
2006:121 

E X A M E N S A R B E T E

Att undervisa ute
En studie av biologilärares inställning till utomhuspedagogik

 Jeanette Kassberg
 Eric Sköldmark

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2006:121  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--06/121--SE



Tack! 
 
…. till de biologilärare som ställt upp och svarat på vår enkätundersökning trots strul 

med det tekniska. 

…. till vår vetenskaplige handledare Anna Vikström för hennes hjälp och guidning till 

ett slutfört arbete. 

…. till de pedagoger och läromedelsförfattare som bidragit till vår undersökning. 

…. vi vill även tacka våra vänner och familjer för deras stöd och uppmuntran under 

arbetets gång. 

 

 

 

Boden, maj 2006 

Jeanette Kassberg och Eric Sköldmark 

  



Abstrakt 
Syftet med undersökningen var att få en ökad förståelse för biologilärares inställning till 
sambandet mellan lärande och undervisning av biologi med utomhuspedagogik som 
pedagogisk metod. Frågor som vi också ställde var vilka faktorer som främjar 
respektive begränsar användandet av utomhuspedagogik. Undersökningen som var av 
en kvalitativ karaktär baserades på enkätundersökning med biologilärare på högstadie-, 
gymnasie- och universitetsnivå. Resultatet av undersökningen visade på att det finns 
flertalet faktorer som påverkar användandet av utomhuspedagogik. Undersökningen 
visade även att det finns tre olika typer av biologilärare som använder sig av 
utomhuspedagogik i olika stor utsträckning. Undersökningen visade att användandet av 
utomhuspedagogik påverkas mycket av de begränsande faktorerna men biologilärarna 
var överlag ense om det positiva sambandet mellan lärande och utomhuspedagogik. 
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Inledning 
Under våra lärarstudier har vi länge funderat över om det skulle finnas någon 
pedagogisk metod som är bättre än andra. Några av sätten att undervisa är lika varandra 
men en del skiljer sig åt som dag och natt. Vi är på det klara med att den metod man 
använder sig av till stor del beror på vad man ska lära ut och vem man ska lära ut till. 
Kanske är det orealistiskt att tro att man kan åstadkomma lärande som föreskriver 
bestämda typer av undervisning som passar i alla lägen. Enligt Fien & Hillcoat (1996) 
finns det en utbredd syn bland konstruktivister att mänskliga beteenden är för komplexa 
och situationsbundna för att kunna beskrivas genom generalisering eller teorier, det 
kommer bara att ge upphov till ofullständig och inkorrekt kunskap. 

Då den traditionella pedagogiken kritiserats hårt som den allenarådande formen för 
lärande ställer vi oss frågan: är praktiskt arbete i form av utomhuspedagogik mer 
effektivt än traditionell undervisning? Denna fråga kan inte besvaras utan att man ställer 
den mot vad som är undervisningens mål och syfte. Om målet med undervisningen är 
att lära sig experimentella metoder, säkerhetsrutiner och praktiska färdigheter så är 
praktiskt arbete det mest effektiva. Detta gäller även vissa former av praktiskt arbete där 
målet är att stärka elevernas självförtroende och tro på att de själva kan undersöka 
okända förhållanden. Men om målet med undersökningen är att tillägna sig 
vetenskapliga begrepp och teorier, är det ganska osäkert om praktiskt arbete är det mest 
effektiva. Om man har examinationsformer som bara testar teoretisk förståelse, är det 
alls inte säkert att praktiskt laboratoriearbete är en särskilt effektiv form av lärande. 
Eller som Sjöberg (2000) uttrycker det ”om man bara testar teoretiska kunskaper 
kommer det praktiska arbetet att framstå som slöseri med tiden, i förhållande till det 
man egentligen borde lägga ner tid på” (Sjöberg: 2000, s. 13) 

Bakgrund 
Vår tanke med arbetet var inte att ställa olika synsätt mot varandra. Vi ville 
inledningsvis undersöka hur väl utomhuspedagogiken överensstämmer med 
läroplanerna för biologi. För att få svar på denna fråga så genomförde vi en 
litteraturstudie med fokus på didaktik, pedagogiska inriktningar, elev- och lärarrollerna. 
Därefter gjorde vi en empirisk undersökning av vilken syn etablerade biologilärare har 
på utomhuspedagogik. Vi gör emellertid inte anspråk på att uppvisa en mångfald av 
teorier utan har valt att presentera de teorier som är relevanta för utomhuspedagogiken. 

Didaktiska perspektiv  

Didaktiken, läran om undervisning, har ofta definierats utifrån det tre viktiga frågorna 
varför, vad och hur ska man undervisa. Enligt Dimenäs (1996) bör detta utvidgas och 
tolka målen i styrdokumenten med frågorna varför har de skrivits? För vem har de 
skrivits och vad var syftet? Utifrån denna tolkning ska man återtolka det som utgör 
undervisningens innehåll på skolan i relation till vilka och varför. Därefter måste läraren 
ställa sig frågan hur undervisningen skall organiseras för vem och vad som skall utgöra 
undervisningens innehåll. 
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Utmaningen för läraren ligger i att utveckla medvetenheten om hur relationer mellan elev, 
innehåll och metod utgör en helhet och ta hänsyn till detta vid varje specifik 
undervisningssituation (Dimenäs: 1996, s. 55) 

För att kunna samtala och reflektera måste eleven vara engagerade och intresserade av 
innehållet. Genom att läraren ställer frågor som är utmanande och visar intresse för vad 
eleven tycker och tänker känner även eleven intresse för sitt eget tänkande. Dimenäs 
(1996) menar att detta sätt att utveckla elevernas förmåga att tala och reflektera utgör i 
princip en förutsättning för att de senare skall kunna ställa upp hypoteser, diskutera och 
jämföra dessa på ett kvalitativt och meningsfullt sätt. 

När lärandet är knutet till mål av naturvetenskaplig karaktär anser Dimenäs (1996) att 
det innebär att läraren behöver skapa situationer som tydliggör ämnesområdet för 
eleverna. De måste ges möjlighet att konfronteras med innehållet på ett sådant sätt att 
situationen påverkar dem, så att de ges möjlighet att skapa intresse och engagemang. 
Situationerna kan hämtas ur elevernas egna upplevelser utanför skolan och gälla enkla 
situationer men också mer omfattande som studiebesök och exkursioner. 

Om elevens lärande i skolan skall närma sig de mål som de nationella styrdokumenten 
anger, och dessa mål i sin tur skall ge eleven en kompetens som svarar mot den 
professionella kunskap som samhällets komplexitet fordrar, måste vi enligt Dimenäs 
(1996) utveckla undervisning som betraktar elevens lärande som delaktighet i en aktiv 
process. För att kunna uppnå detta måste läraren ta hänsyn till vilka inre metoder som 
eleverna använder och utifrån dessa konstruera yttre metoder som bidrar till denna 
aktiva process. Yttre metoder som förespråkas är monolog, dialog, frågande, 
undersökande, läsande, skrivande, bildskapande och rollspelande. 

Dimenäs (1996) menar att traditionellt sett så innebär de elevaktiva momenten 
genomgående alltför mycket hanterande i jämförelse med de aktivt reflekterande 
inslagen. De moment som innebär att eleven skall formulera tankar, åsikter, hypoteser 
och slutsatser, argumentera, värdera och bedöma får ytterst litet utrymme och tid finns 
alltför sällan för läraren att systematiskt sammanfatta resultaten. Dimenäs menar att 
läraren måste finna en balans mellan hanterande och reflekterande i experiment och 
framför allt söka efter meningsfullt innehåll utifrån elevens perspektiv. 

Det tycks finnas en felaktig föreställning om att duktiga elever löser problem snabbt och 
effektivt. Detta visar sig dock inte stämma i en studie av svenska barn. Säljö (2005) 
visar att högpresterande elever använder lång tid när de löser problem eftersom de 
utvecklar flera alternativ, jämför dessa med varandra och kommer därmed fram till 
kvalitativt bättre lösningar. Detta kan vara viktigt att veta om man värdesätter 
problemlösning och syftet med undervisningen är att eleverna ska lära för framtiden. 

Då och då måste paradigmen ses över och revideras. Det paradigm vår utbildning verkar 
efter är baserad på uppfattningar om natur, verklighet och människans natur på sätt som 
längre inte kan ses som självklara. Gough (1987) anser att de västerländska idealen: 
framsteg, tillväxt, vetenskap och teknik som för årtionden sedan lade grunden till vårt 
samhälle har spelat ut sina roller. De menar att vi ska gå mot ett ekologiskt paradigm 
som värdesätter ekologi, humanism och andliga frågor hellre än den vetenskapliga 
materialismen. Enligt Gough är begreppet ekologiskt paradigm ett begrepp som utmanar 
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det faktum att de senaste 200 årens utbildningsväsen har präglats av empiriska teorier 
framlagda av 1700 talets filosofer som Locke, Hume och Berkeley. Med ekologiska 
teorier menar Gough att vi kan tillgodogöra oss information som redan finns inom våra 
personliga, sociala och fysiska miljöer genom ”education of the senses”, utbildning via 
sinnena. Undervisning enligt den ekologiska teorin fokuserar på att stimulera samspelet 
mellan den lärande och miljön. Detta till skillnad mot det traditionella förmedlandet av 
kunskap som sker i lärare- elev hierarkin (Gough, 1987).  

Kunskapsbegreppet  

För att kunna förstå utomhuspedagogikens betydelse för inlärning bör 
kunskapsbegreppet belysas. Vi utger oss inte för att förstå essensen av kunskap utan vill 
beskriva några aspekter av kunskap i utomhuspedagogiska sammanhang. 

Inom den moderna kunskapsteorin ser man ofta en skiljelinje mellan det praktiska och 
det teoretiska. Där den teoretiska kunskapen sägs vara något som visar att så är fallet 
och den praktiska kunskapen är något som vi vet hur vi ska utföra. Enligt Hartman 
(1998) består den teoretiska kunskapen av trosföreställningar om världen och den 
praktiska kunskapen kan beskrivas som tyst kunskap, förståelse, färdighet eller förmåga. 

Enligt Molander (1997) så har den praktiska kunskapstraditionen fått stå tillbaka för en 
mera teoretiserad skola. Han beskriver även en uppdelning i teoretisk och praktisk 
kunskap där det sinnliga, manuella och praktiska ställs mot det intellektuella och är 
hierarkiskt sett mindre värd. 

I Bildning och kunskap (Skolverket, 1994) finns det en beskrivning om vilken syn 
skolan ska ha på kunskap. I denna skrivelse som ligger till grund för skolans läroplaner 
kan man se att fyra former av kunskap har lyfts fram och ska ses som likvärdiga och 
oskiljaktiga. Dessa är de fyra f:en:  fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Särskilt 
färdighet och förtrogenhet är kunskaper är av en sådan form att de måste upplevas och 
erfaras av individen och är inte sådant som man enbart kan läsa sig till.  

Teorier om lärandets mekanismer 

Det finns många teorier om lärande att ta hänsyn till men för att få svar på frågan om 
utomhuspedagogikens betydelse för lärande har vi valt ut empirismen och 
konstruktivismen som två pedagogiska inriktningar. Vi har även valt att presentera några 
erkända pedagogers syn på lärande. Vi har valt ut dessa för att de presenterar teorier 
som överensstämmer med den syn vi har på vad som kan vara centralt inom 
utomhuspedagogik. 

Empirismens förhållningssätt bygger förenklat sett, på en filosofisk uppfattning om att 
all kunskap om verkligheten har sin grund i erfarenheter. Kunskapen som finns i 
omgivningen i form av händelser, människor, texter och bilder förmedlas till människan 
genom de yttre sinnena. Den kunskap som vi får genom de yttre sinnena kan betraktas 
som objektiv fakta det vill säga sann och tillförlitlig. (Dimenäs, 1996) 

Det finns även ett inre sinne som kan iaktta hur det egna medvetandet fungerar vid 
registreringen, detta sinne kan göra generaliseringar från många minnesbilder. Om man 
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vill öka kunskapen så gäller det att göra allt fler observationer och så att säga samla in 
fler minnesbilder. Det empiriska synsättet har länge genomsyrat undervisningen i 
skolan. Det finns olika talesätt som handlar om sinnenas betydelse för lärande som 
anger att ju fler sinnen som eleven använder, ju mer lärs in. (Ibid.) 

Konstruktivismen kan ses som en modell för lärande och kunskap som till stora delar 
bygger på kunskapsteoretikern Piagets teorier om lärande och beskrivningar av 
tänkandets utveckling. Det finns tre huvudkomponenter inom konstruktivismen och 
dessa är jämvikt genom självreglering, människans nyfikna och vetgiriga natur, samt 
människans tankestrukturer. (Ibid.) 

Grundtanken i komponenten jämvikt genom självreglering är att människan vid en 
störning med omgivningen försöker återställa jämvikten och att detta sporrar till 
lärande. För att återställa jämvikt använder vi oss av planering, handling, iakttagelse och 
förändring. Olika planer arbetas fram och det är kreativitet eller skapande förmåga som 
hjälper individen att anpassa sig. (Ibid.) 

Den andra faktorn är idén om att människan är utrustad med en allmän nyfikenhet och 
vetgirig natur. Genom tänkande vill vi återställa jämvikten men det gäller även för 
problem som vi inte är i behov av att omedelbart lösa. Det tycks vara så att vår 
nyfikenhet och vetgirighet driver oss i lärande som vi kan ha nytta av för kommande 
anpassningsprocesser. Vi kan dessutom distansera oss till oss själva och reflektera över 
vårt eget lärande och agerande. Enligt konstruktivismen förutsätter dessa funktioner att 
det även finns en tendens att konstruera tankestrukturer. (Ibid.) 

Tankestrukturer är ett samlingsnamn för kognitiva organisationer i hjärnan. När dessa är 
i funktion så tänker vi, kan, förstår, uppfattar och löser problem. Enligt detta synsätt har 
vi alltså varken bilder eller begrepp lagrade i hjärnan utan strukturer som aktivt 
samverkar och påverkas samtidigt som de medagerar med individens egen aktivitet och 
tänkande. Genom den egna utvecklingen, som bygger på erfarenhet från livet utanför 
skolan, har elever skapat sig begrepp om händelser som man kan kalla vardagsbegrepp. 
Dessa menar konstruktivismen är personligt färgade och seglivade vilket innebär att de 
efter undervisningen lever kvar parallellt med inlärda vetenskapliga begrepp. För att 
eleven skall kunna förändra dessa till vetenskapliga begrepp måste 
vardagsföreställningarna utmanas och eleven försättas i obalans. Eleven måste bli 
medveten om sin egen teori och hur den förhåller sig till den vetenskapliga förklaringen. 
Elevernas egna undersökningar är viktiga i undervisningen för att sätta eleverna i 
obalans, för att eleven ska ta egna upplevelser och erfarenheter för att kunna skapa 
underlag för egna tolkningar, reflektioner och diskussioner. Undersökningarna gäller 
såväl experiment med konkret material som de tankemässiga processer som hypoteser 
om händelseförlopp och resultat. (Ibid.) 

Piaget menar att eleven försöker förstå sin omgivning och komma i jämvikt med den 
genom adaption. Denna anpassning sker genom assimilation som innebär det man 
upplever passar in i de gamla tankestrukturerna och förstärker dem eller om de inte 
passar in så förändrar dem genom ackommodation. Det lilla barnet lär genom att aktivt 
hantera saker och ting i sin omgivning. Alla nya erfarenheter sätter barnet sedan 
samman till en egen bild av världen. (Lindahl, 2003) 
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Enligt Dimenäs (1996) har Piagets indelning av specifika tankestadier vid vissa åldrar 
utsatts för hård kritik och lett fram till ett alternativ som beskriver två nivåer, en 
konkretnivå och en formell nivå. Dessa nivåer innebär inte en uppdelning av tänkandet i 
två olika åldersperioder utan visar en riktning av tänkandet. Den konkreta nivån innebär 
att tänkandet är riktat mot händelser som går att observera, objekt och egenskaper. I den 
formella nivån är tänkandet inriktat mot icke observerbara egenskaper och objekt. 
Andersson (1989) föreslår med grund av detta att naturundervisning inom grundskolans 
tidigare del bör innehålla konkreta begrepp men under den senare delen kan använda 
enklare formella begrepp i ökande utsträckning. 

Viktiga faktorer för lärande anses bland annat vara diskussion och samspel. Det 
förefaller dock vara så att elever i skolmiljö inte spontant utvecklar dessa förmågor. 
Vissa forskare menar enligt Pramling (1994) att man helt enkelt måste hjälpa elever att 
lära sig att lära och att vi behöver börja med detta tidigt under skolåren för att elever 
successivt skall kunna utveckla denna förmåga. Pramling menar vidare att det handlar 
om att finna meningsfulla situationer för just de människor som är involverade i 
undervisningen i fråga. 

John Locke hävdar att mänsklig kunskap och moral förutsätter och är helt beroende av 
erfarenhet, sådan får vi genom våra sinnen. Människan är som ett oskrivet ark och det är 
genom erfarenheter som detta ark fylls med innehåll. (Kroksmark, 2003) 

Med Jean-Jacques Rousseau kröns den didaktiska tankeström som hade sitt upphov i 
England och Frankrike. En tankeström som gällde det enskilda barnet snarare än 
allmänna utbildningsväsen, som betonade bildningen av karaktären snarare än av 
kunskapen, som hävdade tankens hur snarare än dess innehåll, som fördömde hård och 
sträng disciplin till förmån för lusten och intresset, som betonade den fysiska fostrans 
betydelse och som till sist betraktade resor i främmande miljöer som något väsentligt för 
bildningen. Rousseaus metod kan kort beskrivas med orden klara dig själv. Han betonar 
att läraren hela tiden måste hålla uppe lusten att lära, ständigt fråga sig vad allt syftar 
till, varför den ena eller den andra detaljen är viktig; den ständiga didaktiska 
reflektionen. I metoden ligger också något som just är grundläggande och det är att 
lärande skall ske utan tvång, det skall ske av egen motivation, nyfikenhet och i lust. 
(Kroksmark, 2003) 

Enligt Rousseau förvärvas kunskap främst genom handling, inte genom ord. Den ideala 
inlärningssituationen är att empiriskt pröva något i ett naturligt sammanhang. Man lär 
sig genom att bilda sig egna uppfattningar, inte förlita sig på andras omdömen. Vid den 
empiriska prövningen bör flera sinnen samverka. Ett omdöme utifrån ett sinnesutryck 
kan resultera i en felaktig slutsats. (Stensmo, 1994) 

För John Dewey var en tanke om samma mål för alla elever vid en viss ålder 
främmande. Han talar om alternativ för tillfälliga mål snarare än slutgiltiga sådana. För 
honom har varje lektion ett mål, varje problem har ett mål. Det är de nära målen och 
lösningarna på de aktuella problemen som är målen. Det går inte att motivera barn på 
annat sätt utan att de måste kunna se att målet är nåbart inom en snar framtid. Takten för 
målen flyttas ibland långsamt men lika ofta snabbt. Dewey skiljer inte heller, som vi gör 
i den målrationella svenska skolan, mellan innehållsliga mål och processer som mål.  På 
det sätt barnet lär sig är enligt Dewey två sidor av samma sak som inte kan separeras. 
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Det är lika viktigt att lära sig hur man lär sig som att lära sig det man lär sig. Handling 
och tänkande är två komponenter som alltid hör samman. Som han uttryckte det ”Jag 
vill inte att barnet skall säga: jag vet, utan: jag har erfarit” (Kroksmark: 2003, s. 375) 

Sammanfattningsvis beskrivs kunskapen vara kopplad till sin verklighet och lärande kan 
ske genom erfarenheter och praktiskt handlande. För att få ökad kunskap och erfarenhet 
anses vi vara helt beroende av att många sinnen används. Människan anses vara nyfiken 
och vetgirig vilket bidrar till vår lärandeprocess. Inom grundskolans tidigare del anses 
eleverna vara för unga för att undervisningen enbart ska vara inriktad mot formellt 
tänkande och behandlande av icke observerbara objekt, utan bör innehålla undersökande 
av konkreta begrepp. Tanke och handling är något som hör samman oskiljaktigt och 
med lika värde. Dessa är tankar som anser återfinnas inom utomhuspedagogiken. 

Elevernas syn på undervisningen 

I Andersson, Emanuelsson, och Zetterqvist (1993) frågar man vad som händer på 
lektionerna. Elevbeskrivningar av NO- lektioner visar att de vanligaste aktiviteterna är 
att lyssna på läraren, skriva av från tavlan och genomföra detaljstyrda laborationer. 
Enligt Lindahls (2003) tolkning av dessa påståenden så verkar det vara det rätta svaren 
och den naturvetenskapliga färdigheten som dominerar i undervisningen. Vidare visar 
studien att särskilt flickors inställning till påståendena ”NO ämnen är roliga ämnen” och 
” NO ämnen är intressanta ämnen” minskar från årskurs tre till årskurs åtta med 57 till -
36 respektive 66 till -13, där 100 = instämmer, 0= vet ej och -100= instämmer inte 
(Lindahl, 2003). 

Enligt Gardner (1975) visade ett projekt att elevernas intresse ökade när de fick arbeta 
undersökande, följa upp och diskutera sina resultat. Traditionell undervisning och 
mycket lärarstyrda aktiviteter visade sig ha motsatt effekt. 

Lindahls (2003) undersökning visar att elever är intresserade av naturvetenskap och 
teknik men inte lika intresserade som de är av andra ämnen. Det är dock inte innehållet 
utan undervisningen som gör att de inte är lika intresserade av NO som av andra ämnen 
i skolan. Eleverna förstår sällan meningen med att lära sig ett visst innehåll, göra en 
laboration eller vilken betydelse detta har i andra sammanhang och i deras egna liv.  De 
får helt enkelt inte tillräckligt mycket hjälp för att se sammanhangen. Men det allra 
viktigaste är att läraren förändrar sitt sätt att genomföra undervisningen. Eleverna 
önskar en större variation av undervisningen och en möjlighet att få inflytande över sitt 
eget lärande. (Lindahl, 2003) 

I projektet Emergent environmentalism ur Palmer (1998) presenteras resultatet av enkät 
med frågan: Beskriv din mest betydelsefulla livserfarenhet, så här: 

• Utomhus relaterat  91% 

• Undervisning i skola 54% 

• TV/Media  23% 

• Böcker  15% 

• Annat  36% 
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Det var 10 % av alla svaranden som ansåg att skolan inte alls har påverkat dem. Mer än 
90 % av de tillfrågade sade sig ha upplevt spirituella känslor utomhus. En känsla av 
ensamhet och frihet från den övriga världen och nämnt detta som avgörande för deras 
tänkande och reflekterande. 

I ett annat projekt: ”Subject and community knowledge in environmental education” ur 
Palmer (1998) intervjuades 50 elever om miljöfrågor. Sammanfattningsvis kan det sägas 
att 38 % ansåg att traditionell undervisning hade varit mest givande. Men i begreppet 
traditionell undervisning ingick även böcker, television och media vilket gör att siffran 
för skolundervisning sjunker. Detta resultat är märkligt eftersom det var studenter med 
högre utbildningsnivå och dokumenterat bra betyg. 

I en studie av Palmberg & Kuru (1998) intervjuades två grupper med finska barn. En 
grupp med erfarenhet och en grupp utan erfarenhet av utomhuspedagogik. Alla 
utfrågades om känslor för naturen, vad den betyder och hur man kan skydda den utifrån 
både lokala och globala perspektiv. Det upptäcktes att upplevelser i naturen bidrar till 
att utveckla barnens självförtroende och känsla av trygghet. Det leder även till en större 
önskan att vara mer delaktig. De barn som hade erfarenhet av utomhuspedagogik var i 
större utsträckning mer delaktiga och tog mer egna initiativ. De barn som saknade 
erfarenhet var mera osäkra och ängsliga för att testa nya saker. Alla barnen hade någon 
form av förhållande med naturen. Merparten hade en egocentrisk syn där naturen finns 
som en resurs för oss att utnyttja. På vilket sätt den skulle utnyttjas skilde sig dock från 
naturen som skönhet, frihet, avskildhet, för att utforska och uttrycka sig själva, viktig ur 
ekologiska perspektiv och viktig för djurens välmående. De barn som hade mer 
erfarenhet av utomhuspedagogik hade en klart mera väldefinierat empatiskt förhållande 
till naturen. Förutom djurens välmående uttryckte merparten av barnen vikten av att 
bevara naturen. Det var främst baserat på personliga känslor och mer än 50 % uttryckte 
en oro över miljöproblemen i världen. De hade dock svårt att kunna urskilja betydelsen 
och skillnaden på lokala respektive globala problem. Flera barn inom den oerfarna 
gruppen kunde inte ge några exempel på globala problem, men de erfarna visade större 
kunskap, empati och moralisk beslutsförmåga gällande ekologiska problem. 

En sammanfattning av studien leder till slutsatserna att både kunskap och värderingar 
spelar en stor roll för att kunna förstå hur människors beteenden och naturen hör ihop. 
Med utomhuspedagogik kan ekologisk förståelse stimuleras och kunskapen för hur 
hållbara ekologiska strategier ska utvecklas blir bättre. Erfarenheter inom 
utomhuspedagogiken har stora möjligheter att utveckla elevers kunskapsmässiga och 
empatiska förhållande till naturen. Palmberg & Kuru (1998) 

Enligt Skolverket (1998) har många elever efterlyst en bättre koppling till verkligheten 
och mera information från sina lärare om vad de ska ha sina kunskaper till. Eleverna 
anser att det är stora skillnader mellan olika lärares sätt att undervisa. En elev säger att 
läraren på kemilektionerna ”tar fram alla grejer och visar experimentet först, så att man 
vet hur man ska göra, då är det ju inget experiment för oss direkt, när han redan har 
visat”. (Skolverket: 1998, s. 12) 

Många elever anser att den vanligaste formen av undervisning är att läraren står framme 
vid tavlan och går igenom en massa stoff som ska läsas in. Detta bekräftas även av 
skolverkets lektionsbesök i naturvetenskapliga ämnen, där många lektioner var 
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traditionellt upplagda med en introducerande genomgång av läraren och därefter eget 
beräkningsarbete av eleverna. I skolverkets material finns det en hel del exempel på hur 
eleverna anser att en bra lektion ska se ut. En grupp elever ger följande beskrivning: 
läraren, som har disciplin, koncentration och tempo, leder lektionen som är noga 
planerad och för en dialog med eleverna. En bra lektion får inte innehålla dötid utan 
vara effektiv helt igenom. Framför allt anser eleverna att det kommer an på läraren att 
fånga deras intresse, skapa motivation för inlärning, variera undervisningen och förklara 
vad kunskapen ska användas till. De flesta elever anser att studiebesök är bra 
inlärningstillfällen och tycker att det förekommer i alldeles för liten utsträckning. De 
refererar till lärarnas motivering och berättar att det är problem att genomföra 
studiebesök eftersom att man då måste ta tid av andra lärares timmar. Eleverna tror inte 
att lärare pratar med varandra i någon större utsträckning eftersom att de inte kan se 
något resultat i form av samarbete över ämnesgränserna. (Skolverket, 1998) 

En del elever önskar att de skulle få tillfälle att arbeta mer hemma eftersom det är då de 
anser att det är då man lär sig och får tid att reflektera. Vad det gäller höjdpunkter för 
eleverna så anser många att det viktigaste har varit samvaron med kamraterna i klassen. 
De allra flesta anser att verklighetsanknytningen gällande studiebesök, exkursioner eller 
besök av externa föreläsare har varit mycket stimulerande och menar att det finns 
alldeles för lite av dessa inslag (Skolverket, 1998). 

En elev i åk7 säger i Lindahl (2003) att ”någon gång skulle vi kunna gått ut och plockat 
blommor och sedan sett hur det var byggda och inte bara titta i boken och fylla i 
stenciler” (s.116). Det bästa med NO timmarna är laborationer enligt de flesta eleverna. 
Många klagar över att de nästan aldrig får göra några i biologin. En del elever har visat 
betänkligheter mot laborationer, de säger ”att det är kul att laborera men om man tänker 
efter så lär man sig inte så mycket. Man får en instruktion att följa, gör så här och så ser 
man vad som händer men fattar inte varför” (Lindahl: 2003, s. 117) 

Enligt Lindahl (2003) är det många elever som påtalar den trista miljön i NO-salar och 
beskriver en deprimerande känsla av att gå in i dem. Vid frågan varför en elev tyckte att 
det var tråkigt med NO fick Lindahl svaret ”du som precis vart i vårt klassrum, har du 
inte sett hur trist det är, svarta bänkar, svart tavla, skitigt, gardiner på trekvart, inget 
roligt på väggarna, och som det luktar sen då!” (Lindahl: 2003, s. 227). 

Detta visar att eleverna gynnas av att arbeta undersökande och eleverna efterlyser större 
variation i arbetssätt och bättre återkopplingar till det behandlade materialet. Elever 
berörs av att vara utomhus och undersökningar visar att deras kunskaper om 
miljöproblem ökar med ökad erfarenhet av utomhuspedagogik. Exkursioner och 
studiebesök ser eleverna som mycket viktiga uppehåll från traditionell undervisning i 
tråkiga klassrum. 

Hjärnbaserad undervisning 

Det material vi har hittat inom detta område är främst baserat på forskning utförd och 
sammanställd av Eric Jensen (1997). Vi har valt att ta med denna typ av forskning som 
ett alternativ till den traditionella pedagogiska forskningen för att den beskriver en typ 
av lärandeprocess som överensstämmer med vår syn på utomhuspedagogik. 
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Enligt Jensen (1997) visar forskningen att känslor är mycket viktiga på många sätt för 
själva inlärningsprocessen. Man kan förstå något utan att ha känslor för det, men det 
betyder ingenting förrän det finns en känsla förankrad. Det är helt enkelt inte verkligt 
för hjärnan förrän vi känner att det är verkligt, inlärning utan känslor är ofullständig. 
Hjärnan lär bäst i sitt rätta sammanhang, det stoff som ska läras måste kopplas till dess 
verklighet. Utan meningsfullhet förlorar eleven intresset och den inre motivationen 
försvagas. Biologiskt sett är den mänskliga hjärnan utformad att överleva genom 
inlärning, men den är inte utformad för att ta emot formella instruktioner. Jensen menar 
vidare att man inte ska basera undervisningen i tron att det är bra att ge så stor mängd 
information som möjligt. 

Hjärnan har två parallella visuella system som gör att det man ser uppfattas som vad och 
var, innehåll och sammanhang. Den form av inlärning som vi minns bäst av är den som 
på något sätt är knuten till sammanhanget. Ju mer sammanhanget liknar andra 
sammanhang desto svårare är det för hjärnan att tillgodogöra sig informationen och ju 
mer man använder minnet kopplat till rummet och händelsen desto bättre fungerar det. 
Sammanhang ger oss massor av förnimbara vinkar och antydningar som får igång 
minnesfunktionen och gör att vi minns längre. För att nyttja detta föreslår Jensen att 
man som pedagog kan ändra platsen för inlärning, gå utomhus eller åka på studiebesök. 
Han menar även att sådant vi lär med kroppen är mer troligt att vi kommer ihåg under 
längre tid än vid annan typ av inlärning. Rörelser med sinne och kropp engagerade ger 
oss mer känsloförankring, vilket i sin tur bidrar till bättre långtidsminne (Ibid.). 

Intensiv forskning har utförts för att studera vilken påverkan dofter har på hjärnan. 
Dofterna påverkar flera olika områden i hjärnan inklusive det limbiska systemet, där 
området för uppmärksamhet finns. Dofter har visat sig öka uppmärksamheten och 
medvetandet dramatiskt. Detta förklaras med att förnimmelse av lukt sker genom att 
luktsinnets impulser kommer snabbt och utan avbrott i kontakt med hjärnan. Det 
betyder att vi egentligen reagerar på doften innan vi är medvetna om att vi känt den. 
Detta kan nyttjas i undervisning genom att man kan öka elevernas uppmärksamhet och 
knyta innehållet till dess sammanhang (Ibid.) 

Vi anser att detta hör samman med utomhuspedagogiken för att det kopplar lärandet till 
ett verklighetsbaserat sammanhang samt betonar vikten av en lärandemiljö där många 
sinnen stimuleras samtidigt.    

Utomhuspedagogik 

Att definiera utomhuspedagogik kan vara lite vanskligt och beror mycket på ur vilket 
perspektiv det ses. Att undervisa utomhus kan allt från biologer, guider och lärare göra. 
Sveriges kanske främsta forskare inom utomhuspedagogik, Dahlgren och Sczcepanski, 
beskriver utomhuspedagogik som en erfarenhetsbaserad och handlingsinriktad 
bildningsnorm som kan vara ett komplement till den traditionella pedagogiken 
(Dahlgren & Sczcepanski, 1997). I denna undersökning ser vi utomhuspedagogik som 
en praktisk läroprocess utomhus där kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet ses som oskiljaktiga och värdesätts lika. 
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Enligt Dimenäs (1996) är utomhuspedagogik i sig ingen allena frälsande metod, den 
måste integreras med andra metoder som processkrivning, tankekartor, reflektioner och 
problemlösning. 

Palmers definition av utomhuspedagogik är följande: 

Environmental education is the process of recognising values and clarifying concepts in order 
to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the inter-relatedness 
among man, his culture and his biophysical surroundings. Environmental education also 
entails practice in decision- makings and self- formulation of a code of behaviour about issues 
concerning environmental quality. (Palmer: 1997, s. 7) 

Gair (1997) menar att mycket av värde kan fås ut av utomhuspedagogik. Många 
kvaliteter som ett samhälle vill ha ut av en medborgare som självförtroende, laganda, 
ledarskap och disciplin. Förmågor som medkännande med djur, natur och andra 
människor samt fysiskt och psykiskt välmående kan uppnås. Den naturliga miljön 
erbjuder äventyrspedagogik för utmanade ur ett fysiskt perspektiv, men även mer 
subtila och kraftfulla influenser. Miljömedvetenheten ökar genom direkt kontakt med 
naturen och de influenser som det medför lever upp till allt som är bäst med 
utomhuspedagogik. Han anser att det är ett faktum att dessa uppfylls samt även en 
djupare förståelse för det som man är ute för att undersöka som geografi, geologi, konst, 
design och biologiska företeelser. Dock presenteras inga vetenskapliga bevis, utan det 
som finns att hämta i naturen klassar Gair (1997) som omätbart. 

Not everything of value we do in outdoor education can always be statically or normatively 
evaluated, and the sense of pride and achievement felt by young people when their adventure 
is completed as a team, rather as a collection of individuals, cannot easily be quantified, 
although it can, and should, be recognized. (Gair: 1997, s. 26) 

Vidare menar Gair att de som arbetar med unga människor har lagt märke till värdet av 
de vidare dimensioner som utomhuspedagogiken medför, som social utveckling inom: 

• självkänsla 

• teamwork 

• andlig och estetisk medvetenhet 

• ansvarstagande  

• kommunikationsförmåga 

• kännedom om den fysiska kroppen 

Hur ska man få unga att kunna känna naturens estetik och inspiratöriska djup? Enligt 
Gair (1997) har naturen en förmåga att forma vår livsfilosofi, vårt miljötänkande och 
synen på världen i allmänhet. Att sitta på en bergstopp och reflektera menar han kan få 
både unga och gamla att lära sig uppskatta naturen som den resurs den är. Känslan av 
hur liten man är jämfört med bergen anses vara vanligt förekommande vid expeditioner 
och kan leda till att ungdomar får en ökad känsla av ansvar för att bevara naturen. 

Det handlar om att ändra elevernas inställning till att man måste producera efter givna 
mallar. Att öppna sina sinnen och uppleva kan och ska inte skiljas från den utforskande 
delen. Gradvis kommer förhoppningsvis eleverna att själva börja fundera på frågorna 
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vad, hur och varför. Gair (1997) menar att ungdomar ska uppmuntras att utforska inte 
bara färdas mellan givna punkter och fasta tidsscheman. Att göra en resa med hörsel, 
syn, lukt, smak och känsel och inte minst vara öppensinnad och ta till sig av det man 
inte visste fanns. Ofta är det mest givande att bara vara på platsen och uppleva, att bara 
vara där är nog. 

Enligt Palmer (1998) är det nödvändigt med utomhuspedagogik för att kunna lösa 
jordens miljöproblem. Vidare anser han att utomhuspedagogik handlar om värderingar. 
Många skolor i England ser detta som ett farligt område och många lärare, särskilt inom 
naturvetenskap, är inte tränade i att förmedla värderingar. Men ingen livsstil eller 
utbildningsmodell är värderingsfri, därför anser han det viktigt att skolan lär ut de rätta 
kunskaperna för ett hållbart leverne. 

Palmer menar även att utomhuspedagogiken står inför två problem. Logistiska problem 
där det finns för lite tid och för få utarbetade program. Han menar även att 
utomhuspedagogiken krockar med den traditionella läroplanen. Detta menar han kan 
lösas genom bättre planering och användande av gammal kunskap samt ett 
paradigmskifte. (Palmer, 1998) 

För att utomhuspedagogik ska fungera ska man ställa sig frågorna: 

• Får eleverna tillräckliga möjligheter att på empirisk väg utföra undersökningar i 
naturen såsom observationer, mätningar, föra data och diskutera vad som har 
observerats? 

• Är eleverna medvetna om hur komplex naturen är? Naturens storhet och 
människans roll. 

• Finns det ett fokus riktat mot etiska dimensioner? Forskning visar på betydelsen 
av estetiska och spirituella upplevelser, där det inte finns något rätt eller fel att 
göra eller uppleva. 

Goughs (1987) mera utvecklade ekologiska teorier som innefattar utomhuspedagogiken 
karaktäriseras av: 

• Verklighetsbaserad problemlösning, hellre än textböcker och standardiserade 
problem 

• Samarbete, hellre än tävlan mellan de lärande 

• Eleverna lär av varandra, än att alla ska lära av en lärare 

• Lärande som sker i andra platser än i skolans klassrum  

• Lärande innebär upptäckande av universella fakta och öppenhet för multipla 
varianter i lärandemiljön, till skillnad från överförande av existerande kunskap 
och abstrakta slutsatser. 

Utomhuspedagogik är inget kortsiktigt begrepp. I en värld där allt ska gå fort och 
upplevelserna ska ske omgående kan inte utomhuspedagogiken leva upp till dessa krav. 
Om den planeras in i ett tidigt skede kan den däremot erbjuda en långsiktig 
upplevelseform. Den tar inte nödvändigtvis eleverna till exotiska och upptäckta platser, 
men den kan uppmuntra eleverna att upptäcka platser och känslor som för dem själva är 
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outforskade. Gair (1997) menar att vi måste lita på att eleverna själva deltar i 
planeringen och förberedelserna inför utomhusvistelsen. Att låta dem vara delaktiga i 
vad som ska göras och hur det ska göras, låta dem utveckla nya kunskaper under vägen. 
Uppmuntra dem i deras träning och förberedelser och tillåta flexibilitet i deras planering 
så att det finns tid att bara sitta ner och fundera. 

Sammanfattningsvis enligt Palmer (1998) så består utomhuspedagogik av estetiska, 
sprirituella, sociala, politiska och ekonomiska perspektiv tillsammans med de 
vetenskapliga. Det ska inte bara handla om naturkatastrofer och att rädda världen, utan 
även att lära sig att uppskatta det vackra med vår natur och omvärld och skapa en vilja 
att rädda den. Elever ska komma i kontakt med många olika ideologier så att de själva 
kan skapa sina teorier och värderingar. 

Koppling till styrdokumenten 

Då det svenska utbildningsväsendets verksamhet är målstyrd av olika styrdokument 
som skollag, läroplan och kursplan är det dessa som ligger till grund för pedagogernas 
yrkesutövning. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) under rubriken Skolans uppdrag anges det ”att en viktig uppgift 
för skolan är att det i skolans alla ämnen är angeläget att grundlägga vissa övergripande 
perspektiv, såsom historiskt-, miljö- och etiskt”. Det är även av vikt att eleverna tillåts 
”pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar”. Under 
rubriken Mål och riktlinjer skrivs det ”att varje elev visar respekt för och omsorg om 
såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” eleverna ska också känna till 
förutsättningarna för en god miljö, grundläggande ekologiska sammanhang och 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Alla som arbetar i 
skolan ska dessutom samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande. (Utbildningsdepartementet, 1998) 

Enligt Skolverket (2000) har ambitionerna varit att konstruera kursplaner som fångar 
elevernas intresse med en grundtanke att förskjuta tyngdpunkten från faktainlärning, 
kunskaper i, till en mer mångfacetterad syn på naturvetenskaplig kunskap, kunskaper 
om ämnet biologi. En annan sak som ska betonas är att kunskapen ska vara användbar 
för att diskutera, argumentera och ta ställning, även när det gäller värdefrågor. Lpo94 
betonar att kunskap inte är ett entydigt begrepp, ”utan kommer till uttryck i olika former 
- såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med 
varandra” (Utbildningsdepartementet, 1998). 

I de svenska kursplanerna är stoffträngseln stor. Summerar man samtliga mål för kemi, 
biologi, fysik finns det långt över hundra. Kanske hade det räckt med de stora 
övergripande målen, att betona vetenskapens produkter, processer och dess sociala 
system i all undervisning, men sedan låta elevernas intressen styra innehållet. Eller som 
Lindahl (2003) säger: ”Är det rätt att undervisningen ska styras av vad några få elever 
kommer att behöva i nästa utbildningsstadium.” (s. 112) 

Kursplaner för biologi 

Biologiämnet i den obligatoriska skolgången ska befästa individens fascination, 
förundran och nyfikenhet för det levande samt främja omsorgen och respekten för natur 
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och medmänniskor. Utbildningen i ämnet syftar även till att ge kunskaper om livsstilens 
och miljöns betydelse för den egna individen och andra organismers livsvillkor. I mål 
att sträva mot skrivs det att eleverna ska ”utveckla kunnande i de olika arbetssätten 
inom biologin, som fältobservationer och laborationer, samt kunskap om hur de 
växelspelar med de teoretiska modellerna” (Skolverket: 2000, s. 62). Vidare nämns det 
under ämnets karaktär och uppbyggnad: ”ett av biologiämnets viktigaste bidrag till 
bearbetningen av människans relation till naturen är därför att belysa mångfalden av 
livsformer ur såväl de naturvetenskapliga som de estetiska och etiska perspektiven”. 
Under Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret står det att 
eleverna ska ”ha inblick i genomförandet av laborationer samt av återkommande 
observationer i fält i sin närmiljö” och ”känna igen och namnge några vanligt 
förkommande växter, djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav 
på livsmiljö” (ibid.). 

När eleverna har blivit lite äldre och slutar det nionde skolåret ska de ”kunna genomföra 
observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha insikt i deras utformning” 
och ”kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor 
om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter”. (Skolverket: 2000, s. 63) 

Efter att ha avslutat gymnasieskolans biologikurser ”skall eleverna kunna planera och 
genomföra fältstudier och experimentella undersökningar, tolka dessa samt redovisa 
arbetet både muntligt och skriftligt”. (Skolverket, 2006) 

Förutom dessa kunskaper om ämnet biologi beskriver kursplanen att det finns fyra 
centrala dimensioner som karaktäriserar biologiämnets innehåll: ekosystem, biologisk 
mångfald, cellen och människan. I alla dessa fyra dimensioner kommer kunskaper i 
biologi till användning för att utveckla kunskap om: 

• organismernas samspel med varandra och med sin omgivning 

• människokroppens byggnad och funktion 

• pubertetens inverkan på individen 

• livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra livsformer 

I kursplanerna i ämnet biologi för lärare på universitetsnivå tycker vi att det finns 
tydliga likheter med de dokument som reglerar undervisningen på gymnasienivå. De 
centrala områdena i undervisningen är god fältvana, positiva naturupplevelser samt 
kunskaper i det vetenskapliga arbetssättet, att kunna planera, genomföra och utvärdera 
undersökningar av ekosystem. Det poängteras även att lärarstudenten ska ha kunskaper i 
den naturvetenskapliga undervisningens didaktik och färdigheter samt att tillsammans 
med barn och ungdomar konkretisera naturvetenskapliga fenomen (Studiehandboken, 
2006/2007a).  Detta sker bland annat genom att kunskaper utvecklas om hur växter och 
djur kan användas i en skolträdgård som verktyg för lärande (Studiehandboken, 
2006/2007b).  

Betygskriterier för biologi 

I betygskriterierna för grundskolans biologi för att uppnå betyget Godkänd står det 
skrivet ”Grunden för bedömningen gäller elevens förtrogenhet med de olika sätt att 
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arbeta och utveckla kunskaper som kännetecknar naturvetenskapen” och ”vidare är en 
bedömningsgrund medvetenheten om växelspelet mellan utvecklingen av begrepp, 
modeller och teorier å den ena sidan och erfarenheter från undersökningar och 
experiment å den andra” (Skolverket, 2000 s.63). För de högre betygen Väl godkänd 
och Mycket väl godkänd krävs det att eleven kan använda begrepp från biologin för att 
beskriva och förklara förlopp och företeelser. Att eleven använder sig av sina kunskaper 
i biologi för att granska och värdera ställningstaganden i frågor som rör miljö, 
resurshantering och hälsa. Elevens ska, med exempel, använda sin kunskap om biologi 
för att förklara, argumentera eller lösa vardagliga och samhälleliga problem. 

För att uppnå betyget Godkänd i gymnasiekurserna Biologi A & B krävs det att eleven 
ska kunna använda sina kunskaper i ämnet för att genomföra undersökande uppgifter, 
beskriva några biologiska teorier, fenomen och samband. För att uppnå de högre 
betygen ska eleven tillämpa sina kunskaper om biologi för att: tillämpa dem på 
situationer i vardagslivet, integrera kunskaper från olika delområden och relatera dessa 
till övergripande teorier, samt utforma och genomföra undersökningar och tolka resultat. 

Styrdokumenten betonar vikten av många områden som är självklara inom 
utomhuspedagogiken, särskilt rörande miljömedvetenhet, människans roll i ekosystemet 
och kunskaper om att vistas och göra undersökningar utomhus. Ser man till hur 
betygskriterierna är utformade anser vi att det tydligt att tonvikten har förskjutits från 
rena faktakunskaper till ett lärande som innefattar alla fyra kunskapsformer beskrivna 
av läroplanen. Vi anser att det är dessa kunskapsformer som uppmuntras av 
utomhuspedagogik. 

Syfte 
Syftet med vår undersökning var att se vilken inställning biologilärare har till 
sambandet mellan lärande och utomhuspedagogik och om lärarna anser att kursplanerna 
för biologi kan uppfyllas med hjälp av denna. 

Metod 
Här beskriver och motiverar vi våra val av metoder och försökspersoner som vi har 
använt oss av till vår datainsamling. 

Val av vetenskaplig metod 

Vårt arbete har en kvalitativ ansats men enligt Backman (1998) förutsätter inte det att 
man måste använda kvalitativa metoder. Hartman (1998) anser att den kvalitativa 
metoden är en väg att gå för att få ökad kunskap för människors uppfattningar och 
föreställningar om dess omvärld, inte hur den är men hur de förställer sig den. För att få 
en ökad förförståelse har vi använt oss av litteraturstudier, detta styrks av Kvale (1997) 
som menar att det är ett bra sätt om man har bristande förkunskaper inom ett 
ämnesområde. Studiens fokus har lagts till att undersöka biologilärares uppfattning om 
utomhuspedagogik. 
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Urval 

Urvalsgrupperna fanns på tre högstadieskolor och en gymnasieskola och ett universitet. 
Enkäten genomfördes med 15 biologilärare där samtliga var behöriga med flera års 
erfarenhet av att undervisa i biologi. Bortfallet blev 25 % då 15 av 20 tillfrågade svarade 
på enkäten. Det interna bortfallet var på 2 påståenden av 405 ställda, vilket motsvarar ca 
0.5 %. 

Enkät 

I vår studie ville vi få en bred bild av vilken syn biologilärare har på utomhuspedagogik, 
för att få det ansåg vi att enkät skulle vara ett bra medel. Vi valde att utforma enkäten i 
enlighet med Likert-skalan med en sexgradig skala med ett vet ej alternativ. Vårt val av 
enkät med Likert-skala styrks av Ejlertsson (1996) som menar att den är effektiv vid 
attitydundersökningar. Enligt Hartman (1998) är enkät ett bra och effektivt sätt att nå 
många svarande och enligt Ejlertsson (1996) så kan respondenten i lugn och ro läsa 
igenom frågorna och överväga svarsalternativen. Ejlertsson menar vidare att de 
svarande kan ha enklare att svara som de verkligen tycker vid en enkät, då de slipper 
uttrycka sig i ord till en främmande person. En enkät med Likert-skala pressar inte 
lärarna att svara på ett sätt som skulle vara mera politiskt korrekt än vad de kanske 
själva tycker. Dessa överväganden styrde oss till valet av enkät som datainsamlande 
metod. 

Då vi enbart valde enkät som empirisk metod så försökte vi utforma den så komplett 
som möjligt för att täcka alla problemområden som vi stött på i litteraturstudien (Bilaga 
I). Samtliga frågor i enkäten är våra egna så vi har inga lånade. För att öka validiteten på 
enkätfrågorna så utförde vi två pilotstudier. Den första studien testades i en liten grupp 
och den andra pilotstudien testades bland en större grupp lärarstudenter. Ingen i 
urvalsgruppen ingick i pilotstudien. För att få så många som möjligt att svara på enkäten 
lade vi stor vikt vid att utforma följebrevet så bra som möjligt enligt Ejlertssons (1996) 
rekommendationer där fullständig anonymitet garanterades (Bilaga II). I brevet fanns 
det kontaktinformation till oss så att vi skulle kunna bistå med hjälp vid funderingar. 
Resultatet av enkätsvaren är till stor del beroende på hur motiverade de svarande är, 
därför är det enligt Patel & Davidsson (1991) viktigt att klargöra syftet och hur viktigt 
just deras bidrag är. För att ytterligare motivera de som inte svarat sände vi en 
påminnelse efter ca tre veckor till dem (Bilaga III). Efter påminnelsen fick vi besked om 
att flera biologilärare hade försökt att skicka in sina svar men att det inte fungerat på 
grund av datatekniska besvär. Då skickade vi ut ytterligare ett brev där vi beskrev hur de 
tekniska problemen kunde kringgås (Bilaga IV). 

Databearbetning  

Databearbetningen inleddes med att vi sökte samband och mönster i det insamlade 
materialet, detta i enlighet med Hartman (1998). Enkäten var utformad på ett sådant sätt 
att problemområdena var uppdelade med sammanhängande frågor i kategorier. Vi 
började med att sammanställa svaren genom att analysera svarskategorierna utifrån 
studiens syfte. Den analysen var matematisk och av en kvantitativ karaktär. Svaren till 
påståendena märktes med en siffra som skulle motsvara graden av instämmande. För att 
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kunna utläsa mönster gjordes sedan en kvantitativ analys av hur svarsfördelningen såg 
ut fråga för fråga. När den analysen var klar kunde vi läsa mönster, dra slutsatser och 
strukturera in lärarna i olika typer, detta skedde i en kvalitativ anda.  

Resultat  
Undersökningen visade vilka faktorer som biologilärarna anser främja respektive 
begränsa användandet av utomhuspedagogik som måluppfyllande medel för att uppfylla 
kursplanernas mål för biologi. Tre typer av biologilärare kunde urskiljas utifrån deras 
inställning till och användande av utomhuspedagogik. I det följande presenteras de olika 
teman som vi har kunnat urskilja ur den empiriska delen av undersökningen: Främjande 
faktorer, Begränsande faktorer och Typer av biologilärare. 

Främjande faktorer  

Samtliga var väl införstådda med de kursplaner som gäller för den nivå den undervisar i 
och nästan alla ansåg att exkursioner var viktiga för att uppfylla kursplanernas mål. De 
flesta ansåg sig finna bevis för att exkursioner verkligen fungerar som måluppfyllande 
medel och att det är mycket vikigt att koppla samman teorin från läroböckerna med den 
verkliga naturen (Bilaga V, Figur 1). Exkursioner var inget som lärarna vill slippa 
undan, för de ansågs vara både roliga och givande för eleverna (Bilaga V, Figur 3) och 
att vistas i naturen är något som alla tillfrågade lärare ser som mycket intressant. 
Märkbart är att ingen pedagog instämde helt till påståendet: Mina elever är intresserade 
av att vistas i naturen (Bilaga V, Figur 4). Att man lär sig bäst om naturen genom att 
uppleva den i verkligheten tycker de flesta är bättre än att läsa om den i ett klassrum. Att 
man skulle lära något bättre genom att stimulera många sinnen samtidigt anser nästan 
samtliga (Bilaga V, Figur 8). Något som de tillfrågade även såg som viktigt för 
inlärningen är att eleverna samarbetar med varandra (Bilaga V, Figur 9). De flesta var 
överens om att det är mycket oroväckande att så många elever väljer bort 
naturvetenskap och vill gärna stimulera dem, för att öka deras intresse för 
naturvetenskap, genom att vara ute i naturen. Tillgången på lämplig utrustning för 
utomhusverksamhet ansåg de flesta biologilärare att de hade. 

Begränsande faktorer  

Undersökningen visade att de främsta faktorerna som begränsar användandet av 
utomhuspedagogik är ekonomi (Bilaga V, Figur 6), schematekniska problem (Bilaga V, 
Figur 5), transport till lämpliga utomhus miljöer (Bilaga V, Figur 7), ointresserade 
elever (Bilaga V, Figur 4) och svårigheter med att betygsätta det som görs på 
exkursioner (Bilaga V, Figur 10). Klassrummets fysiska miljö ansågs i undersökningen 
också vara en viktig faktor för inlärning och ganska många lärare svarade att de inte har 
den bästa möjliga miljön där de själva undervisar 

Typer av biologilärare  

Vi anser att det i undersökningen utkristalliserades 3 typer av biologilärare som vi valt 
att kalla typ1, typ2 och typ3. Det har skiljts åt genom följande särdrag. 
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Typ1 är inte ute i naturen och undervisar särskilt ofta och det kan ske med viss känsla 
av tvång. De är personligen intresserade av att vara ute men de anser att deras elever 
saknar detta intresse. Exkursioner är bara delvis viktiga för att uppfylla kursplanens mål 
och det är svårt att finna bevis för att det fungerar. De anser dessutom att det kan finnas 
elever som missgynnas av utomhuspedagogik (Bilaga V, Figur 2). Andra problem som 
de har med att bedriva utomhuspedagogik är ekonomi, transport men framförallt 
schematekniska besvär. De är även bara delvis bekymrade av att elever väljer bort 
naturvetenskap och anser sig ha ganska dålig miljö i deras undervisningsklassrum. Det 
var 3 stycken biologilärare som hamnade i den här kategorin. 

Typ2 kännetecknas av att de försöker vara ute i naturen och undervisa men hålls 
tillbaka av ett bristande elevintresse och stora problem med ekonomi, transport och 
schema. Den här gruppen är ute utan eller med en viss känsla av tvång. De är även 
mycket bekymrade över att så många väljer bort naturvetenskap, att de gärna är ute med 
sina elever ofta för att motverka detta. Här hamnade 4 stycken biologilärare. 

Typ3 är den grupp av biologilärare som verkligen brinner för utomhuspedagogiken. De 
har intresset, engagerade elever och har inga problem med ekonomi, transport eller 
schema. De är alla överens om de ovan nämnda fördelar som utomhuspedagogiken kan 
föra med sig. Flest biologilärare av dem som svarade på enkäten hamnade i den här 
kategorin, 8 stycken. 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visade vår undersökning att de främjande faktorerna som 
utomhuspedagogisk undervisning medför är att exkursioner är viktiga för att uppfylla 
kursplanens mål, elever gynnas av att vara utomhus då det anses vara både roligt och 
givande. Biologilärarna ansåg även att det är mycket viktigt att koppla teorin till dess 
verklighet och naturen är det bästa klassrummet för att lära sig om den. Att stimulera 
flera sinnen samtidigt och genom att samarbeta anses lärandeprocessen gynnas. Den 
negativa trenden med sviktande intresse för naturvetenskap hoppas kunna motverkas 
genom mer utomhusaktivitet. Den främsta begränsande faktorn för att bedriva 
undervisning utomhus är av schemateknisk karaktär (Bilaga 5). Undersökningen visade 
att det finns 3 typer av biologilärare som använde sig olika mycket av 
utomhuspedagogik. 

Diskussion 
Det har varit intressant att genom denna studie få en inblick i vilken syn lärare har på 
utomhuspedagogik. Vi tror att det kommer att vara till värde för oss i vår kommande 
proffesion att veta vilka några av faktorerna som är viktiga för lärande och 
utomhuspedagogik är. Inledningsvis i detta arbete var vi inne på att göra en empirisk 
undersökning om utomhuspedagogik var en bättre undervisningsform i biologi än 
traditionell föreläsningspedagogik. Att undersöka något så komplext som vilken 
undervisningsmetod som är bättre än någon annan insåg vi snabbt var omöjligt att 
utföra, men att undersöka vilken syn biologilärare har på värdet av utomhuspedagogik 
ansåg vi vara fullt möjligt. Vi har inte varit ute efter att konstruera någon ny modell 
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eller mall för en rätt slags undervisning, det överlåter vi till varje lärare och dennes 
kreativa förmåga.  

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis tycker vi att de tillfrågade lärarna var delvis överens om vilka 
betingelser som de ansåg vara viktiga för lärande. Vår analys av insamlade data visar 
vilka fördelar och problemområden som finns inom utomhuspedagogiken. De 
främjande faktorer som framkom av undersökningen har stöd av tidigare forskning. Att 
teorin ska kopplas till sin rätta miljö stöds av Rousseau som betonar vikten av att pröva 
något i sitt naturliga sammanhang (Stensmo, 1994). Även Gough (1987) menar att 
undervisningen ska karaktäriseras av verklighetsbaserad problemlösning och 
förespråkar lärande som sker på andra platser än i skolans klassrum. Den moderna 
hjärnbaserade forskningen stöder också detta då den form av inlärning vi minns bäst 
anses vara den som sker i sitt rätta sammanhang (Jensen, 1997). Enligt Gair (1997) så 
kommer miljömedvetenheten att öka genom direktkontakt med naturen, vilket Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) anger som en viktig kunskap. Exkursioner anser både 
vi och de tillfrågade biologilärarna vara mycket viktiga, men vi ser det klassrum som 
naturen erbjuder som större än bara en exkursionsplats. Att lära utomhus innebär för oss 
att alla kunskapsformer tas hänsyn till och eleverna ges möjlighet att utveckla både sina 
kunskaper i och kunskaper om ämnet biologi. Vi anser att lärandeprocessen stimuleras 
positivt av att många sinnen är inblandade samtidigt, vilket både denna undersökning 
och annan forskning ger stöd för. Hela empirismens förhållningssätt bygger på att det är 
genom våra sinnen som vi får kunskap, ju fler sinnen som används desto mer lärs in 
(Dimenäs, 1996). Jensens (1997) hjärnforskning stöder detta och enligt Gair (1997) 
handlar det om att utforska med öppna sinnen. Genom samarbete och diskussioner i 
meningsfulla situationer menar Pramling (1994) att läroprocessen gynnas. Både Gair 
(1997) och Palmer (1998) ser utomhuspedagogiken som ett potent medel för att 
utveckla elevers förmåga att samarbeta och lösa uppgifter i grupp. För att lösa 
problemen med elevers ointresse av naturvetenskap kan en lösning vara att vistas mer i 
naturen under intressanta förhållanden. Enligt Lindahl (2003) efterlyser eleverna större 
variation i arbetssättet och ser experiment som höjdpunkterna i undervisningen. Vi tror 
att det handlar om att utmana eleverna och få dem mera delaktiga i sin egen 
lärandeprocess. Detta kan man göra genom att erbjuda dem utbildning i en fysiskt 
krävande och spännande miljö. 

Genom att låta dem ta större ansvar i planering och utförande så borde deras 
självförtroende bli bättre och därmed öka intresset för naturvetenskap. 

Vi uppfattar det som att biologilärare av typ1 i grund och botten är empirister då mycket 
av deras resonemang överensstämmer med varandra. Deras motvilja av att vara utomhus 
med oinspirerade elever anser vi vara i enlighet med Jean- Jacques Rousseau tankar om 
att läraren måste hålla lusten att lära uppe och att lärande ska ske utan tvång och av egen 
motivation. Lärarna av typ2 anser vi också använda sig av empirismen som pedagogisk 
grundpelare. Vi ser även inslag av konstruktivism i form av användandet av 
elevundersökningar, exkursioner och utomhus som miljö för lärande. De är även till stor 
del inspirerade av utomhuspedagogiken men inte lika mycket som biologilärarna av 
typ3 som vi anser tillfullo har tagit till sig de positiva fördelar förknippade med lärande 
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som utomhuspedagogiken kan medföra. De delar av empirismen och konstruktivismen 
som överlappar med utomhuspedagogiken tror vi också att de står för.   

Vilka de schematekniska problemen är framgår inte av undersökningen. Att det är ett 
stort problem framgår men vi undrar om det inte också kan bero på lärarens 
uppfattningar om hur utomhuspedagogik ska planeras och bedrivas. Vi tror att man som 
lärare kan vara rationell och välja den undervisningsform som skapar minst problem 
och oreda. Om eleverna tillåts ta större ansvar och avlastar läraren tror vi att mer tid kan 
frigöras för att bedriva utomhuspedagogisk verksamhet. Ekonomi och transporter 
behöver inte vara ett problem om man anpassar utomhuspedagogiken efter de resurser 
man har i skolans närhet. Att gå ut till en närliggande skogsdunge och föreläsa eller titta 
på fåglar kostar ingenting och transporten tar inte för mycket tid i anspråk. Vi anser att 
utomhuspedagogiken ska präglas av spontanitet och upptäckarglädje och låta det ta tid. 
Klassrummens miljö uppfattas inte alltid som positiv för lärandet både av biologilärarna 
i denna undersökning och av eleverna i Lindahls (2003) undersökning. För att lösa detta 
anser vi att det är en fråga om ekonomi och engagemang, det är bara att satsa pengar 
och tid på att fräscha upp klassrummen. Problemen med att betygsätta det som 
genomförs på exkursioner tror vi beror på vilken form av examination man använder sig 
av och vad syftet med exkursionen är. Är syftet med exkursionen att fördjupa sina 
färdigheter för att sedan testas med ett skriftligt prov förstår vi svårigheten med att ta 
med exkursionen i betygsättningen. Vår tolkning av kursplanerna för biologi är att för 
de högre betygen krävs det ett kunnande om biologi som inte enbart kan testas med 
skriftliga prov. Det krävs fler metoder för att kunna göra en rättvis bedömning av 
kunnandet i och kunnandet om biologi som innefattar exkursioner, rapporter, 
reflektioner och argumentation som ett komplement till skriftliga prov. Missgynnade 
elever anges som ett problem men undersökningen visar inte på vilket sätt. De elever 
som vi anser kan missgynnas är de med fysiska handikapp men detta anser vi inte vara 
ett större problem än vad man gör det till. Vi tror att viljan kan övervinna fysiska 
problem. Allergier är dock ett problem som viljan inte rår på men det går att anpassa 
utomhuspedagogiken efter årstider. 

I stort sett är de 3 typer av biologilärare, som vi kategoriserade i undersökningen, 
överens om de främjande faktorer som utomhuspedagogiken medför. Det som skiljer 
typ1 åt från de andra anser vi främst vara hur mycket de låter sig hindra sitt användande 
av utomhuspedagogik mot bakgrund av de begränsande faktorerna. Undersökningen 
visar även att de inte är lika instämmande till de främjande faktorerna som de andra 
typerna. Vår undersökning saknar djup för att kunna förklara hur typ1 resonerar men vi 
antar att det beror på ett rationellt tänkande där nyttan har värderats mot de problem 
som finns. Vi har tolkat det som att typ2 har en större ambition och vilja av att vara 
utomhus för att bedriva undervisning än vad typ1 har. Det baserar vi på att 
biologilärarna i typ2 uttrycker ett mera positivt instämmande till de påståenden som rör 
de främjande faktorerna. De verkar ha en vilja av att vara ute mer och vi anser att de 
begränsande faktorerna tvingar dem till inomhus undervisning. Vi önskar själva bli 
biologilärare enligt typ3 där det inte finns några faktorer som man låter sig begränsas 
av. Vi har själva ett stort intresse av att vistas i naturen och hoppas att det kommer att 
återspeglas i vår sätt att undervisa. För att få eleverna intresserade krävs det arbete från 
vår sida. 
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Metoddiskussion 

Enligt Kvale (1997) överlappar validitet och reliabilitet varandra i kvalitativa studier. En 
validering av kvalitativ forskning, metod och analys menar Kvale, innefattar kontroll av 
tillförlitligheten, att det finns empiriskt stöd och att det utifrån detta har gjorts en rimlig 
tolkning. Validitet kan beskrivas enligt Thurén (1998) så som att man verkligen har 
undersökt det man ville undersöka och inget annat (s.22). Vår enkät var väl testad innan 
och vi anser att frågorna både hade djup och bredd nog för att svaren skulle kunna 
tolkas på ett rimligt sätt. Då vår analysmetod var kvalitativ finns det ändå en risk att vi 
har tolkat svaren på ett felaktigt sätt. Då vi valde att använda oss av enkät med fasta 
svarsalternativ finns det en risk att alla begränsande eller främjande faktorerna för 
utomhuspedagogik inte framkom. 

Det stora bortfallet beror på datatekniska problem i samband med inlämnandet av 
enkäten, vilket gjorde att enkäten ej kunde skickas in för vissa av biologilärarna. Det 
låga interna bortfallet (0.5 %) anser vi tyda på att frågorna var välformulerade vilket 
stöder undersökningens validitet, även här finns det en risk att påståendena har tolkats 
på annat sätt av respondenterna än vad vi avsåg med dem. Undersökningen 
genomfördes i fem skolor fördelade på två städer vilket ger en viss spridning. Vår 
undersöknings validitet begränsas av att omfattningen är för liten, men detta ser inte vi 
inte som något större problem då vi inte hade som avsikt att använda undersökningen 
för att dra några generella slutsatser gällande vilka typer av biologilärare det finns. De 
främjande och begränsande faktorerna finns det stöd för i aktuell forskning vilket 
stärker undersökningens validitet. 

Det finns alltid en risk att respondenterna svarar på ett sätt som anses vara mera politiskt 
korrekt. Den traditionella undervisningen har kritiserats hårt de senaste åren vilket kan 
ha medfört att vi har fått svar på vår undersökning som inte är äkta, utan tillrättalagda 
för att de ska framstå som bättre. Vi tror att vårt val av att använda enkät med garanterat 
fullständig anonymitet har minskat mängden av så kallade politiskt korrekta svar. 

Vi anser att syftet med undersökningen som var att se vilken syn biologilärare har på 
lärande och utomhuspedagogik är uppfyllt. Vi tycker att mätmetoderna har fungerat bra 
men vi hade kanske kunnat få fram ett mer statistiskt säkerställt resultat om 
undersökningen pågått under en längre tid, med fler biologilärare över större delar av 
landet och om vi fördjupat undersökningen med intervjuer.  

Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se resultatet av en större studie av vilken nytta 
utomhuspedagogik gör. Att forskare har följt flera elevgrupper under långt tid där de 
inblandade kontinuerligt har utfrågats och deras resultat och utveckling har bokförts. Att 
intervjuer utförts med biologilärarna som utröner de bakomliggande resonemangen som 
skiljer de olika lärarkategorierna åt. Med fler mätmetoder hade det kanske kartlagts fler 
faktorer som påverkar användandet av utomhuspedagogik eller visat sig att några av de 
begränsande faktorerna kanske använts som svepskäl för att slippa vara ute. Detta 
jämförs sedan med en kontrollgrupp där andra pedagogiska metoder har använts och 
slutsatser kan dras.  
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Enkät – Utomhuspedagogik 
 
Födelseår: 19  
 

Kön: Man  Kvinna  
 

Jag undervisar på: 
- Välj nivå -  

  

  

  

1 = Instämmer 
inte alls   6 = Instämmer 

helt

1. Jag brukar ofta vara ute i naturen 
och undervisa. 1  2  3  4  5  6  Vet ej 

2. Jag känner mig mer eller mindre 
tvingad att bedriva undervisning 
utomhus. 

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

3. Jag är väl införstådd med de 
kursplaner som gäller för den 
biologi som jag undervisar i.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

4. Jag anser att exkursioner och 
liknande är viktiga för att uppfylla 
kursplanens mål.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

5. För mig är det bevisat att 
exkursioner fungerar för att 
uppfylla kursplanens mål.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

6. Jag försöker koppla samman 
teorin i läroböckerna med det 
eleverna kan iakttaga och uppleva 
ute i naturen.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

7. Jag anser att det finns elever som 
missgynnas när undervisningen 
bedrivs utomhus.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

8. Jag vill helst slippa genomföra 
exkursioner med mina elever.  1  2  3  4  5  6  Vet ej 

9. Jag tycker att exkursioner är 
givande för eleverna.  1  2  3  4  5  6  Vet ej 

10. Jag tycker att exkursioner är 
roliga att genomföra.  1  2  3  4  5  6  Vet ej 

11. Jag tycker att exkursioner är en 
oumbärlig del av undervisningen.  1  2  3  4  5  6  Vet ej 

12. Jag är personligen intresserad av 
att vistas i naturen.  1  2  3  4  5  6  Vet ej 

 



Bilaga I 

13. Mina elever är intresserade av 
att vistas i naturen.  1  2  3  4  5  6  Vet ej 

14. Det finns inga schematekniska 
hinder för mig att vara ute i naturen 
med mina elever.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

15. Det finns inga ekonomiska 
hinder för mig att vara ute i naturen 
mina elever.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

16. Jag har den utrustning och 
material som behövs för att 
genomföra exkursioner.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

17. Det finns inga problem för mig 
och mina elever att transportera oss 
ut till naturen.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

18. Man lär sig bäst om naturen 
genom att befinna sig i naturen och 
uppleva den i verkligheten.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

19. Allra bäst lär man sig om 
naturen genom att ha lektioner inne 
i klassrummet.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

20. Jag anser att man lär sig bättre 
om många sinnen stimuleras 
samtidigt.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

21. Jag anser att eleverna lär sig 
mycket genom att samarbeta med 
varandra.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

22. På exkursioner får eleverna 
chans att visa förmågor som 
relateras till betygskriterierna i 
biologi.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

23. Jag anser att det arbete som 
eleverna gör på exkursioner är svårt 
att betygsätta/bedöma ur 
betygsynpunkt.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

24. Jag anser att det är oroväckande 
att allt fler ungdomar väljer bort 
naturvetenskap.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

25. Jag är gärna ute i naturen med 
mina elever då jag anser att detta 
kan stimulera deras intresse för 
naturvetenskap.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 
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26. Jag anser att klassrummets 
fysiska miljö och utformning har 
betydelse för inlärning.  

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

27. Jag anser att miljön i 
klassrummet där jag undervisar 
främjar inlärning. 

1  2  3  4  5  6  Vet ej 

Maila mina svar!
 

Tack för Din medverkan!

Jeanette & Eric
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Luleå tekniska universitet 
LULEÅ 
 
Till Dig som undervisar i någon nivå av biologi! 
 
Under senare år har intresset för naturvetenskapliga ämnen hos ungdomar sjunkit 
drastiskt. Internationella tester visar på att svenska ungdomar blir allt sämre på att hävda 
sig inom naturvetenskap och matematik. Vad detta beror på finns det inga entydiga svar. 
Därför är vi intresserade av att studera betydelsen av utomhuspedagogik för lärande och 
motivation i vårt kommande examensarbete. 
 
Mot bakgrund av detta sänder vi ut ett frågeformulär till Dig och ca 20-25 andra 
pedagoger inom Bodens kommun och Luleå tekniska universitet. Ditt deltagande i 
undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för undersökningens kvalitet, 
att alla som får frågeformuläret besvarar det. Därför är det angeläget att just Du försöker 
svara så fullständigt som möjligt på frågorna. Frågeformuläret är bifogat i elektronisk 
form och öppnas i din webbläsare, allt för att underlätta för Dig och frågorna tar inte 
mer än 5-10 minuter att besvara. Skicka tillbaka formuläret så snart som möjligt, helst 
inom en vecka, enkelt genom att trycka på knappen ”Maila mina svar” längst ner i 
formuläret. I Internet Explorer kommer en ruta upp som varnar för att formuläret 
kommer att skickas via e-post. Välj att detta är ok och en ny ruta kommer upp som 
varnar att ett program försöker skicka e-post för Din räkning. Tryck skicka och vi får 
Dina formulärsvar! Om du har Netscape öppnas mailet med svaren och det är bara att 
skicka iväg genom att trycka på skicka. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Då Du mailar svaren till oss kommer Ditt användarnamn bara att finnas kvar så länge att 
vi vet att det är just Du som har svarat, så att vi inte sänder påminnelsebrev i onödan. 
Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter, och resultaten kommer 
endast att presenteras i tabellsammanställningar. Några möjligheter att identifiera just 
Ditt svar finns därför inte. 
 
Om Du har några problem med frågorna eller vill veta mer, ring gärna Eric Sköldmark 
eller Jeanette Kassberg för mer information. 
 
Trots att vi förorsakar Dig ett visst besvär, hoppas vi att Du vill hjälpa oss att öka 
kunskaperna om utomhuspedagogikens roll för lärandeprocessen. Denna kunskap kan 
förhoppningsvis bidra till att förbättra ungdomars inställning till naturvetenskapliga 
ämnen. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
Boden, februari 2006 
 
Eric Sköldmark Jeanette Kassberg 
Lärarstuderande, LTU Lärarstuderande, LTU 
Erisko-1@student.ltu.se Jeakas-0@student.ltu.se
070-425 38 52 070-681 99 58 

 

mailto:Erisko-1@student.ltu.se
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Luleå tekniska universitet 
LULEÅ 2006-03-27 
 
 
För ett par veckor sedan skickade vi ett frågeformulär till Dig. Vi var intresserade av 
vad Du som pedagog anser om betydelsen av utomhuspedagogik för lärande och 
motivation. 
 
Då intresset för naturvetenskapliga ämnen hos ungdomar sjunkit drastiskt de senaste 
åren anser vi att det är av största vikt att försöka finna undervisningsmetoder som kan 
motverka detta. Det är även mycket viktigt, för undersökningens kvalitet, att alla som 
fått frågeformuläret besvarar det.  
 
Eftersom att vi ännu inte har fått något svar från Dig, antar vi att Du glömt bort eller 
inte har haft tid att fylla i formuläret. Vi skulle vara mycket tacksamma om Du ville 
besvara de bifogade frågorna och skicka in formuläret genom att trycka på knappen 
”Maila mina svar” längst ner i formuläret. 
 

I Internet Explorer kommer en ruta upp som varnar för att formuläret 
kommer att skickas via e-post. Välj att detta är ok och en ny ruta kommer 
upp som varnar att ett program försöker skicka e-post för Din räkning. 
Tryck skicka och vi får Dina formulärsvar!  
 
Om du har Netscape öppnas ett vanligt mail med svaren och det är bara att 
skicka iväg genom att trycka på skicka. 

 
Om Du har några problem med frågorna eller synpunkter, ring gärna Eric Sköldmark 
eller Jeanette Kassberg för mer information. Om Du vet att Du har svarat på formuläret 
så har vi inte fått svaren på grund av tekniska skäl och då vore det önskvärt om Du 
kunde meddela oss det genom att svara på detta mail. 
 
Vi tackar på förhand för Din medverkan i undersökningen! 
 
Boden, mars 2006 
 
Eric Sköldmark Jeanette Kassberg 
Lärarstuderande, LTU Lärarstuderande, LTU 
Erisko-1@student.ltu.se Jeakas-0@student.ltu.se
070-425 38 52 070-681 99 58 
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Luleå tekniska universitet 
LULEÅ 2006-03-30 
 
 
För ett par veckor sedan skickade vi ett frågeformulär till Dig. Vi var intresserade av 
vad Du som pedagog anser om betydelsen av utomhuspedagogik för lärande och 
motivation. 
 
Vi har förstått att det är på grund av tekniska problem som Vi inte fått några svar 
från någon lärare i Bodens kommun. Det är naturligtvis olyckligt då Vi vet att många 
av Er svarat på formuläret och så har inget svar kommit fram. 
 
En lösning på det tekniska problemet finns nu. Svara på formuläret, markerat hela 
formuläret med dina svar (Ctrl + A) och klistra sedan in detta (Ctrl + V) i ett vanligt 
worddokument. Spara dokumentet och bifoga sedan detta i ett svar på detta mail. 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om Du ville besvara de bifogade frågorna en sista 
gång, och skicka in dem enligt beskrivningen ovan. 
 
Om Du har några problem med frågorna eller synpunkter, ring gärna Eric Sköldmark 
eller Jeanette Kassberg för mer information. 
 
Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för det inträffade och tackar på förhand för 
Din medverkan i undersökningen! 
 
Boden, mars 2006 
 
Eric Sköldmark Jeanette Kassberg 
Lärarstuderande, LTU Lärarstuderande, LTU 
Erisko-1@student.ltu.se Jeakas-0@student.ltu.se
070-425 38 52 070-681 99 58 
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Figur 1 Svarsdiagram över påstående 6: Jag 
försöker koppla samman teorin i läroböckerna 
med det eleverna kan iakttaga och uppleva ute i 
naturen. 

Figur 2 Svarsdiagram över påstående 7: Jag 
anser att det finns elever som missgynnas när 
undervisningen bedrivs utomhus. 

 

Figur 3 Svarsdiagram över påstående 9: Jag 
tycker att exkursioner är givande för eleverna. 

Figur 4 Svarsdiagram över påstående 13: Mina 
elever är intresserade av att vistas i naturen. 

 

Figur 5 Svarsdiagram över påstående 14: Det 
finns inga schematekniska hinder för mig att vara 
ute i naturen med mina elever. 

Figur 6 Svarsdiagram över påstående 15: Det 
finns inga ekonomiska hinder för mig att vara ute 
i naturen med mina elever. 
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Figur 7 Svarsdiagram över påstående 17: Det 
finns inga problem för mig och mina elever att 
transportera oss ut till naturen. 

Figur 8 Svarsdiagram över påstående 20: Jag 
anser att man lär sig bättre om många sinnen 
stimuleras samtidigt. 

 

Figur 9 Svarsdiagram över påstående 21: Jag 
anser att eleverna lär sig mycket genom att 
samarbeta med varandra. 

Figur 10 Svarsdiagram över påstående 23: Jag 
anser att det arbete som eleverna gör på 
exkursioner är svårt att betygsätta/bedöma ur 
betygsynpunkt. 
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