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Abstract 
Since 2006 the results of the PISA-test in Swedish schools have decreased. Although the 

results improved in 2015 compared to the results in 2012, there is a reduced commitment 

among students to science overall, including biology and ecology. The doctrine and problems 

of biodiversity are a part of the curriculum today and should give students an opportunity to 

discuss and problematize the concept from a perspective of science. It was interesting to 

investigate how the education about biodiversity could motivate and engage the student to 

learn how today's society affects and interacts around biodiversity. By gathering existing 

research in the subject, it has been discovered that a mix between indoor and outdoor teaching 

gives a result where the students become most motivated. Since the teacher must lay a 

foundation of knowledge before the excursion can be conducted as a part of teaching, it is 

necessary that the student has prior knowledge about the things he or she is about to examine. 

It is also required that the teacher has a carefully planned material and that the teaching must 

be well thought of to conduct a successful lesson. Since motivation can be linked to the 

student interest, it is necessary for the teacher to variate methods of teaching to give the 

student the opportunity to realize that biodiversity is important and interesting. By conducting 

outdoor teaching, the teacher can also succeed in getting students to understand the 

importance of conserving and protect biodiversity as this paper shows that close contact with 

the organisms outdoors provides an opportunity for students to create empathy for plants and 

animals. 

 

Ända sedan 2006 har det skett en försämring i resultaten från PISA-testet i den svenska 

skolan. Trots att resultaten förbättrades 2015 sedan 2012 finns det ett minskat engagemang 

bland elever i de naturvetenskapliga ämnena, däribland biologi som även involverar ekologi. 

Läran och problemen kring biologisk mångfald är en del av ämnesplanen idag och ska ge 

eleven möjlighet att diskutera och problematisera begreppet med en förankring i 

naturvetenskap. Det var därför intressant att undersöka hur en djupgående undervisning inom 

biologisk mångfald kan motivera och engagera eleven till att lära sig hur dagens samhälle 

påverkar och samspelar med den biologiska mångfalden. Genom att göra en 

forskningsöversikt på ämnet har det upptäckts att en blandning mellan inomhus- och 

utomhuspedagogik ger ett resultat där eleverna blir mest motiverade. Eftersom läraren måste 

lägga en grund av kunskap innan exkursionen kan bedrivas som undervisning så krävs det att 

eleven har förkunskap om det hen ska undersöka. Det krävs även att läraren har ett välplanerat 

material och att undervisningen ska vara väl genomtänkt för att bedriva en lyckad lektion. 

Eftersom motivation kan kopplas till intresse krävs det att läraren varierar sig i 

undervisningen för att ge eleven möjlighet att tycka att biologisk mångfald är viktigt och 

intressant. Genom att bedriva undervisning utomhus kan läraren också lyckas få eleverna att 

förstå vikten av bevarandet av den biologiska mångfalden då översikten visar att nära kontakt 

med organismerna utomhus ger en möjlighet för eleverna att skapa en empati för växter och 

djur.  



 

 

 

1 Förord 

Valet av ämne grundar sig i ett intresse av att i framtiden bedriva en del av undervisningen 

utanför klassrummet. För att hålla undervisningen levande och intressant krävs det att läraren 

är varierad. Detta var något vi ville undersöka närmare för att se hur vi kan gå tillväga i 

framtida yrke. Vi hoppas att översikten kommer att ge ett intresse av att variera 

undervisningen i framtiden och visa att undervisning inte behöver vara fastknuten till 

klassrummet. Vi vill tacka vår handledare för att hon tog sig tiden att läsa och kommentera 

arbetet. Vi vill tacka Smilla och Missen som tvingade oss att ta pauser genom arbetet. Vi vill 

också tacka varandra för ett väl utfört arbete. 
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3 Inledning 
 

3.1 Ekologins historia 

Vetenskapen om ekologi har en lång historia i Sverige. Den går tillbaka till 1700-talet då Carl 

von Linné systematiserade bland annat växter. Detta var däremot inte den ekologi som menas 

när det pratas om ekologi idag utan det kallades då för protoekologi, just eftersom forskarna 

då menade att Gud hade ett samspel med allt som fanns i naturen (Uppsala universitet 2015a). 

Det var först efter andra världskriget som ekologi samlades under en och samma tolkning. 

Innan var den uppdelad i två olika benämningar; en som var beskrivande och grundad i 

erfarenhet, och ett annat som var tanke- och försöksbaserat (ibid). Den mer moderna bild som 

finns av ekologi idag blev uppmärksammad ordentligt i Sverige på 70-talet då ekologi som 

begrepp uppdagades i samhällsdebatten då miljörörelsen var på frammarsch (Uppsala 

universitet, 2015b). I skolan fick ekologin ta mer plats när en motion till riksdagen lades fram 

(Motion 1988/89:Ub248) om att mer tid skulle läggas på ekologiundervisningen i skolan. 

Motionen godkändes av dåvarande regering, och ämnet fick ta mer plats i undervisningen 

med motivationen att den ökande miljömedvetenheten måste få ta plats i skolan för att få ett 

framtida perspektiv inom de beslut som kommer att fattas i samhället.  

 

Med en stor minskning av den biologiska mångfalden är ämnet ekologi helt klart aktuellt idag 

eftersom förlusten är ett problem. Med exempelvis skogsskövling, utfiskning och 

klimatförändringar hotas mångfalden och idag är cirka 4000 arter rödlistade i Sverige. Dessa 

problem kopplas idag till ett mer generellt område, nämligen överkonsumtion, som ses som 

en huvudanledning till att vissa arter är utrotningshotade. Med denna fakta refereras det om 

dagens förlust av biologisk mångfald som det sjätte massutdöendet av världens arter där 75 

procent av världens arter riskerar att försvinna inom ett spann på några 100 år 

(Naturskyddsföreningen, 2018). Enligt FN:s organ för biologisk mångfald IPBES (2019) har 

mänsklig konsumtion orsakat att 25 procent av nutidens växter och djur är utrotningshotade. 

En beskrivande bild av detta finns i bilaga 1. 

 

 

3.1.1 Biologisk mångfald kopplad till skolan 

Undervisningen om biologisk mångfald är en viktig del inom ämnet biologi. Med den 

biologiska mångfalden som exempel kan läraren bland annat koppla artrikedomen inom ett 

ekosystem till uppkomsten av det autotrofa livet, evolutionen och selektionstryck (Monfils, 

Powers, Marshall, Martine, Smith & Prather, 2017). Med undervisning där fysiska exempel 

på olika typer av arter introduceras och diskuteras skapar läraren en möjlighet att fostra 

elevens kreativitet, strikthet och utvecklande kring biologisk mångfald (Powers, Prather, 

Cook,Woolley, Bart, Monfils & Sierwald, 2014). Denna typ av undervisning gör det även 

väldigt tydligt för eleverna att koppla ihop den undervisning som sker utomhus med den som 

sker inomhus (ibid). 

 

Enlig Skolverket (2011b) ingår undervisning i biologisk mångfald endast inom kursen biologi 

1 där det finns med under avsnittet Ekologi. Biodiversitet kan likställas med biologisk 

mångfald och beskriver artrikedomen i ett ekosystem. Begreppet kan även syfta på den 

genetiska variation som existerar inom en specifik art (Elvingson & Nilsson, u.å). I 

kursplanen för biologi 1 beskrivs endast att en koppling ska göras mellan människans 

påverkan på ekosystem och hur detta kan förändra den biologiska mångfalden. Eleverna ska 
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även få med sig kunskaper och påverkande faktorer kring arternas populationsstorlek, 

sammansättning och rikedom (Skolverket 2011b). 

 

3.2 Motivation och intresse 

Enligt Palmberg, Jonsson, Jeronen och Yli-Panula (2016) intresserar sig elever i Sverige allt 

mindre för de naturvetenskapliga skolämnena samt att elevernas kunskap och förståelse kring 

naturvetenskapliga processer och fenomen blir allt sämre. Detta gäller även elevers kunskap 

kring ekologi och biologisk mångfald. Något som påverkar förståelsen om ekologiska 

processer hos eleverna är undervisningen och olika arbetssätt som används inom ekologi. 

Föreläsningar och textboksundervisning om ekologi dominerar i skolan före exkursioner och 

fältundersökningar. Denna typ av undervisning inomhus saknar också koppling till elevernas 

livsvärld (Palmberg, et. al., 2016). Brister i kunskaperna kring ekologiska processer och 

fenomen som finns hos både elever och lärare har gett upphov till ett eget begrepp; ekologisk 

läsokunnighet (ecological illiteracy). Ekologisk läskunnighet (ecological literacy) innebär att 

kunna observera, beskriva och förklara grundläggande ekologiska sammanhang samt kunskap 

kring ekosystemens processer och hur dessa möjliggör livet på jorden (ibid.). Även Sjøberg 

(2014) beskriver att uppfattningen och användningen av naturvetenskapliga begrepp inte visat 

sig vara godtagbara hos eleverna i de studier som testat dessa kunskaper. Där har eleverna 

haft svårt att skilja mellan det vardagliga och naturvetenskapliga sättet att se på olika 

processer och begrepp. Bristerna hos elevernas kunskaper kring ekologi har konstaterats i de 

senaste PISA-testerna1, där resultaten blivit sämre sedan 2006 (Skolverket, 2016). 

 

Att bedriva lektioner utomhus påstår en del forskare vara positivt då det kan stärka elevernas 

motivation till att fortsätta arbeta kring ämnet när de väl jobbar inne i klassrummet igen. 

Andra forskare påstår dock att intresset för ämnet kan fallera och skapa en dominoeffekt där 

naturvetenskapen i sig blir ointressant för eleven. (King & Achiam, 2017). Motivation är en 

term inom psykologin som beskriver huruvida målriktad en person är utifrån påverkande 

faktorer som ger upphov till, strukturerar och styr beteenden. Begreppet kan ses som 

anledningen till att vi agerar på ett visst sätt och att individen kan vara mer driven till att göra 

en sak mer än en annan. (Öhman u.å.) 

 

3.2.1 Lärarens perspektiv 

Beroende på vilken typ av förkunskap som eleverna besitter sedan tidigare kan de tolka olika 

fenomenen i naturen på olika sätt. Det är upp till läraren att träna eleverna att observera de 

naturvetenskapliga processerna på rätt sätt (Sjøberg, 2014). Det är därför inte optimalt att vara 

ute varenda lektion. Tanken med att vara ute i ett praktiskt sammanhang är att lägga grunden 

för ett situerat lärande. Lärande inom det situerade perspektivet innebär att kunskap inte 

endast härstammar från utbildning utan även från kollektiva sammanhang där kunskapen 

utövas praktiskt exempelvis inom arbetet (Säljö, 2015). Lärandeprocessen och att få eleven att 

förstå är i centrum för att utöva denna typ av lektion. Fokuserar läraren endast på att få eleven 

att lära sig en massa olika saker, försvinner syftet med att vara utomhus (ibid.). Det är inte 

ovanligt att elever ute på observationer utanför klassrummet lägger energi och fokus på det 

som inte tillhör ämnet. (Sjøberg, 2014). Det finns även olika ramfaktorer som påverkar hur en 

lärare kan utforma undervisningen för sin elevgrupp. Ramfaktorer kan vara till exempel tid, 

 

1  Programme for international student assessment är ett initiativ av OECD som startade år 2000 och 

är ett test som prövar om eleverna kan omsätta kunskap från skolan och applicera den i praktiken. 
Naturvetenskap, läsförståelse och matematik utgör den största delen av testet (OECD, 2016). 
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pengar och utrymme för kunskapsutvärdering (Zetterqvist, 2003). Skolan har även en 

skyldighet att utforma undervisningen så att eleverna får ut så mycket som möjligt av 

lektionstimmarna, samtidigt som de känner trygghet och får studiero (Skolverket, 2011a). 

 

3.3 Relevans  

Relevansen för denna översikt är stor på grund av många faktorer som nämnts i bakgrunden. 

Den hela tiden minskande biologiska mångfalden i världen, att området går att koppla till 

många andra processer inom biologin samt att det har skett en minskning i kunskap och 

intresse inom undervisningen. Med dessa faktorer i åtanke måste framtida lärare öka 

motivationen hos eleverna för att få de intresserade av den biologiska mångfalden. Därför 

valde vi att samla aktuell forskning om hur läraren kan intressera en elev för ämnet. 

 

3.4 Syfte och frågeställningar  

Översikten grundar sig i tanken om hur motivation påverkas av undervisningsmiljön. Med 

undervisningsmiljö menar vi i denna översikt att ett undervisningstillfälle kan äga rum på 

olika geografiska platser, både inne och utomhus. Syftet med rapporten är att se hur 

geografisk plats påverkar eleven och hens motivation till att lära, diskutera och problematisera 

begrepp inom ekologi och mer inriktat, biologisk mångfald. För att få svar på detta ställdes 

frågeställningarna: 

  

-Hur påverkas motivationen hos eleven utifrån platsen i undervisningen?  

- Hur kan man öka elevernas motivation genom att lämna klassrummet? 

-Hur undervisas biologisk mångfald i klassrummet jämfört med utanför klassrummet? 

 - Hur kopplas det man gör utomhus med det man gör inomhus? 

- När är det fördelaktigt att gå “ut” och inte? 

 

Den första frågeställningen handlar om hur platsen kan påverka elevens motivation att lära sig 

om biologisk mångfald. För att besvara frågan ställdes även frågeställningen om hur läraren 

kan öka motivationen hos elever genom att bedriva undervisning utanför klassrummet. Denna 

fråga ställdes för att undersöka vilka didaktiska metoder som motiverar eleverna inomhus 

respektive utomhus. En annan frågeställning undersöker vilka aktiviteter läraren tillämpar för 

att undervisa om biologisk mångfald innanför klassrummet jämfört med undervisning som 

sker utomhus.  

 

En frågeställning som formulerades handlar om hur läraren kopplar ihop den undervisning 

som sker utomhus med den som bedrivs inomhus och tvärtom. Detta för att se om innehållet i 

teorin kopplas ihop med det eleverna observerar ute i fält. En sista frågeställning ställdes för 

att undersöka om det finns tillfällen då det är mer fördelaktigt att bedriva undervisning 

utomhus eller ej. Översikten riktar sig mot elever på gymnasieskolan  

 

4 Metod 
Detta är en litteraturöversikt där syftet är att sammanställa existerande forskning runt ett 

ämne. (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I rapporten har noggrant valda 

artiklar analyserats för att framställa ett resultat. Urvalet har gått till på följande sätt: För att få 

en överblick över ämnet gjordes det inledningsvis en del sökningar på “Google scholar” och 

“Google” överlag. Diverse sökord testades för att få en inblick i vilka begrepp som var 

relevanta att använda i en kommande litteratursökning i forskningsdatabas.  
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De avgränsningar som har använts för att sålla bort diverse artiklar är att forskning gjord 

innan år 2000 inte är med i översikten. Artiklar skrivna innan år 2000 ligger för långt bort i 

tiden, då denna litteraturstudie ämnar att undersöka elevers motivation till ekologi i nutid. 

Litteratursökningen har också avgränsats till forskning som behandlar barn i rätt ålder för 

denna studie. I huvudsak ska denna uppsats undersöka skolungdomar i åldern 15 - 19, därför 

har vissa sökord som “high school” och “secondary education” lagts till i sökningarna 

eftersom de riktar sig mot rätt åldersgrupp. Den huvudsakliga sökningen har även riktats mot 

forskning om undervisning i biologi, då denna rapport behandlar hur elevers motivation till att 

lära sig biologisk mångfald kan ökas. Ett ytterligare kriterium som avgränsat antalet artiklar är 

att all forskning i översikten är peer-reviewed där artiklarna granskats av oberoende experter 

inom området för att säkerställa kvaliteten och innehållet i artikeln (Eriksson-Barajas, et.al., 

2013).  
  

Genom att läsa rubriker och abstracts på de artiklar som sökningen ledde fram till kunde 

forskningens relevans för översikten avgöras. Artiklar som hämtats genom att använda dessa 

sökord har också använts för att hitta ytterligare källor. En metod som använts är 

“snöbollseffekten”, där referenslistan i en befintlig artikel har använts för att hitta andra källor 

med information inom ämnet (Eriksson-Barajas, et. al., 2013). Google scholars funktion som 

anger vilka artiklar som citerat en viss artikel har även använts för att hitta annan forskning 

som gjorts inom området. 

 

För att hitta relevant forskning har databaser som Education Resources Information Center 

(ERIC) använts. Där gjordes följande sökningar: 

  

1. “biodiversity teaching” AND “teaching methods” AND “secondary school” Gav 18 

träffar.  

2. “biodiversity importance” AND“secondary education”. Gav 4 träffar.  

3. “outdoor learning biology” AND “high schools”. Gav 4 träffar. 

4. “outdoor learning biology” AND “secondary education”. Gav 9 träffar. 

  

En annan databas som använts för att hitta relevant forskning till litteraturöversikten är 

Education Research Complete (ERC). Följande sökningar gjordes i databasen:  

1. “Biodiversity teaching” AND “Teaching method” AND “Secondary school” Gav 4 

träffar. 

2. “Ecology*” AND “Secondary school” AND “Teaching” Gav 26 Träffar. 

3. “Biodiversity” AND “Teach*” AND “School” Gav 126 träffar. 

 

Som komplement har även handledare bidragit med artiklar som varit av intresse för 

uppsatsen.  
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5 Resultat 
 

5.1 Hur undervisas ekologi inomhus?  

5.1.1 Undervisningsmetoder i klassrummet  

Undervisning om ekologi i klassrummet kan ske genom att eleverna får lärarledda 

genomgångar, arbetar med sina textböcker, studerar artiklar, jobbar med interaktiva 

näringsvävar eller dynamik inom populationer (Fägerstam & Blom, 2012). 

Klassrumsundervisning innebär formellt lärande, vilket innebär att undervisningen är 

organiserad, sker i en strukturerad miljö, ofta är lärarcentrerad samt följer en förutbestämd 

kursplan där eleverna betygssätts (Behrendt & Machtmes, 2016). 

 

Läroplaner i många olika länder uppmuntrar att engagera elever i biologi och naturvetenskap 

genom att använda inquiry-based learning (undersökningsbaserat lärande). 

Undersökningsbaserat lärande är ett begrepp som är relevant i dagens undervisning av 

biologisk mångfald (se bilaga 2). Det innebär att undervisningen grundar sig i det 

naturvetenskapliga arbetssättet där eleverna får observera ett fenomen som sedan kan styrkas 

via ett planerat försök där elevens hypotes sätts på prov. Blir resultatet icke önskvärt utifrån 

hypotesen får eleven ompröva sin tes där ett nytt försök planeras (Finn, Maxwell & Calver, 

2002). Det ger även eleverna kunskap om hur de ska använda instruktioner och tänka kritiskt 

när de står inför ett problem. Detta understödjer elevers naturliga intresse för vetenskap, 

eleverna uppmuntras att ställa egna frågor, testa egna hypoteser, samla och presentera 

information från olika källor och diskutera sina upptäckter med varandra (Suárez-López & 

Eugenio, 2018). I kontrast brukar traditionell utbildning involvera memorering av fakta vilket 

ofta resulterar i att elevernas intresse för vetenskap sänks (Prokop, Tuncer & Kvasničák, 

2007).  

 

5.1.2 Motivation och intresse kopplat till inomhusundervisning  

Trots att siffrorna för hur många elever som tycker om naturvetenskap som ämne sjunker, så 

stämmer inte det för alla elever. Fägerstam och Blom (2012) gjorde en studie där de jämförde 

hur elevers resultat inom biologi och matematik skiljde sig om de fick uppleva undervisning 

utomhus eller inte. Många elever i studien uttryckte att de tyckte biologi var ett roligt ämne, 

trots att den stora majoriteten av lektioner skedde inomhus och var lärarledda. De sa att deras 

lärare, utan att blanda in utomhusundervisning, lyckades få lektionerna varierade och 

intressanta. Däremot visar Chris Gayford (2000) att vissa lärare beskriver deras kunskap inom 

ämnet som en begränsning för att bege sig ut med klassen. Ett hinder som många lärare 

beskrev i studien av Gayford var att undervisning gällande biologisk mångfald krävde många 

fler typer av perspektiv på lärande där deras egen kompetens inte räckte till. Det handlar om 

att begreppet tolkas olika beroende typer av vinkling det får. Exempelvis så pratas det om på 

ett visst sätt när det behandlas på en politisk nivå men på ett annan sätt när det vinklas utifrån 

ett lärarperspektiv eller på individnivå. Detta sätter alltså stopp för att bedriva en bredare typ 

av undervisning för läraren. 
  

Bortsett från praktiskt arbete finns det flera begränsningar inom traditionell undervisning, 

exempelvis tidsbegränsningar. För lite tid innebär att aktiviteter som insamling av olika data 

samt analys av den ofta väljs bort. Traditionella klassrum är dessutom inte en miljö där 

insamling av data kan ske på samma sätt som det kan utomhus. Med detta försämras elevernas 

logiska förståelse och nyfikenhet och de ges inte tillfällen att hantera naturen som en verklig 
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plats (Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007). De mest effektiva lärandemiljöerna är de som 

kombinerar verbal- och icke-verbal representation av kunskapen som ska förmedlas genom att 

använda olika typer av lärandemetoder (Fägerstam & Blom, 2012). 

 

Enligt Vygotskij och hans teorier menas det att eleven ska kultureras in i vetenskapen mer än 

att bara upptäcka på egen hand. Kulturering innebär att eleven får lära sig av de som redan 

praktiskt tillämpar kunskapen i sin vardag, exempelvis lärare. Med detta menas att eleverna 

själva inte kan förstå vissa processer på egen hand, utan måste få de tillämpade i sin praktik 

(Andersson, 2008). Ett exempel på en kunskap där eleven själv kommer fram till svaret är att 

järn är magnetiskt. Att däremot förstå om varför vissa ämnen är magnetiska och vad 

magnetism är för något går inte att upptäcka på egen hand. Här måste lärarens kunskap stå i 

centrum som en stadig bas för att eleverna ska kultureras in i naturvetenskapen. Därför är det 

viktigt att läraren tillämpar både teori och praktik i undervisningen, men även att eleven 

anstränger sig för att anamma de naturvetenskapliga begrepp och processer som läraren 

tillämpar (Andersson, 2008).  

 

5.1.3 Exempel på undervisning  

Användandet av många olika metoder för undervisning är viktigt för att eleverna inte ska 

tycka att lektionerna är tråkiga. Variation i undervisning blir allt mer viktigt eftersom 

ungdomar idag är vana vid att använda många olika former av digitala medier för 

underhållning. Haris och Osman (2015) har gjort en studie där de undersökt hur användningen 

av en virtuell modul för studiebesök kan användas som alternativ till ett studiebesök ute i den 

verkliga naturen. Modulen de använde i undersökningen kallas för “Virtual Field Trip” (VFT) 

som används för att simulera miljön i ett mangroveträsk. Med denna kunde eleverna komma 

närmare naturen genom att studera kolonisering och succession i träsken, utan att faktiskt 

besöka ett verkligt träsk. Haris och Osmans studie visar att studenter, med hjälp av denna 

modul, blir mer autonoma i sitt arbete samtidigt som deras intresse och motivation för ämnet 

ökar. Eleverna i studien visade sig även få en ökad kärlek för naturen, detta ihop med ökat 

intresse och motivation har en påverkan på elevernas förmåga att lära sig kunskap inom 

ekologi samt sammanföra sina kunskaper kring flora och fauna till sitt vardagliga liv. Även 

enligt Andersson (2008) stärker läraren elevernas djupkunskap om vetenskapliga begrepp 

genom att introducera begreppen till vardagliga företeelser. Användningen av VFT innebär en 

projektbaserad undervisning där elevernas ges ett problem som de måste lösa genom att göra 

observationer. I denna typ av undervisning är lärarens roll mycket viktig för att lärandemålen 

inom området ska kunna nås. Det är viktigt att läraren planerar sina lektioner noga när 

virtuella miljöer ska användas. Haris och Osman (2015) menar på att eleverna som använt 

VFT visade en högre kunskap inom ekologi än de elever som genomgått traditionell 

undervisning. 

  

Vaughn och Strauss (2013) har ett upplägg på undervisning om biologisk mångfald där syftet 

är att eleverna ska förstå hur en förändring för en art kan orsaka en dominoeffekt som 

påverkar resten av biotopen. Ett område med specifik vegetationstyp där miljön påverkas av 

biotiska och abiotiska faktorer (Olsson u.å.). Eleverna ska även förstå hur mänskliga faktorer 

kan påverka biologisk mångfalden i både positiv samt negativ riktning, i sambandet - 

mänskliga handlingar och vilka konsekvenser det innebär för arten. De ska även förstå hur 

handlingar som kan ske på skolans område kan påverka biologisk mångfald positivt. Genom 

att låta eleverna spela ett interaktivt spel om biologisk mångfald där abundans (antal individer 

av en specifik art inom en biotop) och hur mänsklig aktivitet påverkar detta samt totala antalet 

individer inom ekosystemet ökar förståelsen om hur människan kan påverka biotopen. 

Studien visade att med lektionens material gick eleverna från lektionen med en ökad 
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förståelse, just eftersom metoden visualiserar hur arter inom ett specifikt område påverkas av 

mänsklig aktivitet samt förändring av andra arters population inom samma område. 

  

Att lära sig om olika djurarter och den biologiska mångfalden bland djur är en viktig del av 

biologiundervisningen. Randler (2008) visar att många barn i skolan tycker det är roligt med 

aktiviteter som involverar djur, men att det intresset försvinner med ålder. I och med detta var 

det så att kunskap om olika djurarter också minskar med att eleverna blir äldre. Många som 

undervisar menar att barn och unga vuxna får allt sämre kunskap om olika djurarter, dock 

finns det inte många studier som stödjer denna teorin (Randler, 2008). Elever lär sig olika 

arter bättre om de kommer i nära kontakt med dem. Studier som gjorts av Randler och Bogner 

(2002; 2006) visade att elever som skulle lära sig olika djurarter fick mycket bättre kunskap 

om de genomgick en elevcentrerad undervisning där de fick tillgång till djuren i uppstoppat 

format, än om de enbart fick en lärarledd genomgång om arterna (Randler & Bogner, 

2002;2006). Studien visar också att ju färre arter som lärs ut, desto lättare har eleverna för att 

lära sig om dem samt bibehålla kunskaper en längre tid. De flesta elever har en grundläggande 

kunskap om olika djur, djurgrupper och deras taxonomi. De flesta kan exempelvis placera in 

olika djur på en högre taxonomisk nivå, till exempel att en gräsand tillhör familjen andfåglar, 

däremot har elever ofta svårare att artbestämma gräsanden till just en gräsand. Detta kan 

utnyttjas när elever ska lära sig olika arter då undervisningen kan fokusera på att göra en 

förfining av begreppet and och alla de olika arter som ingår i den gruppen och deras betydelse 

för biologisk mångfald. Idén om hur många arter som ska läras ut till elever skiljer sig åt 

bland undervisare. Det visar sig ofta vara mer fördelaktigt att lära elever om få arter och deras 

roll i ekosystem, än att eleverna kan namnge många olika arter (Randler, 2008). 

 

Clary och Wandersee (2013) beskriver hur läraren kan använda livsmedel (i studiens fall, 

majs) för att bedriva undervisning inom biologisk mångfald. Författarna presenterar ett 

undervisningsupplägg där elever först får ta med olika typer av livsmedel till skolan för att se 

vilka typer av ingredienser de innehåller. Meningen med detta är att studenterna ska få se att 

majs existerar i de flesta typer av produkter, ofta i form av stärkelse just för att poängtera den 

stora vidden av användningsområden för vissa livsmedel. Fortsättningsvis ska eleverna få 

diskutera majsens roll i samhället och hur det påverkar den biologiska mångfalden. 

Avslutningsvis ska eleverna undersöka ett område för att se vilken typ av flora och fauna som 

finns i området. Med tidigare kunskaper ska eleverna kunna dra generella slutsatser utifrån 

vad de har lärt sig tidigare beroende på vilka typer av resultat undersökningarna ger. Att 

koppla ihop den nya kunskapen med elevernas tidigare kunskap inom ämnet är ett viktigt 

verktyg för att eleverna ska ta till sig det som lärs ut på lektionerna. Detta beskrivs som 

lärandeteorin konstruktivism. DiEnno och Hilton (2010) och Andersson (2008) beskriver 

konstruktivism som att elever inte kommer till en lektion som oskrivna blad. Varje individ har 

tidigare kunskaper och uppfattningar om världen. Den nya information som presenteras under 

en lektion måste anpassas så att den passar in med elevernas tidigare uppfattningar. 

Konstruktivism innebär även att elever aktivt konstruerar sin kunskap, istället för att enbart 

passivt absorbera den. Ny kunskap adderas inte enbart till den gamla, utan gammal kunskap 

omvandlas även när nya idéer presenteras. Det är viktigt att den som lär sig får utrymme att 

aktivt utforska den nya informationen, samt att en dialog utförs mellan den som lär ut och den 

som lär sig. Traditionell undervisning behandlar den nya kunskapen på ett annat sätt där 

föreläsningar och rutinmässigt inlärande används. En traditionell vinkling menar att 

verkligheten och mening är utvändig hos den som ska lära sig, där det har ett “absolut värde”, 

det finns bara en sanning, och därför kan den kunskapen föras över från lärare till elev. Eleven 

absorberar informationen och kunskapen utan att involvera känslor. Föreläsningar kan vara 
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användbara för att lära ut information men de är inte speciellt effektiva när det kommer till att 

främja tanke, ändra på elevers attityder eller utveckla beteendemässiga kunskaper.  

 

Prokop, Tuncer och Kvasničák (2007) beskriver hur viktigt det är att anpassa undervisningen 

till vad eleverna redan är bekväma med. De nämner att elever som fick dissekera en råtta 

virtuellt fick bättre förståelse för råttans anatomi än elever som fick dissekera en riktig råtta. 

Eftersom elever idag ofta är vana vid att hantera virtuella miljöer så kan det innebära att de tar 

till sig information som förmedlas på det viset lättare. Prokop, Tuncer och Kvasničák (2007) 

säger att den stora utvecklingen som skett inom virtuella miljöer har fått kritik då det har 

inkräktat på det praktiska inom biologi eftersom datorer inte erbjuder en naturlig miljö för 

vetenskap. De menar också att flera studier har visat att fördelar för utbildningarna är högre 

när virtuella miljöer kombineras med mer konkreta erfarenheter i naturliga miljöer. Generellt 

fokuserar utflykter främst på konkreta interaktioner mellan studenterna och naturen. 

Förstahandserfarenheter i varierande ekosystem bidrar mycket till en djupare förståelse och 

uppfattning om relationen mellan djur, växter och deras habitat (Prokop, Tuncer & 

Kvasničák, 2007). Undersökningsbaserad undervisning är nödvändig för att få eleven att 

engagera sig i naturvetenskapliga undersökningar. Används inte detta får eleverna sämre 

intresse och förmåga för biologi. Läraren ska acceptera och uppmuntra elevernas egna idéer, 

så de känner sig bekväma att ställa frågor i klassrummet och våga diskutera olika idéer med 

sina klasskamrater (Haris & Osman, 2015).  

 

5.2 Hur undervisas ekologi utomhus?  

5.2.1 Informella lärandemiljöer  

Undervisning som sker utomhus eller utanför klassrummet är ovanligt i Sverige, även om man 

på många håll försöker öka timmarna för sådana lektioner. De flesta är överens om att 

undervisningen som sker i en autentisk miljö stimulerar lärande bättre. John Dewey (1938) 

beskrev redan på sin tid en teori om att äkta upplevelser i en autentisk miljö är mycket viktigt 

för att skapa ett meningsfullt lärande. Han menar att det eleverna ska lära sig på en lektion 

måste ha en anknytning till verkligheten för att kunskapen ska vara till någon nytta. Genom 

att vistas i en autentisk miljö kan eleven då skapa en större nytta av kunskapen (ibid.). Nyare 

forskning visar också att det är viktigt för människan att skapa en relation till den miljön vi 

lever i, vilket kan göras genom att uppleva undervisning i olika miljöer utanför klassrummet 

(Fägerstam & Blom, 2012).  

 

Ett annat sätt att öka elevers intresse för vetenskap är “non-formal learning” som utförs på 

vetenskapscentrum eller liknande. Informellt lärande på vetenskapscentrum är en källa till 

ökat intresse för vetenskap. Besökare får en bättre förståelse för experiment inom vetenskap 

(Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007). Informella lärandemiljöer ger eleverna en chans att få 

uppleva nya och varierande erfarenheter. I dessa miljöer kan elever få en nära och personlig 

kontakt med det de ska lära sig i en autentisk miljö. Detta leder till att undervisningen blir 

elevcentrerad och mer anpassad för individen. De informella lärandemiljöerna kan beskrivas 

utifrån deras syfte och utformning. Elever kan lära sig olika saker beroende på om de besöker 

ett museum, ett vetenskapscentrum eller om de är ute i naturen (Behrendt & Machtmes, 

2016).  

 

En miljö som är vanlig för att bedriva utomhuslektioner på är botaniska trädgårdar. Dessa 

finns spridda över hela världen, och är vanliga små inslag i urbana miljöer. Utformningen på 

dessa trädgårdar skiljer sig mycket och beror på deras storlek, ekonomi, hur många som är 

anställda med mera. En gemensam faktor för alla botaniska trädgårdar är dock att de ska 
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bevara och presentera biologisk mångfald. Från början var tanken med botaniska trädgårdar 

att de skulle ge besökare information om de levande växter som fanns i trädgården. Nu finns 

det även en gemensam idé om att botaniska trädgårdar ska spela en roll i undervisning om 

ekologi, genom att öka medvetenheten om olika växter samt hur viktigt det är bevara 

biologisk mångfald. Erfarenhet i naturen och en aktiv utforskning av den naturliga miljön 

leder till utveckling av “environmental cognition/naturalistic intelligence”, vilket innebär 

kunskaper såsom observation, experimentation, reflektion och ifrågasättning om miljön samt 

att kunna urskilja, klassificera och använda miljöns olika element (Suárez-López & Eugenio, 

2018). Att låta elever utföra experiment under undersökningsbaserade former utomhus öppnar 

även upp för elever att bli intresserade av samhället och får dem att uppskatta naturliga 

miljöer. Autentiska upplevelser ihop med att eleverna får tillfälle att ställa intressanta frågor 

om vetenskap kan även leda till ett ökat intresse för framtida studier inom vetenskap hos 

eleverna (Willis, 2014). 

 

De flesta besökarna spenderar ett par timmar, några gånger per år, i en botanisk trädgård och 

liknande lärandemiljöer. Ett enskilt besök ger troligen inte någon långvarig effekt på 

besökarens kunskap om miljön. Däremot kan det uppmuntra positiva känslor gentemot 

naturen. Det har visat sig att en dag med utbildning utomhus kan positivt utveckla barns och 

vuxnas inställning, där yngre barn blir mer påverkade (Suárez-López & Eugenio, 2018). Att 

lära sig vetenskap ute i naturen under mer än en dag är ofta inte praktiskt eller fördelaktigt 

eftersom det finns många begränsande faktorer såsom tid, säsong och ekonomi. Studenter kan 

inte spendera flera veckor utanför skolans väggar, men de kan spendera ett fåtal timmar i en 

naturlig miljö och hinna utföra flera olika aktiviteter, exempelvis intressanta experiment som 

en paus från den vardagliga skolmiljön (Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007). Randler (2008) 

menar att det är viktigt att elever får tillfälle att besöka autentiska miljöer för att minska på 

nyhetsfaktorn kring dessa så att de blir mer vana i att vistas och arbeta i naturen.  

 

Det finns många sätt för en lärare att bedöma vad elever tar med sig ifrån formellt lärande, 

exempelvis genom inlämning, prov, quiz eller liknande. Att avgöra vad elever tar med sig 

från informellt lärande är svårare, eftersom informellt lärande är personligt för varje individ. 

Varje individ upplever det informella lärandet olika beroende på tidigare kunskap, motivation, 

intresse och liknande. Den informella lärandemiljöns fysiska, kognitiva och sociala faktorer 

påverkar elevens upplevelse av besöket. Att bedöma ett besök i en informell lärandemiljö är 

svårare. För att ett studiebesök ska ges utrymme i undervisningen är det viktigt att läraren som 

planerar besöket vet hur innehållet ska bedömas och utvärderas. Behrendt och Machtmes 

(2016) ger förslag om att istället för att använda traditionella sätt för att utvärdera informellt 

lärande, så kan läraren använda andra sätt för att bedöma elevens kunskap efter studiebesöket 

genom att exempelvis att fråga eleverna om de kan förklara deras erfarenhet och kunskaper 

efter studiebesöket. För detta finns det olika hjälpmedel. Behrendt och Machtmes (2016) 

nämner photovoice, en metod som kopplar en students fotografier till deras förklaring för det 

fotot. Detta hjälper läraren att följa det eleverna lär sig, samtidigt som det underlättar för 

eleverna att återuppleva det de upplevde och lärde sig på studiebesöket. Genom att använda 

photovoice när undervisning sker i informella lärandemiljöer kan läraren hitta styrkor och 

svagheter i lektionsupplägget och få en klarare bild av vad eleverna faktiskt lärde sig. Denna 

metod ger en fördel då det låter eleverna fokusera på att ha autentiska upplevelser och lära sig 

samtidigt som de har roligt, istället för att bara fokusera på att lära sig saker inför ett skriftligt 

prov. Genom att skriva reflektioner direkt till bilderna låter photovoice eleverna direkt 

reflektera över sin nya kunskap. Kolb (2014) menar att det är viktigt att reflektera för att 

effektivt lärande ska uppnås. Hans teori om upplevelsebaserat lärande innebär att det inte 

räcker med enbart teoretisk kunskap eller moment med mer konkreta upplevelser. Enligt hans 
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teorin om upplevelsebaserat lärande så sker allt lärande i en cykel, där all ny kunskap grundas 

i tidigare erfarenheter. Elever ska få utrymme att experimentera och uppleva vad som händer 

när de handlar utifrån kunskaper de redan besitter. Efter detta ska eleverna få utrymme att 

reflektera över vad som hände när de utförde experimentet, vilket ska efterföljas av mer 

abstrakt begrepps- och teoribildning. Detta kan ske i form av genomgångar och liknande. 

Efter detta kan den nya kunskapen användas för att utföra fler praktiska uppgifter och 

experiment, och cykeln börjar då om. För bästa lärande måste alltså autentiska upplevelser 

kombineras med mer teoretisk kunskap. 

 

5.2.2 Vikten av studiebesök 

Fältundersökningar är en viktig del av att lära sig naturvetenskap där elever får uppleva den 

världen utanför klassrummet så att de kan finna, utvärdera och uppskatta vad det är de har lärt 

sig i en autentisk miljö (Haris & Osman, 2015). Studier som behandlar effektiviteten av 

utomhusundervisning handlar nästan enbart om undervisning som skett långt bort från skolan, 

i till exempel botaniska trädgårdar eller museum. Denna typ av undervisning har visat sig ge 

resultat där kunskapen stannat kvar hos eleverna mycket längre än annan eftersom de kände 

stor glädje och nyfikenhet under besöken. I kontrast till detta finns det få studier som 

behandlar utomhuslektioner som en del av den normala skolgången (Fägerstam & Blom, 

2012). Undervisning utanför klassrummet behöver dock inte ske på ett ställe som geografiskt 

ligger långt bort från skolan. De flesta skolor har någon typ av naturområde i närområdet. 

Dessa är oftast alldeles utmärkta platser för att bedriva projektbaserad undervisning där 

eleverna får problem som de ska lösa genom att utföra vetenskapliga undersökningar. Även 

om ekologiska undersökningar kan vara svåra att replikera i olika typer av miljöer ger de ändå 

eleverna kunskaper om hur en vetenskaplig undersökning ska genomföras, vilket är 

universellt. Vetenskapligt ifrågasättande är något som används inom alla vetenskapliga 

undersökningar (Willis, 2014).  

 

Kissi och Dreesmann (2018) påvisar i en studie att studiebesök inkluderar elevers kunskap 

och attityder gentemot miljön positivt samt att utsätta eleverna för växter skapar en typ av 

empati för bevarande av miljön de befinner sig i och därför även den biologiska mångfalden. 

Studien visar att motivationen ökade för att lära om biologisk mångfald i sin helhet, mer än 

bara att titta på olika typer av växter. Medvetenheten om miljön ökade hos eleverna men 

däremot ökade inte intresset av att lära sig om specifika växter. Eleverna intresserade sig mer 

för biologisk mångfalden i sin helhet. Utomhusaktivitet i undervisningen om biologisk 

mångfald är etablerad i forskningen som en metod där elevernas motivation påverkas positivt. 

 

Biologilärare väljer ofta bort att ta med sina elever på studiebesök i naturen. Skolan har ofta 

begränsningar såsom tid och ekonomi, samt ett strukturerat och formellt system som måste 

följas för att alla mål inom en kursplan ska uppnås (Behrendt & Machtmes, 2016). Detta leder 

ofta till att eleverna inte utvecklar de kunskaper de skulle kunnat göra om de fick uppleva mer 

kreativa former av undervisning. Planering inför ett studiebesök kan vara väldigt tidskrävande 

för en lärare. Det innebär extra pappersarbete, planering och ordning av logistik. Elevernas 

föräldrar ska även godkänna att skolan tar med eleverna på exkursion. Elevernas säkerhet 

måste även tas i beaktande, vilket ofta är en avgörande faktor till att biologilärare väljer att 

inte utföra studiebesök (Haris & Osman, 2015).  

 

I en studie av Krombaß och Harms (2008) påpekar författarna vikten av att läraren ska 

använda sig av ett väl förberett material under ett studiebesök. Enligt forskarna kan ett 

material göra eleverna mindre motiverade om det är oplanerat just för att hela besöket blir 

styrt från lärarens sida. Följaktligen får eleverna endast skriva ned svaren på de frågor läraren 
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förberett, vilket tar bort delen där eleven får observera objekten själv. För att öka 

motivationen och maximera lärandet ska materialet vara väl förberett och sparsamt använt. 

Läraren ska även låta eleverna jobba i grupp just för att öka motivationen till uppgiften. I 

studien som utförts på ett museum får 148 elever tillgång till ett välplanerat material av öppna 

(tolkningsbara) och stängda (faktabaserade) frågor angående biologisk mångfald. I studien 

hann 147 av 148 elever färdigt med alla uppgifter och fann tid till att gå runt på egen hand för 

att endast utforska vad utställningarna hade att erbjuda. Blandningen mellan öppna och 

stängda frågor analyserades och konstaterades ha en positiv effekt för elevernas lärande just 

eftersom de fick möjligheten att se djuren som de skulle jämföra i naturligt utseende, vilket 

författarna påpekar även får med elevens personliga attityd vilket ökar motivationen till att 

lära. 

 

I en studie av Prokop, Tuncer och Kvasničák (2007) som gjorts på grundskoleelever i 

Slovakien visar att elevernas attityd och intresse för biologi påverkades av en-dagars 

fältundervisning. Elevernas kön eller området där skolan ligger visade ingen signifikant 

påverkan på resultatet. Studenternas intresse för biologilektioner och för en naturlig miljö var 

från början positiv, men ökade efter de hade haft utomhuslektioner. Deras kunskap inom 

ekologi ökade även signifikant efter utflykten. Elevers ursprungliga intresse för ett framtida 

yrke inom biologi var lågt, men ökades efter utflykten. Fägerstam och Bloms (2012) studie 

visar även den att elever som fått uppleva undervisning utanför klassrummet fick högre 

resultat på ett flersvarstest inom ekologi, än de som inte fick någon undervisning utomhus. 

Szcespanski (2001) visar att undervisning som sker utomhus även kan öka elevers motivation 

till lärande. Det kan även ha positiva effekter på elevernas hälsa och välbefinnande.  

 

5.3 När är det fördelaktigt att bedriva utomhusundervisning? 

5.3.1 Undervisning om helhetsbilden av biologisk mångfald 

Läroplaner i många olika länder uppmuntras att engagera elever i biologi och naturvetenskap 

genom att använda undersökningsbaserat lärande. Detta understödjer elevers naturliga intresse 

för vetenskap, eleverna uppmuntras att ställa egna frågor, testa egna hypoteser och samla och 

presentera information från olika källor. I kontrast brukar traditionell utbildning involvera 

memorering av fakta vilket ofta resulterar i att elevernas intresse för vetenskap sänks (Prokop, 

Tuncer & Kvasničák, 2007). Elever finner ofta kursplaner inom biologi som upprepade 

spiraler som leder till att de blir uttråkade (Behrendt & Machtmes, 2016). I en jämförande 

studie av Özata och Özkan (2014) där läromålen för ekologi och biologisk mångfald i sju 

olika länder beskrivs undersöker forskarna elevernas kunskap utifrån de olika läroplanerna. 

Som slutsats påvisas det viktiga med att traditionell undervisning i klassrummet inte räcker 

till för att eleverna ska kunna teoretisera, diskutera och problematisera biologisk mångfald. 

För att studenterna ska förstå och värna och problematisera begreppet krävs det att 

undervisningen sker i varierad form genom traditionell klassrumsundervisning men även i 

form av exkursioner och experiment för att få en mer holistisk bild över hur den biologiska 

mångfalden kan påverkas av yttre faktorer. 

  

Russian education and society (2002) menar att undervisningen i ekologi inte räcker till i 

läroplanen. Författarna menar att det inte görs en tydlig förankring mellan aktuella 

samhällsproblem kopplat till undervisningen om ekologi och hur ämnet påverkas av dagens 

samhälle. Motivationen ökar med denna typ av koppling samt att traditionell 

klassrumsundervisning blandas med praktiska aktiviteter. Med en transparent planering 

kommer eleven även att vilja använda kunskaperna för att inte bara förstå ekologi utan även 

att agera utifrån ett ekologiskt tänkande. Undervisningen ska ge eleven en större bild av hur 
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biosfären påverkas av konsumtion och vilken roll exempelvis marken har för den biologiska 

mångfaldens betydelse. Dagens undervisning riktar sig mot att lära ut naturvetenskap, som en 

del i större helhet. Enligt Andersson (2008) handlar det om att bedriva en undervisning där 

naturvetenskap teknik och samhällskunskap förs samman med syftet att eleverna ska kunna ta 

ställning till viktiga frågor som exploatering av biotoper, klimatpåverkan etcetera.  

  

Användningen av icke-interaktiva lärandemetoder i traditionell undervisning leder till att 

studenter fokuserar mindre på vad läraren säger och ger eleverna sämre förståelse och 

motivation. Den hittills låga användningen av interaktiva läromedel har lett till att allt färre 

elever väljer naturvetenskapliga ämnen i de senare skolåren. Lärare som inte är kreativa i sina 

lärandemetoder kommer att försämra elevernas motivation och intresse (Haris & Osman, 

2015). Elever finner ofta undervisning som sker i ett strukturerat och formellt klassrum som 

tråkigt där ämnet känns irrelevant och svårt att lära sig (Behrendt & Machtmes, 2016).  

För bästa inlärning bör inomhuspedagogik som baseras på textböcker kombineras med 

utomhuspedagogik som innefattar sensory experience där eleven kommer i direkt kontakt 

med den autentiska miljön som hen undersöker. Detta tillåter eleven att använda fler sinnen 

under inlärningen. Sensory experience ger eleverna en djupare förståelse för ämnet, istället för 

enbart den ytliga kunskapen som förmedlas via textböcker. Utomhuspedagogik kan innebära 

undervisning i både “kontrollerade” miljöer såsom botaniska trädgårdar och museum men 

även städer, skogar och vattenmiljöer (Szczepanski, 2001). Studiebesök och utflykter är ett 

effektivt sätt att öka studenternas intresse för biologi som skolämne, men även deras 

kunskaper om naturbevarande. Ju fler tillfällen elever får att lära sig om biologi i en naturlig 

miljö, desto mer kommer deras attityd öka till det positiva för ämnet, och en positiv 

inställning kommer även att hålla längre (Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007).  

 

Att hålla lektioner utomhus, exempelvis i en skog, för att lära elever om biologisk mångfald 

och ekologi är endast användbart när mer stillastående organismer såsom träd och 

ryggradslösa djur ska undersökas. (Randler & Bogner, 2006). Däggdjur, fåglar och amfibier 

är lättare att studera på andra sätt. Randler (2008) föreslår att dessa djur kan undersökas med 

bevarande åtgärder, till exempel bevarandet av migrerande grodor och paddor. Enligt Randler 

och Bogner (2006) blir det problematiskt att studera just fåglar utomhus på grund av den stora 

variationen av arter som finns utomhus. Sedan påverkar det också att läraren har material till 

cirka 30 elever samt att ljudnivån utomhus gör det svårt att identifiera fågelsången som hörs. 

Det är därför inte lika fördelaktigt att bedriva undervisning utomhus när elever studerar fåglar. 

 

 

5.3.2 Elevers inställning och konsekvenser till ett lärande utanför 
klassrummet 

Fägerstam och Blom (2012) skriver att elever som fick genomgå utomhusbaserad 

undervisning ofta tyckte att det var roligt och skönt att få vara utomhus. Många av eleverna 

kunde inte beskriva varför, men de som kunde beskriva sa att det var skönt med frisk luft och 

att de kände sig mer alerta och nyfikna på att lära sig mer. Eleverna i studien kopplade alltså 

ihop utomhusundervisningen med positiva känslor. De upplevde också att naturen minskade 

stressen de känner inför skolan. Det finns många studier enligt Fägerstam och Blom, (2012) 

som stödjer denna teori, dock menar de att deras studie inte säger om det var naturen eller 

variationen i undervisningen som hade positiva effekter på elevernas välmående. De menar att 

eftersom studien skedde i ett skogstätt område och utan en kontrollgrupp så finns det inget 

som indikerar vad som skulle påverka eleverna mer än det andra.  
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En studie av Achor och Amadu, (2015) gjord på gymnasieelever i Nigeria visade att elever 

som fått lektioner utomhus visade en signifikant skillnad i testresultat inom ekologi jämfört 

med elever som fått traditionell undervisning. Skillnaden visar att utomhusaktiviteter har en 

mer positiv effekt på resultaten inom ekologi. Skillnaden i testresultaten visade ingen skillnad 

mellan könen, utan enbart om eleverna hade varit utanför klassrummet eller inte. Resultatet 

kan tolkas som att aktivt deltagande hos eleverna i samband med konkreta, synliga objekt som 

de ser på plats kan hjälpa dem att komma ihåg vad de lärde sig under undervisningen utanför 

klassrummet. I kontrast till detta har Randler (2008) visat studier som uppger att en modern 

undervisning, till exempel utomhusundervisning inom ekologi leder till lägre resultat än 

traditionell undervisning. Detta har hittats i väldigt skilda undervisningsmetoder så som 

experiment, modern media eller i olika lärandemetoder (elevcentrerad eller lärarcentrerad). 

Detta kan bero på att elevers uppfattning om nyhetsfaktorn av miljön där undervisningen sker 

kan påverka deras inlärningsförmåga. Med detta menas att för många nya intryck kan 

förhindra elevernas inlärning av lärandeobjektet. Därför kan det vara mer fördelaktigt att 

bedriva tänkt utomhusundervisning i en miljö nära skolan som eleverna känner till, än att resa 

långt (Randler, 2008). Det är även viktigt att elever som ska genomgå utomhusundervisning 

ska få en grundläggande förkunskap innan de beger sig ut. Denna förkunskap ska ges i en 

strukturerad situation, till exempel i en klassrumsmiljö. Detta är viktigt då eleverna får ut allra 

mest av utomhuslektioner om de på förhand vet vad de ska göra när de är iväg. Förkunskaper 

är även viktig för att eleverna inte ska få en kognitiv överbelastning av alla nya intryck när de 

är på studiebesöket (Randler, 2008; Randler & Bogner, 2006).  

 

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som använts i denna översikt är beprövad då liknande typer av översikter har gjorts, 

dock inom andra fält. Den ökar i reliabilitet eftersom det inte är något som bara utförts utan 

riktlinjer. Reliabiliteten ökar även med att vi använt oss av avgränsningar gällande ny 

forskning och åldersgrupp. Eftersom studien riktat in sig på gymnasieelever, har endast 

forskning gällande den målgruppen tagits i beaktning. Däremot är denna typ av studie i sin 

helhet inte trovärdig i sig eftersom den endast utforskar en del av ämnet. Eftersom endast två 

stycken databaser använts begränsar det antalet artiklar som använts i översikten. Det finns 

även risk med att urvalet av artiklar har valts ut för att de stöttat våra personliga ståndpunkter 

eftersom det sållats bland artiklar genom att läsa “abstracts”. Detta för med sig att det finns en 

risk för att urvalet är selektivt utifrån personliga skäl. Artiklarna som har använts för denna 

översikt har inte granskats av oss för att se om undersökningarna skett på ett vetenskapligt 

korrekt sätt, utan vi har i denna översikt förlitat på peer reviewed-systemet. Detta för med sig 

att det finns en risk där artiklarna i översikten inte är fullt tillförlitliga i dess slutsatser. 

Därefter finns det alltså också en risk enligt Barajas, et al. (2013) att de slutsatser som dras i 

denna översikt även de är felaktiga.  
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6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Inomhusundervisning och hur den påverkar elevers 

motivation 

Undervisning om biologisk mångfald är viktigt för att elever ska få förståelse för livet på 

jorden och hur vi människor kan påverka detta liv. Det ingår som tidigare nämnt i 

ämnesplanen för Biologi 1 i gymnasieskolan i Sverige (Skolverket, 2011). Palmberg, Jonsson, 

Jeronen och Yli-Panula (2016) nämner att elever i Sverige får allt sämre intresse för de 

naturvetenskapliga skolämnena, samt att deras kunskap inom dessa ämnen också blir allt 

sämre. Även PISA-testerna har visat en trend på sämre resultat inom området (Skolverket, 

2016). Något som påverkar elevernas intresse och kunskap inom dessa ämnen är hur 

undervisningen går till. Klassiska föreläsningar och textboksundervisning är vanligt på 

gymnasieskolan när eleverna ska få lära sig om ekologi. Tyvärr förekommer inte exkursioner 

och fältundersökningar i samma utsträckning. Behrendt och Machtmes (2016) beskriver den 

formella undervisningen som sker inomhus som så kallad traditionell undervisning, där 

lektionerna är lärarledda och eleverna arbetar med uppgifter under organiserade och 

strukturerade former och där deras kunskaper sedan betygssätt. Den ökande bristen i 

kunskaper kring ekologiska processer och fenomen har gett upphov till uttrycket ekologisk 

okunnighet. Med detta menas att elever saknar kunskaper kring att kunna observera, beskriva 

och förklara ekologiska sammanhang (Palmberg, Jonsson, Jeronen & Yli-Panula, 2016). 

Bristerna i dessa kunskaper kan förklaras genom att undervisningen inom ekologi är 

bristfällig. Inte bara genom att skolan inte förmedlar rätt kunskap till eleverna utan också att 

sättet undervisningen utförs på inte väcker elevernas intresse eller motivation för att lära sig.  

 

De flesta studier som tagits upp i denna översikt beskriver vikten av variation i 

undervisningsmetoder inom traditionell undervisning för att eleverna ska vara så intresserade 

och motiverade som möjligt. Som Fägerstam och Blom (2012) beskriver är det inte 

fördelaktigt att enbart hålla lärarledda genomgångar eftersom det kan medföra att elever 

tappar glädje och intresse inför ämnet. En undervisningsmetod som visar sig vara effektiv för 

att öka elevernas motivation inför lärande överlag är undersökningsbaserad undervisning. När 

denna metod används uppmuntras eleverna till att vara aktiva och själva utforska ämnet för att 

ta del av ny kunskap, istället för att enbart vara passiva lyssnare under lektionen. Genom att 

använda undersökningsbaserad undervisning blir eleverna mer nyfikna och lär sig att ställa 

relevanta frågor. Ju mer aktiv eleven är desto mer kommer den att bli intresserad och 

motiverad att lära sig ny kunskap (Suárez-López & Eugenio, 2018). Finn, Maxwell och 

Calver (2002) beskriver även att undersökningsbaserat lärande tränar eleverna att arbeta på ett 

naturvetenskapligt sätt. Att förstå det naturvetenskapliga arbetssättet är en del av 

kunskapskraven för ämnet biologi i Sveriges gymnasieskola (Skolverket, 2011). Därför är det 

mycket viktigt att undervisningen ger utrymme till detta.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att elever inte kommer till en lektion som oskrivna blad. Som 

Clary och Wandersee (2013), DiEnno och Hilton (2010) och Andersson (2008) nämner är det 

viktigt att ta elevens tidigare kunskap i beaktning när en lektion ska planeras. De grundar sina 

påståenden i konstruktivismen. Den nya information som presenteras under en lektion måste 

därför anpassas till den kunskap som elever redan besitter. Elever ska även vara aktiva 

deltagare i sitt eget lärande. Genom att vara det kommer den nya informationen som eleverna 

tar till sig att sammanflätas med det eleverna redan kan. Ett sätt att genomföra en 

konstruktivistisk undervisning är att använda sig av just undersökningsbaserat lärande. Som 

Finn, Maxwell och Calver (2002) nämner hjälper en sådan undervisningsmetod att få eleverna 
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aktiva i sitt lärande, samtidigt som de lär sig att använda vetenskapliga arbetsmetoder. Enligt 

Suárez-López och Eugenio (2018) hjälper detta eleverna att få ett naturligt intresse för 

naturvetenskap. De uppmuntras även att ställa frågor, testa egna hypoteser samt diskutera och 

presentera sin kunskap inför andra.  

 

Som Prokop, Tuncer och Kvasničák (2007) samt Fägerstam och Blom (2012) nämner kan 

traditionell undervisning leda till att elevernas intresse och motivation sänks om 

undervisningsmetoderna inte varieras tillräckligt mycket. Lyckas läraren hålla lektionerna 

varierade och intressanta kommer även elevernas motivation att hållas uppe. Det finns dock 

begränsningar inom traditionell undervisning som gör att undersökningsbaserad undervisning 

inte alltid går att genomföra (Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007; Fägerstam & Blom, 2012; 

Haris & Osman, 2015). Tidsbegränsningar är en avgörande faktor på hur stort utrymme den 

typen av undervisning får. Klassrummet i sig kan även vara en begränsande faktor då det inte 

alltid är optimalt att använda för naturvetenskapligt arbetssätt. Idag finns det flera olika 

läromedel som kan användas för att göra undervisningen i ett klassrum mer varierad, till 

exempel olika digitala läromedel som ska simulera verkligheten. Dessa kan användas för att 

göra biologiundervisningen i klassrummet mer levande och få eleverna att uppskatta 

skoluppgifterna mer. Ett exempel på ett digitalt läromedel som kan användas är den modul 

som Haris och Osman (2015) använder sig av i sin undersökning. En sådan virtuell miljö kan 

även användas som alternativ till ett studiebesök i naturen om skolan inte har möjlighet att 

erbjuda den typen av undervisning. Deras studie visar även att ett sådant verktyg kan 

användas för att förhöja elevernas förståelse kring ekologi och biodiversiteten i den typen av 

miljö. Ett annat exempel på alternativa läromedel som kan användas för att variera 

undervisningen är den typ som Vaughn och Strauss (2013) visar. Även deras studie belyser 

vikten av att använda alternativa undervisningsmetoder. De använde sig av ett interaktivt spel 

för att få elever att lära sig om olika biotoper. Likt Haris och Osman (2015) studie visade 

elever som använde sig av spelet en högre förståelse för lektionens innehåll när de fick lära 

sig genom spelet. Med detta visas att visualisering av det som ska läras ut är ett effektivt sätt 

för att elevernas intresse, motivation och kunskap inom ekologi ska höjas. Det är även 

lösningar som inte tar allt för mycket tid från den vanliga undervisningen, då det är övningar 

som kan ske inom ramarna av en lektion och ett klassrum.  

 

Randler (2008) samt Randler och Bogner (2002; 2006) visar att elever ofta lär sig olika 

djurarter bättre om de kommer i nära kontakt med dem. Detta skulle kunna ske genom att 

exempelvis låta eleverna studera djur i ett uppstoppat format i klassrummet. Genom att 

eleverna får en närmre kontakt med djuren kan de studera och undersöka dem på en nivå som 

inte är möjlig om de endast får en lärarledd genomgång av dem. Detta kan även kopplas till 

Deweys (1938) teori om att lärande ska ske i en autentisk miljö.  Randler (2008) samt Randler 

och Bogner (2002; 2006) visar även att det är mer fördelaktigt att lära elever om få arter och 

deras roll i ekosystem, än att elever ska kunna namnge så många djur som möjligt. Även detta 

kan kopplas ihop med att det är mer fördelaktigt med undersökningsbaserat lärande.  

 

Fägerstam och Blom (2012) visar i sin studie att alla elever inte finner traditionell 

inomhusundervisning som tråkig. Eleverna i deras studie uttryckte att läraren lyckades hålla 

lektionerna intressanta och varierade, utan att blanda in uppgifter som skulle innebära 

utomhuslektioner. Detta visar på att formell undervisning som sker inomhus kan hålla 

elevernas motivation uppe, så länge den är välplanerad och innehåller olika lärandemetoder.  
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6.2.2 Utomhusundervisning och hur den påverkar elevers 
motivation 

Även om utomhusbaserad undervisning på gymnasieskolan inte hör till vanligheten i Sverige, 

finns det många bevis för att det är ett sätt att öka elevernas motivation att lära sig om 

ekologi. Att hålla en lektion eller två utomhus bryter av den traditionella undervisningen och 

ger eleverna en chans att uppleva ämnet i en autentisk miljö. De flesta elever upplever 

lektioner utomhus som något positivt. De tycker det är roligt att få vara ute, och det finns även 

forskning som visar på att deras allmänna hälsa kan påverkas positivt av att få uppleva 

lektioner utomhus (Fägerstam & Blom, 2012). Läraren förbättrar då undervisningen även 

genom att tillföra känslor av empati hos eleven som Kissi och Dreesman (2018) beskriver i 

sin studie, men även att botaniska trädgårdar har som syfte att bevara den biologiska 

mångfalden. Eftersom problemet kring förlusten av mångfalden kopplas mycket av 

undervisningen till mänskliga faktorer (Naturskyddsföreningen, 2018). Läraren kan därför 

underlätta undervisningen genom att bedriva undervisningen utomhus för att påvisa vikten av 

bevarandet av biologisk mångfald, samt öka chansen att väcka empatiska känslor hos eleven 

genom att visualisera miljön i en botanisk trädgård.  

 

Willis (2014) beskriver hur viktigt det är att eleverna får uppleva biologiundervisning i en 

autentisk miljö. Sådan undervisning kan ha en positiv inverkan på elevernas intresse för 

vidareutbildning inom biologi. Även vikten av att få utföra experiment utomhus utifrån ett 

naturvetenskapligt arbetssätt motiverar eleven till ett fortsatt lärande. Däremot påpekar 

Randler (2008) att utomhusundervisningen kan medföra en negativ effekt på resultatet från 

undervisningen. På grund av nyhetsfaktorn menar han att det blir för många nya intryck i 

omgivningen som gör att elever fokuserar på annat, som även Sjøberg (2014) påstår. Därför är 

det viktigt att eleverna vet vad som väntar på lektionen (Randler, 2008; Randler & Bogner, 

2006). Som redovisats i resultatet finns det många som påpekar att undervisning utanför 

klassrummet medför positiva effekter på lärandet (Achor & Amandu, 2015; Kissi & 

dreesman, 2018; Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007; Fägerstam & Blom, 2012; Haris & 

Osman, 2015) Det är dock viktigt att läraren använder sig av en transparent planering 

(Russian Education and Society, 2002) och att eleverna vet vad som väntar under 

lektionstillfället. Som Szczepanski (2001) nämnde så ökar inlärningen när eleverna får vara 

utomhus just för att de får uppleva den autentiska miljön när undervisningen bedrivs utanför 

klassrummet. 

 

Med informella lärandemiljöer skapar läraren en direkt kontakt med den autentiska miljön 

(Behrendt & Machtmes, 2016). Detta har påvisats som positivt tidigare i diskussionen, dock 

finns det problem kring hur läraren ska bedöma kunskapen eleven tar till sig i informella 

lärandemiljöer. Med planeringen måste även en bedömningsmall ordnas på förhand för att 

underlätta arbetet för eleven för att hen ska veta vilka kunskaper som bedöms. Även Krombaß 

och Harms (2008) kom fram till att materialet till ett studiebesök måste vara väl planerat i 

förväg och sparsamt använt. Metoder som photovoice underlättar bedömandet enligt Behrendt 

& Machtmes (2016), men vikten av att ha en tydlig planering på hur bedömningen ska ske är 

även en viktig faktor. Med alla mål att hinna med i undervisningen är det dock oftast 

studiebesöken som prioriteras bort eftersom de är tidskrävande (ibid.). Ramfaktorerna som 

Zetterqvist (2003) beskriver måste därför även de tas i beaktning vid planering av ett 

studiebesök.  

 

Som Özata och Özkan (2014) säger så finns det inte tillräckligt med utrymme inom 

traditionell undervisning för att elever ska lära sig om komplexiteten med biologisk mångfald. 
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För att eleverna ska lära sig tillräckligt om det området krävs undervisning i mer autentiska 

miljöer. Den bästa typen av undervisning inom biologisk mångfald är en kombination av 

traditionell klassrumsundervisning och utomhusundervisning i form av experiment och 

exkursioner (Fägerstam & Blom, 2012; Özata & Özkan, 2014; Kolb, 2014). Med 

utomhusvistelser får eleverna utforska den autentiska miljön med fler sinnen än de använder 

inomhus eller som Szczepanski (2001) benämner det: sensory experience. Eftersom ett 

meningsfullt lärande skapas av att befinnas sig i den autentiska miljön, enligt Dewey (1938), 

skapas ett syfte med lektionen genom att bara byta miljö från klassrummet.  

 

6.3 Fortsatt forskning  

En av frågeställningarna i forskningsöversikten handlar om hur lektionerna som sker utomhus 

kopplas ihop med lektionerna som sker inomhus och vice versa. Dessvärre finns det 

begränsad tillgång på forskning inom detta område och därför har den frågeställningen inte 

varit möjlig att besvara med denna forskningsöversikt. Den forskning som finns att tillgå 

beskriver endast vikten av att koppla ihop den undervisning som sker i klassrummet till den 

som sker ute i fält, men inte på vilket sätt läraren kan göra detta. Vi efterfrågar därför en 

fortsatt forskning på detta för att få en klar bild över hur eleverna bäst kopplar ihop dessa två 

typer av undervisning.  

 

7 Slutsats 
 

Angående hur motivation påverkas utifrån plats i undervisningen visar resultatet i denna 

översikt att: eleven påverkas av platsen på det sättet att variationen ökar intresset för att lära. 

Med utgång i att uppleva den autentiska miljön underlättas inlärningen då eleven får uppleva 

miljön med flera sinnen. Däremot krävs det att eleven har tränats i att tolka de fenomen som 

hen upplever i naturen. Därför krävs det även inlärning av teori innan läraren bedriver sin 

undervisning utomhus.  

 

Denna översikt har även visat att det finns många exempel på hur undervisning kan bedrivas 

inomhus och utomhus. Viktiga saker som läraren bör tänka på är att planera med tydlighet och 

att planeringen är transparent, dels för att eleverna ska veta vad kommande innehåll är men 

dels för att eleven ska veta hur hen ska bli bedömd. Det är fördelaktigt att gå ut för att 

observera de fenomen som läraren undervisar om för att öka förståelsen men inte innan det 

finns en teoretisk bakgrund som eleven kan använda vid exkursionen. Det är även viktigt för 

läraren att koppla ihop det som sker inne i klassrummet med det som sker utanför. Detta för 

att skapa en tydlig koppling. Kortfattat är det bra att bedriva varierad undervisning med 

interaktiva moment för att motivera och intressera eleven. 

 

Vid observation av rörliga objekt visar dock översikten att det är mer fördelaktigt att inte 

bedriva undervisningen utomhus eftersom det kan göra det svårt för eleven att observera och 

fokusera. Intresset faller lätt på annat och därför är det viktigt att läraren tar denna typ av 

beteende i beaktning när hen planerar lektionen.  
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9 Bilagor 

 

9.1.1 Bilaga 1. Förlusten av biologisk mångfald 

 
Bilden visar utdöendet av arter från 1500-talet och framåt (IPBES 2019). 

 



 

 

9.1.2 Bilaga 2. Undersökningsbaserat lärande  

 
Bilden visar proceduren vid undersökningsbaserat lärande (Finn et. al. 2002). 
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