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Abstract 
The purpose of this study is to examine if teaching biology outdoors can help teachers in their 
evaluation of students’ knowledge and abilities. To do so a parallell mixed method was used, 
analyzing the results from an online survey answered by 106 teachers in biology and natural 
sciences in secondary schools, and comparing that to two observed lessons in two different 
secondary schools. The analyzis was carried out using two theoretical frameworks: 
hermeneutic fenomenology and multimodality to investigate teachers’ view on outdoor 
education in the light of assessment and if students communicate their understanding in other 
ways than by using language as a mediator. The findings indicate that although students use a 
range of place-specific resources to communicate their understanding, teachers are inclined to 
look for specific types of knowledge and abilites and therefore risk missing what the students 
actually know. Furthermore the results show that other students than those normally 
performing well in classrooms benefit from outdoor education, offering the teachers a great 
opportunity to fulfill one important part of the Swedish school law: making teaching as equal 
as possible.  
 
 
Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka om utomhuspedagogik kan vara ett hjälpmedel för lärare 
att bedöma elevers kunskaper och förmågor i biologi. För att göra det har en Parallell mixed 
method använts för att jämföra svaren från en enkät, som besvarats av 106 biologi- och NO-
lärare, med två observerade lektioner på två olika högstadieskolor. I analysarbetet användes 
två teoretiska ramverk: hermeneutisk fenomenologi och multimodalitet, för att få reda på dels 
lärarnas syn på utomhuspedagogik ur ett bedömningsperspektiv, dels om elever 
kommunicerar sin förståelse på andra sätt än rent språkliga. Resultaten indikerar att trots att 
elever använder en rad olika platsspecifika resurser för att kommunicera sin förståelse riskerar 
lärare att missa det eftersom de letar efter specifika kunskaper och förmågor. Vidare visar 
resultaten att det är andra elever än de som vanligtvis presterar bra i klassrummet som gynnas 
av utomhuspedagogik vilket betyder att lärare kan använda sig av utomhuspedagogiken som 
ett sätt att uppfylla Skollagens krav på att skolan ska verka kompensatoriskt för att vara så 
likvärdig som möjligt för alla elever. 
 



 

 

 

1 Förord 
Utomhuspedagogiken borde vara självklar i biologiundervisning. Att den inte är det känns 
sorgligt. Den biologiska analfabetismen, det vill säga förmågan att läsa naturen, breder ut sig 
alltmer, även bland biologilärare. Samtidigt har allt fler arter tagit sin tillflykt till de 
urbana miljöerna vilket gör att städer och tätorter idag har en relativt hög biologisk mångfald 
och utgör en potentiellt förbisedd lättillgänglig resurs för biologiundervisningen. Att använda 
naturen som förstahandskälla till information, och därmed fortsätta bygga på den medfödda 
nyfikenheten och förundran inför naturens alla egenheter, är ett utmärkt sätt att följa i tidigare 
utforskares fotspår. Att ge sig ut med lupp, luktsinne och anteckningsblock måste bli en 
självklarhet för våra elever om vi vill att de ska bli miljömedvetna samhällsmedborgare som 
kan fatta kloka beslut i framtiden. 
 
Det finns så många som ligger bakom min kärlek till utomhuspedagogik: min pappa som lät 
mig lukta på myrstackar varje vår, klättra upp till grottor och göra upp eld; min mormor och 
med sina pioner, fingerborgsblommor, doftande violer och solvarma blåbär i bersån; farmor 
och farfar som lät mig gräva upp jolpärur, mata grisar med nate och äta bullar i hammocken 
med surrande humlor som sällskap; Ida som lärt mig att bada naken i en iskall fjällbäck och 
att älska att bo i tält även när det regnar. Men mest av allt mamma - mikrobiologen och 
textilkonstnären som kan allt om att ta tillvara och förädla alla naturens nyanser och detaljer 
och som lika gärna diskuterar vetenskapsfilosofi som härmar fårljud på telefon. Och viktigast 
av allt: som alltid finnas där.  
 
Och det finns andra utan vilka det här arbetet aldrig blivit vad det är, som Petter som hjälpte 
mig tidigt i arbetet med att formulera min forskningsfråga, de två lärarna som helhjärtat 
ställde upp på att undervisa och bli observerade och Helena som är en knivskarp 
inspirationskälla och förebild. 
 
Men det finns en person som jag vill tacka särskilt. Att skriva det här examensarbetet hade 
inte varit hälften så roligt utan Lovisa vid min sida. Tillsammans har vi under flera år 
diskuterat olika sidor av biologiundervisningen, artkunskap och problembaserat lärande. Så 
tack för alla samtal Lovisa! Jag är säker på att de kommer fortsätta i framtiden, förslagsvis ute 
bland lummer, trollsländor och gransångare. 
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3 Inledning 
Biogiundervisning ska i såväl grundskola som gymnasium bygga på elevernas egna 
upplevelser och nyfikenhet (Skolverket, 2011c; Skolverket, 2011d). Skolan kan inte förutsätta 
att alla elever har upplevelser av naturen med sig hemifrån varpå undervisningen behöver ge 
elever möjlighet att skapa sådana. Trots det tycks den största delen av undervisningen 
bedrivas inne i klassrummen. Ett annat problem är att mängden stoff som ska läras enligt 
kursplanerna, i kombination med den ökade bördan av administrativt arbete, att göra 
formativa bedömningar och sätta betyg, gör att allt färre biologilärare tycker att tiden räcker 
till för fältarbete (Barnett, Lord, Strauss, Rosca, m fl, 2006; Prokop, Tuncer & Kvasničák, 
2007; Szczepanski, 2008). Det finns även lärare som anser att fältarbete inte tillför något 
utöver den traditionella klassrumsundervisningen (Szczepanski, 2008). 
 
Ett flertal vetenskapliga studier har dock visat att artkunskap, naturintresse och 
naturupplevelser är de avgjort viktigaste faktorerna när det gäller att öka intresset och 
förståelsen för komplexa samband i naturen samt miljö- och hållbarhetsfrågor (Chawla, 1998; 
Fägerstam, 2012; Hamilton-Ekeke 2007; Magntorn & Magntorn, 2004; Magntorn, 2007; 
Palmberg 2004; Palmberg, Hermans, Håkans, Nygård, Sjöblom & Svens, 2011). För att kunna 
visa att du som elev har förmågan att tolka, analysera, reflektera, identifiera och lösa problem 
(Skolverket, 2011a; Skolverket 2011b) krävs att du har en förståelse för vissa fenomen. Att 
elever förstår det som undervisas om blir alltså helt centralt och det är just den förståelsen 
läraren behöver få syn på. Det traditionella sättet att få syn på elevers kunskaper och förmågor 
är skriftliga prov. Men kan det finnas andra sätt? Utomhuspedagogik är ett sätt för lärare att 
erbjuda elever tillfällen att skapa egna möten med naturen. Kan den även hjälpa lärare att få 
syn på elevers kunskaper och förmågor? Det är vad som undersöks i den här studien 
 
4 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs kunskapsbegreppet i relation till kunskapskraven och hur begreppet 
utomhuspedagogik definieras och används i den här rapporten. 
 
4.1 Om kunskap, förmågor och kunskapskrav 
2011 infördes en ny betygsskala i Sverige. Ett av huvudsyftena med reformen av betygsskalan 
var att öka tydligheten samtidigt som det ansågs viktig att lärare tillåts utöva så mycket av sin 
professionalism som möjligt (SOU 2007:28; SOU 2008:27). En annan förändring från de 
tidigare betygen är att kunskapskraven formulerats för att betona en holistisk syn på elevers 
kunskap istället för att olika kunskapsmål bockas av. Detta var i sin tur för att försöka 
upphäva den dikotomi som tidigare upplevdes mellan teoretisk och praktisk kunskap 
(Skolverket, 2016). Därför måste såväl faktakunskaper som olika förmågor ses som delar av 
en helhet där de olika betygsnivåerna mäter en progression i elevers kunskaper och förmågor.  
 
Kunskapskraven är även formulerade för att elever ska kunna visa sina kunskaper i ett 
handlande, och det är detta handlande som ska ligga till grund för bedömningen (Skolverket, 
2016). I praktiken innebär det att såväl faktakunskaper som förståelse och analysförmåga 
finns med som krav för alla betygssteg och det är snarare en fördjupning och breddning av 
dessa kunskaper och förmågor som leder till de högre bedömningarna. Det räcker alltså inte 
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för eleverna att återge memorerade fakta för att uppnå bedömningsnivån E (Skolverket, 
2016). Det har således blivit tydligare att lärare behöver utforma sin undervisning och 
bedömning för att även få syn på färdighetskunskaper och metakognitiva kunskaper även för 
de lägre betygsnivåerna. 
 
För att förstå Skolverkets intentioner med de nya kunskapskraven behöver skillnaden mellan 
praktisk och teoretisk kunskap förtydligas. Kunskapsbegreppet har historiskt och fram till 
idag innefattat tre former av kunskap: episteme (vetenskaplig-teoretisk kunskap) techne 
(praktisk-produktiv kunskap) och fronesis (praktisk klokhet) (Gustavsson, 2002). Episteme 
innebär att veta något, techne att kunna använda kunskap som medel och fronesis att skapa 
mening och syfte av kunskapen (Gustavsson, 2002). I kunskapskraven finns dessa implicit 
uttryckta i begreppen kunskaper och förmågor. Kunskaper kan tolkas främst med hjälp av 
epistemebegreppet medan förmågorna kräver en djupare förståelse för att bli användbara och 
därför kan tolkas med hjälp av begreppen techne och fronesis. 
 
Vad är då en förmåga till skillnad från en kunskap? Definitionen av en förmåga är ”möjlighet 
att utföra något, som enbart beror av inre egenskaper” (SO, 2009a) medan kunskaper 
definieras som ”riktig föreställning om visst förhållande som någon har lagrat i minnet, ofta 
som resultat av studier” (SO, 2009b). Den avgörande skillnaden mellan en förmåga och en 
kunskap är att förmågan innebär ett agerande medan kunskap inte kräver det. Precis det som 
de nya kunskapskraven vill förmedla. Däremot förutsätts alltid vissa kunskaper för att kunna 
utveckla en förmåga (Jönsson, 2018). Traditionella prov är lättare att utforma så att de mäter 
fakta- och begreppskunskaper (Jönsson, 2018) det vill säga främst kunskapsformen episteme 
och till viss del fronesis, men hur ska lärare få syn på andra förmågor? 
 
4.2 Att få syn på en förmåga 
De förmågor som finns formulerade i såväl syfte som kunskapskrav för biologi i grundskola 
och gymnasium kan sammanfattas som att eleverna ska utveckla förmågan att analysera, söka 
svar, identifiera och lösa problem, reflektera över valda strategier/metoder/resultat, 
planera/genomföra/tolka/redovisa observationer samt använda ämneskunskaper för att 
kommunicera/granska/använda information (Skolverket 2011c; Skolverket 2011d). Läraren 
behöver dels skapa tillfällen där eleverna först får träna på, och sedan kan visa dessa 
förmågor, dels göra en holistisk bedömning av kvalitetsnivån på förmågorna för att kunna 
göra olika former av bedömningar och sätta betyg (Jönsson, 2018). 
 
Det traditionella sättet att ge eleverna möjlighet att utveckla och visa förmågor i 
naturvetenskap är att genomföra laborationer. Forskning har dock visat att det ofta råder en 
diskrepans mellan lärarens förväntningar på vad eleverna ska lära sig och elevernas 
behållning av laborationer (Abrahams & Millar, 2008; Hart, Mulhall, Berry, Loughran & 
Gunstone, 2000). Elever lär sig ofta det procedurella medan lärare inte kan räkna med att en 
aktivitet automatiskt ökar elevernas förståelse för teorin (Abrahams et al., 2008, Hart et al., 
2000; Sturm & Bogner, 2008). Det krävs alltså något mer än att bara följa en 
laborationsinstruktion för att eleverna ska utveckla och visa förmågor som läraren ska 
bedöma. 
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4.3 Verklighetsnära undervisning 
Skolverket (2013) poängterar även att det finns en stark koppling mellan elevers motivation 
och deras resultat i skolan. Naturvetenskaplig undervisning som är direkt kopplad till 
verkligheten utanför skolan har visat sig ge tydliga positiva effekter när det gäller att utveckla 
elevers icke-kognitiva förmågor som exempelvis attityd till och motivation att lära sig mer om 
biologi och miljöfrågor (Bogner & Wiseman 2004; Chin et al., 2006; Duncan et al., 2006; 
Sanders, 2007; Uitto, Juuti, Lavonen & Meisalo, 2006). Lärandet blir således meningsfullt när 
såväl undervisning som bedömningssituationer liknar de kontexter där elever förväntas 
använda sina förmågor (Jönsson, 2018). Även ett multimodalt angreppssätt på 
undervisningen, där fler sinnen aktiveras, ökar elevernas motivation och kan även bidra till ett 
fördjupat lärande (Sanders, 2007; Sturm & Bogner, 2008). Undervisningssituationer där 
elever får möjlighet att uttrycka sina kunskaper och förmågor på andra sätt än de traditionellt 
textbundna proven leder även till att läraren kan upptäcka kunskaper hos eleverna som de 
saknar vokabulär för (Sanders, 2007). Såväl undervisning som bedömningssituationer 
behöver vara varierade för att ge alla elever förutsättning att både utvecklas kunskapsmässigt 
och bli rättvist bedömda (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Ett exempel på en 
multimodal undervisningssituation i biologi är utomhuspedagogik.  
 
4.4 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik definieras som “ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.” 
(NCU, 2019). I en stor kunskapsöversikt om utomhuspedagogik, som sammanställt sexton 
meta-analyser som i sin tur bygger på över hundra enskilda studier, fastslås det att 
utomhuspedagogik ökar elevers motivation, skolframgång och främjar en positiv attityd till 
naturen (Faskunger, Szczepanski & Åkerblom, 2018). Det platsspecifika och situerade 
lärandet anses även bidra till elevers meningsskapande och förmåga att minnas det som lärs 
(Szczepanski, 2013; Szczepanski & Andersson, 2015). 
 
Utomhuspedagogik kan även bidra till att konkretisera biologiämnets abstrakta begrepp 
(Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2016) som exempelvis ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald och hållbar utveckling från kurs- och ämnesplanerna i biologi (Skolverket 2011a; 
Skolverket 2011b). Elevers autentiska upplevelser av naturen leder dels till ett större intresse 
för, dels en större kunskap om, biologi, miljö och hållbarhet (Barnett, Lord, Strauss, Rosca, m 
fl, 2006; Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007; Manni, Ottander, Sporre & Parchmann, 2013; 
Szczepanski, 2008). Möten med naturen kan även öka intresset för biologiämnet hos elever 
som inte vanligtvis vistas i naturen i sin vardag (Barnett m fl, 2006; Barthel, Belton, Giusti, & 
Raymond 2018; Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007; Uitto, Juuti, Lavonen, & Meisalo, 2006). 
Att ge elever denna möjlighet kan även anses vara en del av skolans kompensatoriska uppdrag 
att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att uppnå goda skolresultat (SkolL 1 kap. 4 §). 
Personliga möten med naturen, och den möjlighet att skapa emotionella band till den som då 
uppstår, är även en viktig faktorn för att öka människors vilja att fatta beslut som påverkar 
miljön positivt (Chawla, 1998; Sandell & Öhman, 2010). 
 
Den nyligen publicerade svenska kunskapsöversikten om utomhuspedagogik (Faskunger, 
Szczepanski & Åkerblom, 2018) fastställer att det saknas en kartläggning av i vilken 
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utsträckning lärare arbetar med utomhuspedagogik i Sverige idag samt att den internationella 
forskningen främst riktat in sig på yngre åldrar. Rapporten eftersöker även forskning som 
undersöker direkta orsaker till den förbättrade skolprestationen, som exempelvis betyg och 
närvaro. I detta tar det här examensarbetet sin ansats. 
 
4.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om utomhuspedagogik kan vara ett hjälpmedel för läraren 
att få syn på elevers kunskaper och förmågor i biologi. För att göra det har ett antal 
frågeställningar formulerats: 

• Vilka uppfattningar har lärare om utomhuspedagogik i relation till bedömning? 
• Vilka kunskaper och förmågor visar elever när de undervisas utomhus? 
• På vilka sätt kommunicerar eleverna dessa kunskaper och förmågor när text i skriven 

form inte är tillgängligt som medium? 
 
5 Teoretisk ansats 
Den teoretiska ansatsen i studien är en syntes av multimodalitet och hermeneutisk 
fenomenologi som har valts eftersom de båda behandlar meningsskapande av den verklighet 
vi uppehåller oss i genom interaktion med ting (Ricœur 1978; Kress, Jewitt, Ogborn & 
Tsatsarelis, 2001). Meningsskapande innebär att förstå och begripliggöra något (Egidius, 
2019). Det har i bakgrunden (4.1) konstaterats att förståelse för det som undervisas krävs för 
att elever ska kunna utveckla och visa främst sina förmågor, samtidigt erbjuder 
utomhuspedagogik goda möjligheter för elever att interagera med ting. Därför torde teorierna 
lämpa sig väl för att få syn på elevers förståelse, och därmed förmågor, i biologi under 
utomhusundervisning. 
 
5.1 Hermeneutisk fenomenologi 
Den hermeneutiska fenomenologin, utvecklad av Ricœur (1978), behandlar självet och tingen 
i dialektik med varandra. Dialektiken skapar mening för individen och leder till en förståelse 
av såväl självet som tingen (Ricœur, Reagan & Stewart, 1978). Teorin har utvecklats vidare 
och kallas idag ofta lived experience (Van Manen 2015), levd erfarenhet. Ett nyckelbegrepp 
inom teorin är att förståelse är situerat, det vill säga kontextberoende. Detta innebär att teorin 
inte tillåter generaliseringar utan snarare försöker beskriva hur olika fenomen uttrycks i givna 
sammanhang. Den hermeneutiskt fenomenologiska beskrivningen av fenomenet som studeras 
blir således en mediering av den levda erfarenheten. Medieringen sker genom att tematiskt 
analysera den levda erfarenheten för att få syn på den underliggande meningen av det som 
studeras. Max van Mannen utrycker det så här: “Themes are the stars that make up the 
universes of meaning we live through. By the light of these themes we can navigate and 
explore such universes.” (van Manen, 2015, s.90). 
 
Hermeneutik är ett sätt att se hur delar är beroende av helheten för att skapa mening, samtidigt 
som helheten är beroende av delarna (Lindholm, 2001). Det innebär att för att helheten ska bli 
begriplig krävs det att det finns en viss förförståelse om delarna. Samtidigt ger den utvecklade 
förståelsen för helheten en fördjupning av den ursprungliga förståelsen av delarna. Kunskapen 
rör sig alltså i en spiral där delar och helhet samspelar med varandra när kunskapen växer och 
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fördjupas. På samma sätt måste forskaren växla mellan att analysera enstaka observationer 
och sätta dem i relation till helheten för att kunna beskriva ett fenomen (van Manen, 2015). 
 
Fenomenologiska studier söker främst beskriva mening och betydelse av olika fenomen, de 
försöker inte lösa problem, och är därför till sin natur skilda från klassisk naturvetenskaplig 
forskning som är mer deduktiv. Men det går inte heller att säga att den är induktiv eftersom 
den inte försöker härleda slutsatser baserade på empiri (Van Manen, 2015). Syftet är istället 
att försöka återge hur erfarenheter och val hos en person leder till meningsskapande och 
kunskap (Given 2008). Analysprocessen blir alltså abduktiv där forskaren successivt låter 
förståelsen komma fram genom att växla mellan teori och empiri (van Manen, 2015). 
 
5.2 Multimodalitet 
I det multimodala lärandet är språket inte ensam huvudaktör för att kommunicera ett budskap, 
utan ses som ett av flera så kallade modes (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). Andra 
exempel på modes är bilder, kroppsspråk, rumslighet, visuell input och rörelse. Modes 
definieras som socialt och kulturellt formade resurser för att skapa mening. Alla modes består 
i sin tur av modaliteter, eller modala resurser, som exempelvis typsnitt, färg, form etc. 
Kommunikationen görs genom någon form av medium som exempelvis film, radio, tidning. 
 
6 Metod 
Med hänsyn till studiens begränsade omfång och tid har en Covergent parallel mixed method 
använts (Creswell 2012). Metoden innebär att data samlas in och bearbetas med både 
kvantitiva och kvalitativa metoder och ansatser och sedan jämförs med varandra 
(konvergeras). Detta gör att fenomenet som undersöks studeras ur flera olika infallsvinklar 
och resultatet blir en mer mångfacetterad beskrivning. Eftersom resultaten i den här rapporten 
bygger på dels en kvantitativ, dels en kvalitativ studie, beskrivs datainsamling, analysmetoder 
och studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet uppdelat för respektive studie. 
 
6.1 Urval, avgränsningar och insamling av empiri 
6.1.1 Kvantitativ studie 
För den kvantitativa undersökningen formulerades en enkät (Bilaga 1) med bakgrundsfrågor, 
två flervalsfrågor och en fritextfråga om utomhuspedagogik. Frågorna om öppna 
undersökande aktiviteter är inte en del av den här studien. Till en början lades en länk till 
enkäten upp i en rikstäckande grupp för biologilärare på sociala medier (gruppen hade vid 
tillfället 1588 medlemmar) för att få så heltäckande data som möjligt. Efter några dagar var 
svarsantalet fortfarande lågt (17 svar) och ett annat angreppssätt testades. E-postadresser till 
biologi- och NO-lärare i nitton kommuner i västsverige letades rätt på via ett schemaverktyg 
på nätet (Skola24). I de fall det inte var möjligt att se schemat har skolornas hemsidor 
undersökts för att hitta lärarna. I vissa fall var även detta omöjligt och enkäten skickades då 
till skolornas rektorer och allmänna e-postadress. Totalt skickades 406 mail.  
 
6.1.2 Kvalitativ studie 
För den kvalitativa undersökningen planerades en lektion om fotosyntes som utfördes 
utomhus av två olika lärare på två olika skolor. Eleverna hade förkunskaper i ämnet. Syftet 
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med lektionen var att eleverna i grupp skulle formulera ett försök som skulle kunna undersöka 
någon av de ingående faktorerna i fotosyntesen. För att säkerställa att alla elever hade alla 
faktorer färskt i minnet inleddes lektionen med en interaktiv övning där naturföremål 
användes för att bygga modeller över fotosyntesen. En lektionsplanering finns i sin helhet i 
Bilaga 2. Under lektionerna valdes en elevgrupp slumpmässigt för att observera och 
minnesanteckningar fördes. Lektion 1 var en observation av en 120 minuter lång lektion i en 
klass 7 på en montessoriskola. Lektion 2 var en observation av en 120 minuter lång lektion i 
en klass 8 på en kommunal skola. Båda skolorna ligger i sydvästra delen av Sverige. 
 
6.2 Analysprocess 
6.2.1 Kvantitativ studie 
Empirin från de kvantitativa delarna av enkätstudien bearbetades i SPSS, ett datorprogram för 
statistisk analys, för att sedan delas in i kategorier och teman. För frågan Hur arbetar du med 
undervisning utomhus idag? kodades de svar (5 st) som skrivit något i valet övrigt om till 
någon av de andra kategorierna eftersom samtliga var mycket snarlika de andra alternativ som 
fanns att välja på i flervalsfrågan. Svarsalternativen (1-6) för flervalsfrågan: I vilken 
utsträckning anser du att utomhuspedaogik kan bidra till att få syn på olika kunskaper och 
förmågor? kodades om till tre alternativ för att tydliggöra resultatet: i låg utsträckning (1-2), i 
viss utsträckning (3-4) och i hög utsträckning (5-6). Anledningen till att skalan 1-6 fanns med 
från början är att en kontinuerlig skala från 1-6 ger utrymme för nyanser i respondenternas 
svar samtidigt som ett mittenalternativ undviks (Barmark & Djurfeldt, 2017). Detta har i 
studier visat sig ge enkäter högre reliabilitet (Persson, 2016). 
 

Med utgångspunkt i uppdelningen av kunskap i episteme, techne och fronesis delades dels 
kunskapskraven för biologi (Skolverket, 2011c; Skolverket, 2011d), dels respondenternas svar 
på flervalsfrågan, in enligt följande: 
 
Tabell 1. Kunskapskravens uppdelning med utgångspunkt i kunskapsbegreppets tre delar 
episteme, techne och fronesis. 

Episteme (att veta) Techne (att använda) Fronesis (att skapa mening) 

Redogöra för begrepp 
och teorier. 

Söka svar på frågor. Diskutera och dra slutsatser. 

 Ställa relevanta frågor. Bedöma den egna förmågan och 
situationens krav. 

 Formulera relevanta hypoteser. Värdera källor och teorier. 

 Planera och genomföra fältstudier 
och experiment. 

Identifiera biologiska samband. 

 Hantera utrustning på ett säkert 
sätt. 
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De 32 fritextsvaren kategoriserades initialt induktivt och gav fyra kategorier och därefter 
deduktivt efter vad som betonats med utgångspunkt i kunskapsbegreppets uppdelning av 
episteme (5 svar), techne (5 svar) och fronesis (19 svar).  
 
Ett antal av fritextsvaren täckte dessutom in flera av kunskapsbegreppets uppdelning och har 
därför placerats i flera kategorier. Genom att både kategorisera svaren induktivt och deduktivt 
blir resultatet en abduktion, där förståelsen för respondenternas föreställningar successivt växt 
fram. Resultatet av analysen finns i sektion 7.1.2. 
 
6.2.2 Kvalitativ studie 
Eftersom teorin om hermeneutisk fenomenologi stipulerar att den undersökande behöver 
uppleva ett fenomen med så lite föreställningar i förhand som möjligt, innebär det även att det 
inte finns ett särskilt regelsystem för hur observationerna ska gå till. Snarare handlar det om 
att förhålla sig lyhörd för det outtalade och hur det medieras i den givna situationen (Van 
Manen 2016). Särskild vikt har dock lagts vid observation av hur olika modaliteter använts av 
såväl elever som lärare för att skapa förståelse (lärarens perspektiv) och skapa mening eller 
kommunicera förståelse (elevens perspektiv). Observationsprotokollen sammanställdes enligt 
den hermeneutiska fenomenologiska principen att förhålla sig så neutral och utan förutfattade 
meningar som möjligt för att mediera fenomenet utomhuspedagogik ur ett 
bedömningsperspektiv. Beskrivningen av fenomenet låg sedan till grund för en multimodal 
kategorisering och tematisering. 
 
Ett försök att översätta de element som ingår i den multimodala teoribildningen och applicera 
den på utomhuspedagogik redovisas med hjälp av följande modell: 
 

 
 

Figur 1. Modell av utomhuspedagogik ur ett multimodalt perspektiv. 
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Modellen har använts för att synliggöra om och i så fall hur elever kommunicerar kunskaper 
och förmågor med hjälp av andra modaliteter än bara de språkliga. De modaliteter som 
observerats är de kursiverade i modellen: somatiska, abiotiska och biotiska faktorer samt 
platsens vokabulär. Somatiska faktorer är kroppsliga uttryck och interaktioner; abiotiska är 
ickelevande faktorer som påverkar naturen; biotiska är levande faktorer som inverkar på 
ekosystem och platsens vokabulär är subjektiva upplevelser av en specifik plats.  
 
6.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är grundläggande begrepp inom forskning. 
Validitet behandlar om det som mäts i studien är det som var avsett att mätas medan 
reliabilitet behandlar mätningens tillförlitlighet (Barmark & Djurfeldt, 2015). 
Generaliserbarhet är möjligheten att dra slutsatser om ett visst sammanhang och kräver att 
urvalet är tillräckligt stort eller representativt. 
 
6.3.1 Kvantitativ studie 
Det tillvägagångssätt som använts vid urval och utskick av enkäten har troligtvis lett till ett 
visst externt bortfall (Barmark & Djurfeldt, 2015), det vill säga att lärare som skulle ha fått 
enkäten och därför borde varit med i urvalsgruppen aldrig fått möjlighet att svara på den. 
Ytterligare exempel på externt bortfall skulle kunna vara att lärare som inte arbetar med 
utomhuspedagogik valt att avstå från att svara. För att undvika denna typ av bias (Eliasson, 
2013) så långt som möjligt förtydligades det både i följebrevet och i informationstexten i 
enkäten att erfarenhet av utomhuspedagogik inte var nödvändig för att kunna svara.  
 
Studiens reliabilitet är svår att diskutera eftersom det rör sig om ett unikt urval respondenter. 
Om enkäten skickades till lärare i andra delar av Sverige är det inte säkert att dessa skulle ge 
liknande svar då sannolikheten är större att fler utbildats vid andra lärosäten och därmed kan 
ha fått andra erfarenheter och föreställningar. Ett fåtal (<1 %) av fritextsvaren antyder att 
frågorna i vissa fall varit svåra att förstå vilket påverkar validiteten negativt. Något som 
eventuellt höjer validiteten är att 39 respondenter (36,8 %) valt att lägga till ett fritextsvar, 
vilket tyder på engagemang för frågan hos dessa individer. Svarsfrekvensen var relativt hög 
(26,0 %) för att vara en webbaserad enkät där ingen tidigare kontakt etablerats (Persson, 
2016). Trots det innebär det inte att lärarnas inställningar behöver stämma överens med 
lärares inställningar i resten av landet och kan därför inte anses vara generaliserbara. Däremot 
kan resultaten ändå vara av värde eftersom de beskriver hur utomhuspedagogik används och 
uppfattas av lärare i en del av landet och därmed ger underlag för skolor i andra delar av 
landet att reflektera över hur det ser ut hos dem.  
 
6.3.2 Kvalitativ studie 
Att använda sig av hermeneutisk fenomenologi innebär att empiriska generaliseringar 
omöjliggörs i meningen att det med hjälp av resultaten i denna studie inte går att bevisa att 
utomhuspedagogik är bättre eller sämre på att ge underlag för bedömning än annan 
undervisning. Däremot kan lärdomar eventuellt dras när det gäller vilka signaler läraren 
behöver vara uppmärksam på samt hur elever använder sig av olika modaliteter för att 
kommunicera sin förståelse. Validiteten i undersökningen får anses vara hög eftersom 
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metoden syftar till att grundligt och utan förutfattade meningar observera och analysera vad 
som sker snarare än att försöka bevisa eller falsifiera en hypotes (van Manen, 2015). Det finns 
dock alltid risk för att en solidaritetskonflikt har uppstått, det vill säga det fenomen som 
uppstår när forskaren själv är berörd av det som studeras och därmed riskerar att vara särskilt 
villig att tolka sina resultat på ett visst sätt (Dalen, 2015). Studiens reliabilitet är svårare att 
diskutera eftersom det skulle handla om en hypotetisk studie som aldrig kan genomföras med 
exakt samma förutsättningar med tanke på att alla undervisningssituationer alltid är unika. För 
att bedöma reliabiliteten i studien kan resultaten dock jämföras med andra liknande studier 
(Barmark och Djurfeldt, 2015), vilket görs i diskussionen. 
 
6.4 Forskningsetiska överväganden 
Undersökningen har tagit hänsyn till fyra forskningsetiska krav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Vid 
den deltagande observationen har information om studien skickats ut och samtycken till 
deltagande lämnats ut i skriftlig form. Eftersom eleverna som observerats är under 16 år har 
information och samtycke gått via vårdnadshavare. Dessvärre låg studien dåligt till precis 
innan ett lov och få elever hade därför med sig blanketten påskriven tillbaka. Eleverna 
informerades därför muntligen om studiens syfte och den insamlade empirin består enbart av 
fältanteckningar. Det insamlade materialet har endast lagrats på hårddisk och usb-minne och 
inte lagts upp i någon molntjänst eller databas och kommer att raderas när studien är avslutad. 
Respondenterna har även upplysts om att de när som helst kan återkalla sitt samtycke. I den 
kvantitativa studien har deltagarna informerats om studien och gett sitt samtycke till att 
medverka. I såväl den kvalitativa som den kvantitativa undersökningen har alla svar 
anonymiserats. Resultaten redovisas på gruppnivå vilket ytterligare ökar avidentifieringen av 
enskilda individer. 
 
7 Resultat och slutsatser 
I följande avsnitt presenteras resultatet av analyserna: en abduktiv analys av enkätsvar och en 
multimodal analys av empirin från de observerade lektionerna. 
 
7.1 Kvantitativ studie 
Resultaten i den kvantitativa studien är baserad på Internetenkäten (Bilaga 1) som besvarats 
av 74 (70,0 %) NO-lärare på högstadiet och 32 (30,0 %) gymnasielärare i biologi. Totalt antal 
svar var 106 stycken. Utöver svaren på de två flervalsfrågorna svarade 39 respondenter på 
fritextfrågan. Av dessa 39 svar ansågs 32 stycken ha relevans för forskningsfrågan. 
 
7.1.1 Enkätens flervalsfrågor 
Majoriteten av respondenterna (65,1 %) bedriver någon del av biologiundervisningen 
utomhus men nästan en fjärdedel (24,5 %) bedriver inte någon egen biologiundervisning 
utomhus alls utöver enstaka temadagar. 
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Figur 2. Fördelning i procent av hur enkätrespondenterna (totalt 106 stycken) arbetar med 
undervisning utomhus i biologi. 
 
Flervalsfrågan I vilken utsträckning anser du att utomhuspedagogik kan bidra till att få syn på 
olika kunskaper och förmågor? visar att respondenterna generellt anser att utomhuspedagogik 
kan vara värdefullt för att få syn på kunskaper och förmågor. De förmågor som 
utomhuspedagogik inte anses bidra till att få syn på i lika hög grad är de källkritiska och 
metakognitiva. Främst är det de praktiska förmågorna som lyfts fram, men även att identifiera 
biologiska samband.  
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Figur 3. Fördelning i procent av i vilken utsträckning enkätrespondenterna (totalt 106 
stycken) anser att utomhuspedagogik kan bidra till att få syn på kunskapskravens olika delar. 
 
När kunskapskraven delades in för att spegla kunskapsbegreppets olika delar visade resultatet 
att det i störst utsträckning är de praktiska kunskaperna (techne) som lärare förväntar sig att 
kunna upptäcka hos eleverna. 
 
Tabell 2. Enkätrespondenternas förväntningar på möjligheten att bedöma elevers kunskaper 
och förmågor utifrån kunskapsbegreppets uppdelning i episteme, techne och fronesis uttryckt 
i procent. 

§ I låg utsträckning I viss utsträckning I hög utsträckning 

Episteme 17.3 % 51.9 % 30.8 % 

Techne 10.3 % 42.9 % 46.8 % 

Fronesis 20.9 % 45.3 % 33.8 % 

 
 
7.1.2 Enkätens fritextfråga 
Den induktiva indelningen av fritextsvaren gav följande kategorier:  

1. Andra elever (än de som gynnas av traditionell klassrumsundervisning) gynnas.  
2. Andra kunskaper och förmågor (än de som visas i traditionell klassrumsundervisning) 

visas.  
3. Hinder för utomhuspedagogik betonas.  
4. Väcka nyfikenhet och allmänbildning betonas.  
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Sammantaget innebar det att de 13 svar som hamnade i kategori 3, hinder för 
utomhuspedagogik betonas, inte ansågs besvara forskningsfrågan eftersom de inte berör 
bedömning. 
 
Den deduktiva indelningen utifrån kunskapsbegreppets uppdelning av episteme, fronesis och 
techne medförde att ett antal svar föll bort. Därför gjordes därefter en induktiv kompletterande 
analys som innebar att en fjärde kunskapskategori, situerad förståelse, infördes. Svaren som 
kategoriserades som situerad förståelse ansågs mer behandla en generell uppfattning om att 
platsen för lärandet (det vill säga att lära utanför klassrummet) har stor betydelse snarare än 
att betona någon särskild del av kunskapsbegreppet. Resultatet av den abduktiva analysen av 
fritextsvaren redovisas i nedanstående tabell. 
 
Tabell 3. Syntes av induktiv och deduktiv analys av fritextsvaren (totalt 32 utsagor). 

 Episteme Techne Fronesis Situerad förståelse 

Andra elever gynnas 2 3 3 3 

Andra kunskaper/förmågor visas 1 3 7 4 

Nyfikenhet/allmänbildning 
betonas 

2 - 1 3 

 

7.1.3 Slutsats kvantitativ studie 
Resultatet av den kvantitativa studien visar att majoriteten av respondenterna bedriver delar 
av sin biologiundervisning utomhus och att lärarna anser att det finns goda möjligheter att få 
syn på andra kunskaper och förmågor hos elever än de som visas i klassrumsundervisning. 
Främst gäller det andra elever än de som vanligtvis visar sina kunskaper och förmågor i 
klassrummet. Det finns en diskrepans mellan flervalsfrågan och fritextfrågan när det kommer 
till vilken kunskapsform respondenterna främst förväntar sig att elever visar på lektioner 
utomhus, där svaren på flervalsfrågan betonar techne medan fritextsvaren betonar fronesis och 
situerad förståelse, det vill säga platsens betydelse för lärande i allmänhet. 
 
7.2 Kvalitativ studie 
Resultatet av den kvalitativa studien är en multimodal analys av hur olika modaliteter använts 
av såväl elever som lärare för att skapa förståelse (lärarens perspektiv) och skapa förståelse 
och mening samt kommunicera förståelse (elevens perspektiv). I resultatet redovisas lektion 1 
och lektion 2 var för sig tillsammans med bilder på elevernas byggda modeller samt utdrag ur 
de hermeneutiskt fenomenologiskt sammanställda observationsprotokollen för att 
exemplifiera hur modaliteter används av lärare och elever. En komplett tabell med 
kategoriseringen av lektionerna finns i Bilaga 3 (lektion 1) och Bilaga 4 (lektion 2). 
Kategorierna som använts är de modaliteter som återfinns i modellen i sektion 6.2.2: 
somatiska, abiotiska och biotiska faktorer samt platsens vokabulär. Slutligen redovisas en 
slutsats som är en syntes av båda lektionerna. 
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7.2.1 Lektion 1 
Under lektion 1 tog läraren främst hjälp av somatiska faktorer och verbal kommunikation för 
att skapa förståelse för uppgiften och fotosyntesen. Indirekt använde läraren även abiotiska 
och biotiska faktorer genom att med gester indikera olika modaliteter som åsyftades. Platsens 
vokabulär upplevdes hindra förståelsen (vind och trafikljud). Eleverna använde sig av 
samtliga kategorier av modaliteter för att skapa mening och kommunicera förståelse. En icke 
platsspecifik resurs (cirkel som ritades på papper) användes för att kommunicera förståelse av 
fotosyntes som ett kretslopp. Av platsens vokabulär användes främst färger som symboler för 
vatten (blå blomma) och solenergi (gul blomma). Somatiska (vindpust, sparka på sten) och 
abiotiska faktorer (sten) användes av eleverna för att erinra sig fler komponenter av 
fotosyntesen (koldioxid, socker, syre). Ett exempel på detta visas i följande utdrag av den 
hermeneutiskt fenomenologiska beskrivningen: 
 

I modellen finns nu en cirkel (fotosyntesen som cirkulär process), maskrosblad 
(växten som utför fotosyntesen) maskros (solenergi), en rysk blåstjärna (vatten), jord 
(växtsubstrat), vass som lagts som pilar (flöden) 
Elev1: Nu är vi klara. 
Elev 2: Vill vi inte lägga till något? 
Eleverna ser sig runt omkring och funderar ett tag. En elev sparkar lite i gruset och 
utbrister: 
Elev 3: Sten! 
Elev 1: Det måste ju vara av en anledning då. Vi kan inte bara lägga till sten. 
Elev 2: Ja, men kol! 
Elev 1: Varför behöver växten kol? Gör den inte kol? 
Elev 3: Koldioxid. Och sen släpper den ut syre. Kan vi inte göra det så det blir en 
fabrik, för den släpper ut koldioxid och växter behöver det för att göra socker. 
Här dyker för första gången koldioxid, syre och socker upp i diskussionen. Det sista 
yttras av en elev som tidigare varit passiv i övningen. En vindpust drar förbi. 
Elev 2: Syret då, hur ska vi visa det? 
Elev 1: Det kan vi väl bara säga. 
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Figur 4. Modell av fotosyntesen byggd av en elevgrupp om fem elever under lektion 1. I 
modellen har eleverna använts sig av biotiska och abiotiska faktorer, platsens vokabulär samt 
symboler. Utöver de platsspecifika resurserna användes även icke platsspecifika resurser i 
form av en ritad cirkel på ett papper. Vid resonemang kring modellbygget samt redovisning 
användes även olika somatiska faktorer. 
 
7.2.2 Lektion 2 
Under lektion 2 tog läraren främst hjälp av somatiska faktorer och verbal kommunikation för 
att skapa förståelse för uppgiften och fotosyntesen. Indirekt använde läraren även abiotiska 
och biotiska faktorer genom att med gester indikera olika modaliteter som åsyftades. Eleverna 
använde sig av samtliga kategorier av modaliteter för att skapa mening och kommunicera 
förståelse. Platsens vokabulär (fågelljud) och abiotiska faktorer (bil) användes av eleverna för 
att erinra sig fler komponenter av fotosyntesen (konsument och koldioxid). Somatiska 
faktorer användes dels för att kommunicera förståelse av enkla (sörplande ljud) och komplexa 
samband (piruett och armar i cirkelrörelse) dels för att erinra sig faktakunskaper 
(hörselintryck). Det var en tydlig skillnad på hur eleverna kommunicerade när de var själva 
och när läraren var närvarande. Ett exempel på detta visas i följande utdrag av den 
hermeneutiskt fenomenologiska beskrivningen: 
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Elev 1: Vatten tar växten upp. 
Eleven gör sörplande ljud och handrörelse uppåt och flera av eleverna i gruppen 
sörplar och skrattar sedan.  
Elev 2: Som ett sugrör typ. 
Eleverna summerar nu det de gjort innan de ska redovisa genom att peka i modellen 
med fötterna och förklara för varandra. 
Elev 3: Vi andas in syre. 
Elev 1: Och käkar växten, så får vi energi av druvsockret eftersom växten har lagrat 
solenergi i bindningarna. Och genom cellandningen tar vi upp vatten och syre och 
näring som omvandlas till koldioxid och energi. Och koldioxid kan växten sen ta upp i 
ett kretslopp typ.  
Eleven gör en piruett som följs av skratt från de andra i gruppen. Här känner sig 
eleverna klara och övergår till att diskutera de olika organ de ska redovisa vid en 
senare lektion i väntan på läraren. När läraren kommer pekar eleverna på modellen 
med händerna medan de förklarar. 
Elev 2: Växten tar upp solenergi, koldioxid och vatten. 
Lärare: Hur gör den det? Och vad gör den med det? 
Elev 1: Växten omvandlar solenergi till näring som vi kan ta upp. 
Elev 2: Vi andas ut koldioxid. 
Lärare: Vad är det som förbränns när vi andas ut koldioxid? 
Elev 2: Vi äter och då är det kol… 
Lärare: På vilket sätt innehåller maten kol? Tänk på kolets kretslopp. Och hur tar 
växten upp koldioxiden? 
Elev 1: Rötter… 
Elev 2 gestikulerar och försöker visa en cirkel. 
Elev 3: Men som äpplen typ. Det är ju kol i. 
Eleverna är nu väldigt fåordiga och lyckas inte förklara för läraren det de tidigare 
förklarat för varandra. 



 

18 
  

 

Figur 5. Modell av fotosyntesen byggd av en elevgrupp om fem elever under lektion 2. I 
modellen har eleverna använts sig av biotiska faktorer och platsens vokabulär. Vid 
resonemang kring modellbygget samt vid redovisning användes även abiotiska och somatiska 
faktorer. 
 
7.2.3 Slutsats kvalitativ studie 
Resultatet av den kvalitativa studien visar att lärarna i studien främst använder somatiska 
faktorer, som gester och blickar, som komplement till verbala utsagor för att kommunicera 
förståelse till eleverna. Platsens vokabulär, abiotiska och biotiska faktorer används främst 
indirekt genom att åsyftas med de somatiska faktorerna. Elevernas användning av 
modaliteterna kan delas upp i menings- och förståelseskapande användning och 
förståelsekommunicerande användning. För att skapa mening och förståelse använder 
eleverna samtliga modaliteter. För att kommunicera sin förståelse använder eleverna främst 
somatiska faktorer som komplement till verbala utsagor, men även övriga platsspecifika 
modaliteter genom den modell som byggts. De platsspecifika resurserna medierar således 
förståelse i två riktningar; dels från läraren till eleverna, dels från modaliteterna i sig själva till 
eleverna, sedan från eleverna tillbaka till läraren. Medieringen redovisas i nedanstående 
modell: 
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Figur 6. Modell av hur de platsspecifika resurserna medierar förståelse i två riktningar. De 
olika modaliteterna används först av lärare för att mediera förståelse till eleverna (svarta 
pilar). Eleverna använder modaliteterna i två steg: först för att skapa mening (nedåtriktad 
grå pil), därefter för att mediera sin förståelse till läraren (uppåtriktade grå pilar). 
 

8 Diskussion 
Resultatet av den här studien visar att biologi och NO-lärare i nitton kommuner i västsverige i 
relativt hög utsträckning (61,5 %) bedriver åtminstone någon del av sin biologiundervisning 
utomhus. Med tanke på att utomhuspedagogik inte bara hjälper elever att förstå komplexa 
biologiska samband (Fägerstam, 2012; Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2016) utan även 
bidrar till att öka både motivationen och en positiv attityd till miljöfrågor (Chawla, 1998; 
Sandell & Öhman, 2010; Faskunger, Szczepanski & Åkerblom, 2018) blir en relevant fråga 
att ställa sig varför inte fler lärare bedriver större delen av biologiundervisningen utomhus. 
Tidigare forskning har visat att lärare främst upplever tid och bristande erfarenhet som hinder 
för utomhuspedagogik (Barnett, Lord, Strauss, Rosca, m fl, 2006; Prokop, Tuncer & 
Kvasničák, 2007; Szczepanski, 2008). Några av fritextsvaren i enkäten ger dock en 
fingervisning om att det även finns en uppfattning att vissa områden av biologiämnet inte har 
med världen utanför klassrummet att göra: “jobbar med utomhus undervisning i delar som det 
passar in på. Frågorna blir ju felaktiga när det gäller flera arbetsområden vi har som inte 
passar att jobba med utomhus på samma sätt som andra moment”, “Jag undervisar i Bi2 som 
inte kräver utomhusaktiviteter.”, “På högstadiet har vi inte med växter och djur från det 
centrala innehållet utan på mellanstadiet.”. Ett rimligt antagande är att det främst är 
ekologiavsnitten som undervisas utomhus, eftersom kopplingen där är mer direkt. Men även 
andra delar av biologin kan med fördel undervisas utomhus eftersom såväl fritextsvar i 
enkäten som observationer och tidigare forskning (Szczepanski, 2013; Szczepanski & 
Andersson, 2015) visar att det situerade lärandet är viktigt i elevernas meningsskapande. 
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Den här studien visar dock att respondenterna har en övervägande positiv inställning till att 
utomhuspedagogik kan hjälpa dem att få syn på olika kunskaper och förmågor. Främst anser 
de att elevers praktiska färdigheter, techne, och deras förmåga att förstå och beskriva 
biologiska samband, fronesis, är mest sannolikt att få syn på. Tidigare forskning har också 
visat att utomhuspedagogik är en användbar metod för att få elever att förstå abstrakta 
begrepp (Jeronen, Palmberg & Yli-Panula, 2016). Observationerna bekräftar till viss del 
resultaten av enkätstudien, men visar även att faktakunskaper, episteme, framkommer i de 
resonemang som eleverna för sinsemellan. Detta visar sig när eleverna interagerar både 
verbalt och somatiskt med andra modaliteter. Framför allt visar observationerna att elever 
använder olika platsspecifika modaliteter dels för att erinra sig tidigare kunskaper, dels för att 
begripliggöra komplicerade begrepp och teorier. Dessutom använder eleverna de 
platsspecifika modaliteterna för att kommunicera sin förståelse till varandra och läraren. 
 
De lärare som skrivit fritextsvar bekräftar observationerna att det situerade lärande, som 
utomhuspedagogik är, har stor betydelse för att minnas och förstå det en lär sig: “Du glömmer 
inte den lektionen samt de kunskaperna som de har lärt sig där alls.”, “Jag anser att eleverna 
ofta lättare kan förstå samband ute i naturen. Att saker och ting blir mer logiskt.”, 
“Utomhuspedagogiken erbjuder eleven en unik möjlighet att utöva praktiska moment som ge 
eleven bredare förståelsen om ekosystem som en helhet. Dessutom lättgöra för eleven att se 
samband/samarbete med alla involverade organismer.”.  
 
Flera av fritextsvaren i enkäten beskriver även att lärare upptäckt nya kunskaper och förmågor 
främst hos andra elever än de som vanligtvis brukar vara aktiva på lektioner i klassrummet. 
Under samtalet med läraren efter observationen av lektion 1 bekräftades detta då läraren blev 
förvånad över vilka elever som varit mest aktiva och kunniga under observationen. Det går 
inte att dra en generell slutsats av detta då det rör sig om en enskild observation, men det finns 
ändå anledning att påpeka att utomhusundervisning kan vara ett sätt att ge alla elever 
förutsättningar att visa sina kunskaper och förmågor, vilket är en viktig del av lärarens 
uppdrag (Skolverket, 2011a; Skolverket 2011b). Tidigare forskning har även visat att 
utomhuspedagogik kan öka intresset för biologiämnet hos elever som inte vanligtvis vistas i 
naturen (Barnett m fl, 2006; Barthel, Belton, Giusti, & Raymond 2018; Prokop, Tuncer & 
Kvasničák, 2007; Uitto, Juuti, Lavonen, & Meisalo, 2006). Utomhuspedagogiken blir då en 
del av skolans kompensatoriska uppdrag (SkolL 1 kap. 4 §). Två exempel från fritextsvaren 
uttrycker just detta: “Att någon gång bedriva undervisning utomhus ser jag som folkbildning. 
Det finns alltid någon elev som i princip aldrig varit ute i naturen för att uppleva den.” och 
“Det viktigaste tycker jag är att väcka nyfikenhet inför omvärlden och allt som vi inte 
uppmärksammar i vår vardag.” 
 
Den multimodala analysmodellen som togs fram för utomhuspedagogik (4.2.2) visar att en 
mängd modaliteter finns tillgängliga för elever att skapa mening och kommunicera förståelse. 
En motsvarande bild för traditionell klassrumsundervisning skulle innebära att de 
platsspecifika resurserna främst skulle utgöras av olika typer av läromedel (böcker, film etc.) 
och modeller som representation för biologiska fenomen. I jämförelse med traditionell 
klassrumsundervisningen erbjuder utomhuspedagogik alltså dels fler modaliteter i form av 
fler platsspecifika resurser, dels fler möjliga interaktioner mellan olika modaliteter. I den här 



 

21 
  

undersökningen antogs att elevers kunskaper och förmågor skulle synliggöras i interaktionen 
med de olika modaliteterna, något som senare bekräftades av observationerna. Eftersom 
möjligheten till interaktioner i många fall torde vara fler i en lärsituation utomhus, jämfört 
med traditionell klassrumsundervisning, borde därför sannolikt möjligheten att få syn på dem 
också öka. Därmed ökar även möjligheten att få syn på elevernas kunskaper och förmågor. 
Självfallet beror det på både utomhus- och innomhusmiljöns beskaffenhet, men då studien 
visat att såväl biotiska och abiotiska faktorer som platsens vokabulär även hjälper eleverna i 
deras meningsskapande, finns det all anledning att ta med eleverna ut ur klassrummet.  
 
Enkätsvaren på flervalsfrågan antyder att lärarna i den här studien främst förväntar sig att få 
syn på de praktiska färdigheterna, techne, medan fritextsvarsrespondenterna samt 
observationer visar att det främst är den meningsskapande kunskapsformen, fronesis, som 
visar sig. Om lärarna inte förväntar sig att få syn på vissa kunskaper och förmågor är 
sannolikheten även mindre att de gör det. Lärare som undervisar utomhus behöver därför vara 
lyhörda för vad som faktiskt sker när eleverna interagerar med varandra, snarare än vad de 
tror ska ske. Eleverna på lektion 2 uppvisade även stor skillnad i hur de kommunicerade sina 
kunskaper och förmågor när de var själva i gruppen jämfört med när läraren var närvarande. 
När de var själva hade de mycket lättare att uttrycka sig väl medan lärarens närvaro hämmade 
dem. Detta antyder att läraren behöver vara uppmärksam på potentiella 
bedömningssituationer när eleverna inte är medvetna om att det är en bedömningssituation. 
Att observera hur eleverna interagerar med olika platsspecifika modaliteter för att skapa 
mening för sig själva är en möjlighet som läraren kan nyttja sig av. 
 
8.1 Metodval 
Att inte få möjlighet att spela in elevkonversationer ledde troligtvis till att färre interaktioner 
med modaliteter upptäcktes eftersom fokus även gick till att anteckna och minnas 
konversationer. Idealiskt skulle eleverna spelats in på film för att i detalj kunna studera 
elevernas interaktioner med olika platsspecifika modaliteter. 
 
Initialt gjordes även ett försök att hitta ett antal lärare med stor erfarenhet av 
utomhuspedagogik för intervjuer. Det hade varit intressant att få veta hur de resonerar kring 
bedömningsfrågan i relation till sin undervisning och jämföra det med både enkätsvar och 
observationer. Dessvärre gjorde begränsningarna, främst i tid, men även i fråga om att hitta 
relevanta lärare som kunde ställa upp, att detta inte genomfördes. Däremot har en del vikt 
lagts vid analysen av fritextsvaren eftersom de lärarna som tagit sig tid att skriva ett svar 
antogs ha ett stort engagemang för frågan och därmed även troligtvis själva bedrivit en del 
utomhusundervisning i biologi. Att så stor vikt lagts vid fritextsvaren skulle eventuellt kunna 
kritiseras, men eftersom syftet var att studera vilka kunskaper och förmågor eleverna faktiskt 
visar vid utomhusundervisning, ansågs dessa lärares svar ha stor betydelse för att besvara 
forskningsfrågan och utgöra ett alternativ till de intervjuer som ursprungligen planerats ingå i 
studien.  
 
8.2 Slutsats och konsekvenser för undervisning 
På grund av studiens storlek, metodval och urval av informanter går det inte att dra några 
generella slutsatser kring om undervisning utomhus alltid leder till att elever visar de 
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kunskaper och förmågor som den här studien visat att de gör. Dock visar såväl den 
kvantitativa som den kvalitativa studien att utomhuspedagogik gynnar andra elever än de som 
gynnas av klassrumsundervisning och bör därför ses som ett möjligt sätt för skolor att 
uppfylla skollagens krav om att skolan ska verka kompensatoriskt för att minska skillnaden 
mellan elever med olika förutsättningar (SkolL 1 kap. 4 §). Vidare visar studien att den 
mängd modaliteter som utomhusundervisning erbjuder är en viktig del av elevernas 
meningsskapande processer, vilket i förlängningen borde leda till att deras kunskaper och 
förmågor utvecklas. Lärare behöver vara uppmärksamma på dessa meningsskapande 
interaktioner och i största möjliga mån undvika att synliggöra för eleverna vad som är en 
bedömningssituation för att inte hämma dem. 
 
8.3 Vidare forskning 
Eftersom den här studien visat att utomhuspedagogik används vid delar av 
biologiundervisningen vore det intressant att undersöka vilka dessa delar är och varför lärare 
anser att andra delar inte lämpar sig för undervisning utomhus. Det vore även intressant med 
en undersökning som fokuserar på hur lärare på högstadium och gymnasium som faktiskt 
bedriver större delen av sin biologiundervisning utomhus arbetar, och då i synnerhet ur ett 
bedömningsperspektiv. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Enkät. 
Elevers förmågor i biologi 
Den här enkäten syftar till att undersöka hur biologilärare i gymnasiet och i grundskolans 
årskurs 7-9 arbetar med utomhuspedagogik och vetenskapligt arbetssätt. Enkäten är en del av 
ett examensarbete som skrivs på avancerad nivå på Göteborgs universitet.  
 
Ditt svar är anonymt och det är endast examensarbetets författare som har tillgång till ditt 
svar. Det finns inga namn, personnummer, mail- eller IP-adresser i datafilen och i 
redovisningarna kan enskilda individers svar inte urskiljas. 
 
Det är frivilligt att besvara enkäten, i dess helhet eller på enstaka frågor. Studien blir mer 
intressant och valid om många röster och perspektiv kommer fram, varje svar är således 
värdefullt för studien.  
 
Har du frågor kring enkäten kan du höra av dig till:  
 
Celina Fällbom: celinafallbom@gmail.com 
Lovisa Nilsson: majalovisa@gmail.com 
Helena Sagar (handledare): helena.sagar@kungsbacka.se 
 
Samtycke till att delta i enkäten 
▢ Jag ger mitt samtycke till att delta i enkäten. 
 

 

Bakgrundsinformation 
 
Jag arbetar som lärare i 
▢ gymnasieskolan 
▢ grundskolan årskurs 7-9 
 
Antal år i yrket  ______ 

 

Utomhuspedagogik 
Följande tre frågor handlar om undervisning som bedrivs utomhus och möjligheten att få syn 
på elevernas kunskaper och förmågor. 
 

Med utomhus menas parker, naturområden, gröna ytor i urban miljö, botaniska trädgårdar och 
skolgårdar. Med kunskaper och förmågor menas de som finns med i kurs- och 
ämnesplanernas syfte och kunskapskrav. 
 
Hur arbetar du med undervisning utomhus i biologi? Välj det alternativ som 
stämmer bäst in på dig.  
 

▢ 1. Jag bedriver inte undervisning utomhus. 
▢ 2. Jag deltar i enstaka temadagar per läsår utomhus. 



 

 

▢ 3. Jag bedriver någon del av biologiundervisningen utomhus (utöver eventuella temadagar). 
Exempelvis enstaka exkursioner eller fältstudier per läsår. 
▢ 4. Jag bedriver flera delar av biologiundervisningen utomhus (utöver eventuella temadagar). 
▢ 5. Utomhuspedagogik är ett naturligt och frekvent återkommande inslag i min 
biologiundervisning. 
▢ 6. Other _______________________________________________ 
 
I vilken utsträckning anser du att utomhuspedagogik kan bidra till att få syn på 
följande kunskaper och förmågor? 
 
 

1. Inte 
alls 

2. 3. 4. 5. 6. I väldigt hög 
utsträckning 

Söka svar på frågor ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Ställa relevanta frågor ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Formulera relevanta hypoteser ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Planera och genomföra fältstudier och 
experiment 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Diskutera och dra slutsatser ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Bedöma den egna förmågan och 
situationens krav 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Värdera källor och teorier ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Hantera utrustning på ett säkert sätt ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Identifiera biologiska samband ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

Redogöra för begrepp och teorier ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 
Har du något övrigt att tillägga när det gäller utomhusundervisning och bedömning kan du 
göra det här. Har du exempelvis fått syn på någon tidigare oupptäckt kunskap eller förmåga 
hos dina elever när du har bedrivit utomhusundervisning i biologi?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Vetenskapligt arbetssätt 
Följande tre frågor handlar om i vilken utsträckning undervisning kan utveckla elevers 
vetenskapliga arbetssätt. I den här enkäten definieras det vetenskapliga arbetssättet med hjälp 
av fem komponenter, vilket framgår av första frågan nedan.  
 
Den andra frågan handlar om din uppfattning om öppna undersökande aktiviteter, exempelvis 
fältstudier eller laborationer. Det innebär att eleverna får uppgifter med begränsad mängd 
information för att sedan planera och genomföra en undersökning, med läraren som 
handledare.  



 

 

 
Generellt i din undervisning, i vilken utsträckning ges dina elever förutsättningar 
att... 
 1. Inte 

alls 
2. 3. 4. 5. 6. I väldigt hög 

utsträckning 

själva välja material och utrustning? ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

själva bestämma hur storheter och variabler 
ska mätas? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

själva föreslå en procedur för 
undersökningen? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

ta hänsyn till samma kriterier för olika tester 
i en undersökning? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

överväga undersökningens 
reproducerbarhet? 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 
I vilken utsträckning anser du att öppna undersökande aktiviteter kan ge elever 
förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt? 
 

1. Inte alls 2. 3. 4. 5. 6. I väldigt hög utsträckning 

▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 
Om du vill motivera varför du anser/inte anser att öppna undersökande 
aktiviteter kan utveckla elevers vetenskapliga arbetssätt kan du göra det här:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Stort tack för din medverkan!



 

 

Bilaga 2. Lärarinstruktion. 
 
Lärarinstruktion: vetenskapligt arbetssätt med fotosyntesen som grund 
Syftet med uppgiften är att träna eleverna i vetenskaplig metodik genom att låta dem planera 
en undersökning om fotosyntes. Fokus är alltså inte att genomföra utan att planera hur ett 
experiment skulle kunna göras. Lärarens roll är att vara ett bollplank för att föra eleverna 
vidare i sin process. Lektionen förutsätter att eleverna har med sig förkunskap om fotosyntes 
från tidigare undervisning. 
 

1. Gå till en plats där det finns gröna växter, gärna träd, pinnar, stenar/grus eller andra 
lösa naturföremål. Be eleverna i grupper om 6-8 personer bygga en modell av 
fotosyntesen med hjälp av föremål de kan hitta på platsen. Be sedan eleverna förklara 
hur de har tänkt. (ca 15 minuter) 

2. Beroende på hur djuplodande elevernas egna förklaringar är, fördjupa förståelsen 
genom att ställa exempelvis dessa frågor till eleverna: 

• Vad behöver ett träd för att kunna växa? 
• Varför har träd rötter? 
• Kan träd andas? Hur gör de? 
• Varför är solen viktig för växter? 
• Fungerar fotosyntesen på natten? 

Se till att faktorerna (solenergi, koldioxid, vatten, syrgas och socker) tas upp. Anpassa 
frågorna efter din elevgrupp och de förkunskaper de har. 

3. Elevernas uppgift är nu att i grupper om 3-4 personer välja en av faktorerna och ge ett 
förslag på hur de vetenskapligt kan undersöka denna. 

4. Eleverna ska därefter formulera en frågeställning utifrån sin valda undersökning 
(exempel på frågeställningar: hur påverkar…, vad händer om…, leder x till att...). 

 
Om eleverna har svårt att själva komma på vad de ska undersöka finns dessa förslag 
som läraren kan leda eleverna mot: ljus- och mörkerreaktioner, vattnets betydelse, 
substratets betydelse, stärkelsebildning, energiomvandlingar, pH-indikatorer för 
koldioxidutsöndring, klorofyllets betydelse, syreproduktion. Anpassa språket efter din 
elevgrupp och de förkunskaper de har. 
 
Om eleverna har svårt att själva komma på hur de ska undersöka kan läraren ställa 
följande frågor till eleverna: 

• Vad vet ni om solenergi/koldioxid/vatten/syrgas/socker? 
• Vad ska ni mäta och hur? 
• Vilken faktor i undersökningen ska ändras?  
• Vilken faktor i undersökningen ska vara oförändrad?  
• Hur kan ni använda resultatet för att besvara er fråga? 

 
5. Eleverna får därefter skriva ner sin planering så att någon annan skulle kunna utföra 

den (syfte/frågeställning/metod/material). Tänk på att påminna eleverna om att deras 
planerade undersökning inte behöver kunna utföras i den klassiska laborationssalen 
eller i klassrummet! Det kan lika gärna vara ute i naturen eller i samhället. 

 
På en senare lektion kan läraren följa upp detta genom att låta eleverna genomföra antingen 
sitt eget planerade experiment eller någon annans planerade experiment. Detta innebär i 
sådana fall att läraren behöver guida eleverna tillräckligt mycket för att deras experiment ska 
vara genomförbart.



 

 

Bilaga 3. Kategorisering av modaliteter som används under 
lektion 1. 
 

Tabell 4. Modaliteter som används av lärare för att mediera förståelse till eleverna. 
Somatiska 
faktorer 

Platsens 
vokabulär 

Abiotiska 
faktorer 

Biotiska 
faktorer 

Verbala utsagor 

 

Ljud från 
trafik och 
vind 
överröstar 
läraren. 

   

Handrörelser 
exemplifierar 
modaliteter som 
kan nyttjas. 

 

Grus och 
vatten 
indikeras. 

Träd, vass, 
blommor 
och gräs 
indikeras.  

“Pinnar, löv, stenar, era 
egna kroppar” 

Sätter sig på 
huk. 

   

“Får jag höra hur ni 
tänkt” 

Svepande 
handrörelse och 
fingrar som 
stängs. 

   

“Vattnet är ett 
lösningsmedel som 
transporterar 
näringsämnen genom 
växten” 

 
Tabell 5. Modaliteter som används av elever för att mediera förståelse och mening. 

Somatiska 
faktorer 

Platsens 
vokabulär 

Abiotiska 
faktorer 

Biotiska 
faktorer 

Verbala utsagor 

Sparka på grus, 
bryta grenar och 
vass, armar i 
kors. 

 

Grus. Grenar, 
vass. 

 “Vad fan var 
fotosyntesen igen?” 
“Nä, det är något med 
näringskedja”. 

Tittar sig runt 
omkring och 
gestikulerar mot 
träd. 

  

Träd. “Vet du vad fotosyntes 
är?” “Bladen, träden, 
ljuset”. 

  

Papper och 
penna 
används för 
att rita en 
cirkel där 
övriga 
föremål 
placeras in. 

 

“Vi får göra en cirkel 
som visar fotosyntesen” 



 

 

Inte 
platsspecifik 
resurs. 

Börjar bryta av 
gren från träd. 

  

Grenar från 
träd. 

“Vi får inte ta något 
levande” 

Handrörelser 
visar vattnets 
rörelse i växten 
från rot till topp. 

Färg 
bokstavlig 
symbol för 
sol 
(maskros) 
och vatten 
(rysk 
blåstjärna) 

Jord 
bokstavlig 
symbol för 
växtsubstrat
. 

Vasstrån 
symbol för 
flöden. 

“Då får vi ta en pil att 
solen lyser på växten.” 
“När vattnet kommer in 
i växten så här” “Lägg 
jorden vid rötterna” 
“Nu är vi klara.” 

Tittar sig runt 
omkring. 

 

Sten 
symbolisera
r koldioxid 
(i form av 
rök från 
skorsten). 
Större 
stenar 
symbolisera
r fabriken. 

Vasstrå 
symbolisera
r skorssten. 

“Vill vi inte lägga till 
något?” “Sten!” 
“Varför? Vi kan ju inte 
stoppa in något bara för 
att, det måste ha någon 
mening.” “Ja, men kol!” 
“Varför behöver växten 
kol? Gör den inte kol?” 
“Den behöver 
koldioxid. Och sen 
släpper den ut syre.” 
“Fabriker släpper ut 
koldioxid och växten 
behöver det för att göra 
socker.” 

Tittar sig runt 
omkring. Känner 
vindpunst. 

 

Vind. 
 

“Syret då, hur ska vi 
visa det?”. “Det kan vi 
väl bara säga, nu är vi 
klara.” 

Sätter sig på 
huk. Pekar i 
modellen. 

   

“Näring, typ från 
vattnet” “Vatten” “Sol 
som ger energi” “Den 
tillverkar väl 
druvsocker” “Och så 
släpper den ut syre” 

 



 

 

 
Bilaga 4. Kategorisering av modaliteter som används under 
lektion 2. 

Tabell 6. Modaliteter som används av lärare för att mediera förståelse till eleverna. 

Somatiska faktorer Platsens 
vokabulär 

Abiotiska 
faktorer 

Biotiska 
faktorer 

Verbala utsagor 

Svepande rörelse 
med blicken runt 
omkring 
exemplifierar 
modaliteter som kan 
nyttjas 

Fågelljud 
indikeras 
möjligen. 

Bäck 
indikeras. 

Växter 
indikeras. 

“Använd er fantasi” 

Visar med 
armrörelse och blick 
att eleverna ska se 
sig omkring. 

  

Växter 
indikeras. 

“Runt omkring er här 
sker fotosyntesen hela 
tiden. Men kan ni se 
det?” 

 

Tabell 7. Modaliteter som används av elever för att mediera förståelse och mening. 

Somatiska faktorer Platsens 
vokabulär 

Abiotiska 
faktorer 

Biotiska 
faktorer 

Verbala utsagor 

   

Pinne. “Här är trädet” 
 

Färg 
bokstavlig 
symbol för 
sol 
(maskros) 
och uttryckt 
behov av 
blå blomma 
för vatten. 

 

Groblad 
symbol för 
vatten. 

“Här är solen” 
“Har vi någon blå 
blomma, vi behöver 
vatten” 

Riktar blicken upp 
mot träden. 

Fågelljud. 
 

Fröställning 
som symbol 
för 
konsument. 

“Och fåglar flyger 
runt” “Vi får skjuta en 
fågel och lägga dit 
typ” “Det här kan vara 
ett djur som äter” 

 

Trafikljud. 
  

“Vi behöver bilar 
också, där är en!” 

Pekar mot träden.  Fågelljud. 
  

“Vatten, träd, sol, 
människokroppen, det 
är allt va?” “Och så 
har vi fåglarna här” 



 

 

Armarna rörs i 
cirkel. 

  

Pinne. “Den andas in 
koldioxid och vatten 
som växten tar upp. 
The circle of life” 

Får syn på bäcken. 
 

Bäck. 
 

“Vad händer i kroppen 
när vi cellandas?” 
“Vi andas ut koldioxid 
och vatten typ…” 
“Vatten?” “Ja?” “Vad 
dumma vi är! Vi 
kunde ju ha använt 
vattnet!” 
 

Sörplande ljud med 
munnen och 
handrörelse uppåt. 
 

   

“Vatten tar växten 
upp.”  “Som ett sugrör 
ungefär”. 

Känner vindpust som 
drar förbi. 

 

Vind. 
 

“Jag tänker på vinden, 
man kan inte se att det 
är syre och koldioxid.” 

En piruett görs. 
   

“Vi andas in syre. 
Och käkar växten, så 
får vi energi av 
druvsockret eftersom 
växten har lagrat 
solenergi i 
bindningarna. Och 
genom cellandningen 
tar vi upp vatten och 
syre och näring som 
omvandlas till 
koldioxid och energi. 
Och koldioxid kan 
växten sen ta upp i ett 
kretslopp typ. Nu är vi 
klara.” 
 

 
 
 


