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ABSTRAKT 

I den här studien undersöks vilken typ av kunskap som stöds av traditionell 

klassrumsundervisning jämfört med utomhuspedagogik. Under hösten 2018 har två 

klasser på en högstadieskola i södra Sverige valts ut och undervisats i biologi inom 

två jämförbara delområden, svampar och lavar. Eleverna har fått undervisning med 

traditionell klassrumsundervisning i det ena delområdet och utomhuspedagogik i det 

andra delområdet. Efter varje delområde har eleverna fått svara på provfrågor som 

sedan bedömts och resultaten som erhållits utgående från de båda 

undervisningsmetoderna har sedan jämförts. Resultatet visade att en högre andel av 

eleverna som fått traditionell klassrumsundervisning klarade minneskunskapsfrågor 

än de som hade fått utomhuspedagogik. Resultatet visade också att en högre andel av 

provsvaren från eleverna som hade haft utomhuspedagogik var mer utvecklade, samt 

att en högre andel av dessa elever klarade en av kunskapsfrågorna som var inriktade 

på förståelse. Slutsatserna som kan dras från denna studie är att traditionell 

klassrumsundervisning stödjer att eleverna lär sig minneskunskap och här finns 

möjligheter för läraren att styra vilka kunskaper som eleverna får. Undersökningen 

ger delvis stöd för att utomhuspedagogik stödjer att eleverna får med sig mer 

förståelsekunskap än vid traditionell klassrumsundervisning. När eleverna studerar 

organismer i verkligheten och aktivt styr sin kunskapsinlärning får de större 

möjlighet att utveckla sin kunskap. 

Nyckelord:  traditionell klassrumsundervisning utomhuspedagogik 

minneskunskap  förståelsekunskap biologi 



4 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 5 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 6 

2.1 Lärande ................................................................................................................. 6 

2.2 Olika typer av kunskap ......................................................................................... 6 

2.2.1 Minneskunskap och förståelsekunskap ................................................ 7 

2.2.2 Traditionell klassrumsundervisning ..................................................... 8 

2.2.3 Utomhuspedagogik ............................................................................... 8 

2.2.4 Lärarens roll, organisation och genomförande ..................................... 9 

3 SYFTE ..................................................................................................................... 11 

3.1 Frågeställningar .................................................................................................. 11 

4 METOD ................................................................................................................... 12 

4.1 Metodbeskrivning ............................................................................................... 12 

4.2 Val av arbetsområden ......................................................................................... 13 

4.2.1 Didaktiska överväganden ................................................................... 13 

4.2.2 Lärandemål ......................................................................................... 13 

4.2.3 Provfrågor ........................................................................................... 14 

4.2.3.1 Område svampar ......................................................................... 14 

4.2.3.2 Område lavar .............................................................................. 14 

4.3 Deltagare ............................................................................................................. 15 

4.4 Genomförande .................................................................................................... 15 

4.5 Etiskt förhållningssätt ......................................................................................... 15 

4.6 Validitet och reliabilitet ...................................................................................... 15 

5 RESULTAT ............................................................................................................. 17 

5.1 Olika undervisningsformer stödjer olika typer av kunskap ................................ 17 

5.2 Lärarens roll, undervisningens organisation och genomförande ........................ 19 

6 DISKUSSION ......................................................................................................... 21 

6.1 Olika undervisningsformer stödjer olika typer av kunskap ................................ 21 

6.1.1 Minneskunskap stöds bäst av traditionell klassrumsundervisning ..... 21 

6.1.2 Förståelsekunskap stöds bäst av utomhuspedagogik .......................... 21 

6.2 Lärarens roll, undervisningens organisation och genomförande ........................ 22 

6.3 Fortsatt forskning ................................................................................................ 23 

7 REFERENSLISTA .................................................................................................. 24 

BILAGA 1 Genomförande 

BILAGA 2 Gruppuppgift Svampar  

BILAGA 3 Gruppuppgift Lavar 



5 

1  INTRODUKTION 

Som blivande lärare i biologi är det intressant att studera hur undervisningen kan 

organiseras på olika sätt. Hur får eleverna med sig utvecklade förståelsekunskaper i 

biologi som de sedan kan använda sig av i olika sammanhang senare i livet? Genom 

att jämföra traditionell undervisning i klassrummet med utomhuspedagogik och 

genom att studera vilka olika typer av kunskap som eleverna får med sig efter 

respektive undervisningsform kan man se vilken typ av kunskap som olika 

undervisningsformer stödjer. 

Enligt läroplanen för grundskolan är en del av biologiämnets centrala innehåll i 

årskurs 7-9 att arbeta med biologins metoder och arbetssätt: hur organismer 

identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling (Skolverket, 

2011, s.115). Här ingår både förståelsekunskap som organismers levnadssätt och hur 

de utvecklats samt minneskunskap som exempel vad organismernas familj, släkte 

och art heter eller en organisms olika delar. 

Deweys idéer om att “praktiskt handlande -”learning by doing” - stödjer elevernas 

lärande (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2017, s. 242) är något som den här studien tagit 

fasta på. Genom att eleverna får uppleva de organismer som de ska lära sig om och 

se vilken miljö organismerna lever i skulle eleverna kunna skapa kunskap och få en 

förståelse för olika slags organismers levnadssätt. Men lär sig eleverna de teoretiska 

fakta i biologi som de behöver kunna när undervisningen sker med 

utomhuspedagogik? 
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2 BAKGRUND 

Det finns olika teorier om hur kunskapsinhämtning och lärande sker på bästa sätt. 

Genom att studera dessa teorier kan kunskapens olika former och pedagogiska 

metoder urskiljas. För att få en teoretisk grund till denna studie har olika lärteorier 

undersökts och fokus har varit att se var grunden till utomhuspedagogiken finns. 

Sedan har olika typer av kunskap och hur undervisningen kan organiseras studerats. 

Det är viktigt att ta del av tidigare forskning och studier om andra lärares 

erfarenheter om utomhuspedagogik. Erfarenheter och slutsatser som kan dras efter 

denna studie kan användas för att göra fortsatta studier i ämnet och för att förbättra 

framtida biologiundervisningen på högstadiet. 

2.1 Lärande 

Dewey förordade elevaktivt arbetet och Deweys idéer om betydelsen av att eleverna 

lär sig genom praktiskt handlande - ”learning by doing” - tillhör en del av 

pragmatismen. Dewey har haft stor betydelse för svensk skola under hela 1900-talet. 

Tanken har varit att man genom att blanda praktiska inslag i undervisningen med 

mer teoretiska delar inom naturvetenskapen skulle det underlätta för elever att ta till 

sig kunskaper. (Lundgren m.fl. 2017, s. 242) 

Piaget förordade också elevaktivt arbete och en elevcentrerad pedagogik. Piaget 

menade att för att man ska kunna förstå något måste individen upptäcka det. För att 

en elev ska komma till insikt och förstå något fullt ut måste eleven därför själv göra 

upptäckter genom egna aktiviteter. Piaget var således ingen förespråkare av reguljär 

undervisning i lektionsform och tyckte inte att lärarna skulle styra elevernas lärande 

och deras aktiviteter. (Lundgren m.fl. 2017, s.236-237) 

Både Piagets och Deweys elevaktiva arbete förutsatte att eleverna använde sina 

sinnen. Sinnenas och de praktiska erfarenheternas betydelse betonades faktiskt redan 

på Aristoteles tid på 300-talet (Dahlgren, Sjölander, Strid, samt Szczepanski, 2007, s. 

16). Utomhuspedagogiken har sina rötter här och Aristoteles idéer har återkommit 

och tagits upp som betydelsefulla för lärande vid ett antal tillfällen i historien. Under 

mitten av 1600-talet skrev Comenius i sin skrift ”Didactica manga” om en gyllene 

regel att alltid visa allt för alla sinnen så långt det är möjligt (Dahlgren m.fl. 2007, 

s.16). Rousseau skrev om vikten av att barnets möte med verkligheten och att 

undervisningen ska vara aktivitetsinriktad (Dahlgren m.fl. 2007, s.16). Dewey, 

Montessori och Key är tre exempel på pedagoger som under slutet av 1800-talet till 

mitten av 1900-talet som skriver om att lyfta fram alla sinnen och att kontakten med 

verkligheten är betydelsefull (Dahlgren m.fl. 2007, s.17). 

2.2 Olika typer av kunskap 

Det finns olika typer av kunskap och det finns flera sätt att kategorisera olika 

kunskapsformer. Gustavsson (2000, s. 13-16) beskriver utifrån Aristoteles tre 

kunskapsformer episteme (vetenskaplig-teoretisk kunskap), techne (praktisk-

produktiv kunskap) och fronesis (praktisk klokhet). Enligt Gustavsson ska alla tre 

formerna av kunskap finnas med i en god utbildning. De tre kunskapsformerna står 

inte i motsats till varandra.  

Eftersom denna studies syfte är att jämföra hur eleverna skapar förståelse inom olika 

delområden av biologi har två typer av kunskap, nämligen minneskunskap och 

förståelsekunskap, satts i fokus för en djupare analys. 
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2.2.1 Minneskunskap och förståelsekunskap 

Jansson (2011) beskriver i sin avhandling olika sätt att dela in och kategorisera 

kunskap. Han beskriver de kognitiva processerna som hanterar de olika kunskaperna 

och delar in de kognitiva processerna i sex underkategorier: minnas, förstå, tillämpa, 

analysera, värdera och skapa. Att minnas handlar om att lagra information i 

långtidsminnet och antingen känna igen information som presenteras och veta vad 

det är eller av sig själv komma ihåg och plocka fram information från minnet och 

exempelvis vid en fråga kunna beskriva vad ett begrepp innebär med egna ord. Att 

förstå innebär att kunskapen har anammats och att den lärande gjort den till sin egen. 

För att en provfråga ska kategoriseras som en förståelsefråga krävs att det inte endast 

behövs minneskunskaper för att kunna svara på frågan, utan provfrågan måste 

innehålla delar som är nya för eleverna. Minneskunskap är sådan kunskap som lärts 

in utantill utan att någon förståelse är kopplad till kunskapen. Det är faktakunskap 

som lärts in och som den lärande memorerar och minns under en kort eller lång 

period. 

Enligt Jönsson (2017, s.47) mäter proven i skolan ofta minneskunskaper. När läraren 

lär eleverna att förstå olika processer och hur något mer komplext hänger ihop blir 

det elevernas minneskunskap som bedöms i ett prov. Att formulera frågor som 

verkligen visar elevernas förståelsekunskap och som visar om eleverna förstått eller 

inte är svårt.  

Enligt Gustavsson (2000, s.23) är förståelsekunskap en kunskap som innebär att man 

förstår innebörden eller meningen med ett begrepp. Förståelsekunskapen är av 

kvalitativ karaktär i motsats till faktakunskap. Enligt Newton (2003, s. 241) har man 

lättare att lära sig mer om man förstår det som ska läras in. Det är också lättare att 

komma ihåg det som man lärt sig och när man kommer till nya situationer kan man 

ge mer lämpliga och flexibla svar om man förstått. Förståelsen ger faktakunskapen 

en mening och gör att det är lättare att hantera faktakunskapen i nya sammanhang.  

Vid Magntorns och Helldéns undersökning (2005) av biologilärarstudenters förmåga 

att läsa naturen visade många av lärarstudenterna i början av analysen att de hade 

stora svårigheter i att koppla samman skolbokens ekologi med den verkliga skogen. 

Efter ekologikursen kunde lärarstudenterna i efterföljande intervjuer ge mer utförliga 

beskrivningar av naturen och dess ekosystem. Att lärarstudenterna kunde ge mer 

utförliga svar och beskrivningar berodde på att de hade gjort exkursioner ute i fält 

där de hade fått diskutera ekologin med erfarna lärare och de hade fått öva upp sin 

artkunskap. Magntorn och Helldén (2007) har även undersökt elevers förmåga att 

överföra sin förståelsekunskap mellan olika ekosystem. De utgår från Ausubels teori 

om meningsfullt lärande som betonar vikten av samspelet mellan känslor, personlig 

relevans och sammanhang när människor lär sig. Den lärande utökar sina begrepp 

och definierar nya begrepp vilket innebär att nya samband kan göras och hållbara 

teorier kan utformas.  

Inför planering av undervisning anser Dahlgren med flera (2007, s.7) att det är det 

viktigt att ställa sig de didaktiska frågorna var, vad, hur, när och varför lärande kan 

ske. I denna undersökning har traditionell klassrumsundervisning och 

utomhuspedagogik valts att studeras samt vilken betydelse lärarens roll, 

undervisningens organisation och genomförande har inom de olika 

undervisningsformerna. 
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2.2.2 Traditionell klassrumsundervisning 

Med traditionell klassrumsundervisning menas i den här studien undervisning som 

hålls i klassrummet och leds och styrs av läraren och innehållet undervisningen 

bygger på innehållet i elevernas läroböcker. Läraren förmedlar kunskaper till 

eleverna genom att skriva och rita på tavlan och berättar om ämnet för eleverna. 

Eleverna kan också arbeta själva genom att läsa i läroboken och svara på frågor i 

läroboken. Vid denna traditionella klassrumsundervisning styr läraren vilken 

kunskap som eleverna kan ta del av. Eleverna aktiveras genom att de får skriva av 

det som läraren skriver på tavlan, när de ställer frågor till läraren samt när de läser i 

läroboken. 

Lundgren med flera (2017, s. 247) beskriver att enligt Dewey har språket och 

kommunikationen en mycket viktig betydelse vid förmedling av kunskap i 

undervisningen. Genom att läraren ställer frågor, förklarar, läser, diskuterar, 

argumenterar och analyserar med eleverna görs eleverna delaktiga i sin undervisning. 

Det är viktigt att undervisningen inte blir en passiv dragning av kunskaper i långa 

genomgångar. Konsekvensen av en sådan “korvstoppning” blir att skolan blir en 

främmande värld och att eleverna känner att syftet med undervisningen är att lära sig 

för skolans skull eller för att kunna svara på provfrågor.  

När läraren ställer muntliga frågor till eleverna under lektionen är det enligt Jönsson 

(2017, s.43) viktigt att låta eleverna få tid på sig att tänka ut svaret på frågan. 

Undersökningar har visat att läraren i genomsnitt endast låter eleverna fundera över 

sitt svar i 0,9 sekunder innan läraren själv ger svaret. Om läraren ger eleverna längre 

tid att fundera över svaret så kan eleverna ge bättre svar.  

Enligt Newton (2003, s. 82-83) har det en positiv inverkan på lärandet när eleven 

skriver anteckningar. Att skriva anteckningar under en lektion kräver ett mentalt 

engagemang och eleven måste aktivt bearbeta det som läraren lär ut. Att eleven 

skriver ner anteckningar på papper gör att eleven kan utvidga sitt arbetsminne och 

vara en hjälp för att eleven ska minnas fler saker än vad som kan hållas i huvudet på 

samma gång. 

2.2.3 Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik är ett exempel på elevaktivt arbete. Både Piaget och Dewey 

förordade elevaktivt arbete (Lundgren m.fl. 2017, s.236-237, 242; Dahlgren m.fl. 

2007, s.17). Piaget menade att genom eleverna kunde förstå om de själva fick 

upptäcka saker i verkligheten. Dewey förordade elevernas praktiska handlande 

genom “learning by doing” och genom att använda alla sina sinnen där kontakten 

med verkligheten var viktig.  

Utomhuspedagogik kan enligt Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik vid 

Linköpings universitet definieras som ett förhållningssätt där ett lärande sker genom 

ett växelspel mellan upplevelser ute på en verklig plats, reflexion kring olika sinnliga 

upplevelser samt fakta från böcker. (Dahlgren m.fl., 2007, s.11). Dahlgren med flera 

(2007, s.7) beskriver att vid lärande utomhus sammanlänkas olika dimensioner i 

lärandet som språkliga, motoriska, estetiska, känslomässiga, biologiska samt 

kulturella. Det centrala i utomhuspedagogiken är att arbeta utomhus och använda 

dessa upplevelsebaserade och platsrelaterade kunskaperna tillsammans med 

textbaserade inlärning i form av informationssökning via databaser och böcker 

(Dahlgren m.fl. 2007, s.10-11). Platsen upplevs genom alla sinnena och konkreta 

praktiska erfarenheter utomhus skapas (Dahlgren m.fl. 2007, s.10-11). 
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Magntorn och Helldén (2005) beskriver i sin undersökning vikten av biologiskt 

fältarbete vid ekologikurser inom biologiämnet. Vid fältarbetet får eleverna möta den 

verkliga världen och eleverna kan göra observationer ute på plats i naturen. De 

menar också att fältarbete kan påverka det långsiktiga minnet positivt. Manzanal, 

Barreiro och Jimenez (1999) har genomfört en studie i en spansk skola med elever 

som var 14-16 år. I denna studie undersöktes fältarbetes betydelse för förståelse av 

begrepp och principer inom ekologin. Slutsatsen var att fältarbete bidrar till att 

förtydliga ekologiska begrepp.  

Fägerstam (2012) har i sin doktorsavhandling undersökt vilken inverkan 

utomhusundervisning har på elevers resultat i biologi och matematik. 

Undersökningen gjordes i en svensk högstadieskola, där två klasser i årskurs 7 och 

två klasser i årskurs 8 deltog. Eleverna fick provfrågor i början av deras biologikurs 

och när biologikursen var avslutad efter sex månader fick de återigen samma 

provfrågor. En klass i årskurs 7 och en klass i årskurs 8 fick sex utomhuslektioner 

medan de andra två klasserna fick mestadels klassrumsundervisning. Man 

genomförde även intervjuer med eleverna fem månader efter att biologikursen hade 

avslutats. Resultaten visade på likvärdiga eller mer utvecklade kunskaper för de 

elever som hade haft utomhusundervisning. En slutsats från denna studie var att 

utomhusundervisningen tilltalar de kognitiva, sociala och emotionella dimensionerna 

av lärande, vilket kan konkretisera och vidga biologiundervisningens teoretiskt 

inriktade innehåll på högstadiet. 

2.2.4 Lärarens roll, organisation och genomförande  

Vid traditionell klassrumsundervisning är lärarens roll att välja ut de kunskaper ur 

elevernas läroböcker som är viktigast och försöka förmedla dem till eleverna genom 

att skriva och rita på tavlan, förklara begrepp samt svara på elevernas frågor. Läraren 

styr vilken kunskap som förmedlas till eleverna och läraren har också ansvar att hålla 

ordning i klassrummet och se till att eleverna arbetar med det som läraren bestämt. 

För att skapa en bra undervisning är det viktigt att läraren kan förmedla kunskapen 

på ett intressant sätt. 

Vid utomhuspedagogik är lärarens roll annorlunda jämfört med vid traditionell 

klassrumsundervisning. Läraren är den som ska ge eleverna grundläggande 

instruktioner inför elevernas arbetsuppgifter ute i fält och läraren kan visa olika 

exempel på organismer samt ge exempel på var eleverna kan söka information. 

Läraren har också i uppgift att hålla ordning vid fältundersökningen och se till att 

eleverna arbetar med sina uppgifter.  

För att genomföra utomhuspedagogik behöver läraren enligt Dahlgren med flera 

(2007, s.10) ha goda kunskaper om olika växt- och djursystem. Det är också viktigt 

att läraren har en förmåga att tolka och förmedla det som upptäcks i landskapet samt 

hantera elevgrupper under olika väderleksförhållanden.  

Enligt Glackins undersökning (2018) visade lärarna en rädsla för att tappa kontrollen 

över eleverna vid undervisning utomhus och de var också rädda för att eleverna inte 

skulle sköta sig samt att de skulle störa andra människor på platsen. Lärarnas 

undervisningssätt förändrades till att vara mer auktoritärt jämfört med det dialogiska 

undervisningssätt som de hade vid undervisning i klassrummet. För att förbättra 

undervisningen utomhus satte lärarna upp tydliga regler och rutiner för hur 

utomhusundervisningen skulle gå till och eleverna fick samarbeta genom 

grupparbete och förmedlade på så vis kunskaper till varandra och kontrollerade 

samtidigt varandra inom gruppen.  
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Magntorn och Helldén (2005) diskuterar rapporter om att lärare är rädda för att ta 

med elever ut i naturen för att de inte känner sig säkra på sin egen biologikunskap. 

För att ta ut eleverna i naturen krävs att läraren har egen erfarenhet av fältarbete. Det 

finns fler skäl till varför möjligheterna till utomhusundervisning begränsas, såsom 

oro från lärare över hälsa och säkerhet, brist på tid och resurser samt att läroplanen 

kan vara en begränsande faktor. 
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3 SYFTE 

Syftet med undersökningen är att jämföra två undervisningsmetoder, traditionell 

klassrumsundervisning med utomhuspedagogik. Slutligen jämförs vilken kunskap 

eleverna fått för att se om olika undervisningsmetoder stöder lärande av minnes- 

respektive förståelsekunskap på olika sätt. 

3.1 Frågeställningar 

Inför jämförelsen av den traditionella klassrumsundervisningen med 

utomhuspedagogiken har följande frågeställningar valts ut: 

1. Vilken typ av kunskap stödjs av traditionell klassrumsundervisning 

respektive utomhuspedagogik? 

2. Vilken betydelse har lärarens roll, organisation och genomförande vid 

traditionell klassrumsundervisning respektive utomhuspedagogik vid en 

lektion med samma lärandemål? 
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4 METOD 

4.1 Metodbeskrivning 

Föreliggande arbete är en jämförande metodstudie när det gäller 

undervisningsmetoder inom ämnet biologi. Traditionell klassrumsundervisning 

jämförs med utomhuspedagogik.  

I studien ingår två klasser och varje klass har gjort två delmoment. Det är svårt att 

jämföra olika klasser då eleverna har olika förkunskaper och olika förutsättningar 

och därför har istället två likvärdiga delmoment jämförts.  Två likvärdiga delmoment 

inom den gröna biologin i årskurs 7 som inte bygger på varandra utan är två 

fristående delmoment har valts ut. Det kan vara en svårighet att välja ut och två 

likvärdiga delmoment och en annan nackdel kan vara att eleverna har olika 

förkunskaper om de olika delmomenten. 

Den första klassen har gjort delmoment 1 med traditionell undervisning i 

klassrummet och vid delmoment 2 har klassen arbetat ute i fält med 

utomhuspedagogik. Den andra klassen har gjort samma delmoment som den första 

klassen men med utomhuspedagogik vid delmoment 1 och traditionell 

klassrumsundervisning vid delmoment 2. Varje lektion var 50 minuter lång. Se tabell 

1. 

 

Tabell 1. Hur arbetet med de olika delmomenten utförts. 

Klass Traditionell undervisning Utomhuspedagogik 

Klass 1 Delmoment 1 Delmoment 2 

Klass 2 Delmoment 2 Delmoment 1 

Not. Tabellen visar vilken undervisningsmetod som de olika delmomenten utförts med i de två 

klasserna. 

 

Vid den traditionella klassrumsundervisningen har ett område inom den gröna 

biologin gåtts igenom med eleverna med hjälp av läroboken och genom att skriva 

och rita på tavlan samt förklara begrepp för eleverna. Vid utomhuspedagogiken fick 

eleverna göra en fältundersökning tillsammans med läraren. Efter de båda 

delmomenten gavs båda klasserna provfrågor på respektive delmoment. Frågorna var 

exakt desamma, oberoende av vilken undervisningsform som gällde för eleverna. 

Eleverna fick instruktionen att de skulle skriva så mycket de kunde som svar på varje 

fråga. Svaren på provfrågorna från de olika delmomenten har sedan jämförts för att 

se om det är någon skillnad på svaren. Beskrivning av genomförandet finns i bilaga 1 

samt uppgifter till utomhuspedagogiken återfinns i bilagorna 2 och 3. 

Lärarrollen vid den traditionella klassrumsundervisningen var att vara pedagogisk 

ledare. Läraren var den som förmedlade kunskap, förklarade begrepp och gav 

exempel (Lundgren m.fl. 2017, s. 247). Lärarens roll var också att hålla ordning i 

klassrummet, svara på frågor och hjälpa elever och se till så att eleverna läste i 

läroboken när de arbetade enskilt. Vid denna undervisning i klassrummet fanns stor 

möjlighet att styra vilken kunskap som alla elever får del av samt att få kontroll över 

hur eleverna arbetar eftersom arbetet genomförs i samma klassrum jämfört med vid 
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fältbesöket med utomhuspedagogik då det var svårare att ha kontroll över hur 

eleverna arbetade då de var utspridda över ett större område.  

Ute i fält var lärarrollen att vara pedagogisk ledare och hålla ihop gruppen till och 

från undersökningsområdet. På plats vid undersökningsområdet fick eleverna 

instruktioner om gruppuppgiften och sedan fick de arbeta fritt (Dahlgren m.fl., 2007, 

s.10-11). Att som lärare finnas till hands för att stötta elever, se till så att det är 

ordning och att elever arbetar med sina uppgifter var också en del i lärarens roll vid 

utomhuspedagogiken. Olika exempel på svampar och lavar visades ute i fält. 

Eleverna hade också möjlighet att ställa frågor om informationssökningen om de 

svampar och lavar som de hittade. Att eleverna själva fick söka sin kunskap gjorde 

att de fick en större frihet under ansvar och kontrollen av att eleverna arbetade med 

uppgifterna på samma sätt som gjordes vid traditionell klassrumsundervisning var 

svårare. 

4.2 Val av arbetsområden 

4.2.1 Didaktiska överväganden 

Ämnesdidaktik innebär vilka didaktiska överväganden som görs inom ett visst ämne 

(Sjøberg, Svein, 2010, s. 32). Exempel på ämnesdidaktiska frågeställningar är vad är 

det som är centralt, vad är kärnan i ett visst ämne och vilka är de centrala begreppen 

och processerna?  

När planeringen av undervisningen påbörjades har frågeställningarna i Comenius 

didaktiska triangel Vad, hur och varför samt relationen mellan lärare och elev och 

hur de förhåller sig till innehållet i undervisningen varit en utgångspunkt (Hansén, & 

Forsman, 2017, s. 44-45). Enligt Liberg (Lundgren m.fl. 2017, s. 352) är det viktigt 

att fråga sig: 

”Vad?”, ”Varför detta?” samt ”Vad vill jag som lärare att eleverna ska lära sig 

inom ett visst område och varför just det?” 

Undersökningen har valts att genomföras på områdena svampar och lavar då det är 

likvärdiga och jämförbara områden och de är områden som följde den planering som 

gjorts för årskurs 7 i ämnet biologi samt att hösten är en bra årstid för att studera 

dessa båda områden. 

 

4.2.2 Lärandemål 

Lärandemål har tagits fram utifrån den lektionsplanering som finns inom 

biologiämnet på den aktuella skolan. 

Lärandemål för området svampar är att eleverna ska lära sig: 

 varför en svamp varken är en växt eller djur, vad det finns för likheter och 

skillnader mellan en svamp och en växt och vad det finns för likheter och 

skillnader mellan en svamp och ett djur 

 hur svampar kan få sin näring: saprofyter (nedbrytare), parasiter och svampar 

som lever i symbios med andra organismer  

 var och hur en svamp lever i skogen 
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 att matsvampar delas in i sex olika grupper beroende på var sporerna sitter: 

rörsvampar, buksvampar, skivsvampar, disksvampar, taggsvampar och 

grensvampar. 

 vad de olika delarna på svampen heter: hatt, fot, strumpa, rottrådar eller hyfer 

som bildar ett nätverk som kallas mycel 

 några exempel på vanliga matsvampar 

 

Lärandemål för området lavar är att eleverna ska lära sig: 

 att en lav är en alg och en svamp som samarbetar med varandra, de lever i 

symbios 

 hur en lav får sin vatten och näring 

 var och hur en lav lever i naturen 

 att lavar delas in i skorp-, blad- och busklavar 

 att lavar kan användas för att se om det är bra luft eller om luften är förorenad 

eftersom lavar är olika känsliga för luftföroreningar 

 några exempel på lavar 

4.2.3 Provfrågor  

Eleverna fick inte veta i förväg att de skulle få provfrågor efter varje delmoment, 

utan fick svara på frågorna oförberett direkt efter lektionen. Orsaken till att eleverna i 

förväg inte fick veta att de skulle få provfrågor var för att säkerställa att det som 

eleverna lärt sig på lektionerna var det som undersöktes. Eleverna uppmanades att 

skriva så mycket som möjligt och så mycket som de kunde som svar på varje fråga. 

4.2.3.1 Område svampar  

Efter genomgång av området svampar har följande provfrågor valts ut: 

1. Rita upp en svamp och sätt ut delarna: hatt, fot, strumpa, rottrådar (hyfer) 

2. Beskriv hur en svamp lever i skogen. 

3. Förklara varför en svamp varken är en växt eller ett djur. 

4. Ge tre exempel på svampar. 

Exempel på minneskunskapsfrågor är frågorna 1 och 4. Exempel på 

förståelsekunskapsfrågor är frågorna 2 och 3. 

4.2.3.2 Område lavar 

Efter genomgång av området lavar har följande provfrågor valts ut: 

1. Beskriv vad en lav består av. 

2. Beskriv hur lavar lever och var lever de. 

3. Förklara varför lavar kan användas för att se om luften på en plats är 

förorenad. 

4. Ge tre exempel på lavar. 
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Exempel på minneskunskapsfrågor är frågorna 1 och 4. Exempel på 

förståelsekunskapsfrågor är frågorna 2 och 3. 

4.3 Deltagare 

Två klasser i årskurs 7 inom biologin har valts ut. Valet har gjorts utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Eleverna och deras vårdnadshavare i de klasser som valts ut har 

fått information om att de medverkar i en undersökning och de har även fått 

informationen att deras medverkan inte påverkar deras betyg negativt. De områden 

som kommer gås igenom i undersökningen är två områden som ingår i deras 

ordinarie kursplan inom ämnet biologi. 

4.4 Genomförande 

Undersökningen genomfördes under november månad 2018 på en 7-9 skola med ca 

300 elever i södra Sverige. Rektorn på skolan har informerats och gett sitt samtycke 

till undersökningen. Brev med information om undersökningen har delats ut till alla 

elever och deras vårdnadshavare.  

Litteratursökningar har gjorts över vad det finns för studier gjorda om olika sorters 

kunskap och lärande samt olika sätt att organisera undervisning på.  

Före lektionerna med traditionell klassrumsundervisning har innehållet i lektionerna 

planerats och sammanställts i anteckningar med text och bilder. Före lektionerna med 

utomhuspedagogik har uppgifter med instruktioner skapats och platser för 

fältundersökningarna har valts ut och studerats. 

I klass 1 har 18 elever medverkat på båda delmomenten och svarat på provfrågorna. I 

klass 2 har 22 elever medverkat på båda delmomenten och svarat på provfrågorna. 

Svaren på provfrågorna har rättats och bedömts utifrån om svaret är rätt svar på 

frågan samt om svaret är enkelt eller utvecklat. Alla resultat har samlats och 

sammanställts i en tabell, se tabell 2. 

4.5 Etiskt förhållningssätt 

Vid denna studie har etiska frågor och förhållningssätt beaktats enligt 

Vetenskapsrådets riktlinjer (2017). Eleverna och deras vårdnadshavare i de klasser 

som valts ut har fått information om att de medverkar i en undersökning och de har 

även fått informationen att deras medverkan inte påverkar deras betyg negativt. De 

områden som ingick i undersökningen är två områden som ingår i deras ordinarie 

kursplan inom ämnet biologi. Samtliga elevsvar har hållits anonyma under 

undersökningen. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten visar om det som är tänkt att mätas i undersökningen är det som faktiskt 

mäts (Stockholms universitet, 2016). Reliabiliteten talar om ifall undersökningen 

skulle få samma resultat om den skulle genomföras på nytt (Stockholms universitet, 

2016). För att säkerställa en god validitet och reliabilitet har de data som samlats in 

varit relevanta för de frågeställningar som ställts upp för undersökningen. Metod och 

tillvägagångssätt har beskrivits och genomförts på ett noggrant sätt och båda 

delmomenten i de två klasserna genomfördes på samma sätt med samma metod. På 

så sätt har reliabiliteten och validiteten för undersökningen ökat.  
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Metoden kan användas på nytt med andra klasser men resultaten skulle kunna bli 

annorlunda beroende på klassernas förkunskaper och förutsättningar. Om en annan 

lärare utför samma undersökning kan resultatet bli annorlunda beroende på lärarens 

förkunskaper och hur skicklig läraren är på att lära ut vid traditionell 

klassrumsundervisning och utomhuspedagogik. 
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5 RESULTAT 

5.1 Olika undervisningsformer stödjer olika typer av 
kunskap 

De två likvärdiga delmomenten om svampar och lavar jämförs inom klass 1 

respektive klass 2. Jämförbara provfrågor ställdes till eleverna inom respektive 

delområden. I klass 1 svarade 18 elever på provfrågorna och i klass 2 svarade 22 

elever på provfrågorna. 

Provfrågor inom delområde svampar: 

1. Rita upp en svamp och sätt ut delarna: hatt, fot, strumpa, rottrådar (hyfer) 

2. Beskriv hur en svamp lever i skogen. 

3. Förklara varför en svamp varken är en växt eller ett djur. 

4. Ge tre exempel på svampar. 

Frågorna 1 och 4 är minneskunskapsfrågor och frågorna 2 och 3 är 

förståelsekunskapsfrågor. 

Provfrågor inom delområde lavar: 

1. Beskriv vad en lav består av. 

2. Beskriv hur lavar lever och var lever de. 

3. Förklara varför lavar kan användas för att se om luften på en plats är 

förorenad. 

4. Ge tre exempel på lavar. 

Frågorna 1 och 4 är minneskunskapsfrågor och frågorna 2 och 3 är 

förståelsekunskapsfrågor. 

 

Tabell 2. Andel rätt svar från de olika provfrågorna om svampar och lavar.  

Klass Undervisningsform Andel rätt svar 

  

Fråga 

  

Minne Förståelse Förståelse Minne 

  

Svampar 1 Svampar 2 Svampar 3 Svampar 4 

1 Traditionell 

klassrumsundervisning 

78 % 17 % 

(6 %) 

6 % 

(6 %) 

94 % 

2 Utomhuspedagogik 36 % 95 % 

(55 %) 

32 % 

(0 %) 

86 % 

  

    
  Lavar 1 Lavar 2 Lavar 3 Lavar 4 

2 Traditionell 

klassrumsundervisning 

82 % 90 % 

(23 %) 

45 % 

(27 %) 

68 % 

1 Utomhuspedagogik 33 % 89 % 

(44 %) 

61 % 

(33 %) 

33 % 

Not. Tabellen visar andel rätt svar på provfrågorna om svampar och lavar. Siffrorna inom parentes 

anger andelen av de rätta svaren som var utvecklade svar på frågorna. Klass 1: 18 elever svarade på 

frågorna. Klass 2: 22 elever svarade på frågorna. 
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Resultatet i tabell 2 visar att andelen rätt svar av minneskunskapsfrågan Svampar 1 

var mycket högre i klass 1 efter traditionell klassrumsundervisning, 78 % jämfört 

med ninneskunskapsfrågan Lavar 1 som hölls efter utomhuspedagogik, 33 %. 

Andelen rätt svar av minneskunskapsfrågan Svampar 1 var även mycket högre i klass 

2 efter traditionell klassrumsundervisning, 82 % jämfört med minneskunskapsfrågan 

Lavar 1 med utomhuspedagogik, 36 %. 

Resultatet visar även att andelen rätt svar av förståelsekunskapsfrågan Svampar 2 i 

klass 1 var mycket högre vid utomhuspedagogik, 89 % jämfört 

förståelsekunskapsfrågan Lavar 2 med traditionell klassrumsundervisning, 17 %. I 

klass 2 var andelen rätt svar av förståelsekunskapsfrågan Svampar 2 något högre vid 

utomhuspedagogik, 95 % jämfört med förståelsekunskapsfrågan Lavar 2 efter 

traditionell klassrumsundervisning, 90 %, se tabell 2. 

Vid förståelsekunskapsfrågan Svampar 3 visade resultatet att andelen rätt svar i klass 

1 var mycket högre vid utomhuspedagogik, 61 % jämfört med 

förståelsekunskapsfrågan Lavar 3 efter traditionell klassrumsundervisning, 6 %. I 

klass 2 visade resultatet att andelen rätt svar av förståelsekunskapsfrågan Svampar 3 

var något lägre vid utomhuspedagogik, 32 % jämfört med förståelsekunskapsfrågan 

Lavar 3 med traditionell klassrumsundervisning, 45 %, se tabell 2. 

I tabell 2 redovisas även resultat med siffror inom parentes som visar att andelen rätt 

svar som var utvecklade svar på förståelsekunskapsfrågan Svampar 2 i klass 1 var 

betydligt högre efter utomhuspedagogik, 44 % jämfört med förståelsekunskapsfrågan 

Lavar 2 efter traditionell klassrumsundervisning, 6 %. I klass 2 var andelen rätt svar 

som var utvecklade svar på förståelsekunskapsfrågan Svampar 2 betydligt högre efter 

utomhuspedagogik, 55 % jämfört med förståelsekunskapsfrågan Lavar 2 med 

traditionell klassrumsundervisning, 23 %. 

Vid förståelsekunskapsfrågan Svampar 3 var andelen rätt svar som var utvecklade 

svar på frågorna i klass 1 betydligt högre efter utomhuspedagogik, 33 % jämfört med 

förståelsekunskapsfrågan Lavar 3 med traditionell klassrumsundervisning, 6 %. I 

klass 2 var andelen rätt svar som var utvecklade svar på förståelsekunskapsfrågan 

Svampar 3 lägre efter utomhuspedagogik, 0 % jämfört med förståelsekunskapsfrågan 

Lavar 3 efter traditionell klassrumsundervisning, 27 %, se tabell 2. 

Vid minneskunskapsfrågan Svampar 4 visade resultatet i tabell 2 att andelen rätt svar 

i klass 1 var mycket högre efter traditionell klassrumsundervisning, 94 % jämfört 

med minneskunskapsfrågan Lavar 4 efter utomhuspedagogik, 33 %. I klass 2 var 

däremot andelen rätt svar lägre vid minneskunskapsfrågan Svampar 4 efter 

traditionell klassrumsundervisning, 68 % jämfört med minneskunskapsfrågan Lavar 

4 efter utomhuspedagogik, 86 %. 
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Tabell 3. Andel rätt svar i medeltal vid minnesfrågor respektive förståelsefrågor. 

Klass Undervisningsform Andel rätt svar 

  

Fråga 

  

Minne 

medel 

Förståelse 

medel 

  

Svampar 

Fråga 1 & 4 

Svampar 

Fråga 2 & 3 

1 Traditionell 

klassrumsundervisning 86 % 12 % 

2 Utomhuspedagogik 61 % 64 % 

  

  
  

Lavar 

Fråga 1 & 4 

Lavar 

Fråga 2 & 3 

2 Traditionell 

klassrumsundervisning 75 % 68 % 

1 Utomhuspedagogik 33 % 75 % 

Not. Tabellen visar andel rätt svar i medeltal vid minneskunskapsfrågor respektive 

förståelsekunskapsfrågor om svampar och lavar. Klass 1: 18 elever svarade på frågorna. Klass 2: 22 

elever svarade på frågorna. 

 

När resultatet för minneskunskapsfrågorna slås ihop kan ett medeltal för andelen 

rätta svar räknas ut. Resultatet i tabell 3 visar att medeltalet för andelen rätta svar av 

minneskunskapsfrågorna var betydligt högre vid traditionell klassrumsundervisning, 

86 % jämfört med utomhuspedagogik, 33 % i klass 1. I klass 2 var skillnaden i 

medeltalet för andelen rätta svar av minneskunskapsfrågorna mellan traditionell 

klassrumsundervisning, 75 % jämfört med utomhuspedagogik, 61 % mindre uttalad. 

På motsvarande sätt kan resultatet för förståelsekunskapsfrågorna slås ihop och ett 

medeltal för andelen rätt svar räknas ut. Resultatet visar även att medeltalet för 

andelen rätta svar på förståelsekunskapsfrågorna var betydligt högre vid 

utomhuspedagogik, 75 % jämfört med traditionell klassrumsundervisning, 12 % i 

klass 1 medan antalet rätt svar av förståelsekunskapsfrågorna för klass 2 var något 

lägre vid utomhuspedagogik, 64 %, jämfört med traditionell klassrumsundervisning, 

68 %, se tabell 3. 

Svaren på fråga Svampar 1 visade också att eleverna hade minneskunskaper om 

svampens delar. Eleverna som hade gått igenom detta med traditionell 

klassrumsundervisning hade ritat upp svampen likt den bild som ritades upp på 

tavlan och som eleverna ritade av i sina anteckningshäften under lektionen. Vid 

utomhuspedagogiken fick inte lika många elever med sig denna minneskunskap. 

5.2 Lärarens roll, undervisningens organisation och 
genomförande 

När det gäller hur undervisningen organiserades så finns det en skillnad i rollen som 

lärare. Vid den traditionella klassrumsundervisningen styrdes elevernas lärande och 

det arbetades med ett förutbestämt innehåll utifrån elevernas läroböcker. Detta arbete 
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genomfördes som planerat. Det innebar att elevernas inte gavs något större utrymme 

att själva söka kunskap om svampar eller lavar vid den traditionella 

klassrumsundervisningen. Vid undervisningen med utomhuspedagogik gavs endast 

korta instruktioner till eleverna och ute i fält skedde samtal mellan lärare och elever 

där eleverna visades olika exempel på svampar och lavar. Exempelvis visades några 

olika platser i skogen där svampar hittades och eleverna ställde frågor om olika 

svampar som de hittade. Jämförelser mellan olika platser och svampfynd i skogen 

gjordes av eleverna. På motsvarande sätt visades några exempel på lavar ute i fält 

och eleverna ställde olika frågor om olika lavar som de observerat. Eleverna hade 

stora möjligheter att själva styra sin kunskapsinlärning vid utomhuspedagogiken då 

de själva fick söka upp information om de organismer som de hittade ute i fält. 

Eleverna sökte exempelvis upp information via sina datorer om olika svampars 

utseende, vilket namn svampen hade, vilken grupp av svamp som svampen delades 

in i, om svampen var ätlig, onjutbar eller giftig. På liknande sätt sökte eleverna som 

undersökte lavar upp information om olika lavars utseende, vilket namn laven hade, 

vilken typ av lav som den kategoriserades som samt om laven var känslig eller 

gynnades av luftföroreningar. Svamparnas och lavarnas levnadssätt observerades av 

eleverna ute i fält och deras observationer jämfördes med den information om 

organismernas levnadssätt som de sökte upp via sina datorer. 

Vid den traditionella klassrumsundervisningen hölls hela lektionerna i ett klassrum 

och eleverna satt på bestämda platser. Det var god ordning och eleverna läste enskilt 

i slutet av lektionen. Eleverna fick därmed ingen möjlighet att arbeta tillsammans vid 

den traditionella klassrumsundervisningen. Vid undervisningen med 

utomhuspedagogik var det endast samling och avslut i klassrummet och eleverna 

arbetade i par så som de brukar sitta i klassrummet. Det var även god ordning vid 

utomhuspedagogiken och alla elever arbetade med uppgifterna ute i fält och lämnade 

in uppgifterna efter lektionerna. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Olika undervisningsformer stödjer olika typer av 
kunskap 

6.1.1 Minneskunskap stöds bäst av traditionell 
klassrumsundervisning 

Att andelen rätt svar på frågorna Svampar 1 och Lavar 1 var betydligt högre i båda 

klasserna med traditionell klassrumsundervisning jämfört med utomhuspedagogiken 

var ett förväntat resultat eftersom läraren styrde vad eleverna skulle lära sig vid den 

traditionella klassrumsundervisningen på ett annat sätt än vid utomhuspedagogiken. 

När eleverna skrev anteckningar hade det en positiv inverkan på lärandet eftersom 

det krävdes ett mentalt engagemang och eleverna behövde bearbeta det som läraren 

lärde ut. När eleverna skrev anteckningar under lektionen kunde de utvidga sitt 

arbetsminne och minnas fler saker än vad som kan hållas i huvudet på samma gång 

vilket också Newton (2003, s. 82-83) har beskrivit. 

Vid de andra minneskunskapsfrågorna Svampar 4 och Lavar 4 skiljde sig resultatet i 

de båda klasserna. I klass 1 var andelen rätt svar mycket högre efter traditionell 

klassrumsundervisning jämfört med efter utomhuspedagogik. I klass 2 däremot var 

andelen rätt svar lägre efter traditionell klassrumsundervisning jämfört med vid 

utomhuspedagogik. Frågorna Svampar 4 och Lavar 4 handlade om att ge tre exempel 

på svampar respektive tre exempel på lavar. Att resultatet skiljde sig i de båda 

klasserna skulle kunna bero på att eleverna hade större förkunskaper om svampar än 

om lavar. 

När resultatet från minneskunskapsfrågorna läggs samman och ett medel av andel 

rätt svar beräknas visar det att medeltalet av andelen rätt svar i båda klasserna var 

högre efter traditionell klassrumsundervisning än vid utomhuspedagogik.  

Utifrån den undersökning som gjorts är slutsatsen att traditionell 

klassrumsundervisning stödjer att eleverna lär sig minneskunskap och här finns 

möjligheter för läraren att styra vilka kunskaper som eleverna får med sig och det 

kan vara ett sätt att säkerställa att eleverna har fått med sig de kunskaper som satts 

upp i läroplan och kursplan. Genom att eleverna inte får samma möjligheter att styra 

sin kunskapsinlärning utan är mer låsta till det innehåll som läraren valt ut har de 

också svårare att skapa en förståelsekunskap och utveckla sina kunskaper samt skriva 

mer utvecklade svar på provfrågor. 

6.1.2 Förståelsekunskap stöds bäst av 
utomhuspedagogik 

Undervisningen med hjälp av utomhuspedagogik gav eleverna delvis mer 

förståelsekunskap om hur svampar och lavar lever och fler elever kunde utveckla 

sina svar på provfrågorna. Fler elever hade en förståelse och kunde utveckla svaren 

på frågorna Svampar 2 och Lavar 2 med utomhuspedagogik jämfört med traditionell 

klassrumsundervisning då det var lättare för eleverna att förstå hur en svamp och en 

lav lever när de fick se hur de levde på riktigt ute i fält. Detta styrks av tidigare 

forskning då Dewey förordade elevernas praktiska handlande genom ”learning by 

doing”. Eleverna måste själva upptäcka saker för att förstå dem och vikten av att 

eleverna använder alla sina sinnen och att kontakten med verkligheten är viktigt för 

att förstå (Lundgren m.fl. 2017, s.236-237, Dahlgren m.fl. 2007, s.17). Fältarbetes 
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betydelse för förståelse av begrepp styrks även i Magntorns och Helldéns (2005) 

samt Manzanals med fleras (1999) forskning. Även Fägerstams avhandling (2012) 

visade på likvärdiga eller mer utvecklade kunskaper för de elever som hade haft 

utomhusundervisning i biologi.  

Vid undervisningen med utomhuspedagogik var eleverna mer engagerade och aktiva 

och de fick använda flera sinnen som synintryck, känsel och lukt. De fick aktivt söka 

information om det material som de hittade ute i fält. Genom att använda dessa 

upplevelsebaserade och platsrelaterade kunskaperna tillsammans med textbaserad 

inlärning i form av informationssökning via databaser och böcker kunde eleverna 

utveckla sina kunskaper vid utomhuspedagogiken. (Dahlgren m.fl. 2007, s.10) 

Större skillnader på provsvaren vid förståelsefrågorna Svampar 3 och Lavar 3 hade 

förväntats. Dessa frågor handlade om att eleverna skulle förklara varför en svamp 

varken är en växt eller ett djur samt förklara varför lavar kan användas för att se om 

luften på en plats är förorenad. Dessa frågor var svårare än de andra frågorna och 

svampfrågan är inte helt jämförbar med lavfrågan. Det skulle kunna vara så att det 

behövs mer tid än en lektion för att skapa denna förståelsekunskap hos eleverna. 

Inom klass 1 visade resultatet att fler elever klarade frågorna Svampar 3 och Lavar 3 

som hade haft utomhuspedagogik än med traditionell klassrumsundervisning. I klass 

2 var resultatet det motsatta.  

När resultatet från förståelsekunskapsfrågorna läggs samman och ett medel av andel 

rätt svar beräknas visar det att medeltalet av andelen rätt svar var betydligt högre vid 

utomhuspedagogik jämfört med traditionell klassrumsundervisning i klass 1 medan 

andelen rätt svar av förståelsekunskapsfrågorna för klass 2 var något lägre vid 

utomhuspedagogik jämfört med traditionell klassrumsundervisning. Att resultaten 

skiljer sig åt i de båda klasserna skulle kunna förklaras av att 

förståelsekunskapsfrågorna inte är helt jämförbara. 

Undersökningen ger delvis stöd för att utomhuspedagogik stödjer att eleverna får 

med sig mer förståelsekunskap än vid traditionell klassrumsundervisning. Eftersom 

eleverna får mer möjligheter arbeta aktivt samt att själva styra sin kunskapsinlärning 

får de därmed större möjligheter att utveckla sin kunskap och har därför lättare att ge 

utvecklade svar på förståelsefrågor. 

6.2 Lärarens roll, undervisningens organisation och 
genomförande 

Den traditionella klassrumsundervisning är kontrollerad på många sätt vad gäller 

undervisningens innehåll, hur undervisningen går till samt hur tiden används på 

lektionerna. Vid utomhuspedagogiken har läraren inte samma kontroll över vilken 

kunskap som eleverna får till sig eftersom eleverna själva aktivt får styra sin 

kunskapsinhämtning. När eleverna är mer utspridda över ett fältområde vid 

utomhuspedagogiken så är det svårare för läraren att kontrollera att eleverna arbetar 

med uppgifterna.  

Inför både traditionell klassrumsundervisning och utomhusundervisning gjordes 

noggranna förberedelser men förberedelserna såg lite olika ut. Vid den traditionella 

klassrumsundervisningen gicks elevernas läroböcker igenom och det centrala 

innehållet inför lektionerna valdes ut, anteckningar och stödord med bilder togs fram 

inför lektionerna. Olika faktakunskaper jämfördes med olika källor. Vid 

utomhuspedagogiken planerades och skrevs uppgifter om svampar och lavar till 
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eleverna, olika fältområden besöktes, jämfördes och fältområden för undervisningen 

valdes ut. 

Utomhuspedagogikens genomförande gick som planerat och alla elever arbetade 

med deras uppgifter ute i fält. Att en lärare är väl förberedd och känner sig trygg med 

sin kunskap och inte är orolig för att ta med eleverna ut i naturen är viktigt. Glackin 

(2018) skrev om lärares rädsla för att tappa kontrollen över eleverna vid 

undervisning utomhus och de var också rädda för att eleverna inte skulle sköta sig 

och att de skulle störa andra människor på platsen. Det är också viktigt att en lärare 

har egen erfarenhet av fältarbete. Magntorn och Helldén (2005) betonade i sin studie 

att det krävdes att läraren hade egen erfarenhet av fältarbete för att ta ut eleverna i 

naturen. De skrev också om rapporter om lärare som är rädda för att ta med elever ut 

i naturen för att de inte känner sig självsäkra över sin egen biologikunskap. 

6.3 Fortsatt forskning 

Det behövs vidare studier om hur utomhuspedagogiken stödjer förståelsekunskap 

samt vilka faktorer som påverkar ifall utomhuspedagogiken fungerar eller inte. Det 

hade varit intressant att ställa provfrågor efter en lektionsserie av flera lektioner med 

utomhuspedagogik. För att undersöka vilken kunskap som eleverna får med sig när 

de slutar grundskolan skulle det vara värdefullt att se vad eleverna minns efter 

exempelvis ett, två eller tre år. 
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Bilaga 1 

GENOMFÖRANDE 

Genomgång på traditionellt vis i klassrummet 

Vid genomgång av svampar på traditionellt vis i klassrummet har begrepp och bilder 

som är viktiga för att förstå och lära sig om svampar plockats ut. De läroböcker som 

använts är elevernas lärobok Biologi direkt (Kukka, Sundberg, Blom och Andersson, 

2012, s. 56-59) samt en annan lärobok i biologi Spektrum Biologi (Fabricius, Holm 

och Nystrand, 2013, s. 72-78). Genom att skriva och rita på tavlan det som eleverna 

behöver lära sig kan eleverna skriva och rita av det i sina skrivhäften. Olika begrepp 

kommer förklaras liksom hur olika svampar lever och hur de får sin näring. Eleverna 

får titta på bilderna i boken och får möjlighet att ställa frågor till läraren under 

lektionen. I slutet av lektionen får eleverna läsa s. 56-59 i deras lärobok enskilt. 

Vid genomgång av lavar på traditionellt vis i klassrummet har begrepp och bilder 

som är viktiga för att förstå och lära sig om lavar plockats ut. Elevernas lärobok 

Biologi direkt (Kukka m.fl. 2012, s. 60-61) samt läroboken Spektrum Biologi 

(Fabricius m.fl. 2013, s. 79-80) har använts. Eleverna får rita och skriva av begrepp, 

förklaringar och bilder i sina skrivhäften. Olika begrepp samt hur en lav lever och 

hur den får sin näring kommer förklaras. Eleverna får även läsa enskilt sidorna 60-61 

i deras lärobok under slutet av lektionen.  

 

Genomgång ute i fält med utomhuspedagogik 

Vid användning av utomhuspedagogik med fältbesök för att gå igenom svampar 

kommer eleverna gå till ett skogsområde i närheten av skolan och studera hur 

svampar lever och hur olika svampar ser ut. De kommer få med sig ett protokoll ut 

med en tabell där de kan skriva i uppgifter. Se bilaga 2. Läraren kommer gå runt 

bland grupperna och visa eleverna olika exempel ute i fält och de får möjlighet att 

diskutera och ställa frågor under lektionen. Eleverna får arbeta i par för att eleverna 

ska få vara delaktiga och att alla elever ska få undersöka svamparna. Det är också 

enkelt att dela in dem i par då eleverna sitter parvis i klassrummet. För att söka 

information får eleverna använda sina datorer. 

När eleverna ska gå igenom lavar med hjälp av utomhuspedagogik och fältbesök så 

får eleverna göra en vandring i skolans närområde och studera hur lavar lever på 

träd, stenar och andra platser. Eleverna får med sig ett protokoll med en tabell där de 

ska skriva i uppgifter. Se bilaga 3. Läraren följer med eleverna ut under lektionen 

visar grupperna olika exempel ute i fält. Eleverna får möjlighet att ställa frågor och 

diskutera under lektionen. För att eleverna ska få vara delaktiga och att alla elever 

ska undersöka lavarna så får eleverna arbeta i par. Det är också enkelt att dela in dem 

i par då eleverna sitter parvis i klassrummet. För att söka information får eleverna 

använda sina datorer. 
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Bilaga 2 

 

 

 Kantarell  Foto: Michael Krikorev

 

 

Svampar 

 

Gruppuppgift: 

 

1.   Arbeta i par. 

  

2.   Gå ut och leta upp tre olika svampar (finns t.ex. på marken under träd, på 

trädstammar). 

  

3.   Skriv vad det är för sorts svamp (svampar delas in i olika grupper beroende 

var sporerna sitter). 

                                        

4.   Försök att hitta svampens namn och beskriv var ni hittade den. 

  

6.   Sök information om svamparna som ni hittat. 

  

7.   Lämna in när ni är klara. 

  

  

Namn och klass:____________________________________________ 
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Forts. Bilaga 2 

 

Insamlat exemplar eller 

bild på svampen 

Typ av 

svamp 

Namn på l Namn på 

svampen 

Beskriv var ni hittade svampen 

och hur den levde 

    

    

      

Källor som ni använt er av: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

 

Fönsterlav eller vit renlav är ett exempel på en busklav.

 
Foto: Johannes Lundberg 

 

Lavar 

 

Gruppuppgift: 

 

1.   Arbeta i par. 

  

2.   Gå ut och leta upp och samla in tre olika lavar (finns t.ex. på träd, stenar, 

marken). 

  

3.   Klistra in lavarna i tabellen. 

  

4.   Skriv vad det är för sorts lav (lavar delas in i busk-, blad- eller skorplavar). 

                                       

5.   Försök att hitta lavens namn och beskriv var ni hittade den. 

  

6.   Sök information om lavarna som ni hittat är känsliga för luftföroreningar. 

  

7.   Lämna in när ni är klara. 

  

  

Namn och klass:____________________________________________ 
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Forts. Bilaga 3 

 

  

Insamlat exemplar 

eller bild på laven 

Typ av 

lav Namn på laven 

Beskriv var ni hittade 

laven 

Är laven 

känslig för 

luftföro-

reningar? 

     

     

       

Källor som ni använt er av: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  


