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Abstract 

Title: Science education in different learning environments – A comparative study with 

F-3 teachers from public respective I Ur och Skur management 

Author: Cecilia Ekberg, spring term 2016 

Supervisor: Henrik Bohlin 

The purpose of the study is to examine how teachers in grades F-3, in public schools and I Ur 

och Skur schools interpret the curriculum text regarding range of animals and plants in the 

environment in science instruction, and how they describe their work with this. The study will 

also study if the work in the field of animals and plants in the local environment differs 

between these types of school. The study is based on the following questions: 

1. What factors determine whether the teachers engage in teaching indoors or outside in the 

field of animals and plants?  

2. How do the teachers interpret the curriculum text that concerns the area of animals and 

plants in the environment?  

3. What are the learning opportunities that these teachers consider regarding the outdoor 

learning?  

4. What difficulties are the teachers reporting regarding the students learning?  

5. Are there differences between responding the teachers’ descriptions regarding the area of 

animals and plants in the environment than public schools and I Ur and Skur schools? If so, 

how? 

In this study, O'Brien and Murray's theoretical model has been used as a tool for the analysis. 

The method has a quantitative methodology, questionnaires, and a qualitative approach, 

interview. This is chosen to be used to find out how teachers in different school forms 

describe their work with animals and plants in the immediate environment. The result shows 

that the majority of teachers in both types of schools describe the use of the outdoor 

environment in connection with the training module. Teachers described the opportunities in 

all six categories from O'Brien and Murray's theoretical model (ref. O'Brien & Murray 2007, 

p. 255). The main difference between the different schools are the time devoted to teaching 

this module, were public teachers on average spend 10,5 hours/term while I Ur och Skur 

teachers on average spend 25 hours/term. 

Keywords: science education, public schools, I Ur och Skur schools, outdoor didactic 

Nyckelord: NO-undervisning, kommunal regi, I Ur och Skur regi, utomhusdidaktik 
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1. Inledning och bakgrund 

”Det är ute i verkligheten, i utemiljön, i landskapet som människor lär bäst. Det 

är där man upplever med alla sinnen och både ser, hör, känner, luktar, smakar 

och förnimmer. Det främjar både nyfikenhet, kreativitet och samarbete, väcker 

känslor och får oss att bry oss om vår miljö, natur- och kulturlandskapet och 

vår egen historia.” – Anders Szczepanski (Westerlund 2009, s. 14)  

Texten ovan är skriven av Anders Szczepanski och han är en av de främsta forskarna när det 

gäller utomhusdidaktik. Genom internationella studien Programme for International 

Assessment (PISA) har det visat sig att svenska elever har blivit sämre på naturvetenskap 

(Skolverket 2012, s. 96). Skulle deras intresse för ämnet kunna ökas genom just 

utomhusdidaktik?  

Innan jag började studera på lärarutbildningen så arbetade jag på en kommunal förskola, och 

strax därefter på en I Ur och Skur förskola. I Ur och Skurs verksamhet bygger på att 

undervisningen sker i naturen. Där och då uppmärksammade jag en skillnad mellan dessa 

förskolor, och det var att barnen inom I Ur och Skur förskolan var ute avsevärt mycket mer än 

barnen förskolan inom den kommunala förskolan. Detta har även stärkts genom tidigare 

studier. Emelie Almgren och Maria Andersson, två lärarstudenter från Uppsala Universitet, 

uppmärksammade att I Ur och Skur förskolor dagligen är utomhus 3 timmar mer än 

kommunala förskolor (Almgren & Andersson 2012, s. 30).  

Under min studietid har jag varit intresserad av just utomhusdidaktik och därför riktar jag nu 

mitt fokus mot skolvärlden för att se om det är en skillnad även här, mellan kommunala skolor 

och I Ur och Skur skolor. Jag vill undersöka hur F-3 lärare arbetar med NO-området djur och 

växter i närmiljön, vilket är ett krav i läroplanen att undervisningen ska innehålla.  

1.1 PISA  

I Sverige finns det internationella studier som har gjorts utifrån elevers kunskap inom 

naturvetenskap, och en av dessa är Programme for International Assessment (PISA). Syftet 

med PISA har varit att undersöka länders svaga respektive starka sidor, vilket i längden kan 

leda till en förbättrad skola. PISAs huvudfokus har varit att undersöka hur elever bemästrar 

naturvetenskap som är av värde i vardagliga situationer, ofta utanför skolans värld. Svenska 

skolor, både kommunala och friskolor, har deltagit fem gånger i PISAs undersökning och 

majoriteten av eleverna som har deltagit har gått i årskurs 9. År 2012 deltog 4736 elever i 209 
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svenska skolor. Resultaten visar att fram till 2006 låg svenska elevers kunskapsresultat inom 

naturvetenskap över det genomsnittliga resultatet, medan år 2009 så hamnade svenska elevers 

resultat under genomsnittet. Resultatet av PISA 2012 visar att svenska elevers resultat 

fortsätter att sjunka kontinuerligt. (Skolverket 2012, s. 3, 6, 10, 14, 21, 84). Anledningen till 

varför denna studie har undersökts är för att den uppmärksammar att elevers kunskapsnivå 

inom NO-undervisning behöver förbättras. Naturvetenskap grundläggs i tidiga år (Skolverket 

2011c, s. 10), och därför är studiens fokus på hur F-3 lärare arbetar med detta.  

1.2 Barns naturkontakt minskar 

I rapporten Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för 

barns hälsa och miljöengagemang, utgett för Naturvårdsverket, har fyra forskare undersökt 

vad forskningen pekar på om villkoren för barns naturkontakt idag. Resultatet visar att allt fler 

barn har mindre kontakt med naturen idag än tidigare och en anledning sägs kunna vara att 

dagens föräldrar tillbringar mer tid inomhus än utomhus, vilket i längden bidrar till att barnen 

får bristande erfarenhet och kunskap om naturen. I förlängningen kan detta innebära att det 

finns en okunskap och osäkerhet om den natur som omger oss. När det gäller yngre barn så 

närmar sig de ofta sin omgivning på ett naturligt och utforskande sätt, men ju äldre barnen blir 

desto mer behövs vägledning för att de ska etablera och utveckla naturkontakten. Därför har 

skolan en viktig roll i att bidra till att eleverna skapar en positiv upplevelse av sin närmiljö 

och att de är engagerade för miljön i det långa loppet. Skolan bör därför dra nytta av de 

möjligheter som ges utomhus (Mårtensson m.fl., s. 4, 10, 22, 55).  

1.3 Läroplan 

Under 1960-talet skedde majoriteten av undervisningen i klassrummet. Däremot fanns ett 

ämne där eleverna gavs möjlighet att ha undervisning utomhus, och det var hembygdskunskap 

(Hartman 2012, s. 41, 75). Hembygdskunskap var nutidens NO-undervisning (biologi) och 

här fick de yngsta eleverna möjlighet att undervisas i omgivningsorientering för att få större 

kunskap om naturen (NE 2015). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att 

undervisningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Undervisningen ska utformas efter fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 

tillsammans skapar en helhet. All undervisning skall utgå från läroplanen, detta gäller både 

kommunala skolor och friskolor. Begreppet NO-undervisning används inom årskurserna F-3 

som ett sammanfattande område för ämnena biologi, fysik och kemi och under biologi 
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betonas att eleverna ska få kunskap om naturen och människan för att kunna påverka sitt 

välbefinnande och kunna bidra till en hållbar utveckling. Det står även att eleverna ska ges 

möjlighet att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturveten-

skapligt innehåll. I kunskapskravet för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 står det att 

eleven ska kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och 

utforskande av närmiljön (Skolverket 2011a, s. 7, 10, 111, 115). Under centralt innehåll inom 

NO och främst biologi, står det att undervisningen för årskurs 1-3 bland annat skall behandla: 

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

namn på några vanligt förekommande arter. (Skolverket 2011a, s. 112). 

Till varje kursplan har Skolverket gett ut ett kommentarmaterial som riktar sig till lärare och 

rektorer, med syfte att ge en bredare och djupare förståelse för vad som står i läroplanen. I 

materialet Kommentarmaterial till kursplanen i biologi beskrivs begreppet närmiljö som 

lättillgängliga friluftsområden, lekparker, zoologiska och botaniska trädgårdar eller andra 

miljöer som eleverna är bekanta med. Inom kategorin djur och växter i närmiljön betonas att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett språk för att samtala om de djur och växter som är 

vanliga i deras närmiljö. Elevernas tidigare erfarenheter och förväntningar spelar stor roll på 

hur de upplever naturen. Vissa känner stor säkerhet över att vistas i skogsmiljö medan andra 

kan vara mer ängsliga att lämna upptrampade stigar. Därför är det extra viktigt att eleverna får 

utforska naturen tillsammans och ges en vana av att visas utomhus, där eleverna tillsammans 

med sina sinnen får uppleva djur och växter, exempelvis känna hur det känns att hålla en 

groda eller snigel i handen (Skolverket 2011b, s. 4, 15ff).  

Genom läroplanen och det tillhörande kommentarmaterialet beskrivs att eleverna ske ges 

stimulerande och upplevelsebaserad NO-undervisning i sin närmiljö (ref. Skolverket 2011a, s. 

115), (ref. Skolverket 2011b, 19). Men går det att utforska naturen i ett klassrum eller kan 

man läsa mellan raderna att en del av undervisningen inom biologi måste ske utomhus? 

1.4 Utomhusdidaktik 

Anders Szczepanski menar att utomhusdidaktikens kärna är att använda upplevandebaserade 

och platsrelaterade förstahandserfarenheter utomhus. Utomhusdidaktik i den fysiska och 

levande miljön ökar motivationen och förståelsen för omvärlden samt bidrar till ett större 

ordförråd genom direkt kontakt med verkligheten. Dessutom ökar vår minnekapacitet genom 

att flera sinnen aktiveras och stimuleras, exempelvis lukt, smak, känsel, syn- och 

hörselintryck. Inom utomhusdidaktik använder man både grov- och finmotoriska övningar. 
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För att främja lärandet behöver det vara platsrelaterat, verklighetsanknutet och 

upplevelsebaserat (Szczepanski 2007, s. 10-17, 26, 28). 

1.5 I Ur och Skur 

Friluftsfrämjandet har bedrivit verksamheten I Ur och Skur inom barnomsorg och skola sedan 

1980-talet. Den första I Ur och Skur skolan startade 1995 och sedan dess har antalet växt och 

idag finns åtta skolor i Sverige. Ledorden inom denna pedagogik är natur, friluftsliv, 

utomhusdidaktik och upplevelsebaserat lärande. Pedagogiken handlar inte endast om att ha en 

stor del av undervisningen utomhus utan det handlar mer om att eleverna får nyttja naturens 

miljöer och material tillsammans med sina sinnen. Verksamheten behöver också ha en 

inomhusmiljö där eleverna kan arbeta med de moment som lämpar sig bäst just inomhus. 

Undervisningen bör bedrivas där den lämpar sig bäst, antingen i utomhus- respektive i 

inomhusmiljö. I Ur och Skurs pedagogik ska genomsyra samtliga ämnen och all verksamhet i 

så stor utsträckning som möjligt. Metoderna syftar till att intressera, stimulera och aktivera 

eleverna genom eget lärande. Teori och praktik ska kopplas samman för att skapa samband 

och helhet. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över vad de har lärt och känt 

tillsammans med resterande elever och ledare (Westerlund 2009, s. 4, 5, 6, 16, 19-27). 

1.6 Undersökningen 

Studien kommer att studera hur lärare, inom kommunal respektive I Ur och Skur regi, 

beskriver hur de arbetar med momentet djur och växter i närmiljön för att främja elevernas 

lärande och varför på just det sättet. Anledningen till att dessa två skolformer jämförs, är för 

att I Ur och Skur verksamheten utgår från en undervisning som sker utomhus med grund inom 

friluftsliv, medan kommunala skolor inte har den inriktningen. Kunskapsbehovet, som 

förhoppningsvis kan täckas med denna studie, är att en kartläggning sker av hur lärare inom 

kommunal respektive I Ur och Skur regi, arbetar med området djur och växer i närmiljön för 

att tydliggöra om det finns skillnader mellan dessa. Dessutom har jag har inte funnit någon 

kartläggning av hur F-3 lärare arbetar med just djur och växter i närmiljö. Studien kan tänkas 

vara intressant för de lärare som arbetar inom F-3, och som vill känna sig mer säkra på hur 

området djur och växter i närmiljön kan planeras och tolkas.  
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2. Syfte & frågeställning 

Syftet är att undersöka hur F-3 lärare, i kommunal respektive I Ur och Skur regi, tolkar 

läroplanstexten gällande området djur och växter i närmiljön inom NO-undervisning och hur 

de beskriver sitt arbete med detta. Studien kommer även belysa om lärarna beskriver liknande 

möjligheter eller svårigheter inom detta NO-område och om det skiljer sig mellan regierna. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

1. Vilka faktorer avgör om lärarna bedriver undervisningen inomhus eller utomhus inom 

området djur och växter i närmiljön?  

2. Hur tolkar lärarna läroplanstexten som berör området djur och växter i närmiljön? 

3. Vilka möjligheter till lärande anser dessa lärare att utomhusdidaktiken ger? 

4. Vilka svårigheter kring elevernas lärande finns? 

5. Skiljer sig de tillfrågade F-3 lärarnas beskrivningar när det gäller området djur och 

växter i närmiljön mellan kommunal respektive I Ur och Skur regi? I så fall hur? 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för vilken tidigare forskning som ligger till grund för denna studie. 

Nedan beskrivs studier som täcker in undervisning som sker inomhus och utomhus.  

Jan Håkansson, lektor, har i sin studie Structured teaching and classroom management – the 

solution for the decline of Swedish school results? Conclusions drawn from a comparative 

meta-synthesis of teaching and learning undersökt hur undervisning i svenska skolor 

framskrivs i 43 tidigare forskningsstudier. Syftet med studien var även att undersöka om 

strukturerad undervisning, som kortfattat innebär att eleverna ges ett kontinuerligt och aktivt 

lärarstöd för att de ska kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, är ett sätt att nå 

bättre resultat. Håkansson hävdar att en god undervisning kräver att lärare och elever har en 

god relation, och att det sker interaktivt samspel och kommunikation mellan parterna. Det är 

också viktigt att läraren känner sig trygg i sin ledarskapsroll så att eleverna får en 

undervisning som är utformad utifrån elevernas behov och förståelse. Att ha en strukturerad 

undervisning som innehåller interaktion och kommunikation i klassrummet verkar vara 

avgörande för att nå bra resultat i skolan (Håkansson 2015, s. 584-595). 

I studien Signs of taste for science: a methodology for studying the constitution of interest in 

the science classroom skriver Per Anderhag, disputerande professor, P-O Wickman, professor 

inom pedagogik, och Karim Hamza, universitetslektor, om hur ett klassrumsklimat kan vara 

inom NO. Syftet med studien var att undersöka hur elevers intresse för naturvetenskap 

utvecklas i klassrumssituationer, hur elever uppfattar och lär sig i klassrummet och hur de 

uppfattar värden och normer inom NO. Forskarna observerade elever i åk 7-9 och hur och på 

vilken nivå de kommunicerar i klassrummet när det gäller NO-undervisning. Resultatet visar 

att om läraren är medveten om elevernas kunskapsnivå och tidigare erfarenheter och 

metodval, kan läraren lättare hjälpa eleverna att förstå och uppskatta NO. För att skapa en 

stimulerande NO-undervisning så måste läraren kunna reflektera över klassrumsklimatet, 

exempelvis om eleverna känner sig trygga att svara, om undervisningen varieras, hur läraren 

stöttar de elever som har svårt att förstå NO och om elever ges möjlighet att få tolka innehållet 

(Anderhag m.fl. 2015, s. 343-364).  

En studie från Skottland heter I Ur och Skur ”Rain or Shine” och är gjord av Juliet 

Robertson, författare inom utomhusdidaktik samt en högt uppsatt utbildningskonsult i 

Skottland. Syftet med studien var att undersöka I Ur och Skur pedagogiken genom 

observation på I Ur och Skur förskolor och I Ur och Skur skolor i Sverige samt intervju med 
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pedagogerna som arbetar där. Robertson ifrågasätter varför många skolor ofta är uppbyggda 

utifrån tanken att eleverna ska läsa sig till kunskapen, när resultatet visar att eleverna ta till sig 

kunskapen genom att få vara utomhus och uppleva omgivningen. Länder runt om i världen 

inspireras av denna pedagogik, bland annat Japan, Tyskland och Ryssland. Robertson 

upptäckte att skogen är en oerhört viktig plats för skolor med I Ur och Skur pedagogik som 

ger möjlighet till lek och lärande och där även den mesta av undervisningen sker. I skogen 

sker ofta strukturerade och vuxenledda aktiviteter där eleven får stöd i sitt lärande. Materialen 

som används i undervisningen är till stor del från naturen. Robertson märkte också att det är 

mer personaltätt inom I Ur och Skur (Robertson 2008, s. 1-17).  

De amerikanska forskarna Liz O´Brien och Richard Murray har gjort studien “Forest School 

and its impact on young children: Case studies in Britain”. Studiens syfte var att undersöka en 

Forest School i Storbritannien och undersöka 24 elever, 5-9 åringar, och se hur respektive vad 

eleverna utvecklade under åtta månader. Metoden som användes i studien var observation av 

eleverna där deras förändringar antecknades samt intervju med lärare och föräldrar om hur de 

tror att Forest School gynnar eleverna. Resultatet visade att Forest School bland annat ökade 

elevernas intresse för naturvetenskap, deras sociala- och språkliga kompetens ökade samt att 

de blev mer motiverade och koncentrerade. Genom att undervisningen sker utomhus, ges 

eleverna möjlighet att få tillgång till och bli bekant med skogsmark på en regelbunden basis, 

där teoretiska och praktiska färdigheter lärs ut. Den avslappnade och fria miljön i skogen ger 

eleverna de bästa förutsättningarna att lära sig genom att använda kroppens alla sinnen 

(O´Brien & Murray 2007, s. 249-263).  

På Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) finns 36 publicerade studier som berör 

pedagogiken I Ur och Skur, där en av dessa är jämför kommunala respektive I Ur och Skur 

skolor (DiVA, 2015). Lärarstudenterna Sanna Andersson och Helén Svensson har i C-uppsats 

Läs- och skrivinlärning: En jämförande studie av metoder och lärmiljöer i traditionell 

förskoleklass och I Ur och Skur, undersökt två I Ur och Skur förskoleklasser och två 

traditionella förskoleklasser utan någon pedagogisk inriktning. Genom intervjuer med lärarna 

och observation av undervisningstillfällen framkom resultatet att arbetsätten inte skiljer sig åt 

när det gäller läs- och skrivinlärning utifrån de olika skolformerna. Den största skillnaden var 

att inom den traditionella skolformen var det mer skollikt. Där var undervisningen förlagd 

inomhus och eleverna vistades utomhus bara vid raster och vid enstaka tillfällen varje termin. 

Inom I Ur och Skur skedde undervisningen både inomhus och utomhus, där lärarna lika gärna 

kunde ta med sig materialet ut(Andersson & Svensson 2013, s. 6, 7, 37, 41ff).  
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4. Teorianknytning 

I detta stycke beskrivs vilka teoretiska utgångspunkter som denna studie har. Teorin tar 

avstamp i ett utomhusdidaktiskt perspektiv och följer därefter in i O’Brien och Murrays teori. 

O’Brien och Murrays teori utgår från en studie som har undersökt vad utomhusdidaktik kan 

ge för möjligheter för lärandet. Nedan beskrivs mer utförligt vad denna teori innebär. 

4.1 O’Brien och Murrays teori  

Genom studien Forest School and its impact on young children: Case studies in Britain 

undersökte de amerikanska forskarna Liz O´Brien och Richard Murray vilka möjligheter 

utomhusdidaktik kan ha för elevernas lärande. De kom fram till att följande sex kategorier 

gynnades av utomhusundervisning; självförtroende, sociala förmågor, språk och kommunika-

tion, motivation och koncentration, fysiska förmågor samt kunskap och förståelse. Dessa sex 

kategorier uppfattas som en sorts mål för lärandet, att det är dessa områden som eleven genom 

undervisning bör utveckla. O’Brien och Murrays visade att när det gäller kognitiva effekter så 

började eleverna få en bättre förståelse för miljön och började komma ihåg namnen på 

exempelvis växter. Allt fler elever utvecklade även en respekt för miljön och de lärde sig 

också hur man ska ta hand om djur och växter i sin närmiljö på bästa vis. Elevernas sociala 

förmågor utvecklades när de samarbetade tillsammans med andra och genom att de vistades 

utomhus använde eleverna ett mer beskrivande språk. I studien framkom även att elevernas 

fysiska färdigheter utvecklades. Eleverna gjorde framsteg när det gällde uthållighet och gjorde 

även förbättringar inom både fin- och grovmotoriken (O´Brien & Murray 2007, s. 249-263). 

Utifrån dessa sex kategorier har de skapat en tabell (se figur 1) och det är denna tabell som 

ligger till grund som teori för även denna studie. Anledningen till varför just O’Brien och 

Murrays teoretiska modell kommer att användas som teori är för att den har undersökt vilka 

möjligheter som finns för elevernas lärande. Dessutom kommer den vara användbar för denna 

studie, då momentet djur och växter i närmiljön delvis måste ske utomhus för att 

kunskapsmålet ska uppnås.  

I O’Brien och Murrays studie observerade de under 9 månader hur eleverna gynnades av 

utomhusdidaktik och hur de utvecklades inom de olika kategorierna. I denna studie har fokus 

istället riktats åt lärarnas beskrivning av hur eleverna uppnår dessa sex kategorier inomhus 

respektive utomhus, genom arbetet med djur och växter i närmiljön. Dessa två studier har 

alltså haft elevperspektiv respektive lärarperspektiv. Trots olika undersökningsområden har vi 

använt samma teori. En möjlighet med att undersökningarna har olika perspektiv kan vara att 
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det ändå blir ett liknande resultat när gäller de sex kategorierna. Eventuellt kan även O’Brien 

och Murrays kategorier stärkas om lärarna i denna studie betonar dessa. En svårighet med att 

vi har haft olika perspektiv kan vara om de motsäger varandra, och att denna studie inte får 

fram liknande resultat som O’Brien och Murray. Detta skulle kunna innebära att deras teori 

enbart går att använda om man observerar just elever, och inte som i detta fall lärarnas 

beskrivningar av elevernas utveckling. 

Figur 1 är direktöversatt från O´Briens och Murrays studie (O´Brien & Murray 2007, s. 255). 

Själva empirin kommer att delas in under de olika underkategorierna. 

FIGUR 1. O’BRIENS OCH MURRAYS TEORI 

 1. Självförtroende 2. Sociala förmågor 3. Språk och 

kommunikation 

Innebär: Kännetecknas av 

självkänsla som 

kommer från barn 

som har frihet, tid 

och utrymme att lära 

sig, växa och visa sin 

självständighet. 

 

Kännetecknas av en 

ökad medvetenhet att 

se sin egen del men 

även förstå att sina 

egna val kan påverka 

de i sin omgivning. 

Att eleverna i 

verksamheten kan 

samarbeta med andra, 

exempelvis jämnåriga 

och vuxna. 

Kännetecknas av 

användandet av en mer 

sofistikerad användning av 

både tal- och skriftspråk.  

Upplevelser som barn får 

kan stimulera och inspirera 

samtal bland barn som 

annars är ovilliga att föra en 

meningsfull dialog med 

jämnåriga och vuxna. 

 

 
4. Motivation och 

koncentration 

5. Fysiska förmågor 6. Kunskap och förståelse 

Innebär: Kännetecknas av att 

eleverna har en vilja 

att delta i 

undersökande 

lärandeaktiviteter 

samt har en förmåga 

att koncentrera sig 

på specifika 

uppgifter. 

Kännetecknas av 

utvecklingen av fysisk 

uthållighet och 

grovmotorik samt 

utveckling av 

finmotorik. 

Kännetecknas av en respekt 

för miljön och ett intresse i 

deras naturliga miljö: att 

göra observationer och 

insikter på naturliga 

fenomen som 

säsongsmässiga förändringar 

och förmågan att identifiera 

olika arter av flora och 

fauna. Detta kan återspeglas 

i förbättrad akademisk 

uppnå. 
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5. Metod och material 

I detta stycke beskrivs vilka metoder som har använts i studien. Denna studie består av en 

enkätundersökning samt intervjuer med lärare. Nedan står mer om metodvalen. 

I denna studie har kvantitativ metod och kvalitativ metod används. Syftet med enkät-

undersökningen var att få en generell bild av lärarnas beskrivning av varför undervisningen 

sker inomhus eller utomhus, hur lärarna tolkar läroplanstexten, vilka möjligheter som 

utomhusdidaktiken ger till lärande, vilka svårigheter som finns kring elevernas lärande och 

om det finns skillnader mellan regierna. Syftet med intervjuerna var att kunna fördjupa det 

som uppkommit i enkäten och kunna ställa frågor kring det som varit oklart. Syftet med båda 

metoderna har även varit att kunna se mönster, exempelvis hur läroplanen tolkas.  

5.1 Enkäten: material och genomförande 

I denna studie har en kvantitativ metod använts, som innebär att det är stora urval och att man 

analyserar tal eller siffror. Syftet med att använda just enkätundersökning har varit att få ett 

större empiriunderlag och få in så många svar som möjligt, och utifrån de medverkandes svar 

hitta mönster (ref. Larsen 2009, s. 22, 40). Då 55 lärare har deltagit i denna studie blir den på 

så vis mer tillförlitlig och ger även större möjlighet att jämföra lärares svar med varandra. 

För att urvalet ska vara representativt så har lärare, från 6 städer från Lund till Piteå, från både 

kommunal och I Ur och Skur regi fått delta. Eftersom det enbart finns åtta I Ur och Skur 

skolor kartlades var dessa var belägna först, och därefter de kommunala skolorna i samma 

städer. Orsaken till varför samma städer valdes inom båda regierna var för att få så lika 

förutsättningar som möjligt, exempelvis att städerna har olika sorters klimat. Lund respektive 

Piteå har olika förutsättningar ur ett klimatperspektiv, vilket i sin tur kan innebära att med 

arbetet med djur och växter i närmiljön kan se olika ut beroende på var skolan är belägen.  

För att lättare kunna skilja på svaren från lärare som arbetar i de olika skolformerna skapades 

två enkäter via Google Formulär; https://www.google.se/intl/sv/forms/about/. Enkäterna 

bestod av 12 frågor (Se bilaga 1) och såg likadana ut med samma frågor oavsett om den var 

riktad mot kommunal respektive I Ur och Skur regi. Enkäten gav både kvantitativ data, där 

lärarna fick klicka i färdiga svar, och kvalitativ data, där lärarna själva fick utveckla sitt svar 

mer utförligt. Det är fördelaktigt att kombinera öppna och slutna frågor i en enkät då de två 

sätten kompletterar varandra (Larsen 2009, s. 48). Själva urvalet av lärare består av lärare som 

hösterminen 2015 är lärare i årskurs F-3, inom kommunal respektive I Ur och Skur regi. 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/
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Lärarnas mejladresser har jag fått via rektorerna på skolan de arbetar på eller via skolornas 

hemsidor. Därefter fick lärarna ett informationsmejl (Se bilaga 2) med en förfrågan om 

deltagandet i enkäten. De enkäter som har inkommit efter den 10/11-15 har inte använts.  

 I Ur och Skur skolor - Först gick jag in på Friluftsfrämjandets hemsida för att se vilka 

skolor som var anknutna till I Ur och Skur (Friluftsfrämjandet 2015). Därefter gick jag in på 

varje enskild skolas hemsida och kontaktade samtliga F-3 lärare. På vissa skolor fanns enbart 

rektorns mejladress eller telefonnummer och då kontaktade jag rektorn för att höra om lärarna 

var intresserade av att delta i min studie, vilket gjorde att de vidarebefordrade mejlet om 

enkätundersökningen till lärarna.  

Kommunala skolor - Först gick jag in på varje hemsida för respektive stad och i Stockholm 

valdes tre kommuner ut, där de tre I Ur och Skur skolorna var belägna. På kommunens 

hemsida var ofta skolorna sorterade utefter om de var kommunala skolor eller friskolor. De 

var också sorterade i bokstavsordning och på grund av detta valdes den första kommunala 

skolan ut. Därefter kontaktas de F-3 lärare som arbetade i dessa skolor. De skolor som inte 

hade mejladresser till lärare tillgängliga via hemsidan valdes därför bort.  

FIGUR 2. MATERIALÖVERSIKT ENKÄTDELTAGANDE 

Regi: Tillfrågade: Deltagande: Bortfall: 

I Ur och Skur 38 st. 23 st. (61 %) 15 st. (39 %) 

Kommunal 235 st. 32 st. (14 %) 203 st. (86 %) 

 

5.2 Intervjuer: material och genomförande 

Intervjuer kan vara både kvantitativa och kvalitativa. I denna studie har kvalitativa intervjuer 

använts, där syftet har varit att fördjupa enkätsvaren. Intervjuer räknas som en kvalitativ 

metod, där syftet är att undersöka hur människor beskriver eller upplever något (Larsen 2009, 

s. 22). Studien omfattar intervjuer med fyra verksamma lärare från tre olika skolor som ligger 

i Stockholm stad, där två lärare arbetar på inom I Ur och Skur regi och två lärare i en 

kommunal regi. Syftet med att intervjua lärarna var att få en djupare förståelse av den tidigare 

enkätundersökningen och utveckla det som framkom i enkäten. Jag kom i kontakt med de fyra 

lärarna genom att jag ringde till de skolor som de arbetar på, inom Stockholmsområdet. 

Samtliga lärare har även deltagit i den tidigare enkätundersökningen, vilket dubbelkollades 

innan intervju bokades. Intervjun (Se bilaga 3) bestod av semistrukturerade samtal, där jag 

kunde ställa följdfrågor för att få större insikt i hur de upplevde arbetet med djur och växter i 
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närmiljön. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon för att kunna få bästa möjliga 

underlag för senare bearbetning (Dalen 2007, s. 33), vilket lärarna fick ge sitt samtycke till.  

I Ur och Skur skolor - Tre skolor i Stockholms stad har getts möjlighet att delta i enkät-

undersökningen och jag valde att kontakta den skola där flest lärare hade svarat på enkäten. 

Jag ringde till skolan den 6/11-15 och frågade om det fanns någon lärare som hade deltagit i 

min enkät som skulle vilja delta i en intervju. Det resulterade i att två lärare ville delta. 

Därefter skickade jag ut ett mejl med information inför intervjun. En intervju gjordes hemma 

hos en lärare, medan den andra intervjun skedde över telefon.  

Kommunala skolor - Åtta skolor i Stockholms stad har getts möjlighet att delta enkät-

undersökningen. Den 6/11-15 kontaktade jag två skolor via telefon och frågade om det fanns 

någon lärare som hade deltagit i enkätundersökningen som ville delta i en intervju. En lärare 

från vardera skola valde att ställa upp. Därefter mejlade jag ut ett mejl med information inför 

intervjun. Båda dessa intervjuer skedde i de skolor de arbetade i.  

FIGUR 3. INTERVJUINFORMANTER 

Då de intervjuade lärarna är anonyma så används fingerade namn. För att lättare kunna skilja 

dem åt används namnen Inger och Isa för lärarna från I Ur och Skur regi, respektive Klara och 

Kajsa för lärarna från Kommunal regi. Inger och Isa arbetar åldersintegrerat vilket innebär att 

elever från olika årskullar går i samma klass. Klara och Kajsa arbetar åldershomogent vilket 

innebär att alla elever i en klass är från samma årskull.  
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5.3 Tillförlitlighet och bortfallsanalys 

I enkäten fick lärarna under fråga 1 (Bilaga 1) förtydliga om de arbetar i förskoleklass, årskurs 

1, årskurs 2 eller årskurs 3 för att säkra att det var en F-3 lärare som deltog i enkäten.  

Troligen är det de lärare som är positiva till området djur och växter som har bemödat sig om 

att fylla i enkäten och som även tackade ja till intervjun.  Att bortfallet var mycket större från 

lärarna från kommunal regi (Figur 2) har säkerligen påverkar resultatet. 61 % av de tillfrågade 

I Ur och Skur lärarna valde att delta respektive 14 % av de tillfrågade lärarna från kommunal 

regi. Det är ett stort bortfall när det gäller lärarna från kommunal regi. En möjlig orsak skulle 

kunna vara att lärare inom kommunal regi tillhör majoriteten av skolor i Sverige och att de 

inte känner samma behov av att delta i undersökningar och ”visa” upp sin regi på samma sätt 

som lärarna inom I Ur och Skur. En annan orsak skulle kunna vara att lärarna inom kommunal 

regi inte känner sig lika säkra inom ämnet och att 86 % därför valde att avstå.  

5.4 Analys 

Analysen är uppdelad i två delar där den första delen är resultat från enkätundersökningen 

medan den andra delen behandlar resultatet från intervjuerna. Analysen av empirin utgår från 

en innehålls- och samtalsanalys som har använts för att finna mönster mellan lärarnas 

beskrivningar och se om eventuella likheter och skillnader finns mellan de olika regierna. 

Larson menar att en innehålls- och samtalsanalys är ett bra sätt att analysera sitt empiriska 

underlag på, då samtalen först transkriberas till text och därefter delas upp i teman. I detta 

kommer dessa teman bestå av O’Brien och Murrays sex kategorier (Figur 1). Resultatet ställs 

sedan succesivt mot teoretiker och tidigare forskning (ref. Larsen 2009, s. 60, 101, 102).  

5.5 Forskningsetik 

Denna studie utgår från de fem etiska krav som studien bör följa när människor medverkar i 

en studie (Dalen 2007, s. 20-21). Innan lärarna deltog i enkätundersökningen blev de 

informerade via mejl om att syftet med det självständiga arbetet var att undersöka hur F-3 

lärare undervisar inom området djur och växter i närmiljö, inom NO-undervisning (Se bilaga 

1). De informerades också om att deltagandet var frivilligt och att undersökningen utgick från 

konfidentialitetskravet, som innebär att lärarens och de omnämna elevernas namn förblir 

anonyma. De informerades även om att när de deltar i enkäten så samtycker de till att jag får 

använda materialet till min studie. Lärarna fick också information om nyttjandekravet som 

innebär att jag enbart kommer att använda materialet till mitt självständiga arbete. 
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6. Analys och resultat  

I detta avsnitt redogörs för resultatet av enkäten och intervjuerna, som integreras med teori 

och tidigare forskning. Här presenteras hur F-3 lärarna i kommunal respektive I Ur och Skur 

regi tolkar läroplanstexten gällande området djur och växter i närmiljön inom NO-

undervisning och hur de beskriver själva arbetet. I avsnitt 6.1 presenteras resultatet från 

enkätundersökningen. I avsnitt 6.2 presenteras resultatet från intervjuerna, där empirin har 

delats in i O’Briens och Murrays sex kategorier; självförtroende, sociala förmågor, språk och 

kommunikation, motivation och koncentration, fysiska förmågor samt kunskap och förståelse. 

Under resultatets gång jämförs de möjligheter och svårigheter som lärarna beskriver samt 

eventuella likheter eller skillnader mellan regierna. 

6.1 Resultat från enkätundersökningen 

Under avsnitt 6.1 presenteras resultatet från enkätundersökningen. 

FIGUR 4. ÅRSKURSER SOM LÄRARNA ARBETAR I 

 

Figur 4. Svar på frågan: ”Vilken årskurs arbetar du i?”. Lärarnas svar är uppdelat utifrån 

om lärarna arbetar inom kommunal eller I Ur och Skur regi.   

Lärarna som har deltagit i denna studie arbetar från förskoleklass till årskurs 3, där några 

lärare arbetar i åldersintegrerade årskurser. Majoriteten av lärarna inom kommunal regi 

arbetar i årskurs 3 (34 %) och inom I Ur och Skur regi i årskurs 1 (35%) (Figur 4). 
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6.1.1 Tid som ägnas 

FIGUR 5. TID SOM ÄGNAS ÅT DJUR OCH VÄXTER I NÄRMILJÖN 

 

Figur 5. Svar på frågan: ”Hur många timmar ägnas i genomsnitt varje termin åt djur och 

växter i närmiljö inom NO-undervisningen?”. Lärarnas svar är uppdelade utifrån den regi de 

arbetar i. 

Diagrammet visar att lärare i kommunal regi ägnar färre timmar åt djur och växter i närmiljön 

än lärare inom I Ur och Skur regi (Figur 5). Genom att analysera samtliga lärares alternativ 

har ett genomsnittsvärde räknats ut. Alternativet ”Vet ej” har däremot inte kunnat beräknas in 

i genomsnittstiden, därför grundar sig genomsnittstiden på alternativen 0-45 h. Den 

genomsnittliga tiden som en lärare i kommunal regi i genomsnitt ägnar åt djur och växter i 

närmiljön är 10,5 h/termin medan en lärare inom I Ur och Skur regi ägnar 25 h/termin. Här 

syns en tydlig skillnad med att lärare inom I Ur och Skur ägnar mer än dubbelt så mycket tid 

åt området djur och växter i närmiljön, än lärare inom kommunal regi.  

Några lärare skrev i enkäten att det var svårt att uppskatta hur mycket tid som ägnas åt detta 

moment. Detta var även något som Inger förtydligade i intervjun:  

Det är väldigt svårt att säga exakt det momentet, för att det blir alltid integrerat när vi är ute, eller då kan 

man bocka av, eller få in i såhär kursmål bara när man är i naturen och tar upp det som händer. Ja men allt 

ifrån årstider, eller djur man råkar se och träffa på och dom blir intresserade av. Så det är svårt att säga en 

viss tid. (Inger, 2015-11-12) 

Resultatet av figur 5 visar även att majoriteten av lärarna inom kommunal regi ägnar 0-10 h 

(snitt 5 h) åt området djur och växter i närmiljön medan majoriteten av lärarna inom I Ur och 
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19% 

67% 

14% 

Figur 6. A 
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4% 
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Skur regi ägnar 26-35 h (snitt 30,5). Det innebär att majoriteten av lärare inom I Ur och Skur 

lägger 510 % mer tid av sin undervisning åt djur och växter i närmiljön än majoriteten 

kommunala lärare.  

Ett antagande är att det skulle kunna finnas ett samband mellan att de lärare som ägnar mer tid 

åt detta område (Figur 5), även har högre kvalitet på sin undervisning då de mer ingående 

hinner gå igenom det som läroplanen hänvisar till. Till exempel hur djur och växter kan 

sorteras, grupperas och artbestämmas (ref. Skolverket 2011a, s. 112). Av tiden att döma, kan 

det ur ett didaktiskt perspektiv å ena sidan innebära att elever inom I Ur och Skur regi ges 

större möjlighet att ha undervisning med momentet djur och växter i närmiljön, än elever 

inom kommunal regi. Å andra sidan kan det kanske innebära att elever som går inom I Ur och 

Skur eventuellt ges mindre tid i andra ämnen, exempelvis engelska som ofta sker inomhus. 

Men det är inget som denna studie kan stärka då detta inte har undersökts. 

6.1.2 Lärandemiljön 

FIGUR 6. VAR UNDERVISNINGEN SKER  

 

 

 

 

 

Figur 6.A. Lärare i   Figur 6.B. Lärare  Figur 6.C. Lärare inom 

båda skolformer.   inom kommunal regi.  I Ur och Skur regi.  

Svar på frågan :”Var undervisar du helst när det gäller undervisning med momentet djur och 

växter i närmiljön?”. 

Figur 6.A visar att majoriteten av lärarna inom båda regier väljer att ha undervisningen 

utomhus (67 %). Allt fler kommunala lärare väljer att bedriva undervisningen inomhus i 

jämförelse mot I Ur och Skur lärare (Figur 6.B och figur 6.C). Procentuellt sett väljer allt fler 

I Ur och Skur lärare att undervisa utomhus än kommunala lärare, vilket i sig kanske inte är så 

iögonfallande då I Ur och Skurs inriktning är just utomhuspedagogik. Det är även fler 
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kommunala lärare som föredrar ett kombinerat arbetssätt med inomhus- och utomhusmiljö, än 

I Ur och Skur lärare.  

Utifrån enkätsvaren uppkom alltså tre olika lärmiljöer som lärarna helst har undervisningen i, 

nämligen inomhus, utomhus samt kombinerad inomhus och utomhus. Att ha undervisning 

inomhus kan innebära att en interaktion och kommunikation sker mellan eleverna och läraren, 

att undervisningen är utformad utifrån elevernas behov och förståelse (Håkansson 2015, s. 

595). Undervisning som bedrivs utomhus i närmiljön har positiva effekter på bland annat 

elevers intresse för naturvetenskap, ökad motivation och koncentration, större 

begreppsförståelse samt kunskap och förståelse för sin närmiljö (O´Brien & Murray 2007, s. 

255, 263). Kombinerad undervisning inomhus och utomhus har visat sig innebära en hög 

kvalitet på undervisningen där en varierad undervisning sker i olika miljöer, beroende på syfte 

(Håkansson 2015, s. 594). Utifrån tidigare forskning verkar det alltså vara mest lärorikt att dra 

nytta av olika lärmiljöer, för att ge en så stimulerande undervisning som möjligt. Ur ett 

utomhusdidaktiskt perspektiv är det bra att mer än hälften av lärarna i studien använder 

utomhusrummet då lärandet behöver bli mer platsrelaterat, verklighetsanknutet, 

ämnesöverskridande och upplevelsebaserat (ref. Szczepanski 2007, s. 28). 

6.2 Resultat från intervjuerna 

Under avsnitt 6.2 presenteras resultatet från intervjuerna, där empirin har delats in i O’Briens 

och Murrays sex kategorier;  

 6.2.1 Självförtroende 

 6.2.2 Sociala förmågor 

 6.2.3 Språk och kommunikation 

 6.2.4 Motivation och koncentration 

 6.2.5 Fysiska förmågor 

 6.2.6 Kunskap och förståelse  

6.2.1 Självförtroende  

Självförtroende kännetecknas av en självkänsla som kommer från barn som har frihet, tid och 

utrymme att lära sig, växa och visa sin självständighet (ref. O´Brien & Murray 2007, s. 255). 

Inger och Klara betonar vikten av att själva arbetet med djur och växter i närmiljön görs för 

att eleverna ska bli säkrare inom området och att de ska vilja mera om miljön som omger 
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dem. En anledning som Inger tar upp är att eleverna ska kunna berätta för andra i sin 

omgivning och att de i sin tur ska vilja lära sig ännu mer.  

Isa nämner även att hon har sett att elevernas självförtroende ökar när de har kunskap om 

själva ämnet.  

Ja men jag försöker ju stötta hela tiden. Dom måste ju bli bättre, det är ju liksom min uppgift. Ibland får 

de träna i att berätta för en kompis, det brukar dom verkligen gilla! Då får dom liksom, eh, utlopp för sin 

kunskap och jag kan verkligen se att eleverna växer i sånna övningar. Det är kul att se att deras 

självförtroende växer. (Isa, 2015-11-19)  

Ett annat exempel som tas upp Inger och Isa är att om eleven får undersöka ämnet och på 

egen hand får leta efter fakta i böcker och på nätet, så stärks deras självförtroende då de 

känner att de själva kan klara av en uppgift. Just att öva sig i att hitta informationen själva, är 

något som Inger betonar: 

Ja men inne brukar dom själva få leta rätt på information. Det kan va i böcker, typ flora och fauna böcker, 

eller på internet. Dom måste få öva sig i att hitta infon själva, för det går ju liksom inte att dom får allt 

serverat och så utan dom måste testa på det själva. (Inger, 2015-11-12) 

Både Klara och Isa menar att reflektion är en viktig del i arbetet, vilket Isa utvecklar: 

Sen vill man ju att dom får prata och reflektera om det som dom har sett och hört. Det blir nog nästan 

dagligen. Det blir ju liksom att dom får utveckla sånt som dom redan varit med om. (Isa, 2015-11-19) 

Detta kan även kopplas till läroplanen som menar att eleverna ska finna sin unika egenart 

(Skolverket 2011a, s. 7), exempelvis genom att självständigt få reflektera och ges möjlighet 

att utveckla och befästa kunskap utifrån sin nivå.  

Isa, Kajsa och Inger menar att det som lärare är viktigt att ha god kunskap och intresse av 

ämnet, för att det ska smitta av sig på eleverna. Detta skulle kunna innebära att de lärare som 

känner sig osäkra på momentet, inte har en lika givande undervisning. Utifrån O’Briens och 

Murrays teori så innebär det att pedagoger som har kunskap om ämnet, lättare kan ”lära ut” då 

de både har intresset och förkunskaper om naturen (ref. O´Brien & Murray 2007, s. 262). 

Kajsa och Inger betonar vikten av att ha tid åt momentet djur och växter i närmiljön, för att 

eleverna ska kunna ges möjlighet att hinna ställa sina frågor och på så sätt kunna lära sig så 

mycket som möjligt. Detta var även något som Kajsa förtydligade:  

Min plan kan va att va i skogen en timme och sen gå snabbt tillbaka. Vissa elever kanske inte riktigt 

hänger med, eh, i samma snabba tempo som jag hade planerat för, om du förstår? Ibland blir det inte 
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riktigt som man har tänkt sig, eh, utan en timme blir kanske två, för att alla ska få ställa sina frågor och så. 

Det är ju kul att dom vill lära sig men ibland kan det vara lite problematiskt det där med tiden, man vill ju 

hinna så mycket. Jag tror nog, eh, att knepet är och stanna upp och undervisa här å nu, än att tänka på det 

som egentligen skulle gjorts. (Kajsa, 2015-11-17) 

Att stanna upp i nuet och undervisa utifrån elevens behov är ett sätt som innebär goda resultat 

(Håkansson 2015, s. 594). En metod för att känna att undervisningen får ta den tid som 

eleverna behöver, kan vara att utöka tiden utomhus. Lärarna inom I Ur och Skur påpekar 

möjligheten av att ju mer de är ute och utforskar naturen, desto större möjlighet ges eleverna 

att bli kunnigare inom området. Just att tid ägnas åt momentet är något som O´Brien och 

Murray menar är av vikt för utvecklingen av elevens självförtroende (O’Brien och Murray 

2007, s. 255). Ju mer tid som ägnas åt ett ämne, desto större är möjligheten att eleven 

självförtroende ökas och även elevens kunskap.  

Isa, Inger och Kajsa menar att de är utomhus så att eleverna får erfarenhet av hur man vistas i 

naturen vilket även i förlängningen gör så att eleverna känner sig trygga i skogen. Detta var 

även något som Isa hänvisade till under intervjun:  

Vi är ju ute så pass mycket, för vi vill ju inte bara ge dom kunskap om skogen och dess miljö, utan vi vill 

ju framförallt göra så att dom känner att det är en härlig plats att vara på. Äh, det jag vill är ju just att dom 

ska känna sig trygga att exempelvis kunna leka i skogen, utan oss vuxna. (Isa, 2015-11-19) 

De möjligheter som utomhusdidaktiken ger till lärande är enligt lärarna att det är lättare för 

eleverna att själva påverka innehållet då de kan uppmärksamma djur och växter utifrån vad de 

ser. På så sätt känner de att de kan påverka undervisningen. Inger menar även att 

undervisningen utomhus blir mer konkret för eleverna. Detta går även i linje med O’Brien & 

Murrays studie där de menar att utomhusundervisning gör att elever får mer kunskap inom 

NO och förståelse för sin närmiljö genom både praktik och teori (O´Brien & Murray 2007, s. 

253, 255).  

6.2.2 Sociala förmågor 

Sociala förmågor kännetecknas av en ökad medvetenhet att se sin egen del men även förstå 

att sina egna val kan påverka de i sin omgivning. Att eleverna i verksamheten kan samarbeta 

med andra, exempelvis jämnåriga och vuxna (ref. O´Brien & Murray 2007, s. 255). 

Samtliga fyra lärare påvisar effektiviteten av att låta eleverna, tillsammans med sina 

klasskompisar och lärare, få samtala, lyssna, delge sina kunskaper och ställa frågor. Utifrån 

lärarnas beskrivningar så sker detta såväl inomhus som utomhus.  
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Att det sociala är något viktigt, betonar Kajsa. Hon menar att hon som lärare ständigt arbetar 

för att ha en positiv och inspirerande lärmiljö. De beskriver att de dagligen arbetar med att 

lära eleverna hur man beter sig socialt och att tillfällen ges åt att öva mer på detta. Hon 

nämner exempel som att eleverna får diskutera vad man kan ställa för frågor om man vill veta 

mer om ett djur eller att de ska öva sig i att inte prata rakt ut.  

Inger betonar vikten av att eleverna får samarbeta utomhus med sina klasskompisar:  

När det gäller själva planeringen så brukar jag jobba med å få med att eleverna ska få samarbeta med 

varandra. Det kan typ vara att följa uppdragskort tre och tre (elever per grupp) eller hitta olika föremål. 

När vi kör just uppdragskorten, eh, så brukar det liksom vara lättare att vara ute. Just för att det är större 

ytor och så. (Inger, 2015-11-12) 

Ur ett didaktiskt perspektiv innebär detta att eleverna får öva sig i att samarbeta tillsammans 

och på så sätt utveckla sina sociala förmågor. I O’Brien och Murrays studie stärktes det att 

elevernas sociala förmågor utvecklades när dem gynnades att samarbeta tillsammans med 

andra (O´Brien & Murray 2007, s. 252). 

Att individanpassa undervisningen kan vara en svårighet menar Klara och Kajsa. Den främsta 

orsaken som lyfts fram är att det kan vara en svårighet kring elevernas lärande när det är stora 

klasser med många elever. De menar att det då blir svårt att hinna se och möta alla olikas 

behov. Kajsa menar att det är viktigt att undervisningen är individanpassad för att alla ska 

kunna komma vidare i sin utveckling på bästa möjliga vis. 

Kajsa: Alla har olika förutsättningar och nivåer, så är det. Därför är det så viktigt att man aldrig glömmer 

att variera undervisningen. Man vill kunna fånga det här barnet som tycker att det är svårt. På bästa sätt, 

hela tiden. Det är en utmaning. 

C: Hur brukar du variera undervisningen? 

Kajsa: Genom att blanda olika arbetsätt. Se, höra och göra är ledord för mig. Eller i stort att blanda olika 

lär(o)stilar så alla kan lära sig på sitt sätt, på bästa sätt. Just att göra några övningar där eleverna får se, 

höra, känna, smaka, ha uppdragskort, ja variera så att det passar alla. (Kajsa, 2015-11-17) 

Att individanpassa undervisningen menar Kajsa och Klara är viktigt men att det kan vara 

svårt. Det är intressant att det enbart är lärare från kommunal regi som menar att det kan vara 

en svårighet att just individanpassa undervisningen så alla elevers utveckling gynnas, just på 

grund av att det är stora klasser. En anledning till varför Inger och Isa inte nämnde detta som 

en svårighet skulle kunna bero på att det är mer personaltätt inom I Ur och Skur och att de 

därför har fler pedagoger på antal elever (ref. ref. Robertson 2008, s. 11). 
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Att främja elevernas sociala förmågor går alltså att göra både inomhus och utomhus. Detta 

kan å ena sidan innebära att undervisningen ser likadan ut, oberoende på vilken lärmiljö 

eleverna är i. Å andra sidan finns det forskning som visar att undervisningen utomhus ofta blir 

mer elevnära och mer främjande för deras sociala utveckling än inomhus (ref. O´Brien & 

Murray 2007, s. 255, 260). Detta resultat stämmer även överens med denna studie, då flera 

lärare menar att det är lättare att främja elevernas sociala förmågor utomhus, då de bland 

annat har lättare att då kunna påverka sin undervisning.  

6.2.3 Språk och kommunikation  

Språk och kommunikation kännetecknas av användandet av en mer sofistikerad användning 

av både tal- och skriftspråk. Upplevelser som barn får kan stimulera och inspirera samtal 

bland barn som annars är ovilliga att föra en meningsfull dialog med jämnåriga och vuxna 

(ref. O´Brien & Murray 2007, s. 255). 

Samtliga fyra lärare menar att samtal och reflektion sker i anknytning till momentet djur och 

växter i närmiljön. De beskriver att det sker både inomhus och utomhus. I intervjun med Klara 

framkom att samtalet är en viktig del som kan gynna eleverna:  

Men jag tror att det här området är jätteviktigt och att man måste göra det i stor utsträckning, och prata i 

mindre och större grupper. Jag tror inte man pratar så mycket om det (djur och växter) egentligen, på 

djupet. Typ varför ändrar haren till vinterpäls? Eller varför syns daggmaskarna när det har regnat? Att 

tillsammans fundera på sånna saker tror jag utvecklar eleverna mer än vad man kan ana.                   

(Klara, 2015-11-13) 

Att ha stimulerande och reflekterande samtal i undervisningen kan innebära att eleverna får 

befästa sin kunskap på ett mer konkret sätt, vilket i sin tur gynnar elevernas 

begreppsförståelse och bidrar till större motivation (ref. Skolutveckling 2006, s. 4). Ur ett 

didaktiskt perspektiv kan elevernas lärande gynnas av att samtliga fyra lärare nämner att de 

värderar kommunikation i undervisningen när det gäller djur och växter i närmiljön. Detta 

främst då det finns belägg för att en god undervisning bör innehålla ett interaktivt samspel och 

kommunikation mellan lärarna och eleverna, vilket ofta även bidrar till att undervisningen 

lättare hamnar på elevens kunskapsnivå (Håkansson 2015, s. 595). Utifrån denna studiens 

resultat skulle det kunna innebära att dessa elever får bra förutsättning att diskutera och förstå 

innehållet på sin nivå. 

Enligt lärarna skapar de spontana samtalen skapar uppmärksamhet av eleverna och gör att de 

kan spinna vidare på kunskap som de redan har. Enligt lärarna sker de spontana samtalen 
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främst på promenaden på väg till den plats där undervisningen ska ske eller under en samling 

utomhus, exempelvis när de ser ett djur eller en växt i dess naturliga miljö. De menar att det i 

djur och växters autentiska miljö utomhus blir naturligt med samtal som i sin tur bidrar till 

intresse.  

Utomhus blir det naturliga lektionstillfällen, utifrån vad eleverna och lärarna ser och hör. Isa 

och Kajsa menar att det är lättast att väcka barnens nyfikenhet om de själva får ställa frågorna. 

De båda menar därför att lektionerna ofta får omplaneras utefter elevernas frågor, utefter vad 

som upptäcks i utemiljön, vilket Isa förklarar: 

Allt det här handlar ju att ta sig ut i utomhusrummet. Till exempel med djur då handlar det ju väldigt 

mycket om att man tar för stunden också. Till exempel hade vi ett tillfälle då vi satt i vår stockring och 

helt plötsligt så ramlar det ner två koltrastar som har världens fight! Och då blir det ju jättenaturligt att 

man pratar om koltrasten och fåglar, och spinner vidare på det. Så det är ju väldigt mycket som tas för 

stunden, för dagen, för vad som händer. (Isa, 2015-11-19) 

Samtliga fyra lärare beskriver att de låter undervisningen ta form efter elevernas frågor. Ur ett 

utomhusdidaktiskt perspektiv gynnas eleverna av att få samtala om det som de själva får se i 

naturen. Detta går i likhet O’Brien och Murrays resultat som visade att eleverna skapar en 

nyfikenhet om det som är obekant i sin närhet, vilket gör att de på så sätt blir inspirerade att 

börjar fråga och på så vis lära sig ny kunskap (O’Brien & Murray 2007, s. 259). 

Både Inger och Isa menar att det är viktigt att använda rätt benämning viktigt för att eleverna 

ska få med sig så många ord som möjligt. Detta är något som Isa förtydligar: 

Det jag tycker är allra viktigast är att man som lärare/pedagog försöker benämna allt med sitt rätta namn. 

Ska eleverna ställa sig vid en björk använder man björk, inte bara ”trädet”. Dessutom menar Lgr att 

eleverna ska få med sig rätt begrepp så det är en viktig del i språkutvecklingen. (Isa, 2015-11-19) 

Det är en skillnad mellan regierna, lärare från I Ur och Skur betonar vikten av att använda rätt 

begrepp när det gäller djur och växter i närmiljön medan ingen lärare från kommunal regi gör 

det. En möjlig anledning skulle kunna bero på att I Ur och Skurs verksamhet bygger på att ta 

tillvara på miljön i så stor utsträckning som möjligt och att de därför vill ge eleverna de rätta 

redskapen för att kunna samtala om sin närmiljö. Några svårigheter som har framkommit när 

det gäller elevernas lärande är att som pedagog ständigt kämpa med att använda rätt begrepp, 

för att utöka elevernas ordförråd och för att de ska säga rätt ord på rätt plats. Det finns belägg 

för att begreppsförståelse är något viktigt. För att förstå något på djupet så måste man lära in i 
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naturliga sammanhang och bli berörda, samtidigt som vi måste gripa för att begripa och 

utveckla sin begreppsförståelse (Szczepanski 2007, s. 17). 

Samtliga fyra lärare beskriver att de har skrivövningar till momentet djur och växter i 

närmiljö, bland annat för att kunskapen ska fastna på olika vis och att de ska få öva sig i att 

skriva. Isa betonar särskilt att eleverna via text får artbestämma djur och växter. Det gör att 

eleverna får ett ökat ordförråd och kan förstå vilka likheter vissa djur har.  

Lärarna beskriver att de använder olika arbetssätt för att främja språkets utveckling när det 

gäller momentet djur och växter i närmiljön. Inger och Kajsa menar att de utomhus arbetar 

praktiskt där eleven får se och samtala om djur och växter i dess naturliga miljö och att de 

sedan inomhus arbetar vidare om själva upplevelsen med hjälp av olika skrivövningar enskilt 

och i helklass. Klara menar istället att syftet med att arbeta med text i olika former är för att 

eleverna utöver NO-undervisningen även ska utveckla sin läs- och skrivfärdighet. Klara 

beskriver hur hon brukar planera arbetet:  

Det beror lite på. Men jag brukar låta barnen få gå ut å fotografera ett djur som bor på vår skolgård. Det 

kan till exempelvis vara en myra eller mask och sen får de flytta in den (bilden) i word. Sen övar dom på 

att skriva en faktatext om djuret och så. Dom får öva sig på att skriva korta meningar och bli mer säkra 

vid att skriva på datorn. Sen sätter vi upp allas texter och bilder i korridoren, så dom får ta del av 

varandras arbete. (Klara, 2015-11-13)  

Av lärarnas beskrivning framkommer att vissa arbetssätt används oavsett lärmiljö. Generellt 

beskriver samtliga lärare att de använder sig av samtal i undervisningen om djur och växter i 

närmiljön. Tre av fyra lärarna beskriver att eleverna ges möjlighet att få samtala och reflektera 

över tidigare kunskaper och nya upplevelser, vilket är en bra förutsättning för att nå bra 

resultat i skolan (ref. Håkansson 2015, s. 595). Vikten av att låta eleverna samtala om de djur 

och växter som är vanliga i deras närmiljö, stärks även i kommentarmaterialet som betonar att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett språk (Skolverket 2011b, s. 15).  

Tre av fyra informanter som undervisar utomhus inom momentet djur och växter i närmiljön, 

menar att det finns flera möjligheter med utomhusdidaktiken till själva lärandet än inomhus. 

Flera lärare beskriver att kunskapen fastnar bättre om flera sinnen har använts. Att Inger 

betonar även vikten av att låta eleverna få känna hur det känns när en myra går i sin hand kan 

innebära att hennes elever blir inspirerade till att samtala om just myran. Att komplettera 

undervisningen med inslag från själva närmiljön har visat sig ge kunskaper som fastnar på ett 

djupare plan. Tre av fyra lärare i denna studie menar att de stärker språkutvecklingen genom 
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att ta hjälp av konkreta material från naturen, vilket även stämmer överens med resultatet i 

O’Brien och Murrays resultat (ref. O´Brien & Murray 2007, s. 263). 

6.2.4 Motivation och koncentration 

Motivation och koncentration kännetecknas av att eleverna har en vilja att delta i 

undersökande lärandeaktiviteter samt har en förmåga att koncentrera sig på specifika 

uppgifter (ref. O’Brien & Murray 2007, s. 255). 

Inger och Kajsa menar att om eleven är intresserad av ämnet, så går det lättare att utveckla 

deras kunskapsbas. Kajsa menar att:  

En viktig egenskap hos lärare är att kunna mycket om lite och vilja lära sig ännu mer. Eh, att förmedla 

känslan vidare till eleverna, tror jag är lite a och o om dom ska vilja intressera sig för i ämnet. Alltså att 

öppna en värld för barnen, visa att djuren och växterna finns utanför vårt klassrum och vi behöver 

behandla dom väl. Det är ju det man vill. (Kajsa, 2015-11-17) 

Lärarna från I Ur och Skur menar att eleverna ofta får ett större intresse för naturen, om de får 

vistas i naturen. Både Isa och Inger menar att upplevelser i naturen skapar nyfikenhet och 

upplevelser som går att bygga vidare på. Detta förtydligar Isa:  

Att vara i växters och djurs rätta element skapar liksom, eh, dom rätta förutsättningarna. Det blir alltså i 

mina ögon den rätta inspirerande miljön. Så jag försöker ständigt vara ute så dom (eleverna) får möjlighet 

att stimuleras till att vilja lära sig ännu mera! (Isa, 2015-11-19)  

Isa och Inger beskriver att de inkluderar ett undersökande arbetssätt som innebär att eleverna 

får inventera, klassificera och bli nyfikna på att få reda på mer. Kajsa beskriver mer i stort att 

hon är utomhus tillsammans med klassen för att de ska få ökad kunskap om naturen genom 

lekar och olika övningar.  

När vi är ute så brukar jag tänka att eleverna ska få se på olika likheter och skillnader mellan olika saker i 

naturen. Det kan vara att se på två småkryp med luppar eller rita av hur många ben dom har. (Inger, 2015-

11-12) 

För att eleverna ska kunna och vilja ta till sig NO på bästa sätt bör läraren därför anpassa 

undervisningen efter själva momentet och knyta ihop naturvetenskapen som en relevant del av 

deras dagliga liv (Anderhag m.fl. 2015, s. 364), vilket tre lärare betonar att de gör. Att just 

göra NO-undervisningen vardagsrelaterad är även något som PISA-undersökningen värderar. 

Att elever har kunskap inom naturvetenskap som de kan nyttja i det vardagliga livet är av vikt 
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för att eleverna ska kunna använda sina erfarenheter och på så sätt ges en bred språklig 

kompetens (literacy) (Skolverket 2012, s. 84).  

När det gäller koncentrationen så nämner Inger, Isa och Kajsa att den bästa platsen för lärande 

sker utomhus då eleverna inspireras att lära sig mera. Det är enbart Klara som menar att den 

bästa platsen för lärande sker inomhus för att det är lättast för eleverna att ha fokus på 

uppgiften. Hon beskriver att fördelen med att ha undervisning inomhus är att hon lättare kan 

fokusera på undervisningen än att hålla koll på vart eleverna är, till skillnad mot utomhus där 

ytorna är större och det är större risk att tappa bort någon elev. Detta förtydligar Klara i 

intervjun:  

Klara: Största delen av undervisningen sker här (inomhus). Det är vår oas för lärande. 

C: Oas, hur menar du då? 

Klara: Ja men det är här eleverna är trygga och vi kan variera undervisningen i oändlighet. Ehm, jag 

tycker att eleverna är mer skärpta inne, alltså att de lyssnar på ett annat sätt inne. Ute kan de lätt bli störda 

av annat som finns runt omkring. Jag har ett rätt strukturerat klimat i klassrummet för att alla ska komma 

till tals, just för att dom ska kunna lära sig så mycket som möjligt. (Klara, 2015-11-13) 

De faktorer som avgör att undervisningen sker både inomhus och utomhus tolkas vara för att 

lärarna tar det bästa från båda miljöer, från inomhus- och utomhusmiljön, för att på så sätt 

skapa ett stimulerande lärandeklimat. Detta förtydligade Inger i intervjun: 

Att befästa dom kunskaperna som man har fått ute. Eh, behövs ändå göras på nått sätt i lite mer lugn och 

ro där det samtidigt kanske inte blåser eller kommer förbi en hund och så ska alla titta på hunden, eller det 

är ju såklart mer störningsmoment (utomhus mot inomhus). (Inger, 2015-11-12) 

Trots att det enbart är Klara som menar att det är större koncentration inomhus än utomhus, 

menar samtliga fyra lärare det finns fler störningsmoment utomhus än inomhus. De tar upp 

exempel på att det finns mycket mer att titta på utomhus som tar elevernas uppmärksamhet, 

vilket i sin tur kan göra det svårt att fånga deras koncentration. Ingen av lärarna menar att 

eleverna har bättre koncentration utomhus. Resultatet i O’Brien och Murrays studie visade 

däremot det motsatta, att eleverna genom utomhuspedagogik blev mer koncentrerade 

(O’Brien & Murray 2007, s. 255). Genom att läraren är medveten och kontinuerligt uppmärk-

sammar hur eleverna tar till sig kunskapen på bästa sätt och utvärderar sin undervisning så ges 

eleverna störst chans till en kvalitativ NO-undervisning (Anderhag m.fl. 2015, s. 365).  
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Kajsa, Isa och Inger menar att eleverna blir mer trygga i naturen om de får vistas i den. Det är 

bara Klara som menar att hennes elever är mer trygga inomhus och att det bästa lärandet 

därför enbart sker inne i klassrummet.  

Men dom är tryggare inomhus än utomhus, därför är vi mer inne. (Klara, 2015-11-13) 

Tre av fyra lärare menar att eleverna blir mer trygga i naturen om de får vistas i den. Det är 

enbart Klara som menar att hennes elever är mer trygga inomhus än utomhus. I O’Brien och 

Murrays studie påvisas att barn som hade låg självkänsla efter flera utevistelser hade höjt sin 

självkänsla och vågade röra sig i skogen på ett tryggare sätt än innan (O’Brien & Murray 

2007, s. 259). Om Klara skulle välja att utöka sin undervisning utomhus så kanske hennes 

elever också skulle bli tryggare utomhus, liksom eleverna i O’Brien och Murrays studie.  

Lärarna har olika åsikter om vart eleverna lättast får förförståelse. Klara menar att det är 

lättast att få förförståelse i klassrummet, och därefter gå ut och leta efter det som precis tagits 

upp inomhus. Inger, Isa och Kajsa menar däremot att det är lättare att få förförståelse 

utomhus, där eleverna med alla sinnen kan ta in området djur och växter. Det finns alltså olika 

uppfattningar mellan lärarna om i vilken lärmiljö som eleverna lättast får förförståelse. Denna 

likhet finns även i tidigare forskningar där vissa menar att eleverna lättast får förförståelse 

inomhus (ref. Håkansson 2015, s. 594) (ref. Anderhag m.fl. 2015, s. 365) respektive utomhus 

(ref. Robertson 2008, s. 15) (ref. O’Brien & Murray 2007, s. 263). Utifrån detta resultat kan 

det tolkas att lärarna, utifrån tidigare erfarenheter, har skapat sig en egen uppfattning om 

vilket som är mest lärorikt för just dessa elever. 

Både Inger och Kajsa beskriver att utomhusundervisningen är extra viktig i dagens samhälle, 

då elever inte befinner sig i den lika ofta nu som förr. Kajsa betonar detta: 

Nu tror jag att utomhuspedagogik har stor effekt. Det förbättrar deras kunskap, det förbättrar ordförråd, 

det ger dom mer varierat språk, dom får upp ögonen för hur naturen är uppbyggd och vilka som lever i 

den. Eh, sen också att dom får motion är ju bara ett extra plus.  Många sitter ju liksom inne mer nu, med 

ipads och datorer och så. Därför är det extra viktigt att locka ut dom i skog och mark, för att visa att det 

finns en annan värld också. Liksom som när dom visar mig en värld som finns i dataspel, visar jag dom 

en värld som där jag tillbringade tid som liten (skratt hörs). Det är viktigt att få med båda sidorna, och 

extra viktigt i vår teknikvärld liksom. (Kajsa, 2015-11-17)  

Att som lärare ta ansvar för att låta eleverna få lära sig mer i och om sin närmiljö, är viktigt 

enligt några lärare. Detta förhållningssätt förenar även Mårtensson m.fl., som menar att det är 

av vikt att skolan gör så att elever skapar ett bra förhållningssätt till naturen. Speciellt då barn 
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och ungdomar tillbringar allt mindre tid utomhus i sin närmiljö (Mårtensson mfl 2011, s. 22, 

55). Ur ett utomhusdidaktiskt perspektiv är det genom förstahandserfarenheter, genom teori 

och praktik, som eleverna får motivation för meningsfulla och kreativa lärprocesser.  

Resultatet av denna studie är att många av lärarna gärna använder inne- och utemiljön för att 

skapa en så lärorik undervisning som möjligt. Detta framkom även i Robertsons studie där 

hon menar att I Ur och Skur skolor ofta är uppbyggda utifrån att få en bred och kvalitativ 

undervisning om naturen, baserat på undervisning inomhus och utomhus (Robertson 2008, s. 

15). Genom att variera undervisningen i olika miljöer ges eleverna de bästa förutsättningar att 

skapa ny kunskap (Håkansson 2015, s. 594). Läroplanen och kommentarmaterialet betonar att 

biologiundervisningen, bör ske både inomhus och utomhus (Skolverket 2011a, s. 111, 115, 

Skolverket 2011b, s. 19). Lärare, från båda skolformer, tolkar läroplanen som att eleverna 

måste ges möjlighet att vara utomhus, men att man inte alltid kan bedriva undervisningen 

utomhus utan att den också måste ske inomhus som ett komplement. Utifrån ett 

utomhusdidaktiskt perspektiv tolkas att en kombinerad undervisning med inomhus- och 

utomhusmiljöer är det arbetssätt som täcker in målen från läroplanen på bästa sätt.  

I intervjun med Isa framkom ett annat perspektiv som visar att utomhuspedagogisk inriktning 

också kan gynna fler elever än när undervisningen bedrivs mer inomhus: 

Isa: Många undersökningar visar att elever med exempelvis ADHD och ADD, om jag minns det hela rätt 

nu, har visat att uterummet är en miljö som eleverna kommer till ro i. Sen finns det ju också 

undersökningar som säger det motsatta. Men, dom har ju spridits väldigt mycket nu och därför tror jag att 

eleverna med dom behoven söker sig till oss. Mina kollegor kan se en förändring i alla fall på fem år. 

C: Att allt fler barn med diagnoser, just ADHD och ADD, söker sig till I Ur och Skur? 

Isa: Ja precis. (Isa, 2015-11-19) 

Detta stämmer även överens med tidigare forskning. Genom att elever med ADHD får 

befinna sig på öppna, gröna ytor med träd omkring får de färre utbrott och symptom än om de 

sitter inomhus i en typisk inomhusmiljö med bord och stolar (Faber Taylor & Kuo 2011, s. 

292). Även Andersson och Svensson menar att I Ur och Skur gynnar de elever som har svårt 

att sitta still då de får använda sin grovmotorik mer än sin finmotorik, vilket de ofta är bättre 

på (Andersson & Svensson 2013, s. 42). 

6.2.5 Fysiska förmågor 

Fysiska förmågor kännetecknas av utvecklingen av fysisk uthållighet och grovmotorik samt 

utveckling av finmotorik (ref. O´Brien & Murray 2007, s. 255). 
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Kajsa, Inger och Isa menar att det finns fler möjligheter att aktivera de fysiska förmågorna 

utomhus än inomhus. De menar att naturens stora ytor inbjuder till lek och utveckling av 

grovmotoriken, fantasin och användandet av våra sinnen. Isa och Inger menar att de stora 

ytorna underlättar själva inlärningen då eleverna får använda hela kroppen än enbart 

finmotoriken, som det lätt blir inomhus i ett klassrum. Tre av fyra lärare menar alltså att det är 

lättare att främja grovmotorik utomhus än inomhus, speciellt på de stora ytorna.  Ur ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv stämmer detta överens med tidigare forskning och implicit 

menas att utomhuspedagogik riktas åt fysisk aktivitet som gynnar ett rörelseintensivt lärande 

(ref. Szczepanski 2007, s. 12). 

Kajsa menar att de är utomhus mer med de yngre eleverna än de äldre, då de yngre eleverna är 

i större behov av att få röra på sig.  

Vi är ute mer när eleverna går i ettan än i trean exempel. Det är främst för att dom har ju mycket mer 

spring i benen och att, eh, som gillar att vara utomhus. När dom blir äldre kan dom klara av att sitta still 

längre stunder och då kan vi vara inne mera än tidigare. (Kajsa, 2015-11-17) 

Kajsa beskriver att det är viktigt att anpassa undervisningen utifrån deras behov, där de yngre 

har ett större behov av att öva på själva grovmotoriken och att när de är äldre så övar de mer 

på finmotoriken, exempelvis vid rit- och skrivövningar. Att just variera undervisningen utefter 

elevernas ålder är inget som har uppkommit i den tidigare forskningen som har använts för 

just den här studien. Däremot finns det belägg för att eleverna ges störst möjlighet till en 

kvalitativ NO-undervisning om läraren medvetet och kontinuerligt uppmärksammar hur 

eleverna tar till sig kunskapen på bästa sätt och anpassar undervisningen utifrån det 

(Anderhag m.fl. 2015, s. 365). 

När det gäller grovmotoriken så nämner Klara att det är svårt att de får öva på grovmotoriken 

utomhus då eleverna är för röriga och därför väljer hon att ha så mycket undervisning som 

möjligt inomhus. Detta förtydligar Kajsa under intervjun: 

Ja men jag vet ju liksom att barnen behöver få springa av sig och inte bara sitta still vid bänkarna hela 

dagarna, så det är väl en av anledningar till varför vi försöker vara ute på just NO-lektionerna. Däremot 

ligger skogen en bit bort, eh så, det gör det lite svårt att hinna till skogen under en förmiddag. Men ibland 

räcker det med att vi på skolgården istället. (Kajsa, 2015-11-17) 

Å ena sidan så kanske dessa elever är i behov av att få ha undervisning utomhus på stora ytor 

där de får springa av sig så att de inte upplevs som röriga. Å andra sidan kanske läraren vet 

med sig att eleverna lär sig bättre inomhus och att undervisningen därför bedrivs där.  
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Klara, Kajsa och Inger lärare betonar fördelen av att eleverna får utveckla sin finmotorik i 

samband med detta moment. Det som nämns är att det är skriv- och ritövningar till detta 

område, där eleverna blir mer säkra på sin finmotorik och samtidigt kan ta till sig ny kunskap. 

Detta var även något som framkom i O’Brien och Murrays studie där de såg ett samband 

mellan de elever som hade haft undervisning utomhus även hade utvecklat sin finmotorik (ref. 

O´Brien & Murray 2007, s. 255). Då deras undersökning gjordes i utomhusmiljön så skulle 

det vara intressant att se om resultatet hade blivit samma även om det var i en inomhusmiljö.  

Inger, Isa och Kajsa betonar alla vikten av att integrera elevernas olika sinnen tillsammans i 

undervisningen för att bredda inlärningsmöjligheterna. De påpekar vikten av att låta sinnena 

aktiveras och låta eleverna lära sig på olika sätt. De nämner att eleverna ska ges möjlighet att 

få se, höra, göra, känna, smaka och lukta. Inger beskriver att när kunskap kopplas till något 

som de har upplevt med sina sinnen ökas själva förståelse. Detta är även något som Klara 

beskriver:  

Jag försöker planera så att det ger ett brett utbud. Att dom får prata, lyssna, se på film, höra bok om 

naturen, men också att få känna hur det känns, ett vasst barr exempelvis. Ehm, det innebär kunskap som 

fastnar i långtidsminnet. (Klara, 2015-11-13) 

Inger, Isa och Kajsa menar att det är viktigt att ha en upplevelse att hänga upp kunskapen på. 

Detta förtydligar Inger: 

För att man upplever med alla sinnen. Det är verkligen, asså man känner ju, tar tag på trädet, jämför om 

det nu är bark och nån annan stam. Eh tycker att man minns det när man har det i händerna, i synen, i 

lukten, i kroppen helt enkelt och tar smaka någoting av, eller så kan man verkligen tugga lite på ett barr 

(skratt hörs), för att verkligen förstärka att det är alla sinnen. Medans boken är ju bara ett, alltså det är ju 

bara visuellt man lär sig om nånting och förhoppningsvis stannar det kvar. Men man har inte så mycket 

att hänga upp det på. Det är ju inte så att man minns den där speciella dagen när man öppnade boken och 

(skratt hörs) satt i klassrummet. Alltså det gör man ju i alla andra ämnen också. (Inger, 2015-11-12) 

Flera lärare betonar att kunskap lättare fastnar om eleverna har fått använda flera sinnen vid 

inlärningstillfället. Detta är även något som teoretiker inom utomhuspedagogiken står bakom. 

Om flera sinnen och flera olika delar av hjärnan aktiveras, skapas och aktiveras lättare fler 

minnesspår, vilket ger meningsfulla och kreativa lärprocesser (Szczepanski 2007, s. 114).  

Att sinnena kan få intryck och stimuleras olika beroende på miljö betonar några lärare. 

Utomhus kan eleverna få dra nytta av det som naturen ger, exempelvis smaka blåbär eller 

känna hur det känns att hålla en snigel i handen (ref. Skolverket 2011b, s. 19). Eleverna som 



32 

 

får vara utomhus kan känna hur regndropparna känns mot tungan och experimentera med det 

som finns omkring dem, vilket gör dem mer intresserade av sin närmiljö (O´Brien & Murray 

2007, s. 259). Inomhus menar Inger att det passar bättre att se på film eller läsa om de djur 

som sällan syns i naturen, exempelvis älgen eller räven. Varierad undervisning har visat sig ge 

bäst kunskap (Håkansson 2015, s. 594) och flera lärare märker att kunskapen fastnar hos 

elevernas på bästa sätt genom att de får använda flera sinnen och därmed olika arbetssätt.  

6.2.6 Kunskap och förståelse 

Kunskap och förståelse kännetecknas av en respekt för miljön och ett intresse i deras 

naturliga miljö: att göra observationer och insikter på naturliga fenomen som säsongs-

mässiga förändringar och förmågan att identifiera olika arter av flora och fauna. Detta kan 

återspeglas i förbättrad akademisk uppnå (ref. O´Brien & Murray 2007, s. 255). 

Lärarna inom I Ur och Skur betonar vikten av att knyta ett emotionellt band till närmiljön, 

vilket Inger förtydligar ytterligare: 

Att få elever medvetna om sin koppling till naturen. Av att vara där, se det och bli emotionellt engagerad, 

eller kopplad, och känner ’Men gud vad tråkigt om det är skräpigt i naturen’ eller ’Gud det är ju farligt för 

djuren att dom, nä jag ska nog verkligen inte skräpa ned’. (Inger, 2015-11-12) 

Utifrån lärarnas beskrivningar är det lättare att skapa respekt för miljön om undervisningen 

sker utomhus istället för inomhus, då det blir mer konkret vad som bör finnas i skogen och 

inte. Tre av fyra lärare påpekar möjligheten av att låta eleverna få befinna sig i närmiljön där 

de skapar kunskap och förståelse om de djur och växter i dess autentiska miljö. Att själva 

närmiljön är en viktig del inom NO-undervisningen betonas i tidigare forskning. Szczepanski 

menar att utomhuspedagogik erbjuder en utvecklande pedagogik där elever och lärare får en 

möjlighet till känsla av kunskapssammanhang i autentiska situationer, där närmiljön blir 

själva lärmiljön. Genom att vara ute så använder lärare och elever systematiskt uterummet 

som ett instrument och en plats för lärande (Szczepanski 2007, s. 14), vilket tre av fyra lärare 

beskriver att de gör. 

Inger, Isa och Kajsa tolkar läroplanstexten som att man måste befinna sig utomhus i närmiljön 

och i växters och djurs rätta element, för att eleverna ska ges möjlighet att få uppleva och 

observera naturen. Under intervjun betonade Isa att eleverna ska ges möjlighet att utforska 

utomhusmiljön och att detta inte kan ske inomhus: 
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Men ta läroplanen till exempel. Om man tittar riktigt, riktigt noga så står det faktiskt att undervisningen 

måste vara utomhus, under biologi tror jag det står. Så man måste ju faktiskt vara ute i detta område. (Isa, 

2015-11-19) 

De tre lärarna menar även att det är bäst verklighetsanknytning utomhus, då det är konkret 

och autentiskt. Implicit så kan man säga att eleverna måste ges undervisning utomhus för att 

de ska kunna uppnå målen som finns under biologi (ref. Skolverket 2011a, s. 115).  

Genom att ha undervisning utomhus kan det dessutom innebära att det är lättare att eleven 

själv kan lockas till nya, spännande delmoment inom området djur och växter i närmiljön. 

Genom att de får utforska djur och växter i sin rätta miljö, gör det lättare för eleverna att se 

sammanhang. Inger menar att eleverna tack vare utomhusundervisningen lättare kan öva sig i 

att se likheter och skillnader mellan träd som finns nära skolan: 

I vår skolskog så finns det tre olika träd där vi kan se olika likheter och skillnader mellan träden. Det kan 

vara att undersöka typ trädens olika stam, har den bark? Vad har den för färg? Eller har den löv eller barr? 

(Inger, 2015-11-12) 

Detta var även något som Isa tog upp under intervjun.  

Ja men det är ju otroligt viktigt att dom kan se skillnad på saker och ting i naturen. Säg olika svampar till 

exempel. Det kan ju få förödande följder om ett barn inte kan se skillnad på en giftig svamp eller ätbar 

svamp så det jobbar vi mycket med. (Isa, 2015-11-19) 

Tre av fyra lärare undervisar helst utomhus inom detta område, vilket går i linje med vad 

läroplanen hänvisar till. Flera lärare menar att nyckeln till kunskap finns i skogen, speciellt 

när det handlar om detta naturnära ämnet. De menar att det på så sätt blir lättare för eleverna 

att se samband i naturen och på så vis förstå likheter och skillnader som finns. 

Lärarna inom I Ur och Skur menar att utomhusundervisning brukar ge en ytterligare 

dimension att hänga upp sina kunskaper på, exempelvis genom lukter, ljud och känsel. Inger 

menar också att det inte blir lika tillrättalagt utomhus som det lätt kan bli i ett klassrum eller i 

en lärobok. 

Att bibehålla elevernas intresse kan ske genom att ha använda olika arbetssätt, vilket Inger 

förtydligar:  

Inger - Min tanke är att det ska vara inspirerande att gå i skolan. Man ska vilja lära sig nya saker. Därför 

har man som lärare ett, eh vad ska man säga, ett väldigt viktigt uppdrag att hålla kvar själva lusten att lära 

sig. 
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Cecilia – Men hur gör du det då, tror du?  

Inger – Asså det är svårt att säga för det är lite olika men en grej är att ingen dag är den andra lik. Typ att 

blanda olika sätt att jobba så det passar alla. Utifrån vad jag har sett så tycker jag att dom får ett fortsatt 

intresse. (Inger, 2015-11-12) 

Många lärare låter eleverna själva slå upp fakta på internet eller i faktaböcker och lärarna 

menar att det är ett bra sätt för att eleverna ska lyckas känna att de själva kan ta reda på egen 

kunskap. Allt fler lärare inom I Ur och Skur nämner att de har med faktaböcker ut i skogen, 

flora och fauna böcker som berör växt- och djurlivet, än kommunala lärare. Detta går även i 

linje med Robertsons studie samt Andersson och Svenssons studie, som menar att lärare inom 

I Ur och Skur ofta har väderständigt material vilket underlättar elevernas lärande utomhus 

(ref. Robertson 2008, s. 14), (Andersson & Svensson 2013, s. 37). 

Klara och Inger menar att repetition är viktigt för att eleverna ska få större kunskap och 

förståelse inom ämnet, vilket Klara förtydligar: 

Klara: Ibland har jag samma övning, men i olika former, just för att se så att barnet verkligen har förstått. 

Det kan typ vara att skriva en text om ett djur, rita en bild, berätta för någon om djuret. 

Cecilia: Så du har liksom olika övningar, men med samma innehåll? 

Klara: Ja precis. Barnen behöver repetera om och om igen för att det verkligen ska fastna, på djupet. 

(Klara, 2015-11-13) 

En annan infallsvinkel som Klara tog upp vad att de arbetar med olika inlärningsmöjligheter 

för att alla elever ska få lika stora möjligheter att anamma kunskap, då alla lär sig på olika 

sätt. Just att det är praktiskt och konkret verkar enligt lärarna innebär att det blir förståeligt för 

eleverna.  

Lärarna beskriver att de anpassar lärmiljön efter själva momentet, där både grovmotoriken 

och finmotoriken förbättras. Genom att ha olika sorters övningar som innefattar exempelvis 

skrivövningar respektive grovmotoriska övningar där eleverna får springa, så gynnas både 

elevers finmotorik och grovmotorik (O´Brien & Murray 2007, s. 258).  

Klara menar att undervisningen inomhus täcker in det som läroplanen hänvisar till på ett 

givande sätt. Ur ett utomhusdidaktiskt perspektiv kan det däremot vara svårt för eleverna att 

få uppleva naturen inomhus i klassrummet. Självklart kan en del av närmiljön tas in i 

klassrummet för vidare beskådan, exempelvis löv, barr eller småkryp, men själva upplevelsen 

som läroplanen betonar (ref. Skolverket 2011a, s. 115) kan däremot vara svår att uppnå 

genom att befinna sig i klassrummet.  
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Både Inger och Isa inom I Ur och Skur regi som betonar vikten av att eleverna får använda 

flera sinnen och att de får öva sig i både grov- och finmotoriska övningar. Dessutom menar 

fler I Ur och Skur lärare att utomhusmiljön är en viktig del i lärandet. Klara ser svårigheter 

med att bedriva undervisning utomhus medan Kajsa ser fler fördelar än nackdelar med just 

utomhuspedagogiken. För att främja elevers lärande i och om naturen bör lärare försöka ta till 

vara på att ha undervisning utomhus när tillfälle ges (Mårtensson m.fl., s. 22). Isa, Inger och 

Kajsa som undervisar utomhus menar att det blir mer konkret och autentiskt utomhus och inte 

lika teoretiskt som det lätt blir inomhus, vilket gör att kunskapen har lättare att fastna.  

 I Andersson och Svensson studie kom de fram till att det bästa vore att använda sig av både 

ute- och innerummet, då läroplanen säger att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov (ref. Skolverket 2011, s. 8). Vilket de i deras studie ansåg att I Ur 

och Skurförskoleklasserna hade lyckats bäst med (Andersson & Svensson 2013, s. 45). I den 

här studien framkommer att både utomhus- och inomhusmiljön används av lärare från båda 

regier. Däremot är det allt fler lärare inom I Ur och Skur regi som trycker på vikten av utom- 

husmiljön, och att lärandet som sker där ofta fastnar på ett helt annat sätt än inomhus då fler 

sinnen stimuleras. En anledning till detta resultat skulle kunna bero på den inriktning lärarna 

har och att de har lärt sig vikten av utomhuspedagogik. Genom att ha undervisning utomhus 

sätter kroppen tanken i rörelse, vilket hjälper elevernas lärande (Szczepanski 2007, s. 13). 

Klara och Kajsa menar att det är givande att NO-ämnet kan integreras med ämnet svenska då 

de på så vis övar sig mer i läs- och skrivkunnighet. Det syns en skillnad mellan regierna att 

det är fler lärare från I Ur och Skur regi som betonar fördelen av att kunna integrera fler 

ämnen än svenska, under NO-lektionen. Detta förtydligar Isa: 

Isa: Det som just är så bra med att vara ute och lektion är liksom fördelen att kunna ha flera lektioner på 

en och samma. Mina elever brukar exempelvis få arbeta i par med uppdragskort. Då får dom först läsa 

vad det står på lappen och det är ju svenska. Sen springer dom iväg och hämtar något material från 

skogen och där kommer ju liksom idrott in. Sen räknar dom själva antalet så det stämmer, alltså matte, 

och sen ska dom se samband mellan olika föremål från skogen, ja det blir ju NO. Vad blir det nu, tre, fyra 

ämnen?  

Cecilia: Ja fyra tror jag det blev. 

Isa: Ja fyra (ämnen) gick alltså in i den uppgiften? Ja, men du hör ju. Uppdragskort är ofta givande och 

roligt för eleverna! (Isa, 2015-11-19) 

Den främsta orsaken till varför Klara inte går ut är för att de är trygga inomhus samt att det är 

svårt att vistas utomhus med så många elever. Hon nämner även att det är tidskrävande och 
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svårt att gå ut med så många elever när man bara är en lärare. En anledning till varför Klara 

inte nämner något om den svårigheten kan bero på att hon har färre elever eller att de är flera 

pedagoger tillsammans med eleverna. En anledning till varför varken Isa eller Inger nämnde 

denna svårighet kan bero på att det är mer personaltätt inom I Ur och Skur (ref. Robertson 

2008, s. 11). Dessutom kan det också bero på att skolorna inom I Ur och Skur ofta har nära till 

skogen (ref. Westerlund 2009, s. 27), vilket underlättar själva promenaden dit. 
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7. Slutsatser och sammanfattning  

I detta avsnitt summeras resultatet som har framkommit i studien. Syftet med studien var att 

undersöka hur F-3 lärare, i kommunal respektive I Ur och Skur regi, tolkar läroplanstexten 

gällande området djur och växter i närmiljön inom NO-undervisning, och hur de beskriver sitt 

arbete med detta. Avsnittet har delats in efter de fem frågeställningarna. I slutet av detta 

avsnitt redogörs för en sammanfattning samt för förslag på vidare forskning. 

1. Faktorer som avgör om lärarna bedriver undervisningen inomhus eller utomhus  

De faktorer som gör att lärarna bedriver undervisningen inomhus är att eleverna är mest 

koncentrerade där och att de inte lika lätt blir störda inomhus mot utomhus. De faktorer som 

avgör om lärarna bedriver undervisningen utomhus beror på att de uppfattar det som mer 

konkret och lärorikt att vara utomhus samt att de då kan använda alla sina sinnen. Resultatet i 

denna studie visar att lärarna anpassar lärmiljön utefter momentet, för att skapa en så lärorik 

och stimulerande undervisning som möjligt. 

2. Hur lärarna tolkar läroplanstexten gällande området djur och växter i närmiljön 

Majoriteten av lärarna tolkar läroplanstexten som att undervisningen måste ske utomhus, för 

att eleverna ska uppnå målen i läroplanen. Däremot finns det några få lärare som tolkar 

läroplanstexten att det går lika bra att undervisa enbart inomhus och i enstaka fall ta in 

material utifrån in i klassrummet. Ur ett utomhusdidaktiskt perspektiv ifrågasätts det om 

lärare som enbart är inomhus verkligen gör så att eleverna får möjlighet att uppleva naturen 

och uppnå målen som läroplanstexten hänvisar till (ref. Skolverket 2011b, s. 4, 15ff). 

3. Möjligheter som utomhusdidaktiken ger till lärande  

Lärarna beskrev möjligheter inom samtliga sex kategorier från O’Brien och Murrays 

teoretiska modell. 

1. Självförtroende - En möjlighet som lärarna beskriver är att eleverna blir mer trygga i 

naturen och de får visas i den, vilket har en positiv påverkan på elevens självförtroende. 

2. Sociala förmågor - Flera lärare menar att de stora ytorna utomhus gör att eleverna lättare 

kan samarbeta med andra till skillnad mot inomhus där ytorna är mer begränsade. 

3. Språk och kommunikation - Majoriteten av lärarna menar att det utomhus, i djur och växters 

autentiska miljö, blir naturligt med samtal då det blir mer konkret vilket leder till ett fortsatt 

intresse. 
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4. Motivation och koncentration – Lärarna beskriver att eleverna har större möjlighet att 

påverka innehållet i sin undervisning utomhus utifrån vad de ser och hör, än inomhus, vilket i 

sin tur ökar deras motivation till ett fortsatt lärande. 

5. Fysiska förmågor - Enligt lärarna inbjuder naturens stora ytor till lek och utveckling av 

grovmotoriken, fantasin och användandet av våra sinnen, som gynnar de fysiska förmågorna. 

6. Kunskap och förståelse – En möjlighet som beskrivs av lärarna är att när eleverna befinner 

sig i själva närmiljön och de får intryck genom alla sinnen, så får de kunskap och förståelse 

om djur och växter i dess autentiska miljö. 

Sammanfattningsvis beskrev lärarna i studien liknande möjligheter som även uppkom i 

O’Brien och Murrays studie (ref. O´Brien & Murray 2007, s. 255). Detta skulle kunna 

innebära att utomhusundervisning har en stor påverkan på elevernas utveckling och att det är 

en främjande orsak till varför just utomhusdidaktik används inom detta moment.   

4. Svårigheter kring elevernas lärande 

De svårigheter som beskrivs av lärarna är att individanpassa undervisningen utefter alla elever 

och där alla elevers behov tillgodoses. Tiden beskrivs som en bidragande effekt till att de inte 

hinner med det som är planerat och att de inte kan gå igenom vissa moment lika genomgående 

som dem hade önskat. Att kunna gå utomhus med samtliga elever och ha undervisning ute 

menar vissa lärare är en svårighet. Några lärare menar även att det kan finnas fler 

störningsmoment utomhus än inomhus, vilket kan ta bort koncentrationen hos vissa elever.  

5. Skillnader mellan kommunal respektive I Ur och Skur regi 

Den största skillnaden mellan regierna är tiden som ägnas åt momentet (Figur 5). En lärare 

inom kommunal regi ägnar i genomsnitt 10,5 h/termin medan en lärare inom I Ur och Skur 

regi ägnar 25 h/termin. En möjlig konsekvens skulle kunna vara att elever inom I Ur och Skur 

regi ges en mer ingående undervisning då mer tid ägnas åt momentet. De kommunala lärarna 

beskriver att undervisningen sker inomhus eller att de går ut några enstaka gånger inom detta 

moment, medan I Ur och Skur lärare mer beskriver att de mestadels är utomhus men att de är 

inne några enstaka gånger. Denna skillnad kan såklart bero på att de har två helt olika 

inriktningar, en klassisk inomhusskola respektive utomhusskola.  

Sammanfattning 

Resultatet visar att majoriteten av att lärarna inom båda skolformer beskriver att de använder 

sig av utomhusmiljön i samband med momentet. De beskriver även att de arbetar för att stärka 

elevernas självförtroende, sociala förmågor, språk och kommunikation, motivation och 
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koncentration, fysiska förmågor samt kunskap och förståelse inom området djur och växter i 

närmiljön (ref. O´Brien & Murray 2007, s. 255). I likhet med tidigare forskning menar även 

dessa lärare i den här studien att utomhusdidaktiken underlättar själva lärandet då 

undervisningen blir mer konkret och autentisk utomhus än inomhus. Utifrån lärarnas 

beskrivningar kan en slutsats dras att de flesta lärares arbetar utefter O’Brien och Murrays sex 

kategorier, för att främja elevernas kunskapsutveckling.  

Den största skillnaden mellan regierna är tiden som läggs ned åt undervisningen och i vilken 

lärandemiljö undervisningen sker. Allt fler lärare inom I Ur och Skur föredrar att ha 

undervisningen utomhus (Figur 6.C) i jämförelse med lärare inom kommunal regi (Figur 6.B). 

Utifrån lärarnas beskrivningar märks det att Inger, Isa och Kajsa helst använder sig av 

utomhusmiljön i detta moment, medan Klara hellre använder sig av inomhusmiljön. Däremot 

beskriver Kajsa, Inger och Isa att de gärna använder inomhusmiljön med de övningar som 

lämpar sig bäst där. 

I läroplanen och det tillhörande kommentarmaterialet står det att elever ske ges stimulerande 

och upplevelsebaserad NO-undervisning med grund i kunskap om djur och växter, utomhus i 

sin närmiljö för att de ska uppnå målen (ref. Skolverket 2011a, s. 115) (ref. Skolverket 2011b, 

s. 19). Håkansson menar att det kan vara svårt att veta hur man praktiskt har en strukturerad 

undervisning, då det kan vara svårt att tolka utifrån läroplaner och allmänna 

rekommendationer (Håkansson 2015, s. 595). Detta skulle kunna vara anledningen till varför 

många lärare väljer att bedriva majoriteten av undervisningen inomhus, just för att det inte 

står tillräckligt tydligt i vilken omfattning eleverna ska vara ute i själva närmiljön. En följd av 

detta blir att eleverna i kommunal regi inte ges samma möjlighet att uppnå målen som står i 

läroplanen, nämligen att få uppleva och utforska närmiljön, som eleverna inom I Ur och Skur 

regi. Ur ett utomhusdidaktiskt perspektiv kan man ifrågasätta om de lärare som enbart är 

inomhus gör så att eleverna kan uppnå målen. 

7.1 Vidare forskning 

Då denna studie har riktats mot hur lärare arbetar med momentet djur och växter i närmiljön, 

är ett förslag för vidare forskning att observera och intervjua elever om hur de upplever 

momentet och undersöka om lärandet ser olika ut beroende på om det sker inomhus 

respektive utomhus. I detta fall skulle O’Briens och Murrays observationsschema kunna 

användas (O´Brien & Murray 2007, s. 253, 256). 
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9. Bilagor 

9.1 Enkät 
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9.2 Mejl till lärare 

 

Hej!  

Jag heter Cecilia Ekberg och läser sista terminen på lärarutbildningen F-3 på Södertörns 

Högskola. Jag skriver mitt Självständiga arbete och utför just nu en undersökning angående 

hur lärare undervisar inom området Djur och växter i närmiljö, inom NO-undervisning.  

Jag vänder mig till dig eftersom att jag via din skolas hemsida har förstått att du arbetar som 

F-3 lärare. Frågeformuläret består av 12 frågor och det tar ca 5-10 minuter att svara på 

frågorna. Deltagandet är frivilligt. Denna undersökning utgår från konfidentialitetskravet där 

du förblir anonym samt från nyttjandekravet som innebär att jag enbart kommer att använda 

materialet till mitt självständiga arbete. Genom att du svarar via länken så samtycker du att 

jag får använda materialet till min studie. 

Jag skulle verkligen vara tacksam om du vill ta dig tid till detta. 

Länk till enkäten: http://goo.gl/forms/csJ7x5MtRf 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Cecilia Ekberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/csJ7x5MtRf
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9.3 Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur länge har du arbetat i kommunal regi/ I Ur och Skur regi? 

3. Vilken årskurs arbetar du i just nu? 

4. Hur mycket tid brukar du ägna i genomsnitt per termin åt området djur och växter i närmiljön? Varför 

ägnas just den tiden?  

5. Kan du berätta hur du oftast brukar undervisa när det gäller momentet djur och växter i närmiljön. Har du 

tänkt på varför du arbetar just så? 

6. Har ni undervisning inomhus när det gäller momentet djur och växter i närmiljön?  

A. Om JA: Varför? Vad är syftet? Använder du dig av andra metoder eller arbetssätt inomhus än 

utomhus? Vilka i så fall och varför använder du just dessa? 

B. Om NEJ: Varför inte?  

7. Har ni undervisning utomhus när det gäller momentet djur och växter i närmiljön?  

A. Om JA: Varför? Vad är syftet? Använder du dig av andra metoder eller arbetssätt utomhus än 

inomhus? Vilka i så fall och varför använder du just dessa? 

B. Om NEJ: Varför inte? 

8. Vad vill du som lärare att eleverna ska ha för nytta med momentet djur och växter i närmiljön?  

9. Kan du se några möjligheter med momentet djur och växter i närmiljön? Vilka och varför just 

dessa? 

10. Kan du se några svårigheter med momentet djur och växter i närmiljön? Vilka och varför just 

dessa? 


