirekt och direkt påverka 

undervisningen. Skolors upptagningsområden kan bero på stor in och utflyttning men även 

segregerat boende. Gunilla menar att det alltid sker ett lärande när eleverna får gå ut och städa på 

och utanför skolgården. Genom att eleverna får ett ansvar för att göra fint samhället menar 

Gunilla att eleverna får en ”vi” känsla. Hon menar även på att det är viktigt för henne, som lärare 

att introducera eleverna in i en ”vi” känslan som handlar om att eleverna blir medvetna om att 

det är dem som är ansvariga för att vårt samhälle ska vara fint och trevligt. Gunilla belyser även 

att eleverna blir observanta på förändringar och händelser när de samarbetar med varandra. 

  Annika nämnde ett träd projektet som innefattade att eleverna fick forska och undersöka en 

viss trädart under en tid, i slutet av projektet fick de redovisa för sina klasskamrater i trädets rätta 

miljö. 

    Isadora arbetade ämnesintegrerat, eleverna fick tillverka en egen fågelholk. Sedan fick 

eleverna skriva en hypotes om vilken fågel de trodde skulle bosätta sig i holken. Senare får de gå 

ut i naturen, och med egna ögon se vilken sorts fågel som bosatt sig i holken. Isadora tror att den 

sorts undervisning kan bidra till att eleverna blir mer observanta och därmed mer intresserade. 

Vilket stämmer överens med lärarna i Wilhelmsson, Ottander, Lidestavs artikel där det framgår 
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att utomhusundervisning är till för att stimulera elevernas intresse för skogen samt den positiva 

känslan för att vara ute med mera.85  

Lärarna menar att lärandet om naturen sker genom att eleverna får se och uppleva mycket 

själva, men att de till största delen får arbeta tillsammans i grupp och samtala. Målet är att 

stimulera elevernas lärande om naturen. Samtliga lärare i studien betonar att målet de har är att 

eleverna ska lära sig naturvetenskap och inte enbart ha roligt även vid lektioner utomhus. 

Jag tycker det är roligt att gå ut med mina elever, vi har roligt och upplever saker tillsammans. 

Sedan är det alltid bra för eleverna att komma ut och se vad de arbetar med i vekligheten.(Annika) 

Varför väljer lärarna att undervisa utomhus 

Att välja en viss undervisningsform som lärarna anser passar sin elevgrupp bör alltid innehålla ett 

tydligt syfte. I detta stycke kommer vi redovisa varför lärarna i vår studie väljer att undervisa 

utomhus, vad deras syfte med sitt val av undervisningsformen är. Vi kommer även analysera det 

resultatet emot de teoretiska utgångspunkterna. 

 

Maria, Ester och Sara menar att syftet med att gå ut med eleverna är att de ska få en tydligare 

bild och en större förståelse för naturvetenskapliga fenomenen. De anser också att inlärningen 

ökas genom att eleverna har roligt tillsammans. 

Jag ska få barnen att förstå varför de ska lära sig det. Eleverna ska förstå att det är roligt att lära 

sig.(Maria) 

Syftet som lärarna talar om är att eleverna får en förståelse för naturvetenskapliga fenomen 

genom att ha det roligt tillsammans. 

Gunilla menar att om eleverna får se och uppleva naturvetenskapliga fenomenen ute i den 

verkliga miljön stimulerar man fler av elevernas sinnen.  Hon berättar att om eleverna exempelvis 

får möjlighet till att se lingon ute i sin rätta miljö, får både uppleva hur röda lingonen är, men de 

får även möjlighet att smaka bären. Vilket även Wilhelmsson belyser i sin licentiatavhandling, att 

eleverna får en tydlig helhetsbild när de går ut i naturen och ser naturvetenskapliga fenomen i sin 

rätta miljö.86 

 Annika och Isadora belyser att utomhusundervisning bidrar till en upplevelse för eleverna, 

sedan spelar det egentligen inte någon roll varför man är ute. Man kan vara ute och träna det 

sociala samspelet, naturvetenskap eller mattematik. Lärarna menar att det är upplevelsen som har 

betydelse, att eleverna får uppleva med hela kroppen istället för att sitta vid skolbänken rita, läsa 

en bok eller lyssna på läraren. 

                                                 
85 Wilhelmsson, Ottander & Lidestav (2012), s.33-36 
86 Wilhelmsson (2012), s.34-36 
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    Gunilla, Anna och Annika har märkt att eleverna tycker det är roligt att vistas utomhus det 

blir en kombination av att få röra på sig samtidigt som eleverna lär sig. 

Sammanfattning 

Det vi kan se i vårt resultat är att lärarnas grundsyn inte har någon betydelse för var lärarna väljer 

att förlägga sin undervisning. Vi kan inte urskilja ett mönster mellan lärarna och vilken emfas de 

placeras i och var de väljer att undervisa. Det som lärarna i studien belyste som ett viktigt innehåll 

undervisas oftast i klassrummet. Vi ser ingen koppling mellan vad de väljer att undervisa och om 

det är inomhus eller utomhus. Det som istället har en avgörande betydelse för var lärarna väljer 

för plats för sin undervisning är ramfaktorer. De ramfaktorer som lärare nämner är tid, lokal, 

gruppstorlek, ekomomiska resurser, närsamhället, och personal är det som har betydelse för om 

undervisningen sker utomhus eller inomhus.  

Det resultat vi har kommit fram till är att grundsynen inte påverkar var lärarna väljer att 

undervisa, utan att det är olika ramfaktorer som påverkar platsen för deras undervisning. 
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Diskussion 

I resultatet har vi presenterat vad lärarna anser vara ett viktigt innehåll i sin 

naturvetenskapsundervisning, varför lärarna anser att detta innehåll är viktigt för eleverna, var de 

väljer att undervisa samt vad lärarna väljer att undervisa utomhus. 

Här ska vi föra diskussion kring vad lärarna anser vara ett viktigt innehåll i NO undervisningen 

samt om och varför de undervisar detta innehåll inom- eller utomhus. 

 Här ska vi också diskutera vilken betydelse intresset har för elevernas tillägnande av kunskap. 

Sju av de åtta lärarna i vår studie var positiva till att undervisa utomhus vilket är en klar 

majoritet. Lärarna skulle även vilja undervisa mer utomhus än vad de för tillfället gör. En 

majoritet av lärarna i studien menar att eleverna får en större förståelse utomhus än i 

klassrummet, vilket kan styrkas med de resultat vi har tagit upp i tidigare forskning.87 

Samtliga lärare i vår studie menar att eleverna lär sig teori och faktakunskaper oftast i 

klassrummet, det vill säga kunskaper som ingår i emfasen Correct explanations vilket samtliga lärare 

även anser vara ett centralt innehåll i undervisningen. För detta innehåll använder lärarna i 

studien således inte utomhusundervisning. Men samtidigt visar tidigare forskning som vi 

redovisat att elever får en djupare förståelse och kunskap om de får teori och faktakunskaper i sitt 

rätta element, vilket också en majoritet av våra lärare i studien antyder. I Gunilla Wilhelmssons 

licentiatavhandling och Dahlgrens och Szczepanskis artikel anser lärarna att eleverna får en 

tydligare helhetsbild när de lämnar klassrummet och får se naturvetenskapliga fenomen i sin rätta 

miljö.88 Detta argument, att lämna klassrummet och undervisa om teori och faktakunskaper 

utomhus kan stärkas genom vad Emilia Fägerstam och Jonas Blom precenterar i sin artikel 

Learning biology and mathematicsoutdoors: effects and attitudes in a Swedish highschoolcontext. Artikeln visar 

att elever som haft utomhusundervisning i biologi, i större utsträckning använde sig av 

kursrelaterade ord som exempelvis namn på växter, djur, blad och fåglar. Eleverna använde sig 

även av ord som anpassning, Darwin, näringskedjan, konsumenter, fotosyntes, koldioxid i större 

utsträckning än de elever som fick inomhusundervisning.89 Självklart går det inte att säga att alla 

elever lär sig all teori och faktakunskaper bättre utomhus, detta beror även på vilken sorts teori 

eleverna ska lära sig. Det kan exempelvis vara beroende på om det är fysikaliska eller biologiska 

begrepp. Artikelns resultat indikerar dock på att eleverna lär sig faktabaserade kunskaper bättre 

utomhus, åtminstone inom biologiämnet. Med detta i åtanke kan dock frågan ställas varför 

lärarna i vår studie inte bedriver mer teoriundervisning utomhus? Lärarna i vår studie säger att det 

tar mycket längre tid att planera sin undervisning, om den ska förläggas utomhus, och att tiden 

                                                 
87Wilhelmsson (2012), s.34-36. & Dahlgren & Szczepanski(2011)s.98. Dahlgren, Malmer, Nelson & Szcsepanski, 

(2006), s.100 
88Wilhelmsson (2012), s.34-36&Dahlgren & Szczepanski(2011)s.98. 
89Fägerstam & Blom (2012), s.8.  
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som krävs inte finns. Lärarna anser även att det stora elevantalet i klasserna är ett hinder för att 

bedriva undervisning utomhus. Detta kommer vi att diskutera senare.  

I vår undersökning ansåg lärarna att det var viktigt att lära eleverna att arbeta utifrån ett 

undersökande arbetsätt. Att lära elever undersöka, ställa hypoteser och fundera ut lösningar på 

olika problem, dessa kunskaper ingår i emfaserna The Structure of Science och The Scientific Skill 

Development. Var väljer då lärarna att undervisa detta innehåll? Det som får en avgörande betydelse 

för var någonstans, undervisningen sker, är inom vilka områden klassen arbetar med.  

Våra tolkningar av vad lärarna menar i vår studie, när de nämner ett undersökande arbetssätt, 

är att eleverna ska lära sig ställa hypoteser och att hitta egna lösningar på problem eleverna ställs 

inför. Vi tolkar de intervjuer vi gjort med lärarna som att eleverna lär sig detta genom att arbeta 

med laborationer. Laborationerna är något lärarna oftast utför i klassrummet. Orsakerna är att 

materialet oftast finns i klassrummet, detta argument för att bedriva undervisning i klassrummet 

används av flera av lärarna i vår studie.  

Ovan förde vi ett resonemang om att det som lärare anser vara viktig kunskap, oftare lärs ut i 

klassrummet. Men det är inte sagt huruvida lärarna anser det mer eller mindre gynnsamt för 

elevernas lärande med klassrumsundervisning. Vi konstaterar enbart att de bedriver undervisning 

med vad de anser viktigt innehåll i de naturorienterade ämnena inomhus. 

Ett annat viktigt resultat i vår studie är att sex av lärarna betonade vikten av att tidigt skapa ett 

intresse för det naturvetenskapliga ämnet. Majoriteten av lärarna anser att intresset för 

naturvetenskap ökar hos eleverna när undervisningen sker utomhus. Men intresse utgör ingen 

emfas och varför intresse inte är en egen emfas, kan diskuteras. Enligt läroplanen är 

naturvetenskapens uppgifter bland annat att ge eleverna ett intresse för de naturorienterande 

ämnena.90 Även i artikeln av Lindahl, betonas vikten av att uppnå ett intresse hos eleverna. 

Intresse kan inte kategoriseras som en kunskap i sig, men däremot kan det ses som en viktig 

grund för att uppnå olika kunskapskategorier, exempelvis de kunskapsemfaser vår undersökning 

till stor del utgår ifrån. Till exempel Solid foundation och Everyday coping. Solid foundation som innebär 

att eleverna behöver naturvetenskapliga kunskaper för att komma vidare i sina studier och 

Everyday coping handlar om att eleverna ska kunna använda sina kunskaper i sin vardag. Att redan 

tidigt erhålla ett intresse för de naturorienterade ämnena kan i sin tur skapa ett bra underlag, en 

bra grund för att uppnå det kunskapsinnehåll som betonas i dessa emfaser.  

Lindahl för i följande text ett resonemang kring att högstadieelever i studien upplever att de 

naturorienterade ämnena kan vara svåra att förstå. Hon diskuterar därför undervisningen och om 

den i viss mån kan tjäna på att omarbetas. Hon skriver:  

Eleverna kommer till NO-undervisningen på ”högstadiet” med en bild att NO (fysik och kemi) är 

detsamma som experimentdagar och de blir besvikna när de möter katederundervisning och 

stenciler… De säger sig sakna en tidig erfarenhet att bygga sitt lärande på som de har i andra 

ämnen. Detta gör att de upplever att det är så mycket och så svårt direkt att de inte förstår något. 

När det blir svårt känner de sig inte lika duktiga, de blir mindre intresserade och en negativ spiral 

                                                 
90 Skolverket (2011), s. 111, 127 & 144. 
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har påbörjats… Ett annat innehåll och arbetssätt skulle kanske göra eleverna mer intresserade och 

vända spiralen uppåt.91 

Lindahls resonemang och resultat styrker här ovanstående diskussion om att intresse i sig kan 

vara en bra grund för att eleverna bättre ska kunna nå uppsatta kunskapsmål exempelvis det 

kunskapsinnehåll som bygger Roberts teori. Högstadieelevernas åsikter reflekterar det faktum att 

de inte upplever sig ha tillräckliga bakgrunds kunskaper för att klara av ämnets krav på högstadiet. 

En tolkning av detta resultat är således att de inte har erhållit tillräckligt kunskapsinnehåll som 

kännetecknar emfasen Solid foundation.   

Att skapa ett intresse kan beroende på hur man tolkar begreppet och varför man finner detta 

relevant, höra ihop med vissa eller till och med samtliga av Roberts emfaser då intresse är en 

viktig grund för att bättre kunna tillägna sig kunskap. Genom det material vi fått fram av 

intervjuerna framstår dock intresset hos eleverna som så centralt att detta kunskapsmål i sig skulle 

kunna utgöra en egen kategori. Intresse skulle därmed kunna utgöra en slags hjälpemfas, som 

underlättar elevernas kunskapsinhämtning ur övriga emfaskategorier.  

Samtliga av lärarna anser att det är viktigt att eleverna ska få tillräckliga kunskaper för att de, 

om viljan finns ska kunna fortsätta med sina naturvetenskapliga studier. Denna kunskapssträvan 

tillhör emfasen Solid foundation. Sex av lärarna anser att det är viktigt att få eleverna intresserade av 

de naturorienterade ämnena och samtliga kategoriserades in i kunskapsemfasen Solid Foundation. 

Vi tolkar därför detta som att intresse är en viktig faktor för att eleverna lättare ska tillägna sig 

kunskapsinnehållet i denna emfas. Alla lärare ansåg att det är viktigt att eleverna får kunskap i de 

naturorienterade ämnena för att komma vidare sina studier. Några av lärarna i vår studie anser att 

om eleverna får ett ökat intresse kan det även få positiva effekter på elevernas studieresultat. 

Även Lindahl skriver om behovet av att skapa ett intresse kring naturvetenskap hos eleverna, 

detta för att samhället är behov av framtida naturvetare, men även att det är viktigt för elevernas 

egen skull.92 Lindahl skriver också att om lärarna ändrar sin undervisning kan det leda till att 

eleverna får ett större naturvetenskapligt intresse. Det kan lärarna exempelvis göra genom att 

koppla undervisningen till elevernas vardagsliv och därmed göra undervisningen mer intressant. 

Lindahl menar att eleverna har svårt att se kopplingen mellan laborationerna och deras 

vardagsliv.93 Detta kan sättas i relation till att samtliga lärare placerades i emfasen Everyday coping 

då samtliga lärare betonade vikten av att kunna använda sina kunskaper i vardagen. Kan inte 

eleven koppla exempelvis en laboration i skolan till hans/hennes vardag, blir det också svårare att 

tillämpa kunskapen. Lärarna i vår undersökning strävar därmed efter detta mål men huruvida de 

uppnår målet kan det endast diskuteras kring. Dessa resonemang; om att eleverna ska kunna sätta 

de naturvetenskapliga kunskaperna i ett sammanhang, kunna koppla kunskapen till sin vardag, 

kan även urskiljas i Säljös text. I bakgrundsavsnittet beskrivs Säljös argument för att grundskolan 

                                                 
91 Lindahl (2006) s.237 
92 Ibid., s.34. 
93 Lindahl., (2003), s. 239. 
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bör utveckla arbetsformer som ger kontakt med naturvetenskapen istället för att endast lära ut en 

massa olika begrepp94. 

Ett intressant resultat vi ser är att ingen av de intervjuade placerades i emfasen Self as explainer, 

då ingen av lärarna för fram vikten av tidigare vetenskapsmäns förklaringar och teorier om vad 

naturvetenskap är och framhåller att detta ska hjälpa eleverna förstå sin bild av naturvetenskapen. 

Detta resultat kan förklaras på olika sätt. Visserligen kan det vara så att lärarna framhåller tidigare 

vetenskapsmäns resultat och teorier, men att lärarna inte nämner det i intervjuerna. Det kan även 

förhålla sig så att lärarna arbetar utifrån teorier och förklaringar till naturvetenskapen men att de 

själva inte är medvetna om, och därför inte lyfter fram det under intervjuerna.  En annan tolkning 

är att lärarna faktiskt har denna kunskapssträvan, trots att de inte uttrycker det i ord. Eller kanske 

är det så enkelt som att lärarna i vår studie inte arbetar utifrån Self as explainer, att de inte anser att 

innehållet är viktigt. 

Konsekvenser och dilemman för lärarna 

Tidigare forskning belyser en positiv sida av utomhusundervisning. Lärarnas syfte med att 

undervisa ute är för att stimulera elevers intresse för skog, uppleva en positiv känslan av att vara 

ute, elevers lärande ökas, det stärker elevernas självkänsla, förbättrar det enskilda ansvaret för 

lärandet men även för gruppens lärande.95 Forskningen belyser även att utomhusundervisning 

bidrar till att eleverna minns mer av innehållet av undervisningen.96Lärarna i vår studie påvisar en 

medvetenhet för att utomhusundervisning bidrar till en förståelse, lärande och gemenskap för 

eleverna, men lärarna ser utomhusundervisning som en utmaning att genomföra. De har i stort 

sett en väldigt positiv syn på utomhusundervisning. Men de talar även bland annat om att 

utomhusundervisning tar mer tid, att elevgrupperna är för stora, behov av fler vuxna, skolans 

ekonomi och sin egen osäkerhet på att undervisa utomhus. 

Tiden är avgörande för lärarna i all undervisning. Som vi tidigare belyst spelar Lindströms och 

Pennlerts ramfaktorer en stor roll i de didaktiska valen en lärare tar dagligen, ramfaktorer 

påverkar mötet mellan lärare och elev. Lärare bör vara medvetna om dessa ramfaktorer eftersom 

de påverkar sin undervisning men i stort sett påverkar de lärarens hela yrkesroll. Tiden är 

avgörande i vår framtida yrkesroll, det gäller att få tiden att räcka, till det som krävs för vår 

undervisning. Lärarna i studien menar att tiden är avgörande när det kommer till valet mellan 

inom- och utomhusundervisning. Lärarna säger också att det tar tid att ta sig till respektive 

utomhusplats för undervisning, på och avklädning tar också mycket tid. Vidare påpekar de att 

materialet lättare finns tillgängligt inomhus. 

                                                 
94 Dimenäs & Haraldsson (1996), s. 21. 
95 Wilhelmsson, Ottander& Lindestav (2012), s. 33-35. 
96Fägerstam& Blom (2012), s. 8. 
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Gruppstorleken är en ramfaktor som lärarna i studien lägger stor vikt på. Lärarna i studien 

anser att de har stora elevgrupper samt stort antal elever, vilket kräver tid, detta är några 

anledningar till att lärarna inte väljer utomhusundervisning i den utsträckning som de vill.   

Skolans ekonomi benämns också som ett argument av lärare i vår studie. Att skolor har olika 

ekonomi vilket bidar till att skolor har olika förutsättningar både att besöka olika platser och till 

olika sorters material för undervisningen. 

I studien nämner även en lärare att det finns ett behov av fler vuxna eftersom det kräver mera 

av läraren när undervisningen sker utomhus. Vilket Lindström och Pennlert menar på att man 

kan ifrågasätta, garanterar antalet vuxna kvalitén i arbetet? De menar att det är en förutsättning, 

att ha välutbildade och engagerad personal för att höja skolanskvalité, de menar att fler vuxna inte 

garanterar högre kvalité.97 Lärarna i studien betonade att det har skett en förändring bland 

elevgrupperna, att eleverna idag kräver mera än vad de gjorde för ett visst antal år sedan. Utifrån 

vad lärarna belyst i studien samt våra egna erfarenheter ute i skolor, har vi en förståelse av vad 

läraren anser med att det finns ett behov av personal, när det handlar om utomhusundervisning. 

Eftersom om läraren går ut med hela elevgruppen, handlar det om 20-30 elever och om läraren 

ska dela eleverna i smågrupper krävs det att det är möjligt. Att vara lärare idag och inse vad som 

är möjligt och inte möjligt, anser vi handlar om att vara en kunnig lärare och en lärare som känner 

sina elever. Som vi tidigare belyst är att viljan finns bland samtliga lärare att undervisa utomhus, 

men när det kommer till personal brist kommer vi även in på diskussionen om kommuners och 

skolans ekonomiska möjligheter som vi även tidigare belyst. 

Tiden, gruppstorlek, personal och ekonomi anser vi är ett samhällsproblem. Vilket är svårt för 

den enskilde läraren att påverka. Skolans och undervisningens ekonomi är i dagens samhälle, ett 

kärt debattämne för politiker, samhällsprogram och dagstidningar. Metta Fjelkner, ordförande 

Lärarnas Riksförbund menar att politikerna inte inser hur det är ute i verkligheten, då en lärare är 

tvungen att bedriva undervisning för mer än 25 elever.  Det är som gott omöjligt för en lärare att 

individualisera undervisningen och få tid för alla elever i en klass på över 25 elever. Både IFAU, 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och PISA-undersökningen 

påvisar att elever som går i mindre grupper visar ett bättre skolresultat.98 

En av anledningen att lärarna inte bedriver så mycket utomhusundervisning som de vill, anser 

vi beror på att de inte har så stor erfarenhet av den sortens undervisningsform. Eftersom lärarna 

saknar erfarenhet leder det till osäkerhet att undervisa utomhus. Med allt detta i åtanke anser vi, 

efter att ha genomfört denna studie, att viljan att undervisa utomhus finns hos de flesta lärarna. 

Vi har även insett att ramfaktorerna spelar in en stor roll. För att eleverna ska få mer 

utomhusundervisning behövs bättre ekonomi i skolorna, flera vuxna, färre elevantal i klasserna, 

                                                 
97 Lindström &Pennlert (2009), s.44 
98Lärarnas riksförbund (2013-02-23).   

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ifau_-_institutet_for_arbetsmarknadspolitisk_utvardering/pressrelease/view/mindre-klasser-i-skolan-ger-baettre-resultat-och-hoegre-loen-734363
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ifau_-_institutet_for_arbetsmarknadspolitisk_utvardering/pressrelease/view/mindre-klasser-i-skolan-ger-baettre-resultat-och-hoegre-loen-734363
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella_studier/2.4568/sverige-tappar-i-bade-kunskaper-och-likvardighet-1.96011
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alternativt fler undervisningstimmar med halvklass, fortbildning och handledning för 

utomhusundervisning. 
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Konklusion 

Lärarna i vår studie ansåg att teori och faktakunskap är viktigt för att eleverna att ska kunna 

tillgodogöra sig, förstå och förklara naturvetenskapliga fenomen. Både den teoretiska och 

praktiska faktakunskapen bör utifrån detta resonemang och ges möjlighet att läras ut.  

I stort sett alla, sju av åtta lärare, var positiva till utomhusundervisning eftersom lärarna 

menade att den sortens undervisning ökade elevernas förståelse och lärande för 

naturvetenskapliga teorier och fenomen. Lärarna menade också att utomhusundervisning var 

viktigt, för att eleverna ska inse den vetenskapliga kopplingen/ sambandet till verkligheten och 

elevernas vardag. Lärarna ville på det viset öka elevernas förståelse för samhällsdebatten och 

framtida samhällsengagemang. Men lärarna i vår studie påtalade också svårigheter, att med dagens 

stora elevgrupper hålla lektioner utomhus. Även praktiska laborationer inomhus blir svåra att 

genomföra med dagens stora klasser. Några av lärarna i vår studie påtalade svårigheten med att 

hålla ihop gruppen utomhus, en av lärarna, Isadora ansåg att hon inte hade tillräcklig kunskap att 

undervisa utomhus. 

Vidare forskning  

Trots att många pedagoger framhåller fördelar med utomhusundervisning anser flera lärare att de 

alltför sällan använder sig av mer praktisk undervisning, som exempelvis utomhusundervisning. 

Varför lärarna oftast väljer en mindre praktisk undervisningsform trots att många pedagoger 

tydligt skriver om fördelar med att undervisa för många olika sinnen, anser vi att framtida 

forskning borde undersöka. Frågor vi själva skulle vilja få besvarade är exempelvis: beror det på 

okunskap hos lärarna att de inte använder sig av utomhusundervisning eller annan mer praktisk 

undervisning.  Eller är grundfrågan av mer politisk art, att är elevgrupperna i de naturorienterade 

ämnena för stora, för undervisningen av mer praktisk karaktär, som en del lärare i vår studie 

påtalat. Men vi inser också att man i samband med ny forskning kan finna helt andra svar på 

dessa frågor som vi anser vara mycket viktiga.  

En annan intressant utgångspunkt för vidare forskning är, att undersöka vad eleverna själva 

anser: Hur ser eleverna på kunskap, vad är enligt eleverna, ett centralt innehåll i de 

naturorienterade ämnena. På vilket sätt, samt i vilken miljö anser eleverna själva, att de bäst lär in 

kunskap. Med fokus på elevernas åsikter kan forskningsämnet få ytterligare djup och en annan 

dimension. En annan forskningsingång är att studera hur elevers olika bakgrund påverkar 

intresset för naturvetenskap. Har det någon betydelse hur eleverna har upplevt de 

naturorienterade ämnena, i hemmet och på förskolan innan de kom till undervisning i de tidiga 

skolåren. Att få barnen intresserade, samt öka deras intresse för de naturvetenskapliga ämnena 

framhöll sex av de åtta intervjuade lärarna i vår studie som en av lärarnas viktigaste uppgifter.  
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Ett annat forskningsområde, vore att undersöka biologi-, kemi- och fysik ämnet var för sig.  

Att undersöka vilken kunskap som lärare betonar är viktig för respektive område samt hur 

dessa lärs ut.  

Utomhusundervisningen anser vi är ett forskningsområde som behöver mer forskning, det 

finns fortfarande många frågor att besvara och många luckor att fylla med nytt innehåll.  

Vi hoppas att vi har fyllt en lucka, åtminstone att vi fyllt din lucka med ett intresse för att 

undervisa utomhus.  
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Bilaga 1 

Bakgrund  

- Hur gammal är du? 

- Vilken utbildning har du? 

 Vilket år tog du examen? 

- Har du någon utbildning utöver denna? 

 I så fall vilken? 

- Hur länge har du arbetat i skola? 

 I just denna? 

o I någon annan skola? 

- Finns det någon viss anledning till att du valt just att arbeta i denna skola? 

 I så fall vilken/vilka? 

 

Kunskapsmål 

- Vad är syftet med din undervisning? 

- Är det viktigt att eleverna lär sig naturvetenskap? 

- Varför eller varför inte? 

- Hur kan man lära sig det? 

- Vad är det de ska lära sig? 

 

Innehåll 

- Vad är målet med din undervisning? 

- Vad är ett viktigt innehåll i din naturvetenskapliga undervisning?  

- Hur viktigt är följande innehåll i din undervisning? 

 Fakta, begrepp, modeller och samband, tillämpningar i vardagen, tillämpningar på 

frågor av teknisk karaktär. 

 

 

Arbetssätt 

- Beskriv ett arbetsområde (moment) där du är särskilt nöjd med i din (ute/inne) 

undervisning. 

- Vad var det som eleverna lärde sig? 

- Hur tog du del av det eleverna lärde sig? 

- Vad var målet, innehållet, arbetssättet, bedömningen i den undervisningen? 

- Vad är det som gjorde att det vart en bra undervisning? 

- Vad är dina åsikter om utomhusundervisning respektive inomhusundervisning?  
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- Vilka platser väljer du och varför för din undervisning? 

- Vad är viktigaste för dig när du går ut och undervisar? 

- Vad anser du är för skillnad på lärandet inomhus och utomhus? 

- Vad har du för inställning för utomhusundervisning? 

 Hur ofta generellt undervisar du ute och varför? 

 

Bedömning 

- Är det skillnad att bedöma utomhusundervisning och inomhusundervisning? 

 Vad föredrar du? 

- På vilket sätt tar eleverna in kunskaper bäst enligt dig inom detta ämne? 

 


