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Abstract 

This work addresses the education of 7–8 years old children in the way of learning science, 

especially the moment called ”Årstidsväxlingar i naturen” (Seasonal changes in nature) in the 

curriculum Lgr11 from the ”Core content” and how this subject is taught in a Swedish first 

grade in primary school. The investigation was aimed to try to find out which methods the 

teachers are using and what kind of material and technical devises they use, what kind of 

teaching/learning styles they advocate and how much time they spend for the different 

moments of teaching in the classroom as well as outdoors. This has been investigated by 

observation of a first grade class in a Stockholm suburb. The time spent for every moment has 

been measured and analyzed after notes and sound recordings have been taken. These results 

are presented in fig. 1–3 where every moment of the classes also is shown. Additional 

interviews have been conducted with three different teachers, teaching this subject to first 

graders. The results of these interviews are presented in tab. 1 and appear to be very different 

from each other. The reasons of these differences are discussed and several hypotheses are 

proposed.      

Key words: Learning styles, natural science, outdoor learning, primary school, seasonal 

changings.  

Nyckelord: Lärandestilar, naturvetenskap, utomhuspedagogik, grundskolan, årstidsväxlingar.  
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1. Inledning 

Eftersom jag är mycket intresserad av naturvetenskap och ämnar undervisa elever i grundskolans 

tidigare år i detta ämne har jag valt att undersöka hur man kan göra för att få dessa elever intresserade av 

naturvetenskap, vilka metoder man kan använda för att göra ämnet intressant, roligt och spännande, 

vilka hjälpmedel man kan använda samt inte minst – var undervisningen äger rum.  

I Skolinspektionens rapport (2012:4) tas en mängd svårigheter upp gällande undervisning av små barn. 

Bland annat visar undersökningar att elevernas intresse för NO-ämnena sjunker med åren (s.11). Således 

måste lärarna på ett tidigt stadium befästa NO-intresset hos eleverna.   

Om man ser till styrdokumenten och vad de säger om naturstudier för (årskurs 1–3), står det i Lgr11 

(Skolverket 2011, s.111) att syftet i undervisning för t.ex. biologi i årskurs 1–3 är att eleverna: 

• ”Utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang. 

• Utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och undersöka 

omvärlden. 

• Ges möjlighet att ställa frågor om naturvetenskapliga processer, om naturen och 

människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

• Ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska 

undersökningar och olika typer av källor. 

• Använder naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

naturvetenskapliga samband i samhället, naturen och människokroppen.” 

I läroplanens ”Centralt innehåll” (Skolverket 2011, s.112) står det att undervisningen i de 

naturorienterande ämnena ska behandla olika centrala innehåll i årskurs 1-3: 

• Jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra. Månens olika faser. 

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler 

och anpassningar till olika årstider. 

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

namn på några vanligt förekommande arter.  
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• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.” 

Av dessa centrala innehåll har jag valt att titta på det centrala innehållet ”Årstidsväxlingar i naturen” 

och hur man känner igen årstider, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, att 

undersöka mer noggrant.  

Genom att observera hur några lärare som arbetar med NO gör samt genom intervjuer av lärare som 

undervisar i naturkunskap i årskurs1, försöker jag få insikt i dessa lärares arbeten, Samt även hur de 

bemöter kraven från Lgr11(Skolverket 2011, s.10) där det står att: 

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. En harmonisk utveckling och bildningsgång 
omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.”  
 

I ” Centralt innehåll (Skolverket 2011, s.113)” angående undervisning i de naturorienterande ämnena for 

årskurs 1-3 står det under ”metoder och arbetssätt” att eleverna ska utföra: ” 

1. Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 

2. Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

3. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer.  
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2. Teori 

Vygotskij utvecklade tankar kring ”den sociala interaktionens betydelse för lärandet” (se Bråten 1996, 

s.14–15) medan Piaget istället betonade barns begreppsbildning, förståelse och inre utveckling (se 

Boden 1979, s.38–48). Hur som helst har begreppet ”lärande” under historiens gång vridits och vänts på 

hur många gångar som helst. Detta gäller i än högre grad hur man lär sig.  

Vilket är det bästa sättet att lära sig? Vilken är den bästa pedagogiken? Bästa hjälpmedlen? etc. etc. är 

frågor som ofta ställs i sammanhanget och dessa frågor har lett fram till en uppsjö av olika teorier kring 

lärandet och en mängd olika så kallade undervisningsstilar har vuxit fram. Vad man ska lära ut är inte 

det viktigaste utan hur man lär ut det är ofta det viktigaste eller som Rostvall och Selander (2008, s.16) 

också säger att ”sättet att presentera kunskap spelar en roll för innehållet, formen är inte avskild från, 

utan en del av innehållet.” 

Dunn och Dunn (1994) har dessutom beskrivit inte mindre än 20 olika mätbara faktorer som alla 

inverkar på en individs lärande. Dessa delade de vidare upp i fem olika områden nämligen: 

• Miljöfaktorer: Ljud, ljus, temperatur och studiemiljö. 

• Emotionella/känslomässiga faktorer: Motivation, otålighet, ansvar/anpassning, behov av 

inre eller yttre struktur. 

• Sociala funktioner: Ensam, i par, i små grupper eller i team med en ledare/auktoritet 

eller med variation. 

• Fysiska faktorer: Perceptuell styrka (olika sinnen), biorytm, behov av intag, 

rörelsebehov. 

• Psykologiska faktorer: Analytisk eller holistisk informations bearbetning, impulsiv eller 

reflekterande tankestil. 

Ett, bland många andra sätt att definiera lärandestilar är som David Kolb (1984), amerikansk professor i 

psykologi som talar om människans fyra olika lärandestilar där han delar in dessa i: a) Konkret kontra b) 

abstrakt begrepps- och teoribildning; c) reflekterande observation kontra d) aktivt experimenterande. 

Han delar vidare in människorna i fyra kognitiva lärandestilar: 

1. ”Divergerarna” som är bra på att se saker och ting ur nya synvinklar. 

2. ”Assimilerarna” som är bra på att göra sammanfattningar. 
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3. ”Konvergerarna” som är bra på att dra slutsatser från sammanställningar och 

teoribildningar samt att tillämpa de nya begreppen på det som man har observerat. 

4. ”Ackomoderarna” som är bra på att omforma och omtolka begrepp och teorier så att de 

kan användas till ny erfarenhet och nya fakta. 

Dessa fyra lärandestilar är inte starkt avgränsade utan en och samma individ kan ha flera av dem 

samtidigt (Kolb1984). 

Om man nu beaktar det faktum att det således finns en mängd olikheter i såväl lärandestilar som etnisk-

kulturell bakgrund, för att inte tala om ålder, kön, hemförhållanden, individuella intressen, förkunskaper, 

förutsättningar och talang (Griggs 2004) för att bara nämna några av alla olika skillnader som kan finnas 

i en klass så förstår man problemet som lärare, att nå ut alla elever. Dessutom undervisas eleverna i 

ämnet av en enda lärare och med dennes bakgrund och syn på lärande. 

Hur skapar man då intresse hos eleverna? Vygotskij (1982) skriver att lusten är den motor som startar 

lärandeprocesser och sedan håller den vid liv. Utan lust engagerar sig inte eleverna i samma utsträckning 

som de skulle gjort om lust och intresse fanns. 

David Kolb (1984) försöker sig på att spjälka upp lärandet med sin så kallade lärcirkel. Denna går ut på 

att lärandet går till på fyra olika steg i en cirkel och där början på lärandet inte spelar någon roll men där 

det ofta börjar med: 

• aktivt experimenterande som ger konkret upplevelse av vad som händer när man handlar 

utifrån befintlig kunskap 

• det leder i sin tur till kreativ reflektion 

• som i sin tur övergår i begrepps- och teoribildning i form av sammanfattningar av 

enskilda iakttagelser till allmänna begrepp och regler, 

• vilket gör att man kan tillämpa de färdigformulerade begreppen och reglerna på praktiska 

uppgifter etc.  

Därvid får man nya erfarenheter som kräver att man anpassar sin teori och sina nya begrepp till den 

verklighet som nu kan skilja sig från den ursprungliga. Denna sekvens upprepar sig om och om igen. 

Var i cirkeln varje elev kan träda in och börja, avgörs av det som tidigare beskrivs som ”Kolbs 

lärandestilar”. För att kunna guida varje elev till ”eget lärande” måste således läraren kunna arbeta 

individuellt med varje elev där förförståelsen för varje individ måste finnas med för en bättre guidning 

(ibid.). 
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Kullberg (2008) beskriver ett annat cykliskt förlopp där läraren bäddar för intresset hos eleverna genom 

en intresseväckande introduktion. Sedan följer elevers egna övningar, planerade och föreslagna av 

lärare/elever. Eleverna arbetar och redovisar samt värderar sedan vad man lärt sig och fått ut av 

lärandeområdet. Mellan alla dessa steg behövs reflektion. Allt detta återkommer sedan cykliskt för att 

befästa kunskapen. 

När det gäller små barn så poängteras ofta vikten av lek för att befästa kunskaper (Elfström et al 2010). 

Barns lekar innehåller händelser och sociala företeelser som genererar kunskap hos barnet (Kullberg 

2008).  Lärare måste använda sig mer av, och dra nytta av detta, inte bara för att skapa lust och glädje 

utan även för att leken i sig ger upphov till lärdom. Läraren styr eller guidar eleverna till att använda 

”rätt lek” för inlärandet av vissa moment. ”Att använda fantasin är att vara kreativ i tänkandet” (ibid.), 

eller som Vygotskij (se Bråten 1996, s.54) säger att ”undervisning ska vara en inre fortsättning på leken 

– en källa till elevens egen utveckling.” 

3. Tidigare forskning 

Flera olika typer av studier har gjorts angående nyttan av utomhusstudier exempelvis så beskriver 

Burgess och Gelfillan (1966) fördelar med utomhusstudier, där de visar på att barn lär sig både 

matematik och övriga ämnen bättre utomhus. Andra studier (som Burke 2007) beskriver olika aktiviteter 

utomhus så som inlärande av naturens kretslopp etc. Dessutom anser författarna att utomhusstudier 

befäster en bättre sammanhållning och bättre lösande av gruppuppgifter (Burgess & Gelfillan 1966: 

Burke 2007).  

Även lärares attityder till vikten av utomhusstudier har studerats på många håll i världen. Så finns det 

t.ex. en studie från Ontario, Kanada där man skickade ut ett frågeformulär till lärare i delstaten. Av de 

377 personer som besvarade enkäten valdes sedan 24 ut till mer djupgående intervjuer (Pedretti et al 

2012) om vad de ansåg om utomhusstudier med frågor som t.ex. om de tyckte ”fältresor och 

utomhusaktiviteter är viktiga för att förstå naturen och miljöfrågor”, vilket de flesta tyckte (4,46 ”rating 

points” i genomsnitt av 5 möjliga). På frågan om utomhusstudier borde vara en essentiell komponent för 

miljöundervisning, uppgav de tillfrågade lärarna en hög siffra (4,47). På frågan om 

utomhusundervisning borde handla om att ta ut barnen till den naturliga miljön så uppgavs åter höga 

”viktighetspoäng”. Den högsta ”rating points” som gavs (4,48) var på frågan om utomhusundervisning 

borde syfta till att hjälpa studenter att förstå naturens roll i deras liv. Dessa siffror tyder alltså på att de 

lärare som ingick i studien sade att det var viktigt med utomhusstudier för förståelsen av naturen men 

när de fick frågan om hur mycket de verkligen gick ut blev siffrorna helt annorlunda. Bara 3,87 poäng 

fick svaren på frågan om de ”tog till vara på möjligheterna att vara nära naturen” och på frågan om de 
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använder sig av ”Outdoor Education Centre” - besök blev svaret ännu sämre (2,85). Att lärarna således 

ansåg att det var viktigt med utomhusstudier men ändå inte gick ut med eleverna, är slutsatsen av denna 

studie.  

Carol Basile och Juanita Copley gjorde en undersökning (1997) i Australien, där de jämförde 2 grupper 

(45 elever) av 8-åringar som under 7 veckor undervisades i ekologi (habitat). Båda grupperna hade 

samma lärare men den ena gruppen undervisades utomhus och den andra gruppen undervisades 

inomhus. Den grupp som undervisades utomhus visade sig ha lärt sig bättre än den andra gruppen som 

undervisades inomhus. Detta fastställde man med hjälp av olika tester som genomfördes efteråt. 

Skolinspektionen (2012:4) däremot tog i sin inspektion överhuvudtaget inte upp frågan om 

utomhuspedagogik. 

Shirley Griggs (2004) har i en studie undersökt vilka bakomliggande orsaker som kan tänkas bero på 

annat än det vi kallar individuell variation. Hon menar att det även finns en kulturell-etnisk variation. 

Dessa beskriver hon som skillnader i lärandestilar beroande på etnisk härkomst i USA. Beroende på om 

man tillhör den indianska minoriteten, den hispano-amerikanska, den afro-amerikanska, den asien-

amerikanska eller den europeiska-amerikanska gruppen så hade man olika inlärningspreferenser. 

Några författare tar även upp barns benägenhet till lust att experimentera. Hong & Diamond (2012) 

gjorde försök som visade att små barn 4–5 år lärde sig bättre om de fick både teoretisk och konkret 

experimenterande undervisning. En annan studie (Siry et al. 2012) visar också på liknande resultat men 

där eleverna (5–6 år) fick experimentera parvis med vatten och lärde av varandra. Flera författare 

(Shugrue & Lamberton 1972; Metin & Leblebicioglu 2011; Needham & Hill 1987) framför vikten av att 

barnen får göra ”fältstudier” och att dessa främjar inlärandet av ekologi och samspelet i naturen och 

vetenskap i allmänhet. 

Trots studier som påvisar att elever lär sig bäst om naturen i naturen, står det inte mycket om det i våra 

styrdokument. Endast en punkt under ”Metoder och arbetssätt” i ”Centralt innehåll (Skolverket 2011, 

s.113)” nämner som sagt utomhusvistelse som en metod för inhämtande av kunskap: ” Enkla fältstudier 

och observationer i närmiljön”.  
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4. Frågeställning 

Syftet med arbete är att få svar på följande frågor: 

• Hur stor del av undervisningen av det centrala innehållet angående metoder och arbetssätt 

sker ute i naturen?  

• Vilka lärandestilar hos eleverna vänder sig de undervisande lärarna sig till för 

undervisningen av momentet ”Årstidsväxlingar i naturen” samt vilka hjälpmedel har de 

tillgång till? 

• Vilken syn har olika lärare på utomhusstudier och hur interagerar de med eleverna? 

För att kunna ta reda på hur mycket tid som avsätts till de olika, ovannämnda frågorna så har jag försökt 

”mäta” de olika ”momenten” som ingår i varje lektion, där syftet är att se inlärandet i stort, dvs. både i 

klassrum och i naturen. 

5. Begrepp  

• Lärandestilar–med definition enligt Kolb (1984) och Dunn och Dunn (1994) – här tidigare 

beskriven. 

• Interaktion–grupparbeten, pararbeten, diskussioner mellan eleverna eller mellan lärare och 

elev/elever. 

• Utomhusstudier–här avses endast naturstudier och inte den typ av utomhusstuder som bedrivs av 

t.ex. ”Ur och Skur–skolan”, där man studerar även andra ämnen så som matematik, engelska och 

svenska m.fl. utomhus (Ur och Skur–skolan–Statarlängan).     

• Konkretisering–här avses att eleverna får uppleva den reella naturengenom att se, känna, smaka, 

höra och lukta på konkreta naturfenomen. 

6. Metod 

För att kunna besvara min frågeställning och ta i beaktande allt som tidigare nämnts, har jag försökt ta 

reda på detta genom: 

• Observation av lärare och klassrumssituation samt utomhusvistelser för att därigenom få 

ett mått på hur mycket respektive hur ofta olika företeelser äger rum. 
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• Intervjuer av 3 lärare som undervisar biologi i lågstadiets första klass för att kunna få 

begrepp om hur kvaliteten av utomhusvistelserna skulle kunna bedömmas.  

• Genom såväl observation som intervjuer kunna få fram vilket material som används för 

utomhusstudier. 

Dock kan emellertid tillförlitligheten av resultaten vid denna undersökning knappast anses som 

”allmängiltig” då endast en klass observerades och bara tre lärare intervjuades. 

 

6.1 Observation av klassen/läraren  

För att försöka besvara första delarna av min frågeställning om hur stor del av undervisningstiden som 

används till olika metoder som läraren använder sig av i klassen så väl inomhus som utomhus har jag 

gått till väga på följande sätt: 

Jag besökte klassen som ligger i en närförort i Stockholm under ett stort antal tillfällen då momentet 

”Årstidsväxlingar” stod på programmet. Vid varje sådant tillfälle antecknade jag så mycket som möjligt 

av vad som hände. Dessutom spelades hela lektionen in med hjälp av min Iphone. Detta för att sedan 

”hjälpa” mig att minnas mina anteckningar som handlade om de olika momentens växlingar för att i 

efterhand kunna repetera, stoppa och mer noggrant kunna mäta tiden, bearbeta och analysera resultaten. 

Det som avses vid observationen är således mätning av den tid som läraren/klassen ägnar sig åt de olika 

momenten i klassrummet respektive utomhus. Dessa moment är indelade i perioder på 15 minuter (för 

att få så många mätdata som möjligt) under vilka de olika aktiviteterna mäts. Det som under dessa 

perioder mäts och jämförs är: 

• Taltid, dvs. hur mycket tid som används av lärare respektive elever i klassrummet. 

• Skrivtid, hur mycket tid som lärare och elever använder till att skriva. 

Detta jämförs sedan med lektioner utomhus där samma klass och lärare befinner sig under en viss tid. 

• Interaktion, tidtagning togs vid grupparbeten och pararbeten. 

• Diskussioner mellan lärare och elever och elev med elev i klassrumssituationen. 

Detta jämfördes med samma aktiviteter utomhus. 

Denna metod att räkna beteenden/skeenden under tidsperioder med hjälp av uppförda protokoll är en 

ofta förekommande forskningsmetod som bl.a. används vid etologi-studier av andra djur än människor 

(Blanchard & Frits 2007; Cameron & DuToit 2005). Observationer som sådana är en vanligt 
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förekommande forskningsmetod även inom andra discipliner se t.ex. Cato Björndals: ”Det värderande 

ögat (2010)” som även ger förslag på olika typer av observationsprotokoll. Min protokollförda 

observation är vad Björndal kallar ”observation av första ordningen” (s.26) eftersom jag riktade all min 

uppmärksamhet på observationen. Samma författare förordar även inspelning (bandspelare eller 

videokamera) som ett bra hjälpmedel vid observation (ibid). 

Även noterades vilka hjälpmedel läraren använder sig av (bilder, filmer, ljudinspelningar, böcker, 

internet).  

Genom att i efterhand lyssna på inspelningen ett flertal gångar och med minnesanteckningarnas hjälp, 

har jag mätt varje företeelse per tidsperiod och därmed räknat ut i vilken utsträckning varje aktivitet äger 

rum. Detta för att se på vilket sätt varje aktivitet behandlas och hur länge, hur stor del av 

undervisningstiden varje moment tar, vilka hjälpmedel som används samt hur mycket tidsåtgången är 

för varje moment. Detta gjordes med hjälp av ett observationsprotokoll (se bilaga 1) som jag uppfört för 

ändamålet. Protokollet ifylldes per 15 minuterspass samt mättes med tidtagarur (Iphone). Dock 

beaktades endast hela minuter. Vad jag har mätt är således hur mycket tid som läraren/klassen ägnar åt 

varje delmoment. Läraren såväl som eleverna informerades om vad jag gjorde i klassrummet. Eftersom 

eleverna kände mig genom min tidigare VFU period i samma klass så var de vana vid att jag satt längst 

bak i klassrummet och antecknade. Jag förklarade min undersökning och lovade att alla nämnda 

personer skulle bli anonyma samt att inspelningarna skulle raderas efteråt. Eventuella namn skulle bli 

fingerade namn om de ens skulle nämnas. 

 

6.2 Intervju 

Intervju är en annan mycket vanlig forskningsmetod inom t.ex. sociologi, historia, antropologi, 

psykologi, specialpedagogik, socialmedicin etc. och används som huvudmetod för komplettering till 

insamlat material (Dalen 2007). För att inhämta och tillgodogöra sig adekvat information från 

informanterna, krävs oftast någon form av förförståelse. Denna omfattar åsikter och uppfattningar om 

det studerade fenomenet. Att lyssna och ta till sig vad informanten förmedlar, är i sig således en 

skapande process (ibid.).  

För att försöka få svar på min andra fråga i min frågeställning, om vilka lärandestilar hos eleverna som 

lärarna använder sig av för att tillmötesgå elevernas olikasätt att lära sig samt visa lärarnas åsikter 

gällande svårigheter som kan finnas så har jag gjort intervjuer med lärare som arbetar/brukar arbeta med 

årstidsväxlingar på detta stadium. Dessa intervjuer spelades in för att därefter kunna bearbetas och 

analyseras i efterhand.  
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Intervjuerna gjordes med tre lärare i tre olika skolor, samtliga belägna i Stockholms förorter. Samtliga 

tre lärare önskade vara anonyma och godkände inspelning av samtalen (på min Iphone). De har 

dessutom, om de så önskat, fått se utskrifterna efteråt för godkännande, vilket samtliga dock avböjde. 

Namnen är fingerade. 

 7. Resultat och diskussion 

7.1 Klassrumssituation  

Totalt observerades den utvalda klassen som är en förstaklass på 23 elever, fördelade på 18 pojkar och 5 

flickor i ålder 7–8 år. 

Skolan är belägen i en söderförort till Stockholm och ligger i ett villa/radhusområde. Klassen besöktes 

under såväl höst- som vårterminen ett flertal tillfällen men undersökningen skedde uteslutande på 

vårterminen (VT13). 

Undersökningen i ovan nämnda klass ägde rum under totalt 585 reella min (9,75tim). Men antalet 

”undersökningsminuter” blev större då vissa aktiviteter blev räknade dubbelt under samma ”reella tid”.  

T.ex. om en observationsperiod på 15 minuter ägnades åt ”lyssnande på läraren” samtidigt som barnen 

”ritade” blev båda aktiviteterna registrerade var för sig samtidigt och gav upphov till dubbel räkning, 

dvs. 15 minuter för ”lyssnar” och 15 minuter för ”ritar”, under samma ”reella” tid. Således blev 

”klassrumsminuterna” 972 (16,2 timmar) och ”utomhusminuterna” 156 (2,6 timmar), beroende på viss 

dubbel räkning. 

Som framgår av figurerna så kan vi se fördelning av aktiviteter såväl i klasrummet som utomhus. Figur 

1 visar även lärarens roll med 5 % av den totala klassrumstiden. Denna procentsats verkar väldigt lite 

eftersom ett problem annars verkar vara att lärare tenderar att stå för största delen av taltiden i 

klassrummet till att förklara men även att mycket undervisningstid går åt till ordning och reda (egen 

observation). Denna observerade lärare använde således mycket lite tid till sådana processer, som jag ser 

det. 

Den mesta tiden i klassrummet bestod således av elevaktiviteter (68,5%) så som fakta- sökning, rita och 

skapa samt skrivande.  

Eleverna jobbade med temat ”årstidsväxlingar i naturen” med olika småberättelser, olika små texter och 

faktasökning om olika djur och växter. Barnen gjorde egna små odlingar av växter och gräs. De fick lära 

sig olika fågelläten som de kunde känna igen under utomhusvistelsen. 

Naturfilmer som återspeglade naturens årstidsväxlingar visades också. Den del av 

klassrumsundersökningen där läraren stod för hela aktiviteten bestod av tal (5 %), så som genomgång 

och presentation av uppgifter; skriva nya och för ämnet adekvata ord på tavlan (0,5 %); högläsning för 
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barnen om något djur eller växt (1 %). I övrigt var läraren hela tiden aktiv i diskussioner med eleverna 

(10 %) samt gav små instruktioner under elevernas eget skapande. Mycket tid (22 %) lades ner på 

elevernas skrivutveckling. Läraren stämde hela tiden av texten med eleverna genom att gå runt och låta 

eleverna läsa upp sina texter (för henne). 

Såsom framgår av fig. 1 var lärarens roll att starta upp saker och ting (6,5 %) därefter var eleverna helt 

eller delvis självgående (93 %), dock med lärarens 

närvaro.

5
1,5 1

3
2

13

2

4

23

22

23

0,5

Lärare talar   5

Lärare skriver   1,5

Lärare läser   1

Barn talar   3

Barn antecknar   2

barn grupp/diskussion   13

Barn video etc   2

Barn läser   4

Barn ritar/skapar   23

Barn skriver   22

Lärarledd diskussion   23

ej inlärningsrelaterad aktivitet   0,5

        

Figur 1: Fördelning av aktiviteter i klassrummet. Lärare – Barn/ (% av total tid) 
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  Figur 2: Fördelning av aktiviteter utomhus. Lärare – Barn (% av total tid) 

 

 

         Figur 3: Fördelning av aktiviteter inomhus/Utomhus (% av total tid)  

 

7.2 Utomhus 

Ute  var tendensen samma dvs. mycket lite tid upptogs av lärarens egna instruktioner (4 %). Ungefär 50 

% bestod av lärare - elevinteraktioner i form av diskussioner/frågor och svar. 
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Mycket av tiden användes till att observera olika fenomen i naturen (38 %) antingen i upptäckande 

syfte, typ ”vad heter blomman?” eller ”vilken fågel sjunger så?” eller i igenkännande syfte: ”Titta en 

talgoxe!” eller ”Det där trädet heter lönn”, eller andra liknande kommentarer som eleverna hade. 

Uppgifterna som eleverna fick bestod av gruppuppgifter där de två och två eller flera tillsammans skulle 

försöka besvara frågor av typen: ”Vilka olika fåglar såg ni? Vad heter de? Hur vet ni att det var just 

sådana? Samla in löv från 10 olika träd och buskar som vi sen ska undersöka och se vilka olika arter ni 

har hittat!” etc. 

7.3 Intervjuer – sammanfattning  

Vissa kommuner satsar emellertid på utomhusstudier (Naturskolan, fältbussen etc.). Vad tycker lärarna 

själva? Dvs. de som arbetar på denna nivå? Är det tillräckligt? För att försöka besvara dessa frågor har 

jag ställt upp 19 frågor som jag har frågat i intervjun med 3 erfarna lärare (fingerade namn) på detta 

stadium och nedan följer ett sammandrag av dessa intervjuer. 

7.3.1 Lärare 1 (Kerstin) 

Kerstin har 25 års erfarenhet som grundskolelärare (1-3). Hon har arbetat i 18 år i samma skola i en 

närförort till Stockholm, belägen i ett villa/radhus -område. Hon betraktar sig själv som ”mycket 

naturintresserad”. Hon är ute mycket i skog och mark och plockar svamp och bär, skådar fåglar och 

följer med på älgjakt.   

Kerstin tror att barns intresse för, eller avsaknad av, naturintresse är mer eller mindre ”genetiskt 

betingat”. Ett eventuellt naturintresse har ofta befästs eller förstörts redan i förskolan. Hon anser att ett 

bra intresse för naturen således anläggs på ett tidigt stadium men att man som lärare kan uppmuntra och 

entusiasmera barn till ökat intresse. Dock anser hon att det är mycket viktigt att göra detta på plats dvs. 

ute i naturen. Viktigt är också att man i möjligaste mån väljer dagar med bra väder för att förmedla en 

positiv bild för barnen.  

Om undervisningen av naturen inne i klassrummet säger hon: ”Det är svårt att förmedla känslan av hur 

en padda känns att ta i, ” eller hur kan man förstå hur stor en älg är genom att titta på en bild?” Hon 

använder sig ofta av grupparbeten då hon är av åsikten att barn (såväl som vuxna) lär av varandra. Hon 

låter dem så mycket som möjligt ”upptäcka” olika naturfenomen genom att konkretisera undervisningen 

med såväl levande som uppstoppade djur och växter. De ritar av mycket av de olika organismerna och 

blir därmed mer observanta på utseendet. Efter beskrivandestudier är den centrala frågan ”Varför tror du 

djuret/växten ser ut som den gör?”. På det sättet får barnen tänka på anpassningar, ”dvs. det ekologiska/ 

evolutionära tänkandet också”, menar hon. 

Andra sätt där Kerstins ”konkretisering” kommer in är att låta eleverna odla div växter. Alltifrån 

plantering av har - och rådjursspillning som innehåller mängder av frön, till solrosor. 
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Under hela intervjun går ”utevistelser” som en röd tråd och Kerstin poängterar ideligen vikten av att 

vara ute i naturen samt också annan typ av ”konkretisering” bl.a. brukar hon ta med levande exotiska 

djur till klassen, alltifrån möss och kaniner till sköldpaddor och ormar. Studier görs även på 

”naturinrättningar” såsom Naturhistoriska museet, Biologiska museet, Skansen, Aquaria etc. allt för att 

ge en bild av naturen här och på andra platser. Även annat som t.ex. hållbar utveckling, människans 

förstörelse av naturen etc. är sådant som också kommer med ”på köpet”. 

Hon påpekar vikten av naturundervisning som motvikt till vad hon anser om att en stor del av dagens 

barn och ungdomar för en stillasittande innetillvaro: ”Livet är inte bara TV-spel och datorer” säger 

Kerstin. 

7.3.2 Lärare 2 (Lisa) 

Lisa är 34 år, har 8 års erfarenhet av undervisning på lågstadiet. Hon arbetar i en skola i en närförort till 

Stockholm. Skolan ligger ”naturnära” i ett område med övervägande flerfamiljshus.  

Hon betraktar sig inte som ”naturmänniska” utan snarare som stadsmänniska och tillstår att hon inte är 

särskilt intresserad av naturen över huvud taget. 

Hon säger dock: ”Jag försöker så gott jag kan”. Hon anser att det finns mycket lite intresse för skog och 

natur hos befolkningen i hennes skolas upptagningsområde. Till största delen beror detta på att många 

elever har invandrarbakgrund och dessa har lite eller inget intresse för skogen, vilket Lisa tror beror på 

att naturen på många sätt är farlig att vistas i i många andra länder. En sådan skillnad mellan ”svenska” 

klasser och kulturblandade klassar tar hon upp med exempel att ”I en svensk klass säger läraren: Ta på 

er gummistövlar imorgon för vi ska ut i skogen! I dagens kulturblandade skola säger man istället: Om ni 

har gummistövlar så ta på er dem imorgon!” 

Lisa tycker att det är viktigt att ibland gå ut i naturen men gör det väldigt sällan, mycket därför att hon 

själv känner sig okunnig om naturen. Hon kan inte identifiera varken blommor eller fågelsång och 

skäms när barnen frågar henne om detta. Dock betonar hon vikten av ”verklighetsstudier” av naturen 

som motvikt till bilder och filmer.  

Hon skyller detta till stor del på lärarutbildningen som lägger största vikten vid pedagogik och didaktik 

men inte så mycket på ämneskunskaper hos läraren som hon utrycker det. ”Tydligen är hur viktigare än 

vad man ska lära ut, för hur ska man kunna lära ut nåt som man själv inte vet nåt om?” Att låta barnen 

arbeta i grupp tycker hon är viktigt, speciellt i naturen för att få mer säkerhet och hålla reda på varandra 

och undvika att gå vilse. 

Till största delen består således naturstudierna av filmer, böcker, internet etc. och mycket lite 

konkretiseras i sammanhanget. Endast 1-2 utomhusvistelser per år äger rum i Lisas klass och det är då 

mest picknickartade tillställningar med lekar och mat. Inga djur eller odling i klassrummet eller andra 
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konkreta naturaktiviteter. Hon tar inte heller upp allemansrätten då som hon säger ”Det är för svårt för 

små barn att förstå”. Däremot berättar hon om miljöproblem såsom att inte kasta sopor och skräp i 

naturen. Inga batterier eller giftiga ämnen, att stänga av lampor hemma etc. 

På grund av pengabrist i kommunen görs inga studiebesök typ Skansen, museer etc. förutom ett besök 

(historiskt) i ”stenåldersbyn” säger hon.  

Lisa tycker att det är svårt att förmedla naturintresse när hon själv saknar detta men att hon trots detta 

hoppas att eleverna får ett större intresse för hur naturen fungerar. Hennes egna dåliga kunskaper skyller 

hon som sagt alltså, till största delen, på lärarutbildningen som inte tar upp ämneskunskaperna i samma 

utsträckning som pedagogik och didaktik. 

7.3.3 Lärare 3 (Svea) 

Svea är 51 år, lärare sedan 20 år på lågstadiet. Hon anser sig vara naturintresserad och vistas ofta ute i 

skog och mark. Arbetar i en naturnära skola i en förort till Stockholm. Området är att beteckna som 

villa/radhusområde och de flesta barnen kommer från närområdet. 

Svea arbetar energiskt med naturvistelse i sina klasser. Experimenterade av naturen är en väsentlig del 

av undervisningen i hennes klass. Bl.a. har klassen ett vattenprojekt med vatten i alla dess former, gör 

experiment med vattnets olika aggregationsformer och mycket annat som handlar om vatten. När det 

gäller årstidsväxlingar i naturen så experimenterar eleverna själva med vattnets, ljusets, jordens 

betydelse för växterna genom att t.ex. jämföra växter som behandlats på olika sätt när det gäller dessa 

olika faktorer. 

För att entusiasmera barnen  börjar Svea antingen genom någon spännande berättelse i klassrummet, 

eller genom frågor till barnen. Sedan försöker de gemensamt söka svar på dessa frågor. Därefter går de 

ut för att om möjligt ute söka svar på frågorna. Ofta börjar hon helt tvärtom dvs. att de först går ut för att 

upptäcka något som de sen får söka vidare efter inne i klassrummet. ”Man kan inte bara sitta och titta i 

boken, på papper utan vi går faktiskt ut och känner efter.” Svea anser att naturupplevelserna måste 

upplevas i naturen. Problemen i naturen med dessa små barn är att de ofta vill leka och dra i väg, säger 

hon vidare och att uppgifterna barnen fått, får de lösa i grupp. Hela 90 % av arbetsuppgifterna löses i par 

eller i grupp, säger hon. 

Endast när det handlar om deras egna upplevelser sker det på individnivå. Barn lär sig av varandra, 

anser hon och även kompletterar varandra. Eftersom olika barn lär sig på olika sätt försöker hon 

förmedla just de kunskaperna genom att sätta ihop ”praktiska barn” med ”teoretiska” t.ex. kan barn som 

är starkare på läsning, läsa för de svagare etc. allt enligt henne själv. 

Naturen är ett hjälpmedel som Svea använder mycket, även böcker används en hel del och många 

praktiska och konkreta arbetsuppgifter utförs med hjälp av t.ex. odlingar av växter. Mycket tid läggs ner 
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på att odla växter och även odlingsprojekt som sträcker sig över flera år utförs. T.ex. att så krassefrön ett 

år, låta krassen blomma för att sen spara fröna till nästa år och nästa års generation krasse. Alla barn 

förses också med egen kruka, jord och får välja frön och sköter sedan om ”sin kruka” i flera år 

(”Learning by doing”). Även andra konkretiseringar genomförs genom att t.ex. bygga fåglar av papper, 

klister och färger, använda pinnar till skapelser av naturen etc. 

Vidare berättar hon att skapande och experimenterande även görs med hjälp av de så kallade NTA-

Lådorna (Naturvetenskap och Teknik för Alla) som innehåller en massa spännande och lärorika 

experiment om naturen. I den här åldern handlar det främst om vatten såsom flyta, sjunka, sila, filtrera, 

rosta etc. 

Svea säger att hon går ut med klassen i genomsnitt 1 gång i veckan och periodvis betydligt mera men 

anser ändå att ”det är alldeles för lite”. Förutom observation och uppgifter angående naturen brukar hon 

också förlägga matematiklektioner till naturen. Förutom rena observationer av naturen., får barnen också 

håva och samla in olika djur och växter., artbestämma och kategorisera dessa (räkna ben etc.). 

Om det regnar  går de ut ändå och kanske hittar de något annat än planerat pga. regnet t.ex. ”daggmaskar 

och sånt” berättar hon. 

Svea är däremot väldigt försiktig med att ta in levande djur i klassrummet eftersom många barn är 

pälsdjursallergiker och många vilda djur är fridlysta. Dock har lärarstudenten tagit med en del reptiler. 

Växter däremot som sagt, tas hela tiden in i klassrummet och många av dem används för att påvisa 

årstidsväxlingar. 

I samband med detta tar Svea upp bräckligheten i naturen, att man inte ska röra djurs ungar inte bryta 

kvistar och blad på träd och buskar (speciellt viktigt när barnen vill bygga kojor ute), om allemansrätten 

etc. 

”Det är också viktigt att visa på att vi får vår mat från naturen, genom att t.ex. odla opoppade majskorn 

etc. ”I samband här tar Svea upp näringskedjan och naturkatastrofer och hur mycket som påverkas av 

människans framfart i naturen. Att inte bara köpa och kasta t.ex. när det gäller kläder och papper och 

hon pratar om att ”spara” på naturen. Inte bara när det gäller pengar utan hur mycket t.ex. transporter av 

saker förstör vår miljö. ”Vi går igenom mycket, faktiskt och respekten för djuren.”  

Naturrelaterade studiebesök görs också och Naturhistoriska museet besöks årligen. Även Fjärilshuset 

och några 4H gårdar samt även Hågelby-parken där det finns djur. Skansen besöks sällan då hon anser 

det vara för personalkrävande att gå dit. Det är ett stort område och lätt att komma bort” säger hon.  

Svea tycker inte att det är svårt att entusiasmera barnen till naturstudier då ”de är jättenyfikna på djur 

och natur och blommor och ”vad heter fågeln? och hur låter den?”. De är jätte intresserade, så det är 

bara att bygga på”. 
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Barnen får genom detta sätt ett större intresse för naturen, något som ofta föräldrarna också berättar: ”De 

börjar spana på fåglar och titta på myror.” etc. 

Svea anser att det inte behövs att Skolverket trycker mer på naturvistelse för små barn eftersom hon tror 

att ”alla lärare använder naturen när det står liksom vad de ska lära sig, inte bara sitta och titta i boken. 

Jag vill tro att det inte behövs tryckas mer på det utan att det redan görs.” säger hon. 

7.4 Sammanfattning av lärarnas synpunkter 

Tabell 1: De 3 olika lärarnas uppfattningar angående några viktiga frågeställningar gällande moment: 

Årstidsväxlingar i naturen i deras 1-3 klasser. 

 

 

Årstidsväxlingar Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 

Intresseveckande tema? Ja Nej Ja, mycket 

Utomhus studier viktigt? Ja Ja Jätte viktigt 

Viktigaste hjälpmedel? Uppstoppade/Levande 

djur 

Bilder/Filmer/Internet Naturen Själv 

Experiment? Ofta Lite Mycket ofta 

Utevistelse? Periodvis Ofta 1-2 ggr/år En gång/vecka (Snitt) 

Växtodlingar? Ja Nej Jätte mycket 

Lagar/Miljöproblem? Ja Lite Ja, mycket 

Svårigheter inne? Abstrakt Lite abstrakt Abstrakt 

Svårigheter ute? Vädret Matsäck/ Stövlar Avhälla barnen från lek 

Studiebesök? 4ggr/år Nej 5-6ggr/år 

Grupparbeten? Ofta Ibland Alltid 

Ökat naturintresse? Absolut Nja, kanske Utan tvekan 

Viktigaste metod? Rita av organismer Filmer Olika sinnen 

Ökat direktiv från 

Skolverket? 

Ja Absolut Räcker 

 

 

När man beaktar dessa 3 lärares sätt att undervisa märker man stora skillnader. Bl.a. kan man se att alla 

3 har olika sätt att arbeta, där lärare 3 (Svea) är ute väldigt mycket, gör många experiment och odlingar. 

Lärare 1 (Kerstin) gör samma sak i något mindre utsträckning och att lärare 2 (Lisa), i stort sett inte gick 

ut alls. Lärare 3 (Svea) säger sig också gå ut ”minst en dag per vecka i genomsnitt” vilket betyder 20 % 

av undervisningstiden. Beaktar man då att den ”observerade läraren” bara var ute 12 % under temat 

”årstidsväxlingar i naturen ” är 20 % utomhustid oerhört mycket. 
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8. Analys och diskussion 

Såsom framgår av fig. 3 ägnades väldigt lite tid åt utomhusstudier jämfört med klassrumsundervisning: 

endast 12 % av temats totala tid användes åt studier utomhus. Om man beaktar våra Styrdokument i 

Lgr11  finns det inget krav eller ens rekommendation på hur mycket ”utomhustid” som undervisningen 

ska bestå av, så 12 % är tillräckligt. Men är det verkligen det? Uppfyller verkligen 12 % Lgr11 som 

under punkterna ”Metod och arbetssätt” (i Centralt innehåll) säger att utomhusvistelse som metod för 

inhämtad kunskap är att eleven utför ”enkla fältstudier och observationer i närmiljön” (Lgr11 s.113)? 

Där sägs som sagt att utomhusvistelse som metod för inhämtande av kunskap är ”Enkla Fältstudier och 

observation i närmiljön” (Lgr11 s.113). Eftersom studier (t.ex. Basile och Copley 1997) visar på att 

eleverna lär sig naturen bättre utomhus är frågan om 12 % utomhusstudier är tillräcklig för ”året runt i 

naturen”. 

Alla lärarna följer samma läroplan men ändå verkar de göra väldigt olika. Är detta ett resultat av 

lärarnas olika undervisningsstilar? Eller är det helt intressebundet? Lisa anser sig inte varken ha kunskap 

eller intresse av att vistas i naturen. Hon anser också att ointresset för naturstudier hos invandrare 

påverkar hennes engagemang för naturen. En annan stor skillnad hos de 3 intervjuade lärarna är graden 

av experimenterande. Återigen ägnade Svea sig betydligt mer åt detta än Kerstin och återigen utmärkte 

sig Lisa med att inte alls göra något av detta etc.  Däremot verkade alla 4 undersökta lärarna (en 

observerad samt 3 intervjuade) i stort sett använda samma typ av hjälpmedel: film, böcker, internet, 

bilder samt ”konkretiseringar” med studiebesök, levande djur och växter, odlingar etc., dock i olika 

utsträckning. (tab. 1) Vid jämförelse mellan de tre intervjuade lärarna ses fler olikheter och likheter i 

tab.1 där de 14 (av 19) viktigaste frågorna tas upp. 

Här kan man se tre olika svar på nästan samtliga områden. Är det så att skillnaderna i undervisningssätt 

varierar så mycket beroende på lärare? Följer man inte samma studieplan? Eller är det tolkningen av 

denna som så markant skiljer sig åt? Den enda frågan som de 3 intervjuade lärarna var eniga om var om 

de tyckte naturstudier utomhus var viktiga. Samtliga svarade ”ja” på den frågan. Trots detta  förlades 

inte naturstudierna så ofta utomhus, utom hos Svea som tidigare nämnts. Detta förhållande, mellan vad 

lärare tyckte (”utomhusstudier viktigt”) till, vad de i verkligheten (inte) gjorde stämmer väl överens med 

den kanadensiska studien (Pedretti et al 1997) som fått liknande svar från sin studie av intervjuade 

lärare. 

Alla ”mina” tre intervjuade lärare arbetar på samma stadium. Alla tre arbetar i kommunala skolor i 

Stockholm. Alla tre arbetar i ”vanliga skolor” dvs. inga skolor med speciell ”naturprofil” etc. . Ändå är 

undervisningssättet till stor del olika hos alla tre. 
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 Att människor är olika och utför arbetsuppgifter på olika sätt, beskriver Lena Boström och Ingmar 

Svantesson i boken ”Så arbetar du med lärstilar” (2007). 

För att åter igen titta på styrdokumenten och se vad där sägs citerar jag Lgr11 (Skolverket 2011, s.8):  

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara 
likvärdig oavsett var i landet den anordnas.” 
 

 Detta låter bra men hur ska det gå till när såväl lärarna som eleverna, som alla är olika individer har 

olika sätt att lära ut respektive lära in, undrar jag. 

Att en lärares egen lärandestil också påverkar dennes undervisningsstil är också högst troligt (Bodström 

och Svantesson 2007). Vi tycks tro att vårt eget sätt att lära sig är det rätta och därför försöker vi 

förmedla detta även till våra elever. 

Enligt Dunn och Dunn (se Boström & Svantesson 2007, s.21-22) handlar alltså inlärning om att man 

koncentrerar sig, processar, bearbetar nytt, svårt material: ”Learning style, then, is the way each learner 

begins to concentrate on, process and retain new and difficult information”. 

Kerstin talade om att naturintresset var ”genetiskt betingat”: ”Jag tror emellertid att naturintresse ligger 

i generna, så antingen så har man det eller så har man det inte”. 

Lisa ansåg däremot att naturintresse var kulturbetingat: ”I mitt område bor många invandrargrupper 

och de verkar inte vara så intresserade av naturen som vi svenskar. Detta smittar naturligtvis barnen 

som inte heller är några skogsmullar”.  

Man kan alltså undra om naturintresset och i förlängningen också inlärandet av detta fenomen är att 

betrakta som biologisk betingat eller socialt/ kulturellt. 

Vilken undervisningsstil ska man använda för att nå fram till dessa ”biologiska” eller ”kulturella” 

varelser? Dunn och Dunn (se Boström & Svantesson 2007, s.22) talar om att lärande handlar om att 

processa och behålla ”new and difficult information”. Vad, om det handlar om naturinlärning, är ny och 

svår information i detta sammanhang? Återigen svåra frågor att besvara eftersom att detta är individuella 

skillnader mellan oss alla men att det också finns flera paradigm än biologiskt/kulturellt som påverkar 

varje individs förmåga, enligt samma författare. 

På frågan om detta möjligen är biologiskt betingat såsom Kerstin antar anser Thies (se Boström & 

Svantesson 2007, s24-25) att cirka 40 % av lärandestilsprofilen är socialt inlärd medan hela 60 % skulle 

vara genetiskt betingad. Dock anser samma författare att man kan träna och stärka de mindre utvecklade 

preferenserna inom sin egen förmåga (grundstruktur). 

Om man nu beaktar Dunn och Dunn (ibid. s.23) som tidigare nämnts och de 20 element som enligt dessa 

författare påverkar varje individs inlärning, fördelade på dessa fem områden som också tidigare 
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beskrivits och applicerar dessa på temat ”Årstidsväxlingar i naturen”,kan man se att mycket av detta 

redan görs av de tre intervjuade, och den studerade läraren. 

Om man således ser till att göra dessa fem områden så positiva som möjligt kan man kanske få även de 

mindre intresserade eleverna intresserade. Utgångspunkten för detta skulle då vara det första ”områdets 

faktor” nämligen ”miljöfaktorer” som i det här sammanhanget kan tolkas som liktydigt med ”naturen 

själv”.  

Så om man förlade i stort sett samtliga natur- (åtminstone de allra flesta) lektioner som behandlar 

årstidsväxlingar i naturen skulle kanske de flesta av Dunn och Dunns ”lärandefaktorer” kunna appliceras 

på ett adekvat och lustfyllt sätt. 

Miljöfaktorer: I detta område ingår såväl ljus, ljud, temperatur och studiemiljö som alla tre lärare ansåg 

vara lätta att uppfylla och använda på ett positivt sätt. Kerstin ansåg att man bör undvika utevistelsen vid 

dåligt väder för att skapa en mer positiv känsla för mindre motiverade barn. Svea vände även däremot 

dåligt väder till något positivt ”då det istället dyker upp daggmaskar eller nåt sånt” så kan inriktningen 

bli en annan”. 

Emotionella/känsliga faktorer: Är kanske svårare att uppnå eftersom motivation, uthållighet, 

ansvar/anpassning samt behov av inre och yttre stuktur kanske är mer biologiskt/kulturellt betingade 

eller som Rita Dunn uttrycker det (se Boström & Svantesson, s.24): ”Lärandestilar är biologiska och 

utvecklingsbara karaktärsdrag vilka gör en och samma instruktion eller metod effektiv för vissa elever 

och ineffektiv för andra”. Men som Thies (se Boström & Svantesson s.24-25) uttrycker saken kan varje 

individ utveckla de starka preferenserna. Dvs motivation mm. är i första hand lärarens uppgift att 

försöka ”trigga igång” elever, träna dem i uthållighet, ansvar mm.  

Alla de tre intervjuade lärarna verkar vara medvetna om detta men förmågan eller åtminstone försöken 

till förmågan är olika, där Lisa utmärker sig, som sagt, genom att inte gå ut i naturen alls. 

Sociala faktorer: Dvs. hur barnen ska jobba varierar mellan de olika lärarna. Grupparbeten användes i 

allt, från ”ibland” (Lisa) till ”alltid” (Svea). Alla tre tycks emellertid anse att barnen lär sig av varandra.  

Fysiska faktorer: Är enligt mig alldeles utmärkta inlärningsfaktorer att använda ute vid studier av 

årstidsväxlingar eftersom barnen då får använda alla sinnen genom att såväl, lyssna, lukta, känna, se och 

smaka på naturen. Dessutom får de motion och säkert också tid över för lek, även om en lärare (Svea) 

såg detta lite som ett problem vid utevistelser. 

Problemet med utebliven matsäck och avsaknad av gummistövlar åt barnen som Lisa anför, borde vara 

lätta problem att lösa i sammanhanget. 
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Psykologiska faktorer: Kanske de gör sig bäst i klassrummet då information ska bearbetas och bli till 

texter (Kerstin och Svea), skapelser i papper (Svea) mm. Men en hel del kan naturligtvis även bearbetas 

utomhus. 

Med alla dessa här nämnda problem vid bemötandet av olika lärandestilar så kan inte frågan om 

undersökningens fyra olika lärares undervisningsstilar som de använder, besvaras på ett enkelt sätt. Alla 

verkade dock variera sin undervisningsstil med hjälp av olika hjälpmedel och infallsvinklar för att nå ut 

till de olika barnens inlärningspreferenser. Att den ”observerade läraren” verkligen gjorde detta på ett 

bra sätt är enligt mitt bedömande helt klart och utan tvekan så lever denna lärare upp till vad Howard 

Gardner (1992) säger när han förespråkar att elever bör erbjudas en mängd olika angreppsvinklar inom 

varje ämnesområde och att djupstudera teman genom en mängd olika ingångar. 

I Sverige förespråkas ”en skola för alla” och där Eva Hjärnö & Roger Säljö(2008) anser att man bara 

kan nå detta genom individualisering av undervisningen så i sin tur endast möjliggörs genom samarbete 

mellan lärare eller arbetslag, elev och föräldrar. Även om vi varierar vår undervisning så måste nå ut till 

samtliga elever oberoende av inlärningsstil. 

9. Sammanfattning 

Efter att ha studerat elevaktiviteter gällande ”Året runt i naturen” i såväl klassrumssituationer som ute i 

naturen så kan man klart se att eleverna var mer aktiva då de vistades utomhus.  

Under intervjuer med tre olika lärare som undervisar detta No-tema på detta stadium framgår att de är av 

den uppfattningen att eleverna lär sig bättre om naturen i naturen dvs. utomhus. 

Studier som gjorts både i Sverige och utomlands pekar också på att så skulle vara fallet vilket dock 

varken skolinspektionen eller Lgr11 tycks ta fasta på hur mycket utomhusvistelse och hur man ska 

utföra den är alltså ännu ett olöst och omtvistat ämne och borde tveklöst vara vara föremål för vidare 

framtida forskning. 
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Bilaga 1 Observation av årskurs 1, Naturvetenskap Datum Lektion  Period 
Perioder a´ 15min 

Tid i klassrum 

Lärare Obs. av period Total tid av obs. Elev Obs. av period Total tid av obs. 

Taltid   Taltid   

Skrivtid   Skrivtid   

 

Tid utomhus 

 Obs. av period Total tid av obs. 

Lärare   

Elev   

 

Interaktion i klassrum 

 Obs. av period Total tid av obs. 

Grupparbete/pararbete   

Diskussioner -lärare/elev, elev/elev   

Frågar/svarar   

Visar bildar/filmer/ljuduppspelningar   

 

Enskilt arbete 

 Obs. av period Total tid av obs. 

Ritar/skapar   

Skriver   

Letar fakta böcker/internet   

 

Utomhus 

 Obs. av period Total tid av obs. 

Gruppuppgift   

Diskussioner   

Frågor till läraren   

Svar på frågor från läraren   

Observerar   

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor ställda till lärarna: 

1. Hur gör du för att väcka intresse för detta ämne? 

2. Hur viktigt är det med utomhusstudier för förståelsen för årstidsväxlingar? 

3. Vilka är svårigheterna inne/ute? 

4. Vilka grupp-/ paruppgifter är bra vid utomhusstudier? 
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5. Vilka hjälpmedel använder du till detta tema? 

6. Vilka olika typer av ”experiment” brukar du göra med barnen? 

7. Hur mycket av undervisningen är förlagd till naturen? 

8. Brukar ni åka ut i naturen och vistas där under en hel dag? 

9. Vad händer om det regnar en sådan dag? 

10. Brukar du ”ta in” naturen i klassrummet genom att ta med t.ex. levande djur? 

11. Brukar ni odla växter tillsammans? 

12. Hur tar du upp allemansrätten på detta stadium? 

13. Hur tror du man kan uppnå respekt för naturen hos små barn? 

14. Vilka studiebesök brukar du göra med naturinslag? 

15. Besöker ni museer, t.ex. Riksmuseet? 

16. Går ni till Skansen etc.? 

17. Hur tror du intresset för naturen är hos dessa små barn? 

18. Har deras intresse för naturen ökat under ”naturtemats” gång? 

19. Tycker du att det från skolverket (Lgr11) borde tryckas mer på naturvistelse för små barn? 

 


