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Sammanfattning: 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares och rektorers val av undervisningsmiljö i 

ämnet biologi inom årskurserna 4-6 och om deras val sammanfaller med deras uppfattningar 

om var undervisning bör bedrivas. Undersökningen baseras på metodtriangulering som är en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, i detta fall enkäter och kompletterande 

intervjuer. Resultatet i undersökningen visade att lärare och rektorer har uppfattningar om att 

undervisning i biologi bör bedrivas både innanför och utanför skolbyggnaden. De menar dock 

att undervisning bör ske i större utsträckning utanför skolbyggnaden men att det finns flertal 

begränsningar som bridrar till att det inte genomförs i den utsträckning de önskar. Resultatet 

visar därför att lärares och rektorers uppfattningar kring var undervisning bör bedrivas inte 

sammanfaller med deras undervisningspraktik. Det är därför enligt dem viktigt att lärare och 

rektorer för samtal med varandra om hur det pedagogiska ledarskapet ska bedrivas i 

verksamheten. Det kan skapa möjligheter för dem att bedriva varierande undervisning 

innanför och utanför skolbyggnaden och på så sätt undervisa utifrån deras uppfattningar de 

har kring framgångsrik undervisning.  
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1 INLEDNING 
I denna studie har jag valt att undersöka lärares och rektorers val av undervisningsmiljö i 

ämnet biologi med inriktning mot årskurs 4-6, samt hur deras val sammanfaller med deras 

uppfattningar om var undervisning bör bedrivas. Ämnet har intresserat mig då det är av stor 

relevans i min kommande yrkeskarriär som blivande lärare i de naturorienterade ämnena. 

  

Första gången jag fick uppleva en annan undervisningsmiljö än den innanför skolbyggnaden 

var under den naturvetenskapliga kursen under min grundlärarutbildning. Vi fick tillsammans 

undersöka och diskutera olika fenomen och företeelser i naturen. Jag fick där en känsla av 

sammanhang för undervisningens innehåll i mycket större utsträckning än tidigare, eftersom 

undervisning då till stor del bestått av mer teoretisk och traditionell undervisning inomhus. 

Det var lättare för mig att förstå de teoretiska kunskaper som vi tidigare talat kring inne i 

klassrummet, då vi fick uppleva dem på riktigt utomhus i dess verkliga miljö. Jag kunde där 

identifiera flertal fördelar genom interaktionen mellan undervisningsmiljön innanför och 

utanför skolbyggnaden, samt att detta sätt att undervisa skapar möjligheter för fler elever att ta 

till sig av undervisningens innehåll. Dock började jag även fundera varför jag inte 

uppmärksammat en sådan interaktion mellan undervisningsmiljöer sedan tidigare under min 

verksamhetsförlagda utbildning. Större delen av biologiundervisningen genomfördes där inne 

i klassrummet och det var få pedagoger som använde sig av andra undervisningsmiljöer än 

den innanför skolbyggnaden. 

  

Szczepanski (2008) menar att varierande undervisning, där man använder teoretisk 

inomhusundervisning samt praktisk utomhusundervisning, möjliggör en konkret återkoppling 

till klassrummets teoribyggande och problematiska undervisning. Mötet mellan undervisning 

innanför och utanför skolbyggnaden kan bidra till ett samspel mellan dessa lärmiljöer. 

Innehållet blir därför tydligare samt att det möjliggör en verklighetsanknytning till 

undervisningens innehåll. Det gör mig förundrad över varför så få pedagoger använder sig av 

varierande undervisningsmiljöer.  

 

Läroplanen (2017) är en central handbok för lärare och rektorer som beskriver 

verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. De olika ämnen 

som ska undervisas har där ett eget kapitel innehållande de syften och mål som finns för 

ämnet. Syftet med denna studie är att undersöka lärares och rektorers uppfattningar gällande 

deras val av undervisningsmiljön innanför och utanför skolbygganden. Detta utifrån, av mig 

utvalda syften och centrala innhåll, för ämnet biologi från läroplanen. Studien syftar även till 

att undersöka hur deras uppfattningar sammanfaller med var undervisning genomförs. 

Skolans rektorer har ett stort ansvar vad det gäller det pedagogiska arbetet som ska bedrivas i 

verksamheten, därav valet av både lärare och rektorer.  

 

1.1    Bakgrund 

Barn är ofta kreativ och nyfikna, vilket kan göra det både intressant och roligt för barn men 

även lärare att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena (Areskoug et al., 2015). 

Undervisning i naturvetenskap bör inledas tidigt i skolan för att eleverna ska få ett fortsatt 

intresse för naturvetenskap. Det är därför avgörande för vilka aktiviteter läraren väljer att 

arbeta med inom de olika årskurserna (European commission, 2007 i Areskoug et al., 2015). 

Larsson et al. (2010, i Rios & Brewer, 2014) menar att barns intresse för naturen börjar avta 

vid 10 års ålder, därför har läraren en avgörande roll i arbetet med att upprätthålla deras 

intresse för naturvetenskap (Rios & Brewer, 2014). 



  4 

 

 

  

Tidigare läroplaner har till stor del föreskrivit såväl organisation, upplägg samt stoff för hur 

läraren skall bedriva sin undervisning (Skolverket, 2014). I och med skiftet till den nya 

läroplanen för grundskolan, LGR 11, ställs nu högre krav på avancerade lärarkompetenser 

(Pennlert & Lindström, 2016). Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017) är idag 

uppbyggd på mål och kriterier där läraren ska tolka och konkretisera dem för eleverna. 

Läraren ska även utifrån undervisningen skapa möjlighet för alla elever att nå kunskapskraven 

i läroplanen. Det är både lärares och rektorers uppdrag att säkerställa att alla elever minst ska 

nå betyget E efter genomförd grundskola (Skolverket, 2014). Läroplanen betonar vikten av att 

erbjuda alla elever varierade arbetsformer, dock finns inga tydligare anvisningar i vilka 

miljöer undervisning ska bedrivas. I kursplanen för ämnet biologi med inriktning på årskurs 

4-6, går det att urskilja en viss grad av styrning till att undervisning ska ske i en annan 

undervisningsmiljö än den innanför skolbyggnaden. I det centrala innehållet för ämnet står det 

skrivet att elever ska genomföra enkla fältstudier, under rubriken metoder och arbetssätt. Det 

finns även för årskurs tre en liknande formulering, dock med ett större fokus på fältstudier 

samt observationer av närmiljön. 

  

Var undervisning ska genomföras menar Szczepanski och Andersson (2015) är en central 

didaktisk och pedagogisk fråga lärare bör ställa sig vid planering av undervisning. Håkansson 

och Sundberg (2012) menar att om läraren anses skicklig, använder hon eller han en mångfald 

av metoder, något som även läroplanen understryker. Skolan ska ge eleverna möjlighet att 

prova olika arbetsformer och arbetssätt i undervisningen, något som kan bidra till att fler barn 

tillgodoses utifrån elevens särskilda behov (Skolverket, 2014). Undervisningsplaneringen är 

betydelsefull och avgörande för hur kvalitén blir på undervisningen. Om brister finns vad det 

gäller möjligheter och tid för planering är det bekymmersamt. 

  

Enligt skollagen ska det pedagogiska ledarskapet i skolverksamheten i huvudsak styras av 

rektor (Skolverket, 2014). Rektorns kompetens gällande pedagogiskt ledarskap är en 

avgörande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Som chef över verksamheten ska 

hon eller han inta en roll som pedagogisk ledare och föra en dialog med sina medarbetare. 

Rektorn ska driva olika pedagogiska frågor med lärarna utifrån deras undervisning, med syfte 

att möjliggöra alla elevers lärande (Skolverket, 2014). Rektorer bör ha god kunskap om 

läroplanens mål och kriterier, men även vilka lagar och förordningar som ska tillämpas i den 

lokala miljön. Även rektorers förtrogenhet med den dagliga praktiken ses som en nyckelfaktor 

till ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap (Skolverket, 2014). 

  

Lärares pedagogiska övertygelser och uppfattningar om undervisning och lärande, påverkar 

hur han eller hon väljer att bedriva undervisningspraktiken (Skolverket, 2014).) Lärares 

uppfattningar gällande pedagogik och didaktik är formade av bland annat lärares tidigare 

utbildning. Därför är det vanligt att dessa uppfattningar kan varierar systematiskt i relation till 

den utbildning de har sedan tidigare. Skolverket (2014) menar att det därför kan finnas stora 

variationer av uppfattningar hos lärare inom olika verksamheter, beroende på hur arbetet med 

bland annat kompetensutveckling har genomförts. De menar även att lärares uppfattningar 

formas av eleverfarenheter, livserfarenheter men även av den återkoppling de får från kollegor 

eller chefer.  
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1.2   Litteraturgenomgång 

I denna del ges en översiktlig teoretisk beskrivning av forskningsfältet gällande pedagogiska 

och didaktiska uppfattningar kring lärande och val av undervisningsmiljöer. En diskussion 

kommer även att föras vad det gäller relationen mellan uppfattningar och valet av 

undervisningspraktik. 

  

1.2.1  Uppfattningar gällande lärarcentrerad undervisning 
Lärarcentrerad undervisning går hand i hand med det traditionella klassrummet som Carlgren 

(1997) beskriver i sin artikel. Genom sådan undervisning organiseras skolarbetet som 

bänkarbete eller klassrumsarbete. Undervisningen utgår ifrån att läraren ställer frågor till 

eleverna som de skall besvara, samt att läraren därefter värderar svaren. Läraren vill genom en 

sådan undervisning skapa god kontroll på elevernas beteende samt att hålla innehållet på en 

relativt hög nivå. Klimatet i klassrummet kan för många elever upplevas mer tydligt gällande 

vilka krav som ställs på individen. Att skapa en sådan stark inramning gynnar dessa elever 

eftersom det finns en klar och tydlig uttalad struktur för hur arbetet i klassrummet skall gå till 

(Asp-Onsjö, 2012). Den lärarcentrerade undervisningen kan underlätta lärarens arbete med att 

få eleverna att ställa upp och delta i olika uppgifter (Carlgren, 1997). 

  

I den lärarcentrerade undervisningen vill läraren ha en tydlig organisation och kontroll över 

elevernas arbete, något som av läraren kan uppfattas som grundläggande för att vara en 

kompetent lärare (Carlgren, 1997). I det lärarcentrerade klassrummet vill inte lärare dela med 

sig av makten till eleverna och vill arbeta ifrån tydliga och strukturerade arbetsformer 

(Olafsson et al., 2002). Lärares och elevers roller är tydliga i detta klassrum samt att de 

disciplinära förväntningar läraren har på eleverna är tydliga (Stevensen & Stingler, 1992, ur 

Lopes & Santos, 2013). Struktur i klassrummet är av största vikt för denna grupp av lärare, 

med syfte att skapa kontroll (Lopez & Santos, 2013). Elevens möjligheter att inhämta 

teoretiska och akademiska kunskaper är det som står i centrum för utbildningen hos den 

lärarcentrerade läraren (Olafson et al. 2006). Lärare med lärarcentrerade uppfattningar 

värderar kunskaper om att skriva och läsa och att de ser skolan är en plats där en mängd 

innehåll ska förankras hos eleverna (Lopez & Santos, 2013). Szczepanski (2008) menar att 

den lärarcentrerade undervisningen ofta utgår från texter. Om eleverna i skolan endast får 

bemöta en sådan inlärning kommer djupdimensionen att förloras och att lärandet blir ytligt. I 

de fallen blir det snarare texten än innehållet som blir föremål för inlärning. 

  
1.2.2  Uppfattningar gällande elevcentrerad undervisning 
Dewey (Säljö, 2012) var en filosof och forskare som under 1900 talet hade stort inflytande på 

skolverksamheten med hans pedagogiska idéer om både demokrati och bildning, idéer som 

lever kvar än idag. Han ansåg att undervisningen bör vara elevcentrerad där eleven är en 

central figur och att undervisningen därför anpassas efter individens olika förutsättningar 

(Säljö, 2012). Dewey menade även att praktiska aktiviteter bör blandas med teoretiska studier 

av ämnen som naturvetenskap men även matematik. Han menade att växelverkan mellan teori 

och praktik i autentiska miljöer skulle underlätta för fler elever att ta till sig kunskap, då de 

förankrar kunskaper på olika sätt (Säljö, 2012). 

  

Elevcentrerade lärare prioriterar i större utsträckning elevernas frihet, autonomi, uppmuntran 

samt motivation till skolarbetet i högre grad. Läraren prioriterar även att eleven ska läras kring 

självreglering av sitt betéende (Lopez & Santos, 2013). Förekommer problemskapande 

beteenden håller läraren förebyggande möten tillsammans med eleven. Där kan de 
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tillsammans kommunicera kring dessa beteenden med syfte att få eleven att bli 

självreglerande. Olikt från den lärarcentrerade lärarna som prioriterar undervisningens 

innehåll, lägger den elevcentrerade lärarna större vikt vid eleven som individ och hur hon eller 

han utvecklar sitt självförtroende och sin självkänsla (Lopez & Santos, 2013). 

  

1.2.3 Uppfattningar gällande undervisning innanför och utanför skolbyggnaden 
Enligt Smith-Sebasto et al. (1997) är det många lärare som anser sig ha begränsade kunskaper 

om hur de ska bedriva undervisning utanför skolbyggnaden. Det kan enligt Ferry (1995, i 

Carrier, 2009) få lärare att känna att deras undervisning blir ineffektiv. Om lärare känner sig 

okunniga hur undervisning utanför skolbyggnaden ska genomföras menar Fägerstam (2012) 

att det kan skapa en osäkerhet hos dem, något som kan påverka deras självförtroende negativt. 

Szczepanski (2008) menar även att många lärare känner trygghet att vistas innanför 

klassrummet, då det anses som mer organiserat samt tekniskt utrustat men även för att 

minimera att något okontrollerbart skulle hända. Detta är faktorer som bidrar till att 

undervisning utanför skolbyggnaden sker i begränsad utsträckning. Rios & Brewer (2014) 

menar att lärare i verksamheterna är i behov av utbildning i hur undervisning utanför 

skolbyggnaden ska bedrivas, för att skapa självförtroende hos lärare att använda denna 

undervisningsmiljö. Det är även viktigt att skolan förser och tillgängliggör miljön utanför 

skolbyggnaden där lärare kan bedriva naturvetenskaplig undervisning (Rios & Brewer, 2014).  

Genom att lärare blir mer självsäkra att utföra undervisning utanför skolbyggnaden kommer 

de på så sätt skapa en engagerande undervisning, där eleverna ges möjlighet att förankra 

kunskaper från klassrummet då de kan relatera dem till dess verkliga miljö utanför 

skolbyggnaden. Undervisning utanför skolbygganden kan även bidra till att interaktion mellan 

eleverna sker i högre grad (Ting & Siew, 2014). De delar med sig av varandras erfarenheter 

och kunskaper och kan på så sätt vidga sitt lärande. Genom att utveckla samt använda sådana 

kognitiva förmågor utvecklads elevers kunskaper till mer komplexa nivåer, jämfört med det 

traditionella klassrummet (Ting & Siew, 2014).  

 

Carrier (2009) valde i sin studie att undersöka lärarstudenters attityder innan och efter de 

genomgått ett utbildningsprogram för utomhusundervisning. De utbildades där kring 

fungerande metoder och strategier för att bedriva undervisning utanför skolbyggnaden. De 

fick även genomföra egna undervisningstillfällen med elever. I början av studien var många 

lärarstudenter osäkra över sin förmåga att utföra undervisning utanför skolbyggnaden. De 

upplevde rädsla för vad som skulle inträffa i denna undervisningsmiljö, då de sedan tidigare 

endast hade erfarenheter av traditionell undervisning innanför skolbyggnaden. I slutet av 

utbildningsprogrammet hade lärarstudenterna mer positiva uppfattningar kring 

undervisningsmiljön utanför skolbyggnaden. Dels genom tillgången av flertal fungerande 

metoder och strategier för att kunna undervisa utanför skolbyggnaden men även att 

lärarstudenterna kunde identifiera hög grad av motivation hos eleverna, till att lära sig om 

naturvetenskap. Carrier (2009) vill utifrån sin studie understryka vikten av ett liknande 

utbildningsprogram kring undervisning utanför skolbyggnaden. Där kan lärare introduceras 

för denna framgångsrika undervisningsmiljö och skapa positiva erfarenheter av fungerande 

metoder och strategier. På så sätt öka lärares självförtroende att undervisa utanför 

skolbyggnaden. Smith-Sebasto et al. (1997) är i enighet med Carrier (2009) gällande lärares 

behov av övning kring hur undervisning utanför skolbygganden för att möjliggöra detta. Det 

bör ske genom kunskapsinhämtning i dess lärarutbildning men även ute i skolverksamheten. 

 

Fägerstam (2012) valde i sin avhandling att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar 

kring utomhusundervisning, före och efter att de kontinuerligt arbetat med detta. Innan 

projektet ansåg lärarna att utomhusundervisningen skulle vara mycket tidskrävande. Lärarna 
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ansåg även att kursplanerna inte var anpassade till undervisningsformen och att vistelse 

utanför den traditionella och mer lärarcentrerade skolmiljön förknippades med 

säkerhetsrisker. Lärarna som ingått i studien ansåg att det var lättare och mer framgångsrikt än 

de tidigare trott, efter att ha implementerat undervisningsmiljön utanför klassrummet,. 

Utomhusmiljön skapade möjligheter för interaktion mellan eleverna i högre grad och att de 

utvecklade mer kognitiva förmågor. Enligt Fägerstam (2012) genomförs sådan interaktion i 

större utsträckning utanför skolbyggnaden än utifrån traditionell undervisningen innanför 

skolbygganden. Lärarna identifiera flertal fördelar med att bedriva undervisning utanför 

skolbyggnaden, dock var sådan undervisning inte helt oproblematisk då eleverna uppvisade 

problematiska beteenden. Lärarna såg att eleverna var i behov av att introduceras till hur 

arbetet ska gå till och vad som krävdes av dem (Fägerstam, 2012). Att introducera elever till 

undervisningsmiljön utanför skolbyggnaden kan enligt Fägerstam (2012) vara upp till tre 

månader, där eleverna visar problematiska disciplinära svårigheter samt bristande 

koncentration. Trots en sådan lång introduktionsperiod ansåg lärarna i studien att 

utomhusundervisningen bör prioriteras i skolans verksamhet då den bidrar med många 

positiva effekter på elevers lärande. 

 

1.2.4 Uppfattningar i relation till undervisningspraktiken 
Hur lärare väljer att bedriva sin undervisning baseras på de uppfattningar lärare har kring hur 

ordningen i klassrummet ska vara. Dessa uppfattningar bygger i sin tur på vidare 

uppfattningar om till exempel skolans mål och vad eleverna ska få ut av den undervisning 

läraren bedriver (Evrim et al., 2009). Som nämndes tidigare, kan lärare med traditionella och 

lärarcentrerade uppfattningen anse att det centrala i undervisning är att eleverna ska ta till sig 

av innehållet i undervisningen. Ett innehåll som ska förankras hos eleverna utifrån tydliga och 

disciplinära ramar. Lärare med elevcentrerade uppfattningar vill låta eleven vara den som är 

central figur i undervisningen och att den ska anpassas efter individens förutsättningar. 

Läraren värderar även elevens förmåga att reglera sitt agerande i klassrummet. 

  

Relation mellan uppfattningar och hur undervisningspraktiken ser ut kan vara linjär, det vill 

säga att lärares uppfattningar sammanfaller med hur de genomför undervisningen. Mansour´s 

(2013) studie visade att flertal lärare med uppfattningar om att lärande bör ske utifrån 

traditionell undervisning, genomförde en sådan undervisningspraktik. Studien visade även att 

det fanns lärare där relationen mellan deras uppfattningar och dess undervisningspraktik inte 

var linjär och okomplicerad. Lärare med blandade uppfattningar som menade att undervisning 

bör bedrivas både utifrån traditionell undervisning men även genom gruppdiskussioner och 

verkliga upplevelser, valde till större del bedriva traditionell undervisning. Flertal 

begränsningar kunde urskiljas som en orsak till att deras uppfattningar inte sammanföll med 

deras undervisningspraktik. De begränsningar de framhöll var bland annat brist på utrustning, 

att det var för många elever i samma klass, att följa läromedelsböckerna men även genom 

yttre påtryckningar att hinna med som mycket som möjligt under deras arbetstid (Mansour, 

2013). Klassrumsmiljön hade även stor påverkan på lärares val av undervisningspraktik och 

traditionella undervisningsmetoder ansåg vara mer okomplicerad att genomföra. Hur läraren 

väljer att bedriva undervisningspraktiken menar Mansour (2013) även grundas på lärarens 

tidigare utbildning men även vilka erfarenheter hon eller han har sedan tidigare, både från 

yrkeslivet men även utifrån dess privatliv. Även den pedagogiska styrning inom 

skolverksamheten har en inverkan på lärarens val av undervisningspraktik. 

  

Glackin (2016) valde utifrån sin studie att undersöka relationen mellan lärares uppfattningar 

kring undervisning utanför skolbyggnaden med deras pedagogiska undervisningspraktik. 

Undersökningen visade att lärare som var framgångsrika att undervisa utanför skolbyggnaden, 
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värderade det autentiska klassrummets möjligheter i högre grad. Lärarna såg elevernas 

möjligheter att där undersöka verkliga föremål för att därefter beskriva och förklara dem. 

Eleverna fick därigenom större insikt kring naturvetenskap och kunde även relatera det till det 

verkliga livet. Lärare som genomförde traditionell undervisning uppfattade 

utomhusundervisningen som en plats där eleverna fick uppleva roliga aktiviteter och att det 

skapade ett större engagemang hos eleverna. Dessa lärare kunde dock i större utsträckning 

identifiera hinder med sådan undervisning och att det skulle kräva mycket administrativ tid av 

läraren (Glackin, 2016). 

  

För att skapa framgångsrik undervisning är det för verksamheten men även för samhället 

avgörande att förstå hur lärares uppfattningar påverkar deras undervisningspraktik. Skillnader 

kommer annars bestå mellan de lärare som undervisar utomhus och de som inte gör det 

(Thomson & Gregory, 2013 i Glackin, 2016). Om lärares uppfattningar kring framgångsrik 

undervisning inte överensstämmer med dess undervisningspraktik är det något som hindrar 

läraren att följa dessa uppfattningar. Idag finns begränsad forskning som undersöker 

sambandet mellan lärares uppfattningar och dess praktik, något som enligt Glackin (2016) bör 

prioriteras. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att identifiera lärares och rektorers val av undervisningsmiljö i 

ämnet biologi med inriktning årskurs 4-6, samt hur deras val överensstämmer med deras 

uppfattningar var undervisning bör bedrivas. Denna undersökning vill ge svar på följande 

frågeställningar:  

 

 Var undervisning bör genomföras samt var undervisning genomförs i verksamheten 

enligt lärare och rektorer, utifrån utvalda syften samt centralt innehåll från läroplanen i 

ämnet biologi?  

 

 Vilka begränsningar anser lärare och rektorer att det finns gällande deras val av 

undervisningsmiljö och hur kan de/dessa minska?  
 

 Vilka möjligheter skapas enligt lärare och rektorer om begränsningarna minskar? 
 

2 METOD 
I detta avsnitt kommer studiens metod och genomförande att presenteras något som görs 

utifrån fyra utvalda kategorier; urval, datainsamlingsmetoder, procedur och analysmetoder.  

2.1 Urval 

Totalt tillfrågades 15 skolor från två kommuner i mellan Sverige att delta i undersökningen. 

Syftet var från början att endast rikta undersökningen till en kommun, men då jag upplevde ett 

stort bortfall efter att endast en kommun tillfrågats, kontaktades fler skolor inom 

grannkommunen. Dock var det ingen av dessa skolor som deltog. Av totalt 23 respondenter 

som tillfrågades att delta i undersökningen, valde 8 lärare samt 5 rektorer att delta i 

enkätundersökningen. 4 av lärarna samt 3 av rektorerna deltog därefter i de kompletterande 

intervjuerna. Lärarna och rektorerna som deltog i undersökningen var jämt fördelar på de 

deltagande skolorna. Undersökningen riktades till undervisande lärare i ämnet biologi med 
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inriktning årskurs 4-6, oberoende på innehav av lärarlegitimation. Rektorerna som tillfrågades 

var verksamma på det tillfrågade skolorna. 

 

Förfrågan om deltagande gjordes genom en första kontakt med rektorerna i kommunernas 

skolor. Epostadresser samlades där in till de lärare som undervisade i ämnet biologi med 

inriktning på årskurs 4-6, därefter skickades en förfrågan om deltagande till dem. Enkäterna 

genomfördes digitalt av både lärare och rektorer. I slutet av enkäten fick de en förfrågan om 

deltagande till en kompletterande intervju och de respondenter som godtog detta kontaktades 

senare för en intervju. Urvalet gjordes i huvudsak utifrån målstyrt urval och sekundärt genom 

ett snöbollsurval (Bryman, 2008). Genom ett målstyrt urval vill forskaren skapa 

överrensstämmelse mellan urvalsgruppen och forskningsfrågorna. Vid ett snöbollsurval tar 

forskaren kontakt med ett mindre antal respondenter som är relevanta för undersökningens 

teman, i detta fall rektorerna, och att genom dem komma i kontakt med fler respondenter.  

 

För att minska bortfallet i undersökningen kontaktades rektorerna via telefon. Det var flertal 

av dem som inte svarade och de kontaktades istället via mail, något som var mer 

framgångsrikt då alla rektorer svarade. Dock var det svårare att därefter få kontakt med varje 

enskild lärare, men även att upprätthålla vidare kontakt med några av rektorerna. Bortfallet i 

enkätundersökningen blev relativt stort. Som nämndes tidigare riktades undersökningen från 

början till endast en kommun då valet av metod föll på enkäter och komplitterande intervjuer 

med syfte att genomföra tillsammans med respondenterna. Eftersom bortfallet blev relativt 

stort, tillfrågades även skolor från grannkommunen, dock var det ingen av dessa skolor som 

valde att delta i undersökningen. Bortfallet kan bero på lärares och rektorers brist på tid, då 

flertal av respondenterna tackade nej till deltagande då undersökningen var under samma 

period som elevernas utvecklingssamtal men även andra aktiviteter inom verksamheten.  

 

Bryman (2008) belyser de etiska principerna gällande respondenternas konfidentialitet, 

integritet samt identitet. De olika principer han nämner är nyttjandekravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt informationskravet. För att uppfylla informationskravet 

kontaktades alla lärare och rektorer enskilt för att få information kring studiens syfte, dess 

undersökningsmetoder samt en förfrågan om deltagande. Beslut om att delta skulle därför 

endast fattas av individen och inte av rektorerna. De lärare och rektorer som godkände 

deltagande i enkätundersökningen fick innan genomförandet en vidare information gällande 

undersökningens syfte, dess undersökningsmetoder samt bakgrundsinformation kring 

undersökningsområdet (bilaga 2). Deltagarna i undersökningen informerades även i enkäten 

kring dess samtycke till deltagande och att de när som helst kunde avbryta om de så önskade 

(bilaga 2).  

 

För att de medverkandes anonymitet ska tillgodoses bör forskaren använda sig av kodnycklar 

och att svaren då maskeras och anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2017). Jag valde därför att ge 

varje lärare en personlig kontrollsiffra vid enkätundersökningen. De skrevs ner i ett 

systematiskt schema innehållande lärarnas och rektorernas namn och skola. Genom att göra 

på detta sätt, gav det mig möjligheten att under intervjun även vara medveten om vad de olika 

respondenterna svarat och på så sätt få mer urtömmande svar utifrån den individuella 

respondenten. Kravet på konfidentialitet kunde därför uppfyllas, då respondenternas 

personuppgifter var kopplade till en kontrollsiffra, något som endast var känt av mig. Dessa 

uppgifter förvarades under studiens gång på ett sådant sätt så ingen annan kunde ta del av det. 

Information kring respondenternas konfidentialitet gavs innan enkätens genomförande, både 

via mail men även genom informationsbrevet i enkäten (bilaga 2). Nyttjandekravet uppfyllds 

då insamlat materialet förvarades ofrånkomligt från andra och att i slutet av examensarbetet 
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samla in och arkivera materialet i högskolans arkiv. Respondenterna informerades kring 

nyttjandekravet innan enkätundersökningen samt innan intervjuerna (bilaga 2, bilaga 3). 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Den metodologiska ansatsen som använts i denna studie är fenomenografisk, med syfte att 

identifiera uppfattningar gällande lärares och rektorers val av undervisningsmiljö och hur 

dessa uppfattningar står i relation till dess undervisningspraktik. En studie med ett 

fenomenografiskt perspektiv har som syfte att se hur människor tolkar och betraktar världen 

men även att förstå innebörden av människas beteenden för att skapa mening i världen 

(Bryman, 2008).  Människor upplever sin omvärld på så många varierande sätt, därför avser 

denna undersökning att identifiera åtskiljande teman kring lärares och rektorers val av 

undervisningsmiljö och hur de står i relation till deras uppfattningar kring olika 

undervisningsmiljöer. Szczepanski (2008) menar att de pedagogiska och didaktiska val 

läraren gör är beroende av de föreställningar och uppfattningar hon eller han har kring sin 

omvärld. Lärares och rektorers val av undervisningsmiljö kan följaktligen se ut på så många 

olika sätt.  

 

Undersökningen baseras på metodtriangulering för att inhämta information ifrån flera källor. 

Det genomfördes utifrån en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, i detta fall 

enkäter som huvudmetod och semistrukturerade intervjuer som komplement. Att använda 

metodtriangulering och en kombination mellan traditionella kvalitativa och kvantitativa 

metoder anser Bryman (2008) att källorna kan bestyrka varandra. Han menar att en sådan 

kombination av metoder kan göras med fördel om undersökningen kan få ett oväntat resultat. 

Om den ena ansatsen leder fram till ett oväntat resultat, kan det förstås och tolkas utifrån den 

andra ansatsen. Syftet med valet av metodtriangulering gjordes utifrån en förhoppning om att  

 

Enkäter som insamlingsmetod valdes för att få en så bred information som möjligt gällande 

lärares och rektorers uppfattningar och val av undervisningsmiljö. Frågorna i enkäten berörde 

frågeställningen var lärare och rektorer anser att undervisning bör bedrivas samt vart 

undervisning genomförs, utifrån de valda syften och centrala innehåll som studien baseras på 

(bilaga 5). Om deras svar om var undervisning bör bedrivas inte stämmer överens med var 

den genomförs, ställdes följdfrågor i enkäten vad som begränsade dem att inte genomföra 

undervisning på den plats de önskar, hur dessa begränsningar kan minska men även vilka 

möjligheter som skapas i och med denna minskning. På detta sätt besvarades 

frågeställningarna vilka begränsningar som finns gällande lärares och rektorers val av 

undervisningsmilj,  hur de kan minska men även vilka möjligheter som skapas i och med 

minskningen. De semistrukruterande kompletterande intervjuerna upprättades efter 

enkätundersökningens genomförande med syfte att utifrån svaren i enkäterna skapa samtal 

mellan respondenterna och informanten. Intervjuerna kunde på så sätt utgå ifrån 

respondentens specifika svar då deras enkätsvar fanns med vid genomförandet av intervjun. 

Utifrån intrevjufrågorna (bilaga 1) kunde respondenterna påvisa variationer av åsikter kring 

resultaten men även att få mer urtömmande svar gällande lärarnas och rektorers uppfattningar 

och val av undervisningsmiljö.     

2.3 Procedur 

Vid insamlingen av data till undersökning började jag med att kontakta kommunens rektorer 

via telefon, med syfte att skapa en personlig kontakt men även att minska bortfallet då mail i 

stor utsträckning kan undvikas. Få rektorer svarade och en förfrågan om deltagande och 

information kring undersökningen skickades istället via mail.  
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Enkäten var från början i pappersformat. Syfte med det var att få möjlighet att åka ut och 

besöka verksamheterna men även vara med vid genomförandet av enkäten, för att besvara 

eventuella frågor som kunde uppstå. Under kontakten med rektorerna ansåg några av dem att 

besök ute i verksamheten skulle bli svårt då de hade begränsat med tid. De efterfrågade 

istället en digital enkät, därför beslutade jag att göra om enkäten till digital version utifrån ett 

liknade format. Rektorerna som ville göra enkäten digitalt fick den via mail medan tid 

bokades med de rektorer som godtog genomförande i verksamheten. Alla enkäter fylldes i 

digitalt för att få allt material samlat. Rektorerna vidarebefordrade mailadresser till de lärare 

som undervisade inom biologi med inriktning årskurs 4-6. En förfrågan skickades ut till 

lärarna med information kring undersökningens syfte samt om det fanns möjlighet att komma 

ut till verksamheten och genomföra enkäten. De informerades även att enkäten kunde skickas 

ut digitalt om besök inte var möjligt. Jag bokade tid med de lärare som godkände deltagande i 

verksamheten och skickade ut enkäten via mail till de som ville göra den digitalt.  

 

Lärarna och rektorerna fick i slutet av enkäten förfrågan om deltagande i en kompletterande 

intervju. Efter att enkäterna var besvarade kunde jag urskilja de lärare och rektorer som 

godkände det. Ett informationsbrev (bilaga 3) skickades ut med en förfrågan om vilken dag 

som skulle passa för genomförandet av intervjun. Utifrån resultatet i enkätsvaren, 

genomfördes individuella intervjuer i de verksamheter där lärarna och rektorerna var 

verksamma. Samma intervjufrågor (bilaga 1) ställdes till alla respondenter och de spelades in 

samt transkriberades.  

2.4 Analysmetoder 

Insamlingen av data genomfördes i huvudsak via enkäter, som därefter kompletterades med 

semistrukturerade intervjuer. Data analyserades därefter utifrån en innehållsanalys. Bryman 

(2008) anser att en innehållsanalys genomförs med fördel vid analyser av texter och 

dokument, för att på ett systematiskt sätt kvantifiera innehållet med syfte att identifiera olika 

åtskiljande teman i det material som ska analyseras.  

  

Analys av data från enkäterna och de semistrukturerade intervjuerna genomfördes i flera steg. 

Svaren med fasta svarsalternativ i enkäten strukturerades i ett kvantitativt kodningsschema 

med syfte att göra data överskådlig samt att förenkla processen att urskilja åtskiljande teman i 

respondenternas svar. De öppna svarsalternativen i enkäten strukturerades även de utifrån 

åtskiljande teman som gick att identifiera utifrån deras svar. Bryman (2008) anser att genom 

en innehållsanalys behöver forskaren utgå från ett tolkande perspektiv. Mer djupgående frågor 

om vad det är som sker, blir därför nödvändigt med syfte att utforska det som ligger under 

ytan. I enighet med honom, valde jag att komplettera enkäterna med semistrukturerade 

intervjuer. Syfte med det var att få mer uttömmande svar från respondenterna, utifrån ett 

kvantitativa kodningsschemat och de åtskiljande teman som identifierats i de öppna frågorna i 

enkäterna. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flertal gånger. Data från 

intervjuerna strukturerades utifrån åtskiljande teman som respondenterna valde att belysa. 

 

 

3 RESULTAT 

Syftet med denna studie var att identifiera lärare och rektorers val av undervisningsmiljö i 

ämnet biologi samt hur deras val sammanfaller med deras uppfattningar kring var 

undervisning bör bedrivas. Jag har i denna del sammanställt och sammanfattat resultatet med 

utgångspunkt från studiens frågeställningar och syfte. Resultatet är strukturerat utifrån 
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rubriker med utgångspunkt ur de frågeställningar som denna studie baseras på. Under dessa 

rubriker kommer åtskiljande teman mellan lärare och rektorers enkätsvar att presenteras. 

Intervjusvaren kompletterar dessa resultat löpande genom texten men även genom utskrivna 

citat med syfte att få mer uttömmande svar och skapa en större bakgrund gällande resultatet i 

enkäten.  

3.1 Var undervisning bör bedrivas, samt var den bedrivs enligt lärare och 

rektorer. 

Utifrån svaren i enkäterna gick det att urskilja att en betydande del av lärarna och rektorerna 

är överens om att undervisning med fördel bör bedrivas både innanför samt utanför 

skolbyggnaden, utifrån de utvalda syften samt centrala innehåll ur läroplanen för grundskolan 

(Bilaga 5). Rektorerna och lärarna var även eniga om att undervisning bör ske i större 

utsträckning utanför skolbyggnaden utifrån alla syften och centrala innehåll. Enkäterna visade 

även att de flesta lärare och rektorer ansåg att det centrala innehållet “några historiska och 

nutida upptäckter inom biologiområdet” undervisas innanför skolbyggnaden. Lärarnas och 

rektorernas kommentar till detta var genom de kompletterande intervjuerna (Bilaga 4, fråga 

1), att det kan bero på olika begränsningar inom verksamheten. En utav dessa begränsningar 

som både rektorer och lärare nämner i intervjuerna är okunskap om hur detta centrala innehåll 

kan implementeras genom undervisning utanför skolbygganden. 

  

“Ja men det kanske har med rubriken att göra, några historiska och nutida 

upptäckter. Då kanske det finns någonting att läsa så, så man kanske inte gör 

kopplingen, att det finns någon koppling utomhus med det är mycket lättare bara 

att ta det teoretiskt sådära (lärare 1)”. 

“De kanske inte har tillräcklig koll på, hur skulle man kunna göra? För jag tror att 

kunskapen inte är tillräckligt stor (rektor 1)”. 

  

Både lärare och rektorer framhåller även i intervjuerna (Bilaga 4, fråga 1) okunskap kring 

närområdet och samhället som finns runt omkring skolan, som en begränsning till att 

undervisning inte sker i större utsträckning utanför skolbyggnaden, utifrån detta centrala 

innehåll. För att undervisning skall ske i större utsträckning utanför skolbyggnaden, menar 

lärarna i större utsträckning än rektorerna att de är beroende av att det finns något i 

omgivningen utanför som går att använda i undervisningen. Under intervjuerna framhåller 

lärare och rektorer att valet av undervisningsmiljö är beroende av var skolan är belägen 

någonstans i landet. Om skolan ligger nära anslutning till natur eller om det finns tillgång till 

specifikt uppbyggda uteklassrum. De belyser även brist på transportmöjligheter till museum 

och dylikt då några av dessa skolor ligger på landsbygden, långt från städerna där sådana 

aktiviteter ofta anordnas. De anser att stadens storlek även har betydelse då det ofta i mindre 

städer inte finns så mycket aktiviteter anordnade för skolverksamheten. Dock anser rektorerna 

att lärare kan sakna kunskaper kring aktiviteter ute i samhället men även ute i naturen som är 

möjliga att implementera i undervisningen. 

 

“Jag tänker lite sådär till exempel, vad har vi för möjligheter att ta del av det 

samhälle här som vi inte kan använda i just det ändamålet, tänker jag litegrann. 

Det kanske man inte har riktigt koll på, hur man skulle kunna göra (rektor 1)”. 
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3.2 Begränsningar gällande val av undervisningsmiljö 

Lärare och rektorer är eniga om att undervisning idag bör ske i större utsträckning utanför 

skolbyggnaden, utifrån de utvalda syften samt centrala innehåll från läroplanen i ämnet 

biologi (Bilaga 5). De begränsningsområden som var gemensamma mellan lärare och rektorer 

utifrån alla syften och centrala innehåll var att undervisning utanför skolbyggnaden ansågs 

vara mer tidskrävande (Tabell 1).  

 

“Jag har förutsättningar men det tar liksom tid att ta sig dit och ta sig [...] tillbaka 

igen (lärare 2)”. 

”Det är väl den berömda tiden där då (rektor 4)”. 

Under intervjuerna med rektorerna där bristen på tid diskuterades, valde de att understryka att 

tidsbristen egentligen handlar om prioriteringar i lärares vardag. De menar att om lärare 

förbättrar sina prioriteringar av arbetstid, kommer detta skapa tid för en inkludering av 

undervisning utanför skolbyggnaden. En av rektorerna menar att tid alltid är ett samtalsämne 

hos lärare och att tiden inte räcker till för att förflytta undervisningen utanför skolbygganden. 

Rektorn menar att lärare istället bör fokusera på hur de skall möjliggöra dessa prioriteringar 

av sin vardag, istället för att kontinuerligt diskutera samt understryka tidsbristen.  

 

Om undervisning bedrivs utanför skolbyggnaden kan detta skapa stor otrygghet för många 

elever, något som både lärare och rektorer ser som begränsande till att undervisning inte sker 

utanför skolbyggnaden (Tabell 1). Genom intervjuerna berättar både lärare och rektorer att 

flertal elever som vistas i skolan lider av psykisk eller fysisk ohälsa, något som påverkar deras 

förmåga att vistas i andra miljöer än i klassrummet innanför skolbyggnaden. De menar att 

dessa elever mår bra av att undervisas inom tydliga ramar samt på ett med strukturerat sätt, 

något som i större utsträckning genomförs innanför skolbyggnaden. Eleven behöver då inte 

känna en stress över att vistas i en annan miljö som är mer öppen och fri för eleven, där de 

lättare kan tappa kontrollen över sitt agerande. 

 

“Jag kan tycka att en begränsning är att elever som behöver väldigt fasta ramar 

och tydlighet kan ha svårt att vistas sig utanför klassrummet därför att det blir 

otryggt även om man gör en massa anpassningar, och även om det, eh, finns 

vuxenresurser med så kan det vara svårt, och få dem att fungera på ett bra sätt 

liksom, och möta som på ett bra sätt (lärare 9).” 

“Sen tror jag tyvärr att det är många barn nu behöver, eh, vad ska jag säga, ett rum 

och liksom stänger, så det inte blir så stort för dom (rektor 4).” 

Flertal lärare belyste tillgänglighet av platser utanför skolbygganden som en begränsning till 

att undervisning inte sker i större utsträckning i dessa miljöer. Dock var detta inget rektorerna 

valde att kommentera (Tabell 1). När jag under intervjuerna frågade vad dessa skillnader 

kunde bero på (Bilaga 1, fråga 3) svarade lärarna och rektorerna att tillgänglighet kan tolkas 

på olika sätt bland lärare och rektorer. Några menar att platsen utanför skolbyggnaden ligger 

efter tröskeln, nära tillgänglig, medan andra tänker längre bort från skolbyggnaden och där 

med mer otillgänglig. En av lärarna belyste lärarnas och rektorernas olika uppdrag inom 

verksamheten, som en påverkande faktor till dessa skillnader mellan uppfattningar gällande 

tillgänglighet. Lärarna med sitt pedagogiska uppdrag är de som har kännedom gällande vad 
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som fungerar, respektive inte i undervisningen, utifrån den specifika elevgruppen. Medan 

rektorerna är de som ser möjligheterna och visionerna för elevers möjligheter till lärande och 

då inte har samma insyn i hur elevgrupperna eller förhållandena ser ut i klassen. 

 

“Ja men jag tänker det att, återigen, är vi liksom på olika nivåer. Vi är ju här i 

verksamheten och vet ju precis hur det funkar, och vi kan ju till och med 

reflektera över det här, att man har någonstans att gå eller vara [...] Att man 

kanske tänker att man skulle vilja med det är för långt bort eller, alltså det finns 

med i våra tankar, men rektor som inte direkt är insatt i arbetet, kanske inte ens 

tänkt tanken att, tänker jag, att man liksom inte dragit det hela vägen (lärare 2)”.   

Lärarna identifierade utifrån deras svar i enkäten sex olika begränsningsområden till att 

undervisning inte sker i större utsträckning utanför skolbyggnaden, medan rektorerna kunde 

framhålla betydligt färre områden (Tabell 1). Genom intervjuerna berättar lärarna att detta till 

viss del kan bero på lärares och rektorers olika uppdrag inom skolverksamheten. De anser att 

lärarna är de som är närmast eleverna och ser vad som är möjligt och/eller omöjligt för den 

specifika elevgruppen. Rektorerna är inte ute i undervisningen i lika stor utsträckning och har 

därigenom inte samma insikter hur grupperna och eleverna fungerar i olika sammanhang. De 

menar att rektorerna är de som ska vara visionären för skolverksamheten och kan på så sätt 

skapa ett önsketänkande för hur verksamheten ska vara, utan insikt hur det egentligen ser ut i 

elevgrupperna. 

 

“Det är ju jag som ska få det att funka. Jag behöver inte vara en idéspruta, utan 

man ska ju få allt att funka och då kan man ju liksom sina elever (lärare 2)”. 

När jag frågade rektorerna vad skillnaderna mellan antalet belysta begräsningar av lärare och 

rektorer kunde bero på menar de att rektorerna kanske brister i deras förmåga att vara insatt i 

klassrumspraktiken. De belyser vikten av att sådan insikt i elevgrupperna för att skapa 

möjligheter för lärare att undervisa på annan plats än skolbyggnaden. Dock menar en av 

rektorerna att dessa skillnader kan bero på att lärare låsta i sitt sätt att tänka kring 

undervisning och att de kan fastna vid invanda arbetssätt, istället för att utveckla sin 

undervisning.  

“Jag tror att lärare är lite låsta ibland [...] om man ser till möjligheter och hinder. 

[...] Jag tror man är fast vid lite det man har gjort (rektor 1)”.  

 

Lärare Rektorer 

Tidskrävande: Tidskrävande, att frakta sig till en plats tar tid (6). 

Tidskrävande att andra upplägg på undervisningen (2).  Slopa 

timplan, tar även mycket tid med transport om man ska lite längre 

bort (9). 

Tidskrävande: 
Inskolningsperiod i tänket (5). 

Tid(3). 

 

Otrygghet: Kan tappa vissa elever då ramarna inte är alls lika 

tydliga som de i klassrummet, t.ex. bänken i klassrummet begränsar 

(2). Måste förberedas mycket innan för att klara av situationen (9). 

Svårt att ta klara av elever med särskilda behov om man är ensam 

vuxen (12). 

Otrygghet: En del barn känner 

stor trygghet till 

skolbyggnaden, klassrummet 

ger en samlande effekt (4). 
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Brist på kunskaper: Inte tillräckligt med kunskap (2). Närhet: Närhet till olika 

miljöer  

Problem med transport: Svårt att ta sig någonstans, dåliga 

transportmöjligheter(6). 

Inga begränsningar: (2) (1) 

 

Tillgängliggöra: Skolan lägger mer resurser på resor/Utöka 

bussturerna till och från skolan. (7) Begränsningar i utemiljö 

på skolan: Uteklassrum eller lämplig plats nära skolan, utanför 

dörren (9). Ekonomi måste finnas pengar för att t.ex. göra 

studiebesök eller att aktiviteter blir billigare (9). 

 

Prioritera: Få det gjort (10).   

Väder: Det kan bli omständigt om det är dåligt väder (1).  

 
Tabell 1. Begränsningar gällande miljöombyte till undervisning utanför skolbyggnaden enligt lärare och rektorer 

utifrån enkätens öppna frågeställningar. Siffrorna i parentes är respondenternas personliga kontrollsiffra.  

 

3.3 Vad behöver göras för att undervisning skall ske i större utsträckning på 

annan plats än skolbyggnaden. 

Enkätens öppna frågeställning kring vad som kan göras för att undervisning skall ske i större 

utsträckning utanför skolbyggnaden (bilaga 4), framhöll lärare och rektorer flertal 

gemensamma områden (Tabell 2). Lärarna och rektorerna belyser vikten av ett fungerande 

pedagogiskt ledarskap i verksamheten. Lärare anser att skolan bör scanna av vilka möjligheter 

det finns att genomföra undervisning utanför skolbyggnaden. Rektorerna belyser vikten av att 

de tillsammans med lärare ska samtala om vikten av varierande arbetsmetoder. Utifrån 

intervjuerna framför rektorerna att de under dessa pedagogiska samtal kan diskutera vilka 

möjligheter som finns för att genomföra ett miljöombyte samt hur ett sådant arbete skall 

organiseras. Rektorerna och lärarna framhåller vikten av planering för att möjliggöra 

undervisning utanför skolbyggnaden. Lärarna anser att gemensam planering gör det lättare att 

hjälpa varandra och att även se över hur skoldagen kan omorganiseras för att genomföra ett 

miljöombyte. Det ämnesövergripande arbetet bör även prioriteras enligt rektorer.  

 

Lärare och rektorer är eniga om att lärare måste vara mer beslutsamma gällande ett 

miljöombyte, för att undervisning utanför skolbyggnaden ska ske i större utsträckning (Tabell 

2). De framför genom intervjuerna att det kan finnas svårigheter med att endast lita på 

beslutsamhet hos den individuella läraren, då det lätt kan rinna ut i sanden. Dock menar de 

flesta lärare att de till viss del bör lita på lärares beslutsamhet då detta är avgörande för deras 

motivation till att genomföra ett sådant miljöombyte. Det finns även en enighet mellan lärare 

och rektorers åsikter att verksamheten måste skapa förutsättningar för fortbildning inom 

verksamheten (Tabell 2), då det behövdes mer kunskaper gällande hur de kan möjliggöra 

undervisning utanför skolbyggnaden utifrån läroplanens syften samt centrala innehåll. 

 

”Det behövs fortbildning, nätverk runt omkring dom, och se vilka bra sätt man skulle kunna 

jobba. Det tror jag att det är bra… (rektor 4)”. 
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Lärare Rektor 

Pedagogiskt ledarskap: Dokumentera och 

scanna av vilka möjligheter som finns (10).  

Pedagogiskt ledarskap: Prata med 

personalen om vikten av varierande 

arbetsmetoder(4).  

 

Planering: Planering och framförhållning(2) 

Gemensam planering med kollegor, lättare att 

kunna hjälpa varandra (12). 

 

Planering: Schemalägga miljöombyte så 

det blir systematiskt (1). Organisera 

skoldagen på annat sätt (3) arbeta 

ämnesövergripande (2). 

Beslutsamhet: Bestämma sig och vara trägen, 

göra det till vanlig del av undervisningen (2). 

Försöka förlägga undervisningen utanför 

skolbyggnaden (6). 

Beslutsamhet: Se möjligheterna (5). Tänk 

stort istället för begränsande (2). 

Fortbildning: Bjuda in någon som kan 

inspirera (7). 

Fortbildning: Fortbildning för inspiration 

(4). 

Förberedd: Vara garderad och beredd på att 

vara ute (2). 

 

Ekonomi: Så att man kan göra studiebesök 

(9). Lägger mer resurser på resor, utöka 

bussturer till och från skolan (7).  

 

 
Tabell 2. Vad som bör göras för att ett miljöombyte ska ske i större utsträckning utanför skolbyggnaden utifrån 

enkätens öppna frågeställningar. Siffrorna i parentes är respondenternas personliga kontrollsiffra.   

 

3.4 Vilka möjligheter skapas genom en minskning av begränsningar 

Utifrån enkäten anser lärare och rektorer att undervisning bör ske i större utsträckning utanför 

skolbyggnaden. De menar även att ett sådant miljöombyte bör ske av flera olika anledningar. 

Lärare och rektorer framhåller att ett sådant miljöombyte kan skapa en verklig förståelse hos 

eleverna kring den värld de lever i (Tabell 3). Utifrån intervjuerna visar de en enighet om att 

miljöombytet skapar en känsla av sammanhang för eleverna och på ett sådant sätt kan befästa 

kunskaper, då de får ta del av olika lärostilar. De menar även att ett sådant miljöombyte 

möjliggör att närmiljön tas tillvara (Tabell 3). 

  

Rektorerna väljer i enkäten att belysa elevernas möjligheter till lärande samt att fler elever kan 

tillgodoses, som en bidragande effekt till ett utökande av undervisning på annan plats än 

skolbyggnaden. Detta är inget lärarna direkt har kommenterat i enkäten, utan deras val av 

framhållna områden är mer inriktat på förståelse av innehållet ur läroplanen (Tabell 3). När 

jag under intervjuerna frågade lärarna och rektorerna vad denna skillnad kan bero på (bilaga 

4, fråga 4) angav de skillnaden mellan lärares och rektorers olika uppdrag. De menar att 

rektorernas arbete i större utsträckning handlar om att skapa förutsättningar för att alla barn 

skall nå så långt som möjligt i sitt lärande. Men även att de skall skapa en skolverksamhet 

anpassad för alla barn, oberoende av vem eleverna är. Lärarnas uppdrag och ansvar som 
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pedagog handlar i större utsträckning om att hitta ett sätt att undervisa som passar den 

specifika eleven, med syfte att förankra det innehåll som står i läroplanen.  De framhåller även 

att deras skilda uppdrag går hand i hand och att de är samverkande mellan varandra. 

Rektorerna har det övergripande ansvaret att skapa förutsättningar för alla elevers lärande. 

Dock är det läraren som är närmst eleven och i större utsträckning kan se vilka sätt att 

undervisa som fungerar för den specifika eleven. De måste därför arbeta tillsammans för att 

skapa de bästa förutsättningarna för eleven att lyckas i skolan. 

 

“Man har ju målen, man har bedömning, man har betyg, man har omdömen, man 

har sånna här saker och hur skall jag få in det här i ett barn utan att jag har kolla 

på att det hamnar både där, och där, och där och där, och där (rektor 1).  

“Det är väl ingen motsättning [...] Alla elevers rätt till lärande kan hos mig tolkas, 

går jag ut nu så blir det kaos! Och vad blir det då med alla elevers rätt till lärande? 

Kan en lärare uppleva det som. Tror jag. Utan man kanske tror att man får mer 

struktur och lugn och ro och då lär sig fler i klassrummet, även om det blir mer 

abstrakt […] Då kan man få in det rektorerna menar (lärare 1)”.  

  

Lärare Rektor 

Verklig förståelse kring omvärlden: Eleverna utökar 

sin förståelse då eleverna får undervisas i klassrummet 

men även utanför. Möta miljön på riktigt, genom t.ex. 

studiebesök (6). Studiebesök, 

naturen/upplevelsebaserat lärande (7) Undervisningen 

blir verklighetsförankrad (1). 

Verklig förståelse kring 

omvärlden: Känna och uppleva 

naturen gynnar elevers lärande(4) 

lättare för eleverna att koppla teori 

till verklighet, genom att få se, 

uppleva och upptäcka (2). 

Ta tillvara på närmiljön: (10)  

 

Ta tillvara på närområdet: Ta 

tillvara på resurser i natur och 

samhälle(5). 

Knyter ihop säcken: Sätter moment i större 

sammanhang (2). Befäster kunskaper mer eftersom 

man lär på andra sätt, olika lärostilar (7). 

Knyter ihop säcken: “Röda 

tråden” känsla av sammanhang 

(5). 

Motivation och engagemang: (2) Skapa möjlighet för lärande hos 

alla elever: Fler som får 

möjlighet att nå läroplanens mål, 

visa vad de kan (1) . 

 Tillgodose fler elever: genom 

vistelse på annan plats än 

skolbyggnaden (1) . 

 
Tabell 3. Varför undervisning bör bedrivas i större utsträckning utanför skolbygganden utifrån enkätens öppna 

frågeställningar. Siffrorna i parentes är respondenternas personliga kontrollsiffra. 
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3.5 Sammanfattning av resultat 

Lärare och rektorer är överrens om att undervisning bör genomföras både innanför och 

utanför skolbyggnaden. De är även eniga om att undervisning bör bedrivas i större 

utsträckning utanför skolbyggnaden utifrån alla syften och centrala innehåll. Lärare och 

rektorer anser att det centrala innehållet ”några historiska och nutida upptäckter inom 

biologiområdet” undervisades innanför skolbyggnaden. De begränsningar som identifierades 

är enligt lärare och rektorer okunskap hos lärare om vilka möjligheter närområdet och 

samhället har att erbjuda. De belyste även begränsningar som okunskap hur detta centrala 

innehåll kan implementeras utanför skolbyggnaden och att skolan geografisk utgångspunkt 

har betydelse för om skolan kan bedriva undervisning utanför skolbygganden. En ytterligare 

begränsning de framhåller är tillgängligheten till aktiviteter i städerna som ofta blir begränsad 

på landsbygden och där städerna är mindre finns det begränsat urval med aktiviteter riktade 

till skolverksamheten.  

 

Lärare och rektorer är överrens om att undervisning bör ske i större utsträckning utanför 

skolbyggnaden. De belyser i undersökningen flertal begränsningsområden som var 

gemensamma för lärare och rektorer utifrån alla syften och centrala innehåll från läroplanen. 

Dessa var tillgänglighet till annan plats än skolbyggnaden, brist på tid eller genomförande av 

korrekta prioriteringar hos lärare, men även att flertal elever blir otrygga vid ett miljöombyte. 

Lärarna nämner betydligt fler begränsningar än rektorerna. Lärarna och rektorerna menar att 

det kan bero på deras olika uppdrag inom skolverksamheten. För att minska begränsningarna 

inom verksamheten menar lärare och rektorer att det bör prioritera det pedagogiska arbetet i 

verksamheten genom att till exempel ha gemensamma diskussioner om vikten av varierade 

arbetsmetoder och att scanna av vilka möjligheter som finns att undervisa utanför 

skolbyggnaden. Även att schemalägga och planera in miljöombyte samt att skapa en större 

beslutsamhet hos lärarna kring miljöbytet anses som avgörande.  

 

Lärare och rektorer anser att de möjligheterna som kan skapas genom ett utökande av 

undervisning utanför skolbyggnaden är att eleverna får en verklig förståelse kring sin omvärld 

utifrån det innehåll som undervisas, något som även skapar känsla av sammanhang. De menar 

att fler elevers behov kan tillgodoses och fler får också möjlighet att nå läroplanens mål. 

Rektorerna framhöll att utökad undervisning utanför skolbyggnaden skapar större 

förutsättningar för fler elever att lära sig, medan lärarna istället belyser att eleverna skapar en 

djupare kunskaper och förståelser för innehållet i undervisningen. Lärarna och rektorer menar 

att dessa synsätt inte är motsägande utan att de är samverkande med varandra, utifrån de olika 

uppdrag lärare och rektorer har. Rektor med sitt uppdrag att skapa förutsättningar för alla 

elevers lärande medan läraren är de som är närmast eleverna och beslutar gällande hur dessa 

förutsättningar kan skapas utifrån den specifika eleven och vad det är som skall undervisas.  

 

4 DISKUSSION 
Syftet me denna studie är att undersöka lärares och rektorers uppfattningar kring deras av av 

undervisningsmiljön innanför och utanför skolbyggande samt om deras uppfattningar 

sammanfaller med deras undervisningspraktik. Utifrån denna diskussionsdel kommer följande 

fyra olika avsnitt att beröras; Sammanfattning, tillförlitlighet, teoretisk tolkning och förslag 

till fortsatt forskning/praktisk tillämpning. Här kommer den teoretiska bakgrunden vävas 

samman med det resultat som gick att urskilja i undersökningen för att få svar på de tre 

frågeställningar som denna studie baseras på. 
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4.1 Sammanfattning av resultaten 

Lärare och rektorer är eniga om att undervisning bör ske både utanför och innanför 

skolbyggnaden, dock anser de att undervisning utanför skolbyggnaden bör ske i större 

utsträckning. Lärares och rektorers uppfattningar gällande var undervisning bör bedrivas 

sammanfaller därför inte med deras praktik. Lärare och rektorerna väljer att belysa flertal 

begränsningar till att undervisning inte sker i den utsträckning de önskar. Dessa är okunskap 

kring närområdet, hur sådan undervisning ska bedrivas rent praktiskt, brist på tid men även att 

problematiska beteende kan skapas hos de elever med svårigheter för miljöombyten.  

 

För att undervisning ska ske i större utsträckning utanför skolbygganden, anser lärarna och 

rektorerna att det pedagogiska arbetet bör förbättras. Schemaläggningar, gemensamma 

planeringar och fortbildning ökar enligt dem förutsättningarna för att ett miljöombyte ska ske. 

Lärares beslutsamhet anser både lärare och rektorer är en avgörande faktor för att möjliggöra 

undervisning utanför skolbyggnaden. De bör vara mer trägna och göra undervisningen utanför 

skolbyggnaden till en vanlig del av undervisningen.  Om begränsningarna skulle minska och 

undervisningen utanför skolbyggnaden ökar kan det bidra till att eleverna utökar sin förståelse 

för biologi. Genom verkliga upplevelser av natur, men även andra miljöer, kan de få uppleva 

dem på riktigt och på så sätt utöka sin förståelse för den. Eleverna kan genom en kombination 

av undervisning innanför och utanför skolbyggnaden få möjlighet att använda de teoretiska 

kunskaperna de talar kring i klassrummet, för att därefter sätta dem i relation till dess verkliga 

miljö utanför. Att undervisas utifrån varierade arbetsformer, får fler elever att ta del utav 

innehållet i undervisningen och på så sätt få möjlighet att nå kunskapskraven för ämnet 

biologi.  

4.2  Tillförlitlighet 

Syftet med denna studie var att skapa mer kunskap kring lärares och rektorers val gällande 

undervisningsmiljön innanför och utanför skolbyggnaden och hur deras val sammanfaller med 

deras uppfattningar om var undervisning bör bedrivas. På detta sätt kan lärare och rektorer 

utifrån denna studie bli medveten om relationer mellan uppfattningar och den verkliga 

undervisningspraktiken inom skolans verksamhet. Finns det uppfattningar inom verksamheten 

som inte stämmer överens med undervisningspraktiken finns det faktorer som påverkar att en 

sådan positiv relation inte kan uppstå. Genom att identifiera relationer mellan lärares och 

rektorers uppfattningar till den pedagogiska praktiken kan skolverksamheter få utökad 

kunskap kring området och på så sätt utveckla verksamheten till att lärares och rektorers 

uppfattningar istället kan samverka med deras praktik. 

  

Viktiga begrepp som forskare måste ta hänsyn till vid olika typer av studier är reabilitet och 

validitet.  Johansson och Svedner (2010) beskriver att begreppet reabilitet betyder 

noggrannhet vid en mätning. De menar att ”på samma sätt som en tumstock är ett instrument 

för att mäta föremåls längder är enkäter, intervjuer och observationer instrument för att mäta 

uppfattningar och beteenden (2010, s.95). Om ett mätinstrument har en hög grad av 

noggrannhet går det att få samma resultat vid upprepade mätningar. Frågorna i enkäten var 

formulerade utifrån läroplanen för de årskurser och det ämne undersökningen riktades sig till. 

Frågorna i enkäten och intervjuerna var konstruerade på lika sätt för alla respondenter. På så 

sätt var det möjligt att jämföra resultaten från de olika respondenterna mellan varandra.  

Avsikten med frågorna i både enkäten och intervjuerna var att göra dem så välformulerade 

som möjligt, för att skapa en ökad säkerhet att frågorna tolkades på liknande sätt av lärare och 

rektorer. Detta är i enighet med Bryman (2008) som menar att vid formulering av frågor till 
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olika undersökningar, ska det i sådan liten utsträckning som möjligt finnas allt för öppna 

frågor. Under intervjuerna ställdes samma frågor till alla respondenter, något som skapade 

möjlighet att jämföra svaren mellan lärare och rektorer.  

 

En pilotstudie genomfördes av både enkäten samt intervjuerna med en lärare som tidigare 

undervisat inom biologi med inriktning årskurs 4-6. Vi kunde tillsammans redigera frågorna 

och därmed minska möjligheterna att frågorna kunde misstolkas eller vara svåra att förstå av 

respondenterna. Jag kunde även efter pilotundersökningar säkerställa att 

undersökningsfrågorna besvarades och undersökningen i sin helhet därför skulle hålla.    

 

Bryman (2008) beskriver vikten av validitet i en undersökning. Validitet är huruvida en eller 

flera indikatorer verkligen mäter det som ska mätas (Bryman 2008). Enkätundersökningen 

och intervjuerna genomfördes av lärare som undervisade i årskurs 4-6 inom ämnet biologi 

samt av rektorer som arbetade på dessa skolor. Detta urval stödjer därför trovärdigheten i 

resultatet då det finns en överenstämmelse mellan urvalsgruppen och den grupp som faktisk 

ska undersökas. Dock blev det ett stort bortfall då endast 13 av 23 respondenter valde att delta 

i undersökningen. Bryman (2008) har funnit att enkäter kan innebära ett stort bortfall i olika 

studier, något som kan påverka skevheten i ett resultat och på sätt få konsekvenser på 

resultatets validitet. Dock är detta av större vikt vid studier där respondenterna är 

slumpmässigt utvalda. Urvalet i denna studie gjordes primärt genom ett målstyrt urval och 

sekundärt genom ett snöbollsurval. Lärare och rektorer som valdes ut att delta uppfyllde 

studiens kriterer, att lärarena undervisade i ämnet biologi inom årskurs 4-6 och att rektorerna 

skulle vara verksamma inom dessa verksamheter, något som gör dem representativa för 

studien.  

 

Några responder valde att godta förfrågan om att komma ut till verksamheten och genomföra 

enkäten tillsammans med mig. Det kan tyda på ett intresse och engagemang för att utföra 

enkäten på ett så bra sätt som möjligt. De respondenter som istället vald att utför den enskilt 

kan därigenom ha ett bistande intresse för undersökning då de inte valde att godta ett besök i 

verksamheten. Dock valde de ändå att delta, något som kan tyda på ett visst intresse. Varför 

bortfallet på icke deltagande respondenter blev stort kan bero på lärarnas brist på tid, något 

som respondenterna själv valde att påvisa som en orsak utifrån kontakten med dem angående 

deltagandet i undersökningen. 

 

En skevhet som gick att identifiera utifrån resultatet i enkäterna var hur lärarna tolkade frasen 

annan plats än skolbygganden. Lärare och rektorer som arbetade i de skolor som var belägen 

ute på landsbygden och/eller med avstånd från en större stad valde i större utsträckning att 

belysa begränsningar som problem med transport både i enkäterna och intervjuerna. De lärare 

och rektorer som arbetade på skolor som var mer centrala, nära en större stad, belyste inte 

denna begräsning i samma utsträckning. Frasen kan därför av några respondenter på 

landsbygden tolkas att de måste åka iväg någon annanstans för att undervisa utanför 

skolbygganden. Respondenterna som fanns mer centralt tolkade utanför skolbygganden som 

något de finner direkt utanför skolbyggnadens dörrar.  

 

Skolverket (2014) menar att lärares uppfattningar gällande pedagogik och didaktik är formade 

av bland annat lärares tidigare utbildning men även av olika erfarenheter genom livet. De 

menar att det därför kan finnas stora variationer av uppfattningar hos lärare inom olika 

verksamheter, beroende på hur arbetet med hur bland annat kompetensutveckling har 

genomförts. Detta kan därför variera mellan skolor, lärare och rektorer beroende på tidigare 

erfarenheter och utbildning. Detta hade enligt mig varit intressant att undersöka, för att se hur 
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lärares och rektorers attityder stämmer överens och skiljs åt beroende på tidigare utbildning 

och erfarenheter kring varierande undervisningsmiljöer. Denna studie tog inte hänsyn till 

varken tidigare erfarenhet eller utbildning kring varierande undervisningsmiljöer då urvalet 

till denna studie då hade blivit allt för begränsat, då studien riktades till en mindre kommun i 

mellan Sverige. Studien riktades till verksamma lärare som undervisar i biologi. De har därför 

uppfattningar om hur de vill bedriva sin undervisning, hur den bedrivs och vad som påverkar 

deras val av undervisningsmiljö. Rektorerna i verksamheterna var vid undersökningen 

verksamma på de utvalda skolorna och bör på så sätt ha uppfattningar över hur det 

pedagogiska arbetet som bedrivs i deras verksamhet samt hur det bedrivs. Dock menar 

Pennlett och Lindstöm (2016) att det inte alltid så lätt att uppfatta och tolka sig själv i den 

egna praktiken, något som enligt mig kan skapa en viss skevhet i resultatet. 

 

Alla respondenter hade inte möjlighet att göra enkäten tillsammans med mig och kunde därför 

inte direkt ställa frågor om oklarheter skulle uppstå. Dock informerades de innan 

genomförandet att de kunde kontakta mig om frågor skulle uppstå. Resultatet kan därför ha en 

viss grad av skevhet om respondenterna kände sig osäker kring någon av frågeställningarna i 

enkäten och då heller inte valde att höra av sig. Frågorna kan därför ha tolkats fel trots mina 

försök att göra frågorna så tydliga som möjligt, något som kan ha påverkat resultatet. Vid 

genomförandet av dessa enkäterna, kan den omkringvarande miljön även haft påverkan på 

resultatet, dock är detta svårt att styrka eftersom dessa lärare och rektorer ville göra enkäten 

utan mig. De enkäter som genomfördes ute i verksamheten, gjordes på platser som lärarna och 

rektorerna kände var bäst lämpade. Miljön bör därför inte ha påverkat resultatet vid dessa 

tillfällen. Intervjuerna genomfördes på liknande sätt med alla respondenter. Dock intervjuades 

de vid separata tillfällen i miljöer som respondenterna kände sig lugn och trygg i. 

4.3 Teoretisk tolkning 

I denna del kommer resultatet vävas samman med litteratur och tidigare forskning som finns 

kring lärares uppfattningar av undervisningsmiljöer och hur deras uppfattningar står i relation 

till deras val av undervisningsmiljö. Den teoretiska tolkningen kommer att delas upp utifrån 

studiens frågeställningar. 

  

4.3.1 Var undervisning bör genomföras och var den genomförs i verksamheten 
Lärarna och rektorerna visar sig eniga om att undervisning bör bedrivas både innanför och 

utanför skolbyggnaden. Dock menar de att undervisning utanför skolbyggnaden bör ske i 

större utsträckning då det har flertal positiva effekter på bland annat elevernas lärande. Denna 

studie påvisar därför inget positivt samband mellan lärares och rektorers uppfattningar kring 

var undervisning enligt dem bör bedrivas och vart undervisningen genomförs. Denna relation 

mellan uppfattningar och undervisningspraktik är i linje med Manosur´s (2013) studie.  Den 

visade att lärare valde att bedriva traditionell undervisning, istället för att följa deras 

uppfattningar om att lärande sker på bästa sätt utifrån både traditionell undervisning och 

undervisning där eleverna får arbeta i grupp och utifrån verkliga händelser.  

 

Skolverket (2014) menar att lärares uppfattningar är formade över tid av bland annat lärares 

tidigare eleverfarenheter, livserfarenheter men även genom återkoppling från kollegor. De 

anser även att lärares pedagogiska uppfattningar påverkar hur läraren väljer att bedriva den 

pedagogiska praktiken. Dock visar denna studie att lärares uppfattningar inte alltid är 

förankrade i den pedagogiska praktik de bedriver. Uppfattningar och undervisningspraktik 

kan därför vara åtskilda, beroende på hur lärare och rektorer ser på bland annat elevgruppen. 

Lärarna och rektorerna i denna studie menar att det finns vissa elever som inte kan hantera en 
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annan undervisningsmiljö än den innanför skolbyggnaden, något som bidrar till att lärarna 

istället väljer att undervisa innanför skolbygganden. 

 

4.3.2 Begränsningar gällande val av undervisningsmiljö 
Lärarna och rektorerna i denna studie belyser flertal begränsningar som orsak till att deras val 

av undervisningsmiljö inte sammanfaller med deras uppfattningar och att undervisning 

utanför skolbygganden därför inte bedrevs i den utsträckning de önskade. En gemensam 

begränsning som både lärare och rektorer benämner var brist på tid då det bland annat tar lång 

tid att frakta eleverna mellan olika platser. Att uppleva utomhusundervisning som mer 

tidskrävande än traditionell undervisning innanför skolbygganden sammanfaller med 

Fägerstams (2012) studie där lärarna framhåller tid som en begränsning till att undervisning 

utanför skolbygganden inte prioriteras. Rektorerna i denna studie menar att det egentligen inte 

handlar om tid utan prioriteringar av arbetstid. Om korrekta omprioriteringar genomförs 

skulle det enligt dem möjliggöra undervisning utanför skolbyggnaden.  

 

Okunskaper hur undervisning utanför skolbyggnaden ska bedrivas framhåller lärarna och 

rektorerna även som begränsningar, något som sammanfaller med Smith-Sebasto et al. (1997) 

som även dem belyser lärares begränsade kunskper om hur de ska undervisa utanför 

skolbygganden något som enligt Ferry (1995, i Carrier, 2009) få dem att känna att 

undervisning blir ineffektiv. Okunnighet kring undervisning utanför skolbyggnaden kan skapa 

osäkerhet hos lärare, något som kan påverka lärares självförtroende negativt och därför bidrar 

till att de inte väljer att undervisa utanför skolbyggnaden (Fägerstam, 2012). Carrier (2009) 

belyser även hur lärarstudenter känner osäkerhet över sin förmåga att undervisa utanför 

skolbyggnaden. De upplever rädsla över vad som kan inträffa där, då de sedan tidigare endast 

har erfarenheter av traditionell undervisning innanför skolbyggnaden. För att ett miljöombyte 

ska ske är lärare i behov av fortbildning (Carrier, 2009), något som går i linje med vad lärarna 

och rektorerna uttryckt i denna undersökning. De menar att de behöver få inspiration till hur 

de ska bedriva undervisning utanför skolbyggnaden utifrån läroplanens syften och innehåll för 

ämnet biologi.  

 

Att välja klassrummet innanför skolbyggnaden menar lärare och rektorer i denna studie kan 

underlätta deras undervisning. Det finns elever som tappar koncentration utanför 

skolbyggnaden då ramarna inte är lika tydliga som det innanför skolbyggnaden. Både lärare 

och rektorer i denna studie menar att många barn lider av fysisk och psykisk ohälsa, något 

som påverkar deras förmåga att hantera deras agerande. Dessa elever kräver mycket 

förberedelser för att kunna vistas utomhus, något som tar mycket tid och resurser menar 

lärarna. Denna tolkning stödjs av Szczepanski (2008) som menar att många lärare väljer att 

vistas innanför klassrummet, då det av dem anses som mer tekniskt utrustat med även att det 

minimerar chanserna att något okontrollerbart ska hända.   

 

Lärarna och rektorerna i denna studie menar att problematiska elever mår bra av att 

undervisas inom tydliga och strukturerade arbetsformer, något som i större utsträckning finns 

innanför skolbyggnaden. Lärarna menar att skolbänken blir en tydlig och fast ram för eleven, 

som gör att hon eller han lättare kan ha kontroll över sitt arbetet. Klassrummets tydliga ramar 

är även i linje med Carlgren (1997) som menar att klimatet i klassrum kan upplevas som mer 

tydligt av många elever, gällande vilka krav lärare ställer på eleverna och hur arbetet ska gå 

till. Lärarens roll i ett sådant klassrum är att kontrollera och organisera elevernas arbete 

(1997) samt att de disciplinära förväntningar som läraren har på eleverna också är tydliga för 

dem (Stevenson et al., 1992, i Lopez & Santos, 2013). 
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Läroplanens mål ställer höga krav på verksamheten att alla elever ska nå kunskapskraven i 

läroplanen (Skolverket 2014). Läraren ska själv tolka och konkretisera dem för eleverna 

genom varierande arbetsformer men får själv välja var undervisning ska bedrivas utifrån dess 

verksamhet (2017). Lärarna och rektorerna i denna undersökning vill erbjuda eleverna en 

större variation av arbetsmetoder genom att välja undervisning utanför skolbyggnaden, men 

på grund av de begränsningar som finns inom verksamheten har det inte varit möjligt att 

genomföra. Det får dem att istället välja undervisning innanför skolbyggnaden under mer 

traditionella undervisningsformer, motiverat med att deras främsta uppgift är att eleverna ska 

nå kunskapskraven i läroplanen. Ur en sådan aspekt väger därför läroplanens mål tyngre än att 

läraren kan undervisa utifrån de uppfattningar hon eller han har kring var framgångsrik 

undervisning enligt dem bör bedrivas.   

 

Det gemensamma pedagogiska arbetet att möjliggöra undervisning utanför skolbyggnaden 

visar sig genom denna studie vara bristfälligt mellan lärare och rektorer då de påvisar skilda 

synsätt kring de begränsningar som finns gällande undervisning utanför skolbyggnaden. 

Lärarna belyser betydligt fler begränsningar än rektorerna, något som enligt lärarna kan bero 

på lärares och rektorers olika uppdrag inom verksamheten. Läraren är de som är närmst 

eleverna och kan urskilja vad som är möjligt att genomföra utifrån den specifika elevgruppen. 

Rektorerna har enligt lärarna en roll som visionär för hur verksamheten bör arbeta men även 

att de inte i lika stor utsträckning som lärarna har insikt i klassrumspraktiken, något som även 

rektorerna är eniga med lärarna om. Detta går därför inte i linje med Skolverket (2014) som 

menar att rektorer bör vara förtrogen med den dagliga praktiken, något som ses som en 

nyckelfaktor för ett fungerande pedagogiskt ledarskap.  

 

4.3.3 Vad behöver göras för att ett miljöombyte ska ske 
Skolverket (2014) menar att rektorn tillsammans med de anställda inom verksamheten bör 

driva olika pedagogiska frågor och att det pedagogiska arbetet i huvudsak bör styras av rektor 

och att det är en nyckelfaktor till framgångsrik skolutveckling. De understryker även vikten 

av att rektor som pedagogisk ledare bör föra en dialog med sina medarbetare med syfte att 

skapa möjlighet för alla elevers lärande (2014).  Den pedagogiska styrningen i verksamheten 

har enligt Mansour (2013) inverkan på lärares val av undervisningspraktik. Lärarna och 

rektorerna i denna studie anser att arbetet med det pedagogiska ledarskapet bör prioriteras för 

att undervisning utanför skolbyggnaden ska ske i större utsträckning. Lärarna menar att 

skolan bör scanna av möjligheterna till att bedriva undervisning utanför skolbyggnaden, 

medan rektorerna menar att de tillsammans med lärarna behöver samtala om vikten av 

varierande arbetsformer. 

 

För att undervisning utanför skolbyggnaden ska ske i större utsträckning, anser både lärare 

och rektorer att lärare bör bli mer beslutsamma om att bedriva undervisning utanför 

skolbyggnaden. De menar att lärarna måste vara mer ihärdiga i sina försök att undervisa 

utanför skolbyggnaden och även göra det till en naturlig del av undervisningen. Färgerstams 

(2012) studie visade att lärare som kontinuerligt arbetat med utomhusundervisning började 

urskilja fler fördelar med sådan undervisning. Disciplinära svårigheter uppstod i 

undervisningen, likt det lärarna också upplever som begränsningar i denna studie. Fägerstam 

(2012) anser att eleverna är i behov av en introduktionsperiod där disciplinära beteenden kan 

uppstå men att det genom en introduktion får lära sig hur de går agerar i en sådan miljö. Detta 

sammanfaller även med en av rektorernas attityder kring vikten av introduktionsarbete för att 

möjliggöra undervisning utanför skolbygganden.  
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4.3.4 Möjligheter med minskning av begräsningar 
Lärarna och rektorerna är eniga om att undervisning utanför skolbygganden bör genomföras i 

större utsträckning då de har en vilja om att följa deras uppfattningar kring 

utomhusundervisningens möjligheter för barnens lärande. Om ett sådant miljöombyte skulle 

ske, har lärarna och rektorerna uppfattningar om att eleverna skapar en verklig förståelse för 

sin omvärld. De teoretiska kunskaperna inne i klassrummet skulle då gå att förankra till något 

verkligt utanför skolbyggnaden. Det kan göras genom bland annat studiebesök men även i den 

natur som finns i närområdet. Detta går i linje med Szczepanski (2008) som menar att 

varierande undervisning som kombinerar teoretisk inomhusundervisning med praktisk 

utomhusundervisning, möjliggör en konkret koppling mellan de teoretiska kunskaperna och 

verkligheten. Även Dewey (Säljö, 2012) ansåg att undervisning bör variera, innanför och 

utanför skolbyggnaden då en växelverkan mellan teori och praktik i autentiska 

miljöer underlättar för fler elever att ta till sig innehållet i undervisningen. Rektorerna i denna 

studie framhåller att varierande undervisning innanför och utanför skolbyggnaden tillåter 

eleverna att ta del av varierade inlärningsmetoder. På så sätt får fler elever ta till sig av 

undervisningens innehåll för att nå kunskapskraven, något som också är i enighet med 

läroplanen (2017). De betonar där vikten av att eleverna får ta del av varierande arbetsformer 

för att nå målen för den specifika årskursen.  

 

4.4 Reflektion över resultatet och förslag till fortsatt forskning/praktisk 

tillämpning 

Resultatet i denna studie påvisar att lärares och rektorers uppfattningar av var undervisning 

bör bedrivas inte sammanfaller med deras undervisningspraktik. De anser att en variation 

mellan undervisningsmiljöer kan skapa flertal möjligheter för elevernas lärande, bland annat 

att det kan skapa en förståelse av innehållet som går att applicera på det verkliga livet. Att 

lärare och rektorer begränsas i arbetet att följa sina uppfattningar är bekymmersamt, då det är 

lärare och rektorer som ses som professionella yrkesutövare inom skolverksamheten där deras 

uppfattningar skapats utifrån tidigare erfarenheter och utbildning från deras yrkeskarriär. Att 

det även finns skillnader mellan lärares och rektorers uppfattningar om vad som begränsar 

dem till att undervisning inte sker i större utsträckning utanför skolbyggnaden, gör att det 

skapas två skilda synsätt mellan lärare och rektorer.  

 

Thomson & Gegory (2013, i Glackin, 2016) menar att om verksamheten ska skapa 

framgångsrik undervisning är det avgörande att förstå hur lärares uppfattningar påverkar deras 

undervisningspraktik. Därför anser jag att arbetet med att främja en positiv relation mellan 

uppfattningar och undervisningspraktiken är av stor vikt och bör belysas i skolverksamheten. 

Det är viktigt att lyfta fram bland annat vad som begränsar verksamheten till att inte lärare 

och rektorer kan följa de uppfattningar de har kring framgångsrik undervisning. 

 

Att även lärarstudenter enligt Carrier (2009) känner osäkerhet att undervisa utanför 

skolbyggnaden är enligt mig bekymmersamt. De ska efter sin lärarutbildning, likt mig, 

komma ut i yrkeslivet med fungerande metoder och strategier kring undervisning som de tagit 

till sig av i lärarutbildningen. Upplevs både rädsla och okunnighet att undervisa utanför 

skolbyggnaden kommer detta begränsa dem att genomföra undervisning i en sådan miljö. 

 

Relationen mellan en individs uppfattningar och hur de står i relation till hur hon eller han 

väljer att agera är inte något som endast går att applicera inom läraryrket. Det går enligt mig 

att förankra till alla slags yrken, där individen har en uppfattning om hur det specifika yrket 
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går till och om hon eller han väljer/kan följa dessa uppfattningar eller inte. Vad som sedan 

påverkar att uppfattningar sammanfaller eller inte sammanfaller med individens agerande går 

endast att undersöka utifrån det specifika yrket och urvalsgruppen. 

 

För vidare studier hade det varit intressant att undersöka relationen mellan lärares och 

rektorers uppfattningar gällande val av undervisningsmiljö och var de bedriver sin praktik av 

lärare och rektorer som arbetat kontinuerligt med varierande undervisningsmiljöer. Även 

studier som efterfrågar lärarnas och rektorernas tidigare utbildning av varierande 

undervisningsmiljö kan vara intressanta aspekter att undersöka. Sådana studier kan bidra till 

insikter i verksamheten vilka erfarenhet och utbildning verksamma lärare och rektorer har 

kring varierande undervisningsmiljöer och hur sådana kunskaper påverkar deras val av 

undervisningspraktik. De kan på så sätt utveckla kunskaper om relationenen mellan lärare och 

rektorers uppfattningar och deras val av undervisningspraktik med fokus på hur tidigare 

erfarenheter och utbildning påverkar denna relation.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor till lärare och rektorer 

 

Intervjufrågor 

 

1. Större delen av alla respondenter anser att det centrala innehållet “några historiska och 

nutida upptäckter inom biologiområdet” idag genomförs innanför skolbyggnaden. Vad 

gällande i detta centrala innehåll gör att undervisningen sker inom skolbyggnaden? 

 

2. Lärarna belyser i enkäten flertal olika begränsningar som orsak till att inte 

undervisning sker i större utsträckning utanför skolbyggnaden.  Rektorerna angav 

betydligt färre eller inga begränsningar. Vad kan dessa skillnader bero på? 

 

3. För att undervisning ska ske i större utsträckning utanför skolbyggnaden belyste 

lärarna bristen på tillgänglighet till annan plats. Dock var detta inget rektorerna 

kommenterat. Vad tänker du kring detta? 

 

4. Under frågan varför undervisning skall bedrivas i större utsträckning utanför 

skolbyggnaden väljer rektorerna att belysa alla elevers möjligheter till lärande medan 

lärarna betonar förståelsen av innehållet. Hur tänker du kring detta? Vad kan detta 

bero på? 

 

5. Utifrån de valda syften och centrala innehåll som finns i enkäten, anser större delen av 

rektorerna att undervisningen bedrivs innanför skolbyggnaden i mycket större 

utsträckning än lärarna. Hur kan det komma sig tror du? 
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Bilaga 2- Informationsbrev enkätundersökning 

 
Hej! 

Tack för att du som lärare/rektor väljer att delta i denna undersökning. 

 

Jag heter Johanna Nilsson och går sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning åk 

4-6. Jag skriver just nu mitt examensarbete där jag har valt att undersöka lärares och rektorers 

val av lärandemiljö i ämnet biologi.  

  

En central didaktisk och pedagogisk fråga lärare ställer sig vid planering av undervisning är 

var lärandet skall äga rum. Frågan gällande detta har blivit mer uppmärksammat idag genom 

att andra undervisningsformer har tagit större plats i den svenska skolan, däribland 

utomhusundervisning. Den svenska skolan idag bygger på mål och kriterier där läraren har 

som uppgift att tolka och konkretisera dessa för eleverna. Men även att utifrån 

undervisningen, skapa möjlighet för alla elever att nå kunskapskraven i läroplanen. De 

föreställningar och uppfattningar läraren har gällande undervisning och lärande påverkar hur 

han eller hon väljer att bedriva undervisningspraktiken. Med detta som bakgrund är syftet 

med denna studie att undersöka lärares och rektorers val av lärandemiljöer samt vad som 

påverkar dessa val. 

 

Denna enkät är en del av det material som kommer att samlas in i denna studie. Utifrån 

resultatet kommer även  4-6  intervjuer att genomföras med de lärare och rektorer som godtar 

detta. Alla respondenter kommer att få denna förfrågan i slutet av enkätundersökningen. 

Intervjuerna kommer att genomföras under v.8. 

       

Deltagandet i denna undersökning är helt frivillig och du har möjlighet att avbryta 

undersökningen om så önskas. Kontakta då mig så snart som möjligt. Alla uppgifter kommer 

att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter kommer att förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dessa. De uppgifter som samlas in kommer att 

arkiveras  i Högskolan i Gävles arkiv. För din kännedom kommer personuppgifter samt det 

insamlade materialet endast vara sökbart i detta arkiv, och du blir därför garanterad 

anonymitet i detta examensarbete. 

 

Tack på förhand! 

Johanna Nilsson 
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Bilaga 3- Informationsbrev intervju 

 

 
Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

Hej!  

Tack för att du vill medverka i en kompletterande intervju gällande lärares och rektorers val 

av lärandemiljö i ämnet biologi. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum under v. 9. Intervjun kommer att beröra det resultat som 

framkom i enkätundersökningen. Intervjun beräknas ta 10 minuter, det är viktigt att intervjun 

sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas ut i text. Om du inte vill att den ska spelas in kommer jag endast att föra anteckningar. 

Berätta då detta under intervjutillfället. 

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation 

till andra studerande inom grundlärarprogrammet samt i examensarbetet. När examensarbetet 

är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Har Du frågor är du välkommen att höra av dig till mig eller min handledare. 

 

 

Johanna Nilsson   Mikael Lönn 

Student    Lektor 

Ofk13jno@student.hig.se   mikael.lonn@hig.se  

073-8234060    072-5116322 
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Bilaga 4- Enkäts öppna frågor 

 
Om du vill undervisa mer ”innanför skolbyggnaden” besvara frågorna nedan.  

 
- Varför vill du undervisa mer i denna miljö? 

 

- Vilka begränsningar ser du med ett miljöombyte? 

 

- Vad anser du kan göras för att detta miljöombyte skall ske? 

 

 

Om du vill undervisa mer på ”utanför skolbyggnaden”, besvara frågorna nedan. 

 

- Varför vill du undervisa mer i denna miljö? 

 

- Vilka begränsningar ser du med ett miljöombyte? 

 

- Vad anser du kan göras för att detta miljöombyte skall ske? 
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Bilaga 5 – Utvalda syften och centrala innehåll från läroplanen för grundskolan i 

ämnet biologi, årskurs 4-6 

 

Syfte:  

 

o Eleven ges möjlighet att ställa frågor 

om naturen och människan utifrån elevnära upplevelser. 

 

o Eleven ges möjlighet att ställa frågor 

om naturen och människan utifrån aktuella händelser 

 

o Eleverna ges förutsättningar att genomföra systematiska undersökningar. 

 

o Eleverna utvecklar förtrogenhet om biologins begrepp modeller och teorier. 
 

 

Centralt innehåll: 

 

 

o Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för hållbar 

utveckling 

 

o Djurs, växters och andra organismers liv. 

 

o Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet. 

 

o Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och organiseras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33 

 

 

Bilaga 6- Enkätsvar 

Svarsalternativen i enkäten är kodade med bokstäverna  A, B och C i detta kodningsschema.  

A: Innanför skolbygganden 

B: Annan plats än skolbygganden 

C: Båda 

 

(Rektorernas svar på fråga 1 i enkäten: Vilken/vilka miljöer anser du är mest gynnsamma för elevens lärande 

gällande följande syften samt centralt innehåll från läroplanen i ämnet biologi?). 

 

 

(Lärarnas svar på fråga 1 i enkäten: : Vilken/vilka miljöer anser du är mest gynnsamma för elevens lärande 

gällande följande syften samt centralt innehåll från läroplanen i ämnet biologi?). 

 

Rektor: 

1. Eleven 
ges 
möjlighet att 
ställa frågor 
om naturen 
och 
människan 
utifrån 
elevnära 
upplevelser. 

1.Eleven 
ges 
möjlighet 
att ställa 
frågor om 
naturen och 
människan 
utifrån 
aktuella 
händelser. 

1.Eleverna ges 
förutsättningar 
att genomföra 
systematiska 
undersökningar. 

1.Eleverna 
utvecklar 
förtrogenhet 
om biologins 
begrepp, 
modeller och 
teorier. 

1.Människans 
beroende av 
och påverkan 
på naturen 
och vad detta 
innebär för 
hållbar 
utveckling. 

1.Djurs, 
växters och 
andra 
organismers 
liv. 

1.Några 
historiska och 
nutida 
upptäckter 
inom 
biologiområdet. 

1.Hur djur, 
växter och 
andra 
organismer 
kan 
identifieras, 
sorteras och 
organiseras. 

1 B C C C C C C C 

2 C C C C C C C C 

3 C C C C C C C C 

4 C C A C C C C C 

5 C C C A C C A C 

Lärare: 

1. Eleven 
ges 
möjlighet att 
ställa frågor 
om naturen 
och 
människan 
utifrån 
elevnära 
upplevelser. 

1.Eleven 
ges 
möjlighet 
att ställa 
frågor om 
naturen och 
människan 
utifrån 
aktuella 
händelser. 

1.Eleverna ges 
förutsättningar 
att genomföra 
systematiska 
undersökningar. 

1.Eleverna 
utvecklar 
förtrogenhet 
om biologins 
begrepp, 
modeller och 
teorier. 

1.Människans 
beroende av 
och påverkan 
på naturen och 
vad detta 
innebär för 
hållbar 
utveckling. 

1.Djurs, 
växters och 
andra 
organismers 
liv. 

1.Några 
historiska och 
nutida 
upptäckter inom 
biologiområdet. 

1.Hur djur, 
växter och 
andra 
organismer 
kan 
identifieras, 
sorteras och 
organiseras. 

1 C C C C C C C A 

2 C C C C C C C C 

6 C C C C C B A B 

7 C C A A A C A C 

8 C C C C C C A C 

9 C C C C C C C C 

10 A A C A A C A C 

12 C C C C C C C C 
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(Rektorernas svar på fråga 2 i enkäten: Var tror du undervisningen bedrivs idag i er verksamhet, utifrån följande 

syften samt centralt innehåll från läroplanen i ämnet biologi?) 

 

 

 

2.Eleven 
ges 
möjlighet att 
ställa frågor 
om naturen 
och 
människan 
utifrån 
elevnära 
upplevelser. 

2. Eleven 
ges 
möjlighet 
att ställa 
frågor om 
naturen 
och 
människan 
utifrån 
aktuella 
händelser. 

2. Eleverna ges 
förutsättningar 
att genomföra 
systematiska 
undersökningar. 

2. Eleverna 
utvecklar 
förtrogenhet 
om 
biologins 
begrepp, 
modeller 
och teorier. 

2.Människans 
beroende av och 
påverkan på 
naturen och vad 
detta innebär för 
hållbar 
utveckling. 

2. Djurs, 
växters och 
andra 
organismers 
liv. 

2.Några 
historiska och 
nutida 
upptäckter 
inom 
biologiområdet. 

2.Hur djur, 
växter och 
andra 
organismer 
kan 
identifieras, 
sorteras och 
organiseras. 

C C C C C C C C 

A A A A A C A C 

C C C A C B A C 

C C A A A C A C 

C C C C C C A C 

C C C C C C A C 

C C C C C C A C 

C C C C C C C C 

(Lärares svar på fråga 2 i enkäten: Var väljer du att bedriva din undervisning, utifrån följande syften samt 

centralt innehåll från läroplanen i ämnet biologi?) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Eleven 
ges 
möjlighet att 
ställa frågor 
om naturen 
och 
människan 
utifrån 
elevnära 
upplevelser. 

2. Eleven 
ges 
möjlighet att 
ställa frågor 
om naturen 
och 
människan 
utifrån 
aktuella 
händelser. 

2. 
Eleverna 
ges 
förutsättni
ngar att 
genomför
a 
systemati
ska 
undersök
ningar. 

2. Eleverna 
utvecklar 
förtrogenhet 
om biologins 
begrepp, 
modeller och 
teorier. 

2.Människa
ns 
beroende 
av och 
påverkan 
på naturen 
och vad 
detta 
innebär för 
hållbar 
utveckling. 

2. Djurs, 
växters och 
andra 
organismers 
liv. 

2.Några 
historiska och 
nutida 
upptäckter 
inom 
biologiområd
et. 

2.Hur djur, växter 
och andra 
organismer kan 
identifieras, 
sorteras och 
organiseras. 

A A A A A C A C 

A A A A A A A A 

C A C A A A A A 

C C A A C C A A 

C C C C C C C C 
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3 a Eleven 
ges 
möjlighet att 
ställa frågor 
om naturen 
och 
människan 
utifrån 
elevnära 
upplevelser. 

3 a. 
Eleven 
ges 
möjlighet 
att ställa 
frågor om 
naturen 
och 
människan 
utifrån 
aktuella 
händelser. 

3 a. Eleverna 
ges 
förutsättningar 
att genomföra 
systematiska 
undersökningar. 

3 a. 
Eleverna 
utvecklar 
förtrogenhet 
om 
biologins 
begrepp 
modeller 
och teorier. 

3a.Människans 
beroende av 
och påverkan 
på naturen och 
vad detta 
innebär för 
hållbar 
utveckling. 

3 a.Djurs, 
växters och 
andra 
organismers 
liv. 

3 a.Några 
historiska och 
nutida 
upptäckter 
inom 
biologiområdet. 

3 a.Hur djur, 
växter och 
andra 
organismer 
kan 
identifieras, 
sorteras och 
organiseras. 

C C C C C C C C 

C C C C C C C C 

C C C C C C C C 

C C C C C C C C 

C C C C C C C C 

(Rektorernas svar på fråga 3 a i enkäten: Bör undervisningen bedrivas mer i någon annan miljö än vad det gör 

idag?) 

 

 
 

(Lärarnas  svar på fråga 3 a i enkäten: Vill du undervisa mer i någon annan miljö än vad du gör idag?) 

 

 

 

3 a Eleven 
ges 
möjlighet att 
ställa frågor 
om naturen 
och 
människan 
utifrån 
elevnära 
upplevelser. 

3 a. 
Eleven 
ges 
möjlighet 
att ställa 
frågor om 
naturen 
och 
människan 
utifrån 
aktuella 
händelser. 

3 a. Eleverna 
ges 
förutsättningar 
att genomföra 
systematiska 
undersökningar. 

3 a. 
Eleverna 
utvecklar 
förtrogenhet 
om 
biologins 
begrepp 
modeller 
och teorier. 

3a.Människans 
beroende av 
och påverkan 
på naturen och 
vad detta 
innebär för 
hållbar 
utveckling. 

3 a.Djurs, 
växters och 
andra 
organismers 
liv. 

3 a.Några 
historiska och 
nutida 
upptäckter 
inom 
biologiområdet. 

3 a.Hur djur, 
växter och 
andra 
organismer 
kan 
identifieras, 
sorteras och 
organiseras. 

C C A C C C C A 

C C C C C C C C 

C C C C C C C C 

C C C C C C C C 

C C C 
     

C C C C C C C C 

C C C C C C C C 

C C C 
   

C 
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Bilaga 7- Enkät för lärare 

Detta är en illustration hur webenkäten såg ut då det ej fanns möjlighet att bifoga den. 
 

1. Vilken/vilka miljöer anser du är mest gynnsamma för elevens lärande 

gällande följande syften samt centralt innehåll från läroplanen i ämnet 

biologi? 
 
 

Syfte  

 
 

 

 

  

 

 

 

 
Centralt innehåll    

 
Innanför 

skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
Båda 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Innanför 

skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
Båda 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån elevnära 

upplevelser. 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån aktuella händelser. 

Eleverna ges 

förutsättningar att 

genomföra systematiska 

undersökningar. 

Eleverna utvecklar 

förtrogenhet om biologins 

begrepp modeller och 

teorier. 

 

Människans beroende av 

och påverkan på naturen 

och vad detta innebär för 

hållbar utveckling. 

 

Djurs, växters och andra 

organismers liv. 

 

Några historiska och 

nutida upptäckter inom 

biologiområdet. 

 

Hur djur, växter och andra 

organismer kan 

identifieras, sorteras och 

organiseras. 

 

N
å
g
r
a 
hi
st
o
ri
s
k
a 
o
c
h 
n
u
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2. Var väljer du att bedriva din undervisning, utifrån följande syften samt 

centralt innehåll från läroplanen i ämnet biologi?  
 
 
Syfte 
 

   
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll    
 

Innanför 
skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
Båda 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innanför 

skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
Båda 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån elevnära 

upplevelser. 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån aktuella händelser. 

 

Eleverna ges 

förutsättningar att 

genomföra systematiska 

undersökningar. 

 

Eleverna utvecklar 

förtrogenhet om biologins 

begrepp modeller och 

teorier. 

 

Människans beroende av 

och påverkan på naturen 

och vad detta innebär för 

hållbar utveckling. 

 

Djurs, växters och andra 

organismers liv. 

 

Några historiska och 

nutida upptäckter inom 

biologiområdet. 

 

Hur djur, växter och andra 

organismer kan 

identifieras, sorteras och 

organiseras. 

 

N
å
g
r
a 
hi
st
o
ri
s
k
a 
o
c
h 
n
u
ti
d
a 
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3 a. Vill du undervisa mer i någon annan miljö än vad du gör idag?  
 

 Syfte 
 

  

  
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll    
 

Innanför 
skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
 

 

 
Innanför 

skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån elevnära upplevelse. 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån aktuella händelser 

 

Eleverna ges förutsättningar 

att genomföra systematiska 

undersökningar. 

 

Eleverna utvecklar 

förtrogenhet om biologins 

begrepp modeller och 

teorier. 

 

Människans beroende av och 

påverkan på naturen och vad 

detta innebär för hållbar 

utveckling. 

 

Djurs, växters och andra 

organismers liv 

 

Några historiska och nutida 

upptäckter inom 

biologiområdet. 

 

Hur djur, växter och andra 

organismer kan identifieras, 

sorteras och organiseras.  

 

N
å
g
r
a 
hi
st
o
ri
s
k
a 
o
c
h 
n
u
ti
d
a 
u
p
p



 

 

3b. Om du vill undervisa mer ”innanför skolbyggnaden” besvara frågorna 

nedan.  
 

Varför vill du undervisa mer i denna miljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka begränsningar ser du med ett miljöombyte? 

 

 

 

Vad anser du kan göras för att detta miljöombyte skall ske? 
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3c. Om du vill undervisa mer på ”annan plats än skolbyggnaden”, besvara 

frågorna nedan. 

 
Varför vill du undervisa mer i denna miljö? 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka begränsningar ser du med ett miljöombyte? 
 

 

Vad anser du kan göras för att detta miljöombyte skall ske? 

 

 

 

Skriv din kontrollsiffra här:________________ 

 

Jag kan medverka i en kompletterande intervju  

 
Ja Nej 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 8- Enkät rektor 

Detta är en illustration hur webenkäten såg ut då det ej fanns möjlighet att bifoga den. 

 
1. Vilken/vilka miljöer anser du är mest gynnsamma för elevens lärande 

gällande följande syften samt centralt innehåll från läroplanen i ämnet 

biologi? 
 
 

Syfte  

 
 

 

 

  

 

 

 

 
Centralt innehåll    

 
Innanför 

skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
Båda 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Innanför 

skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
Båda 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån elevnära 

upplevelser. 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån aktuella händelser. 

Eleverna ges 

förutsättningar att 

genomföra systematiska 

undersökningar. 

Eleverna utvecklar 

förtrogenhet om biologins 

begrepp modeller och 

teorier. 

 

Människans beroende av 

och påverkan på naturen 

och vad detta innebär för 

hållbar utveckling. 

 

Djurs, växters och andra 

organismers liv. 

 

Några historiska och 

nutida upptäckter inom 

biologiområdet. 

 

Hur djur, växter och andra 

organismer kan 

identifieras, sorteras och 

organiseras. 

 

N
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r
a 
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ri
s
k
a 
o
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h 
n
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2. Var tror du undervisningen bedrivs idag i er verksamhet, utifrån följande 

syften samt centralt innehåll från läroplanen i ämnet biologi? 

 
 
Syfte 
 

   
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll    
 

Innanför 
skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
Båda 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innanför 

skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
Båda 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån elevnära 

upplevelser. 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån aktuella händelser. 

 

Eleverna ges 

förutsättningar att 

genomföra systematiska 

undersökningar. 

 

Eleverna utvecklar 

förtrogenhet om biologins 

begrepp modeller och 

teorier. 

 

Människans beroende av 

och påverkan på naturen 

och vad detta innebär för 

hållbar utveckling. 

 

Djurs, växters och andra 

organismers liv. 

 

Några historiska och 

nutida upptäckter inom 

biologiområdet. 

 

Hur djur, växter och andra 

organismer kan 

identifieras, sorteras och 

organiseras. 

 

N
å
g
r
a 
hi
st
o
ri
s
k
a 
o
c
h 
n
u
ti
d
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3 a. Bör undervisningen bedrivas mer i någon annan miljö än vad det gör idag? 

Kryssa i dessa nedan. 
 

 Syfte 
 

  

  
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll    
 

Innanför 
skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 
 

 

 

 
Innanför 

skolbyggnaden 

 
Annan plats än 
skolbyggnaden 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån elevnära upplevelse. 

 

Eleven ges möjlighet att 

ställa frågor 

om naturen och människan 

utifrån aktuella händelser 

 

Eleverna ges förutsättningar 

att genomföra systematiska 

undersökningar. 

 

Eleverna utvecklar 

förtrogenhet om biologins 

begrepp modeller och 

teorier. 

 

Människans beroende av och 

påverkan på naturen och vad 

detta innebär för hållbar 

utveckling. 

 

Djurs, växters och andra 

organismers liv 

 

Några historiska och nutida 

upptäckter inom 

biologiområdet. 

 

Hur djur, växter och andra 

organismer kan identifieras, 

sorteras och organiseras.  

 

N
å
g
r
a 
hi
st
o
ri
s
k
a 
o
c
h 
n
u
ti
d
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3 b. Anser du att det bör bedrivas mer undervisning ”innanför skolbyggnaden” 

besvara frågorna nedan. 
 

Varför bör det undervisas mer i denna miljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka begränsningar ser du med ett miljöombyte? 

 

 

 

Vad anser du kan göras för att detta miljöombyte skall ske? 
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3 c. Anser du att det bör bedrivas mer undervisning på ”annan plats än 

skolbyggnaden”, besvara frågorna nedan. 
 

Varför bör det undervisas mer i denna miljö? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka begränsningar ser du med ett miljöombyte? 

 

 

 

Vad anser du kan göras för att detta miljöombyte skall ske? 

 

 

Skriv din kontrollsiffra här:________________ 

 

Jag kan medverka i en kompletterande intervju  

 
Ja Nej 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


