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Sammanfattning
Syftet med studien var att ta reda på lärares syn inom biologiundervisning. Syftet var även att
undersöka och få en djupare förståelse för undervisning av biologi inomhus respektive
utomhus i F-3 och därmed bidra till att befästa förståelse för elevers intressen inom biologi,
samt lärares didaktiska synsätt i ämnet. För att genomföra studien valdes en kvalitativ
intervjumetod. I undersökningen ingick sex F-3 lärare ifrån tre skolor som var belägna i Östra
Mellansverige. Denna studie visade att lärarna hade bättre samarbete med vårdnadshavare än
kollegorna emellan. Studien visade även att det fanns en tvist om elevers upplevelser av
inomhus-och utomhusbiologi, samt att teori bör föreligga praktik. De generella slutsatserna av
studien var att stora grupper av elever var ett hinder för utomhusbiologiundervisning. En mer
intrikat slutsats var att trots deltagarnas negativa upplevelser av biologi ifrån sin tidigare
skolundervisning, så fanns det en positiv bild av att undervisa elever inom biologi för att
bevara naturen och ge elever verktyg för en hållbar natur. En annan reflektion från
respondenterna var att det är vi lärare som skapar undervisning, vi är ansvariga för hur
undervisning upplevs av elever och ansvaret ligger hos lärarna att göra lektionerna intressanta.
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INLEDNING
Skolan är en arena som alla passerar någon gång under sitt liv. I Sverige är skolan obligatorisk
för alla och därmed har vi minnen från skolverksamheter (Liedman, 2017). Minnena kan vara
positiva och negativa, de kan ha väckt intresse men också olust. Vi minns en del saker som
har gett oss aha-upplevelser men vi har även mött på obehag och meningslöshet i skolan
(Lindström & Pennlert, 2016).

Inriktning
Att rikta in sig på biologiundervisning var tack vare min egen tid i grundskolan. Under hela
min skolgång har jag fått biologiundervisning teoretiskt, ofta i narrativ form och jag har
knappt några bra minnen ifrån undervisningen. Med lärarutbildningen har jag fått upp ögonen
för att reflektera kring just det teoretiska arbetssättet och min uppfattning är att det sker
alldeles för lite verklighetsanpassad biologiundervisning i skolverksamheter.
Inriktningen biologiundervisning berodde även på att ämnet var mer aktuellt än någonsin. Om
våra kommande generationer skulle ha tillgång till naturen så krävs det att lärare i
skolverksamheter arbetar för en hållbar utveckling (Björneloo, 2007 & 2011). Lärare måste
också ha didaktiska färdigheter för att kunna arbeta med elever i naturvetenskapliga ämnen,
och framför allt inom biologi (Helldén, 2015; Hattie, 2012; Håkansson & Sundberg 2012).
Vidare krävs att lärare har ämnesdidaktiska kompetenser, social kompetens, professionalitet
och allmändidaktisk kompetens (Zetterqvist, 2003; Lindström & Pennlert, 2016).
Björneloo (2007 & 2011) hävdade att framtiden med hållbar utvecklingen vilar på lärarnas
axlar, oavsett om vi inser det eller inte. Vidare menar Björneloo (2011) att en hållbar
utveckling är det som uttrycks som vardagliga behov i form av, - mat, arbete, utbildning och
det individer behöver i framtiden. Hållbar utveckling som innebär att ”tillgodose dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”
(Helldén, 2015 s.237). Bildning ger möjligheter till utbildning och utbildning anses vara en av
byggstenarna för hållbar utveckling (Björneloo, 2007 & 2011; Dewey, 2009; Keene, 2003;
Liedman, 2017). Kunskap om naturen ger individer en värdefull insikt om att ta hand om-och
bevara den. För att uppnå denna insikt behöver elever och lärare kunskaper om en hållbar
utveckling och man både nyttjar och bevarar naturresurser (Gulliksson, 2018; Björklund,
2014).

Önskemål
Med examensarbetet hade jag som önskemål om ta reda på hur det såg ut med praktisk och
teoretisk biologiundervisning i F-3. Kanske var resultatet lite annorlunda jämfört med mina
egna biologiupplevelser från skolan, som ägde rum för ca 20 år sedan. Trots att Sverige har
goda naturtillgångar för biologiundervisning så undervisas biologi sällan ute på fält
(Danielsson, Andersson, Gullberg, Hussénius & Scantlebury, 2016). Med mitt examensarbete
inom biologi hade jag som önskemål att belysa viktiga aspekter inom ämnet. Jag önskade
även lyfta fram positiva och negativa aspekter vad gällde teoretisk och praktisk
biologiundervisning. Ytterligare en aspekt som jag ville utforska var om det fanns svårigheter
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kring utomhusbiologi. Hur såg i så fall dessa svårigheter eller begränsningar ut för lärarna
och/eller för eleverna?
Syftet med mitt examensarbete var att få en djupare förståelse för utomhus-och
inomhusbiologi, samt att ta reda på hur undervisning i biologi kan se ut i F-3 när det gäller
undervisning av biologi inomhus respektive utomhus.
Mitt önskemål är att belysa en hållbar utveckling för att utveckla min egen förståelse inom
ämnet biologi för kommande yrke som lärare,- genom att ta reda på befintliga lärarens syn på
biologiundervisning. Ett ytterligare önskemål är att kartlägga om undervisning av biologi är
av teoretisk eller praktisk natur och om mina förutfattade meningar stämmer överens med
dagens biologiundervisning i F-3, eftersom mina tidigare upplevelser av biologiundervisning
till största delen bestod av att läsa och skriva faktatexter.

Bakgrund
Av Skolverket (2018) framgick det att elever med biologiundervisning skall få möjligheter till
samtal, samt dialog med lärare och kamrater. Vidare framgick det att med
biologiundervisning skall elever få möjlighet till utforskande och att deras kreativitet
inkluderas i lärande praktik. För att detta mål ska uppnås behöver lärare ha didaktiska
färdigheter och förmågor till att se nytt i lärandepraktik (Hattie, 2012; Håkansson &
Sundberg, 2012; William, 2015). Med biologiundervisning ska elever få kunskaper om
ämnet, sig själv och att ta hand om naturen (Skolverket, 2018). Elever ska få biologikunskaper
för att bidra till en hållbar utveckling, vilket även syftar till en god hälsa och en bra miljö. I
Skolverket (2018, a) saknas det en timplan för generell biologiundervisning F-3, (se bilaga 5),
utan det som framgår är en mer generell beskrivning av biologiundervisning.
Undervisningens syfte enligt Skolverket (2018) inom biologi i F-3:
 Väcka intresse och nyfikenhet hos elever.
 Undervisning av biologi ska vara greppbart och meningsskapande.
 Elevers tidigare kunskaper inom ämnet ska inkluderas i undervisningen.
 Elever skall praktiskt få undersöka ämnet.
 Elever ska ha möjlighet till dialog och ställa frågor.
Centralt innehåll enligt Skolverket (2018) inom biologi i F-3:
 Att elever ska få tillfällen till enkla fältstudier.
 Att elever ska få tillfällen till att observera närmiljön.
 Att elever ska få undersökningsmöjligheter i naturvetenskap.
 Att dokumentera elevers undersökningar, lärande och framsteg.
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Litteraturgenomgång
Didaktik
Didaktik i vetenskaplig mening avser alla faktorer som påverkar undervisning och dess
innehåll (Hattie, 2012; William, 2015). Didaktik handlar om värderingar som ligger bakom
stoffet läraren väljer för att undervisa, men även hur undervisning struktureras i
klassrumsmiljöer (Elm, 2012; Sjøberg, 2010). Didaktik är således en del av den
utbildningsvetenskapliga kärnan, ett hjälpmedel för läraren i lärandet och för
undervisningsgenomföranden (Andersson, 2017; Lindström & Pennlert, 2016).
Fokus i biologididaktik innebär att läraren i lärandet organiserar undervisning och innehåll på
ett nyanserat sätt (Björklund 2014). Didaktiken svarar på frågor för undervisningen om: Vad
som ska läras ut, hur förmedling av den planerade undervisningen ska framföras och läraren i
lärandet bör även veta varför det ska undervisas, alltså måste det finnas ett syfte för lärande
(Andersson, 2017; Sjøberg, 2010; Uljens, 1997). En processinriktad arbetsgång beskrivs i
didaktisk mening som grundstommen för allt lärande (Hattie, 2012; William, 2015).
”In addition, the teacher needs general pedagogical knowledge that relates to pooling
resources, learning and pedagogical theories, the organization of the classroom, and
motivating students and retaining their attention “ (Eija, Eila, & Pongsakdi, 2017. S.130).
En lärares didaktiska kompetens inrymmer även kognitiva aspekter. Med det menas
yrkeskunskaper och två aspekter för lärare: Kunskap om innehåll och pedagogisk kunskap,
vilket är centralt för lärares didaktiska undervisningar (Eija, Eila, & Pongsakdi, 2017).
Elevernas och lärarnas kognitiva uppfattningar utgör en viktig aspekt i lärande situationer, att
både kunna ta emot koder och bearbeta information. Utifrån detta kognitiva medvetande är
det möjligt att skapa en meningsfull undervisning. Forskning visar att ju mer kognitiva
aspekter som bearbetas desto mer innehåll blir det i undervisningen (Sjøberg, 2010).

Ämnesdidaktisk kompetens
I biologiundervisning utgör lärares ämnesdidaktiska kompetens en viktig funktion för att
undervisning ska bli meningsskapande (Eija, Eila, & Pongsakdi, 2017). Ämnesdidaktisk
kompetens innebär att lärare som undervisar i ett ämne är väl förtrogna med innehållet och
innehar mycket kompetens inom det valda området (Lindström & Pennlert 2016; Zetterqvist,
2003). Ämnesdidaktisk kompetens inrymmer att fundera kring om ämnet är intressant för
elever och att stoffet som väljs för undervisning är väl strukturerat så att lärande kan äga rum
(Sjøberg, 2010). Ämnesdidaktik är övervägande i undervisning som en lärare ställs inför
under undervisningstillfällen och som är knuten till ämnesteori i skolan och
bildningssituationer (Liedman, 2017; Sjøberg, 2010).
Lindström och Pennlert (2016) betonade att erfarna lärare utgör ett viktigt anspråk gällande
elevers utveckling i lärande situationer, eftersom lärare med flera års erfarenheter har
ämnesdidaktiska kunskaper. Med ämnesdidaktisk kompetens menade Lindström och Pennlert
(2016) att lärare har en professionell hållning, att hen är engagerad i elevers utveckling och
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förmåga till kommunikation. Martin och Hand (2009) påvisade i sin studie att erfarna lärare
hade ämnesdidaktisk kompetens och menade att erfarna lärare hade utvecklat framgångsrika
pedagogiska strategier och dessa hade blivit förankrade som automatiska sätt att fungera. Som
kritik betonade Martin och Hand (2009) att erfarna lärare hade svårigheter att inkludera alla
elever i undervisningen. Vidare framgick det av författarnas studie att lärare med flera års
ämnesdidaktisk kompetens hade svårigheter att bryta sina gamla vanor, det vill säga
katederundervisning och att erfarna lärare var ovilliga att ge upp sina pedagogiska strategier
(Martin & Hand, 2009).
I en studie om blivande lågstadielärares faktiska biologikunskaper påvisade forskarna Eija,
Eila och Pongsakdi (2017) att deltagarna i studien hade olika kunskapsnivåer. Studien visade
att blivande lärares ämnesdidaktiska kunskaper i biologi hade en avgörande roll för
kommande undervisning, och hade en inverkan på elevernas framgång eller misslyckande.
Om blivande lärare hade sämre ämnesdidaktiska kompetenser inom ämnet så kommer de i
fortsättningen att undervisa på ett mindre effektivt sätt (Eija, Eila & Pongsakdi, 2017). Det
som uppmättes i studien var elevers faktiska kunskaper ifrån närområdets biologi, bland annat
kunskaper om artnamn på djur och växter. Högpresterande elever hade en hög nivå av
faktiska kunskaper om olika arters namn. Att elever som har en hög kunskapsnivå inom
biologi kunde vidare ha en varierad arbetsform som lärare, eftersom dessa högpresterande
deltagare påvisade en säkerhet i ämnet biologi.
Som lärare är det viktigt att ha faktiska kunskaper vid undervisningssammanhang. I
byggandet av hållbarhet så är lärarens yrkeskompetens av högt värde (Eija, Eila & Pongsakdi,
2017). En lärare ska ha ett brett spektrum av kvalifikationer, som ska vårdas och utvecklas
genom fortbildning och kunskapsinhämtning (Hattie, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012).
Undervisning i skolan ska vara meningsfullt där elever känner nyfikenhet till varje pris och lär
sig något nytt, eftersom skolan är en arena för att ge kunskap (Skolverket, 2018; Sjøberg,
2010).
För att eleverna ska kunna känna att de kan vara med och hindra den fortsatta förlusten av
livsmiljöer och hur ekosystem kan återställas och hanteras, är det nödvändigt att de får en
ökad förståelse för hur biologiska system fungerar (Eija, Eila & Pongsakdi, 2017). En central
punkt i ämnesdidaktik är att elever ska få kunskaper om sätt att bevara naturen för kommande
generationer (Björneloo, 2011; Helldén, 2015). Zetterqvist (2003) hävdade att lärares
utövning av ämnesdidaktisk kompetens behöver förbättras för att undervisa och utveckla
elever i ämnet biologi.

Kollegialt lärande
Kollegialt lärande i undervisningssammanhang är avgörande för elevers utveckling i lärande
(Lindström & Pennlert, 2016; Vygotskij, 1978). Med kollegialt lärande menade författarna att
läraren i undervisning behöver förstå att lärande oftast sker i ett socialt sammanhang. Lärare
förväntas ha färdigheter att möta elever, vårdnadshavare, samt kollegor på ett respektfullt plan
och visar empati i det praktiska och i den teoretiska undervisningen (Skolverket, 2018).
Kollegialt lärande innefattar även att läraren tar hänsyn till elevers bakgrund, sociala
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tillhörighet, att främja elevers utveckling i all typ av lärande och hjälper elever till att bli
ansvarstagande (Keene, 2003; Lindström & Pennlert, 2016). Kommunikation och samspel
mellan individer är en huvudkärna i allt pedagogiskt arbete (Lindström & Pennlert, 2016;
Lundahl, 2017; Vygotskij, 1978).
Lindström och Pennlert (2016) betonade att samarbete med kollegor kräver att lärare har ett
gemensamt skolspråk som redskap för kommunikation, men även för att utveckla
verksamheten, sig själv och elever. För att undervisning ska ge goda kunskaper och
förutsättningar till elevers lärande behöver läraren ha förmåga att planera lektioner väl, både
enskilt och i grupp. Lindström och Pennlert (2016) påpekade att elever ska inkluderas i
undervisning, de ska ha möjligheter till att kombinera tidigare kunskaper med det lärare ska
undervisa, vilket också ska vara en del i undervisningsplaneringen. Då elever involveras i
lärande och deras tidigare kunskaper tas in i klassrummet så blir lärandet meningsfullt
(Liedman, 2017; Lundahl, 2017). Vidare hävdade författaren att i kollegialt lärande skall varje
enskilt behov inkluderas så att elever kan påverka sin egen inlärning och det ska ges valfrihet
till läroprocesser.
Då läraren har en positiv attityd mot elever, kollegor och har ett samspel om lärandematerial,
så blir lärandet gynnsamt (Vitale John, 2015). Vitale John (2015) genomförde sin studie med
lågstadie-och gymnasielärare och fann att lärares attityd som positiv/negativ spelade en
avgörande roll för vad eller hur lärandesituationer upplevdes av elever. Vidare hävdade
författaren att lärande blev positivt för elever om lärare hade en positiv inställning till
undervisning. Lärares missnöje över skol-och arbetssituation visades påverka elevers
inlärning negativt. Adolfsson (2011) visade att lärares attityder till naturvetenskapliga ämnen
påverkas av hur ämnena upplevs och tas emot av elever. Lärares attityder och övertygelse
inkluderas i hur elever ska förvärva kunskaper eller förstå det lärare vill förmedla. Kollegor,
elever och andra påverkas också av hur läraren väljer att framföra kunskaper (Eija, Eila &
Pongsakdi, 2017). I en studie om påverkande faktorer i naturvetenskapligt klassrum visade
Martin och Hand (2009) att lärarna i undervisningssammanhang inte inkluderade elevernas
förkunskaper eller ens anpassade undervisningen efter elevernas önskemål. Dock fann Martin
och Hand (2009) att i senare delen av studien så involverades eleverna mer i undervisningen.
I en inkluderande didaktisk studie så visade Gidlund och Boström (2017) att inkludering av
elever i undervisning var en svår konst för de flesta lärare som arbetade på skolverksamheter.
Studien visade även att lärare på skolverksamheter hade svårigheter att samarbeta med
kollegor, vilket var ett hinder till elevers lärande. Inkluderingsregler i
undervisningssammanhang för skolverksamheter var vaga, vilket försvårade att ha en
gemensam nämnare och ta vara på elevers kunskaper (Gidlund & Boström, 2017). Kollegialt
arbete mellan lärare och elever, samt kollegor emellan inryms i ramen av lärarprofessionalitet
(Håkansson & Sundberg, 2012; Keene, 2003; William, 2012).
Att ha god samarbetsförmåga som lärare kan vara nödvändigt för en hållbar utveckling i
skolverksamhet, för att utveckla verksamheten och elever (Frelin, 2012). Vidare hävdade
författaren att om relationen i skolan, förskolan och i fritidshemmet skulle vara snäv så kan
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det leda till förödande konsekvenser för elevernas utveckling i framtiden. Kollegialt lärande är
nyckeln till en hållbar utveckling i skolan, eftersom skolan utgör en central punkt för allt
lärande och skolan är en plats där alla passerar (Frelin, 2012; Björklund, 2014). Randler och
Bogner (2008) visade att då det saknas kollegialt samarbete blir undervisningar mindre
fruktbar än om det finns ett gott samarbete bland skolpersonalen. Det framtonades även att då
det fanns ett gott samarbete bland kollegor så upplevdes personalen som positiva och
gemenskap hade god påverkan på undervisning (Randler & Bogner, 2008).

Inomhusbiologi undervisning
Med inomhusbiologi menas att elever lär sig biologi i klassrummet, genom bilder, filmer,
texter, laborativt, alltså mer av en teoretisk natur (Danielsson et al., 2016). En kombination
kan göras med det teoretiska och det praktiska stoffet för biologiundervisningen i
klassrummet och ute i naturen (Danielsson et al., 2016; Sjøberg, 2010). Att läsa texter
exempelvis om grodor inte är samma som att ha en groda i handen, att känna och att se det i
verkligheten skapar en mer intimkänsla av verklighet (William, 2015). Det kan vara tänkvärt
för läraren i lärandet att fundera kring hur teoretiska alster kan utövas i yrkesprofession (Carr
& Skinner, 2009).
Danielsson et al. (2016) visade i ämnesdidaktisk forskning inom biologi att elever i svenska
skolverksamheter ofta upplevde naturvetenskap i klassrummet, och mestadels på ett teoretiskt
sätt. Danielsson et al. (2016) hävdade också att skolor som är belägna i stadsdelar,
undervisade allt mer sällan biologi utomhus, jämfört med skolor på landsbygden. Av
Danielssons et al. (2016) studie framgick det att elever önskade att deras undervisning av
biologi var utanför klassrummet, alltså av mer praktisk natur. Vidare påvisades i studien att
inomhusbiologi upplevdes som tråkiga av eleverna i grundskolan och att elever hade negativa
upplevelser av inomhusbiologi (Danielsson et al., 2016).
I en studie av läromedel inom biologi och deras roll för elevernas framgång, så visade PopPacurar och Ciascai (2010) att materialet erbjöd variationer, att innehållet var intressant och
välorganiserat, samt att nyckelbegrepp inom ämnet förklarades. Böckerna gav
sammanfattningar för gemensam utveckling och hade schemalagt utvecklingsplan, vilket
ansågs vara viktigt för elevers utveckling i lärande situationer (Pop-Pacurar & Ciascai, 2010).
Elevers utveckling inom ämnet biologi var dock begränsat. Elevers egna utforskande
hamnade i kläm eftersom de flesta läromedel gav slutna svarsalternativ och problembaserade
uppgifter saknades, vilket gjorde att elevers egen inlärningsprocess skymdes undan. PopPacurar och Ciascai (2010) hävdade vid val av lärande material i biologiundervisning
behövde läraren vara observant och ha ett kritiskt tänkande som alternativ, eftersom
biologiböcker inte ansågs ha en önskad effekt på lärande.
Med sin forskning om naturvetenskaplig undervisning inomhus påvisade Lederman (1999) att
lärare hade goda ämneskunskaper men hade svårigheter att ta hänsyn till- och ta tillvara på
elevernas tidigare kunskaper. Forskaren hävdade även att lärarna saknade gemensamma mål
för naturvetenskapligt innehåll, samt att lärarna hade svårigheter att inkludera alla elever och
fånga deras intresse. Lederman (1999) visade att elever fick för lite utrymme till den egna
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kreativiteten och fantasier i samband med naturvetenskaplig undervisning. Caiman (2015)
undersökte elevers lärande om naturvetenskap ur ett hållbarhetsperspektiv och fann att elever
behövde fördjupa sig i sitt eget utforskande inom biologi. Av Caimans (2015) studie framgick
det även att lärarna nöjde sig med elevernas existerande kunskaper i ämnet biologi. Elever
lärde sig biologiinnehåll på ett ytligt plan, det vill säga inte genom att laborera med
verkligheten utan elever lärde sig att känna igen på ett mer teoretisk sätt.
Danon, Cardoso, Camila, Arent och Maykon P Cristiano (2009) forskade om utveckling av
nya didaktiska material för undervisningsvetenskap och biologi. De påvisade att då läraren
undervisade elever med elevnära verk så blev lärandet positivt. Elevnära verk visades genom
att forskarna fotograferade djur och insekter som fanns i närområdet. I undervisningspraktik
gjordes en kombination av texter och praktiska övningar (Danon et al., (2009). En
kombination av elevnära verk och texter genererade ett gott samarbete bland elever och lärare.
Helldén (2015) betonade att elever lär sig biologi inomhus i form av att lärare har ett
akvarium i klassrummet där fiskar simmar omkring. Ibland har lärare ett terrarium med växter
där ekosystemens funktion undervisas eller genom ett slutet ekosystem. Kunskap i en sluten
miljö liknar mer som filmdragerade tabletter och intas vid behov och önskemål. Detta
förklaras med att både naturvetenskaplig undervisning och lärande i inomhusmiljöer har fått
ett djupt rotat inlärt beteende, vilket kan vara ett hinder till att kunna reflektera över
biologiundervisning utanför klassrummet. Vidare menade Helldén (2015) att verklig
naturvetenskap och biologi finns utanför klassrummet, ett original som är svårt att inhämta i
klassrummet för att täcka en helhet i undervisning. Danielsson et al. (2016) påstod att
kunskaper om biologi existerade då det fanns en symbios mellan teoretisk och praktisk natur.

Utomhusbiologi som undervisningsmetod
Att använda utomhusmiljö som klassrum i biologisk mening är exempelvis att uppleva
naturfenomen på ett verkligt plan. Att se, känna och uppleva naturen som den är, alltså en
praktisk och verklig upplevelse (Danielsson et al., 2016; Westman, 2016)
Ett praktiskt arbete innebär att människor verkar på ett produktivt eller producerande sätt
(Uljens, 1997). Vidare hävdades att självförverkligande och självskapade i praktisk mening
hjälpte elever till bättre självförtroende och därmed bidrog till bättre skolprestation. I
vetenskaplig mening innebär praktiskt arbete att konkret visa elever ett samband, att lösa och
förstå verkligheten, för det krävs att det finns en brygga mellan en teoretisk och praktisk natur
(Sjøberg, 2010). Dewey (2009) hävdade att överföring av lärande skedde då elever var
skapare och då de i praktiken fick lära sig. Vidare betonades att då elever i lärande fick
utförbarhet av verkligheten som var, blev kunskap levande.
Att ha naturen som klassrum i biologisammanhang ansåg vara positivt (Retzlaff-Fürst, 2016).
Retzlaff-Fürsts studie med gymnasieelever påvisade goda hälsoeffekter och menade att en
naturupplevelse på fem minuter förbättrade elevers självkänsla och minskade skolrelaterad
stress. Att ha utomhus som biologiklassrum minskade elevers psykiska ohälsa och elever bör
få undervisning utanför fyra väggar och tak (Retzlaff-Fürst, 2016). Rosén (2018) konstaterade
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att lärande miljöer är avgörande för elevers kunskapsinhämtning och då elever finner ett
intresse blir kunskap varaktigt. Rosén (2018) påvisade i sin forskning att ha naturen som ett
klassrum inspirerade elever mer än traditionell undervisning i ett klassrum. Retzlaff-Fürst
(2016) hävdade att praktisk undersökande av biologifenomen utomhus gav elever förståelse
till att objektifiera föremål och möjligheter till verkliga upplevelser. Lundahl (2017) betonade
för att lärande ska vara meningsfullt för elever så bör läraren välja material som är nära elever
och som är bekanta för elever. Westman (2016) synliggjorde i sin studie att elevers
naturvetenskapliga undervisning blev meningsfull då elever själva var skapare och då
naturvetenskap undervisades med elevnära material.
Danon et al. (2009) betonade att biologiundervisning blev meningsfull då elever var kreatörer,
då elever verkligen förvärvade kunskaper från utomhusmiljön. Sådana meningsskapande
möten krävde en långsiktig plan för lärare, accentuerade forskarna. En nödvändig källa för
praktisk biologiarbete utomhus, som promenader, småprat om löv eller att lyssna på
fågelkvitter betonades ha goda hälsoeffekter (Retzlaff-Fürst, 2016). I en studie om
biologiundervisning synliggjorde Andersson (2017) att det fanns hinder med att ha naturen
som klassrum, eftersom lärarna hade många elever i sin klass och lärarna upplevde att det var
svårt att hantera elever i utomhusmiljöer. Vidare framkom i studien att då elever fick verklig
undervisning utomhus så lärde de sig bättre och att elever upplevde biologi utomhus som
något positivt.
Danielsson et al. (2016) betonade att undervisa biologiämnet utomhus kunde väcka olika
typer av känslor, tankar och funderingar hos elever. I undervisning bör läraren observera
elevers sociohistoriska tolkningar av naturvetenskap för att minska förvirringar i samband
med undervisning. Vidare menade Danielsson et al. (2016) att elever som fick
naturupplevelser tillsammans med vårdnadshavare, skiljde sig från lärares
undervisningsmetod, vilket kan vara en konfliktkälla, då elever blev förvirrade om vad riktig
vetenskap var. Upplevelser av naturvetenskap får ofta en narrativ kontext i skolverksamheter,
vilket kan ligga till grund för att eleverna har svårt att skilja på faktiska kunskaper om
naturvetenskap betonade Danielsson et al. (2016). I en studie om biologiundervisning med
grundskoleelever påvisade forskarna Dimec och Strgar (2017) att kunskaper om fotosyntes
skiljer sig mellan elever och lärare. Grundskoleelever gör lite framsteg medan lärarna står still
i sin kunskapsutveckling (Dimec & Strgar, 2017). Forskarna trodde att det berodde på att
lärarna inte hade synkroniserad undervisning med elever, att gemensamma kopplingar,
uppföljning och fortbildning för lärare saknades.
Miljömedvetenhet anses vara en viktig faktor för individer i den nya generationen (Abiri,
2011). Författaren betonade en sådan medvetenhet som att elever i skolverksamheter skall få
kunskaper om hur människan påverkar miljön och vilka konsekvenserna blir (Abiri, 2011;
Björklund, 2014; Skolverket, 2018). Läraren har skyldighet att redogöra och ge kunskaper om
miljöns påverkan på närmiljön och i omvärlden, eftersom elever dagligen använder olika
färdmedel för att komma till skolan (Pettersson, 2007). Biologi, relation med närområdets
biologi och för att kunna förstå sig på miljön så behöver elever undervisas utomhus (Östman,
2011). Vidare hävdade Östman (2011) att det måste då finnas en kontinuitet och progression
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med biologiundervisning utomhus: om elever ska lära sig med sina sinnen så behöver läraren
tänka multimodalt, att elever i praktiken får se och lära sig arbeta med alla sina sinnen.

Biologi och multimodalt lärande
Med multimodalt lärande menas olika sätt till inlärning och kunskapsinhämtning. För läraren
innebär det då att undervisa elever med flera öppna sinnen, att undervisning varieras, att
elever får konkretisera lärande, både i teoretisk och i praktisk natur (Elm, 2012; Selander,
2010). Ett multimodalt arbetssätt kräver mångsidighet, planering, engagemang och samarbete.
Med multimodalt lärande ses lärande som en pågående process i alla lärande situationer,
vilket kräver dialog, ömsesidighet, samt kreativt skapande för lärare och elever (Selander,
2010).
Förr var det vanligt att en pedagog hade mest kunskap kring ett ämne och eleverna var
mottagare, det vill säga pedagoger var källan för kunskap och utveckling (Dunkels, 2009).
Numera kan en elev inhämta egen kunskap precis som en lärare via internet (Dunkels, 2009).
Eleverna kan själva söka information och inhämta kunskapen de önskar via olika medier utan
lärares påverkan. För att det ska finnas variation i biologiundervisning, det vill säga utövande
av multimodalt lärande, så krävs det att läraren har förmågor att undervisa på ett nyanserat
sätt så att undervisningen inte upplevs meningslös (Danielsson et al., 2016). Vidare hävdade
Danielsson et al. (2016) att multimodalt lärande i biologi innebär att undervisning varieras i
form av att elever får återkoppling med verkligheten, som att känna, skapa och uppleva
verkligheten som den är.

Pedagogisk dokumentation i biologi
Dokumentation i lärande innebär att läraren för anteckningar om elevers framsteg. Förbättring
av elevers lärande kan sammanställas i ett dokument. Elevers utveckling kan även registreras
genom fotografering eller i någon form av video inspelning (Skolverket, 2018; WehnerGodée, 2000). Dokumentation blir verktyg för läraren att se vad elever har lärt sig, vart de är
på väg och hur de ska utmanas ytterligare (William, 2015).
Skolans främsta mål skall vara att se elever som kunskapsåterskapare och för lärare innebär
det att på ett naturligt sätt ge elever möjligheter till kunskapssökande och egen påverkan
(Skolverket, 2018). För att kunna fånga elevers lärande är pedagogisk dokumentation
ovärderligt (Wehner-Godée, 2000; William, 2015). Dokumentationer skall användas för att
följa elevers utveckling, att hjälpa och höja kunskaper för varje individ. Pedagogisk
dokumentation bör användas tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor, för att
diskutera elevernas framgång och lärandeprocesser som sker hos barnen. Iakttagelser och
dokumentationer syftar till att eftersträva ökad kunskap om hur elever efterforskar och
framställer kunskap. Tanken är också att dokumentationer ska forma nya idéer och vara till
hjälp i utbildningarna (Lenz Taguchi, 1997; William, 2015). Granath (2008) hävdade att
dokumentation av lärande i form av loggböcker är en bra metod och menade att föra
anteckningar i samband med undervisning för att kartlägga vart eleverna var på väg är viktigt,
men även hur läraren kunde hjälpa sig själv och eleverna i rätt färdriktning.
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”Målsättningen är att synliggöra barns kunskapsskapande och olika kompetenser och att
förändra den egna pedagogiska praktiken” (Wehner-Godée, 2000 s.23).
Leach och Scott (2003) visade i sin studie att för en god undervisning i naturvetenskapliga
ämnen så behövs lärare med lektioner utifrån ett analyserande perspektiv, samt att det krävs
att läraren i lärandet undervisar med en processinriktad eftertanke. För att uppnå detta är det
fördelaktigt att läraren kan sätta fingret på vad eller om utvecklingen går i rätt riktning och för
detta ansåg William (2015) att läraren behöver dokumentera alla steg i en lärandeinstitution.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att ta reda på lärares didaktiska syn och tankar inom
biologiundervisning. Syftet var även att undersöka och få en djupare förståelse för
biologiundervisning inomhus och utomhus i F-3.




Hur är lärares syn på utomhus-och inomhusbiologi i F-3?
Hur ser biologiundervisningen ut i F-3?
Hur ser kollegialt arbete ut i samband med biologiundervisning?

Det var lärarnas syn som var i fokus för denna studie och inte självklara sanningar. För att ta
reda på svar valdes några lärare ut för intervju.

METOD
Metodval
För att genomföra studien valdes en kvalitativ intervjumetod med förbestämda frågor ämnade
till att besvaras av respondenter. Med kvalitativ metod görs en framställning av något, det vill
säga åskådliggöra något som är aktuellt och intressant för forskaren (Bryman, 2018). Valet av
kvalitativ intervjumetod gjordes för att få en så bred information som det var möjligt av
respondenterna (Bryman, 2018; Johansson & Svedner, 2010; Denscombe, 2016). Denscombe
(2016) beskrev sådana intervjuer som personliga och därmed läggs det större vikt på
respondenter. Jag ansåg i samsyn med Bryman (2018) att just denna metod i kvalitativt syfte
var passande till undersökningen, vilket genererade ett verktyg för att förstå en lärares syn på
biologiundervisning.
Vid intervjugenomförandet insåg jag ganska snart att det var svårt att hålla fast vid mina egna
förbestämda frågor (strukturerad intervju), och följdfrågor blev ett alternativ för att få djupare
förståelser av respondenterna, vilket även betonades av Denscombe (2016). Val av
semistrukturerade intervjuer gjordes för att kunna få mer djup i studien (Johansson &
Svedner, 2010). Bryman (2018) betonade att vid en kvalitativ metod används ofta
semistrukturerade intervjuer, vilket förklaras med att samma frågor ställs till samtliga
respondenter, men tillåter ändå olika följdfrågor. Frågorna skapades inte för att få en svart
eller vit bild utan syftet var att få ett uttömmande svar inom ämnet. I en semistrukturerad
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intervju ges respondenterna möjligheter till öppna eller slutna svarsalternativ, samt att vid
avslut så ges intervjuaren lov att kontakta respondenterna om det finns några oklarheter.

Urval
Geografiskt utvalda områden var östra Mellansverige med 17 skolor. I samma område
kontaktades även tre rektorer och ytterligare två rektorer för skolor i Sydöstra Sverige, med
anledning att hjälpa till i sökandet av respondenter. Inför e-postutskick valdes skolorna genom
att besöka kommuners hemsidor, vilket var för att få så många respondenter som möjligt till
deltagande i examensarbetet (Bryman, 2018). I samsyn med Bryman (2018) har hänsyn tagits
inom ramen av målgruppen för det som undersöktes, det vill säga deltagare från F-3
kontaktades via e-post för att delta i en intervju.
E-post skickades till 143 tänkbara respondenter med förfrågan om deltagande till
examensarbete. Till en början såg det omöjligt ut att hitta respondenter. I första skedet fick jag
endast tre nej av 143 förfrågningar. Efter handledarens vägledning kontaktades
respondenterna ytterligare en gång, då via telefon och jag besökte även skolorna för att hitta
deltagare. Telefonsamtal och personligt besök resulterade i att det till slut blev sex
respondenter som kunde vara med i studien. Intervjuerna genomfördes med respondenter från
tre olika skolor från östra Mellansverige. Totalt var det 134 tänkbara respondenter som inte
kunde delta i studien.
Respondenternas erfarenheter av skolundervisning var varierande, från 1 till 40 år. Dessa sex
lärare gav sina medgivanden om att delta i intervjuerna. Denscombe (2016) beskrev att i en
kvalitativ studie ingår ofta ett mindre antal respondenter, vilket gör det möjligt att få ett mera
djupgående svar på frågorna. De som inte ingick i studien var verksamma förskolelärare,
lärare ifrån de allra första årskurserna, och lärare som undervisade i högre årskurser, men ett
undantag gjordes. En respondent som undervisade i årskurs 4 valdes på grund av att hen var
1-7 lärare och hade undervisat i de lägre årskurserna i många år, samt så hade hen gedigna
erfarenheter av lägre årskurser.

Tillvägagångssätt
Under följande rubriker presenteras intervjufrågor, intervjugenomförande, trovärdighet,
materialbearbetning och etiska aspekter.

Intervju-info
Intervjuerna genomfördes under vecka 8, 9, och 10, år 2019. Ett informationsbrev skickades
via e-post till olika skolor, under vecka 6, 7, och 8 (se bilaga 1). Samtliga respondenter
arbetade vid tillfället i grundskolan. Efter tips från handledaren så skickades intervjufrågorna
via e-post till alla respondenter ett par dagar innan genomförandet (se bilaga 3). Anledningen
till detta förförande var för att förbereda respondenterna till att börja tänka ut svar till frågorna
(Johansson & Svedner, 2010).
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Intervjufrågor
Efter att ha läst Bryman (2018), samt Johansson och Svedner (2010) skapade jag frågor till
min kvalitativa intervju (se bilaga 2). Jag ville få fram en så verklig bild av verkligheten som
var möjlig, studera respondenternas uppfattningar och inte självklara sanningar. Målet var att
få fram en objektiv beskrivning av forskningsfrågorna, det vill säga respondenters egna
upplevelser (Denscombe, 2016). Vid skapandet av intervjufrågorna användes befintliga
forskningsfrågor, då det var beprövat (Kvale, Brinkman & Torhell, 2014). Intervjufrågorna
innehöll det tänkta området i undersökningen, men tillät även kompletterande följdfrågor
(Denscombe, 2016). Efter att ha läst litteraturen skapades ytterligare frågor, (se bilaga 3).
Inspiration till frågorna erhölls även från tidigare examensarbeten (Olsson, 2010; Mehto &
Ohlsson, 2009; Andersson, 2017). Därefter formulerades frågorna, (se bilaga 3), så att
frågorna ramade in på det som undersöktes. Innan den första intervjun genomfördes så
testades intervjufrågorna med en bekant, vilket var för att säkerställa frågorna, minska
otydligheter och kartlägga tidsramen (Johansson & Svedner, 2010). Efter utformningen av
intervjufrågor kontaktades handledaren för bedömning och för att säkerställa innehållet
(Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014).

Intervjugenomförande
Vid en kvalitativ studie är det avgörande hur intervjuaren förhåller sig, eftersom exempelvis
klädsel, utseende på lokal och intervjuarens uppförande kan göra skillnader på vad som
kommer fram (Bryman, 2018; Johansson & Svedner, 2010). I samsyn med Kvale, Brinkmann
och Torhell (2014) fick respondenten välja en plats som hen kände sig bekväm med. I enighet
med litteraturen (Denscombe, 2016; Johansson & Svedner, 2010) valdes respondenterna att
intervjuas var för sig, ansikte mot ansikte.
Frågorna var möjliga att ändra vartefter intervjuer, men efter ett par intervjuer ansåg jag att
det inte var nödvändigt. Den semistrukturerade intervjumetoden vävde in följdfrågor och
respondenterna gav olika svar på samma fråga (Denscombe, 2016). Följdfrågorna varierades
efter respondenter, beroende på hur frågorna besvarades och det som var aktuellt just vid
intervjutillfällena.
I början av intervjuerna berättades det om anonymitet (Johansson & Svedner, 2010), samt att
intervjun bestod av två delar. Den första delen handlade om respondenternas bakgrund och
den andra delen om lärares syn på biologiundervisning i F-3, (se bilaga 3 & 4). Det
informerades även om att intervjuerna skulle ta ca 30-45 minuter och att respondenterna hade
möjlighet att ta en paus om hen kände för det. Det informerades även att om frågorna kändes
otydliga, så kunde frågorna förklaras. Samtliga respondenters intervjuer spelades in med hjälp
av en Android mobilapplikation (Smart Recorder), för att användas som stöd vid senare
bearbetning (Bryman, 2018).

Trovärdighet
Respondenterna informerades i slutet av varje intervju om att materialen skulle skickas
transkriberade till respektive respondent via e-post (Bryman, 2018; Johannson & Svedner,
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2010). Anledningen var för att respondenterna själva skulle kunna se att jag hade uppfattat
informationen korrekt (Johansson & Svedner, 2010). Samtliga respondenter gav lovord om att
kontakta dem vid eventuella frågor, vilket var ett tecken på lyckade intervjuer enligt
Johansson och Svedner (2010). En kopia av respondenternas utsagor skickades via e-post till
varje deltagare. Bryman (2018) betonade även att respondenter skulle informeras om
uppfattningar i samband med intervjuer, synkronisera med deltagare så att data hade tolkats
korrekt. Detta förklaras av Bryman (2018) som responsvalidering, vilket även har uppfyllts i
detta examensarbete.
För att öka trovärdighet i ett kvalitativt examensarbete behövs fler än fyra respondenter, vilket
uppfylldes i denna studie (Johansson & Svedner, 2010). Trovärdighet enligt Bryman (2018)
var att beskriva innehållet så verkligt som möjligt och det som har framkommit i samband
med studien. Att tydliggöra det som framkommit i en studie ökar trovärdigheten i arbetet. Det
gäller även att föra diskussioner av verkligheten ur studien. För att kunna garantera
trovärdighet i en studie måste utföraren av studien följa de regler som var angivna. I mitt fall
har jag följt de rekommendationer som finns på HiG, exempelvis genom att läsa litteratur,
föreläsningar och följt handledarens vägledning (Bryman, 2018). Trovärdighet var enligt med
Denscombe (2016) att respondenter valdes efter önskade målgrupper, i det här fallet
grundskolelärare. Dessutom gav resultaten värdefull insikt om lärares uppfattningar, som även
kan vara användbara för verksamma lärare i de lägre årskurserna. Ett annat ord för
trovärdighet är validitet, tillförlitlighet i arbetet, vilket garanteras då handledare, opponenter,
examinator och lärare (på HiG) haft tillgång till material för granskning (Bryman, 2018;
Johansson & Svedner, 2010).

Materialbearbetning
Vid intervjugenomförandet spelades samtliga intervjuer in för att sedan ha möjlighet till
transkribering och analysering av data (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014; Johansson &
Svedner, 2010). En del anteckningar gjordes enskilt under intervjuerna som var av mindre
värde, men störst fokus lades på att transkribera ljudupptagningar genom noggrann analys och
beskrivning av innehåll. I resultatdelen citeras respondenters uttalande med bokstäverna A-F,
för att garantera anonymitet. Vid analys av data har svaren från respondenter kategoriserats
efter frågor som ställdes, (se bilaga 4). Kategorisering av uttalanden var ett sätt att se likheter
och skillnader på mellan respondenters uppfattningar, samt för att kartlägga om deltagarna
gav det svar som efterfrågades (Johansson & Svedner, 2010).
Vid bearbetning av intervjuer transkriberades endast det som ansågs vara intressant.
Respondenters skratt, pauser eller vårt gemensamma skratt om ett visst område
transkriberades inte. Instämmanden som: jaha, jag förstår och precis, samt förtydligande av
frågor togs inte heller med. Anledningen var att transkribering tog mycket tid, därför valdes
endast det som var relevant för mina frågor. Ibland transkriberades exakta ord som
respondenterna sade, men uttalanden har även summerats. En del irrelevanta uttalanden togs
inte med i transkriberingen, eftersom vissa saker inte hörde till frågorna som ställdes, vilket
var för att minimera överarbete. I rådata summerades respondenternas berättelse efter frågor
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som ställdes och fokus lades på själva huvudinnehållet. Följande punkter beskriver
bearbetning av data i fyra olika steg för att säkerställa ett resultat:






Transkribering av ljudupptagningar, som sedan skickades till respondenter via e-post.
Respondenterna fick sina egna uttalanden.
Granskning av transkribering, vilket innebar genomlyssning av ljudupptagningar
ytterligare, där jag följde texten. Anledningen till denna uppföljning var för att fylla i
ytterligare information och få en helhet av respondenters svar.
Svaren sammanställdes i ett dokument, där svaren från alla respondenter lades efter
samma fråga.
Utsagor av respondenter lästes med noggrannhet, där endast det som ansågs vara
viktigt och tillhörde frågorna fick vara med.

Forskningsetiska krav
Alla respondenter fick vid sitt intervjutillfälle syftet med intervjun förklarat för sig, hur jag
sedan skulle hantera materialet och sekretess, samt att respondenten informerades om
intervjugenomförandet (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet (2017) betonade att
deltagare skall skyddas så att de inte utsätts för skada och kränkningar och därför jag valt att
varken namnge respondenter eller skolor (Bryman, 2018; Johansson & Svedner, 2010). I
samband med en kvalitativ intervjugenomgång har respondenterna även informerats om att
det i den slutgiltiga rapporten inte kommer att gå för utomstående att utläsa specifika
respondenters medverkan (Denscombe, 2016; Bryman, 2018). Under arbetets gång har
materialet förvarats säkert från obehöriga. Samtliga material har endast använts av mig för
mitt examensarbete (Johansson & Svedner, 2010).

RESULTAT
I del ett beskrivs respondenternas utbildning, yrkeserfarenheter, antal elever varje respondent
hade, skolans närområde, samt respondenternas egna tidigare biologiupplevelser. I del två
presenteras kollegialt lärande, hur elevernas tidigare kunskaper användes, uppföljning och
dokumentation av elevers lärande, samt elevers upplevelser av inomhus-och
utomhusbiologiundervisning. Det presenteras även om vad och varför elever ska lära sig
biologi, hur respondenterna varierar sin biologiundervisning, för-och nackdelar med inomhusoch utomhusbiologiundervisning, samt om respondenterna fick ändra något i sin
biologiundervisning.

Del 1
Vad har du för utbildning? Hur länge har du varit lärare? Hur många elever
har du i din klass?
Tabell 1. Respondenters utbildning och årskurs de undervisade vid tidpunkten för studien.
Respondent
Utbildning
Undervisade
A
F-3 lärare
Årskurs 3
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B
C
D
E
F

Förskolelärare
F-6 Lärare
1-7 Lärare
1-6 Lärare
F-6 Lärare

Årskurs 2
Årskurs 1
Årskurs 3
Årskurs 2
Årskurs 4

Respondenternas erfarenheter av skolundervisning var varierande, från 1 till 40 år. Skolorna
var spridda runt i östra Mellansverige, både i och utanför staden. Respondent A hade 17
elever i sin klass. Fyra av respondenterna (B, C, D och E) hade 28 elever i sina klasser och
respondent F hade 29 elever. Under intervjuerna uppgavs det vara normen att en lärare på
skolan hade 28 elever och att det lär öka, då skolorna hade platsbrist. En av respondenterna
gav en förklaring (D):
”... kommunen släpar efter med nybyggnationen av skolor och det fattas en massa platser för
elever som finns och då finns det inte annan utväg än att trycka in fler elever i en klass. Det
kommer inte bli färre elever i klasserna, det kan vi vara säkra på.”
En av respondenterna berättade att klasserna som hen arbetat i har haft en storlek på 22 till 29
elever, ända sedan 1997 (F).
”Det är jättetufft. Jag känner mig alltid otillräcklig att inte hinna med riktigt”(Respondent F).

Hur ser skolans närområde ut?
Tre respondenter såg skolans närområde som goda, för att det fanns mycket skog i närheten,
bra lekplatser för elevers välmående och för fritidsaktiviteter på skolgården. En annan orsak
som nämndes var att kommunen spolar isbanor under vintern för elevers aktiviteter (A, B och
C). En respondent beskrev skolans skog som rik på djur-och svamparter. Hen beskrev även att
elever på den skolan hade fått syn på vildsvin och varg (A). Tre andra respondenter beskrev
att skolgården bestod av mycket träd, nära till stadsskog och dungar, samt enorma möjligheter
att komma ut i skogen med elever (C, D och E). Respondent D berättade att skolgården hade
olika sorters träd, att vid planering av skolbygget under 1960-talet lades stort fokus på
skolgården, att gården skulle ha exempelträd och att det skulle vara stor variation av träd.
Respondent C och E beskrev att skolan ligger väldigt bra till i förhållande till befintlig skog,
dungar och de stora naturreservaten. Respondenter ansåg sig ha goda möjligheter att komma
ut i skogen med elever eftersom närområdet bestod av mycket skog och goda möjligheter till
att ta bussen till staden.
Respondent C beskrev även skolans närområde som ett medelklassområde med en hög
socioekonomisk status, där vårdnadshavare hade goda ekonomiska förutsättningar och många
var välutbildade. Respondent F beskrev skolan som hen arbetade på var belägen mellan
stadens mest utsätta område och ett villaområde. F uttryckte sig följande:
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”Det är en väldig mix här inne, från barn vars föräldrar har akademisk utbildning och har
studievana, till elever som har föräldrar som nästan inte kan läsa eller skriva och som
kommer från traumatiska upplevelser. Så möts vi i samma rum här, så det är väldigt speciellt
för just den här skolan att det är så.”

Hur är dina egna tidigare biologiupplevelser (teoretiskt och praktiskt)?
Tre respondenter (B, C och F) berättade utifrån deras tidigare biologiupplevelser från
lågstadiet att biologin var tråkig. De förklarade det med att undervisningen av biologi bestod
till största delen av teori (se figur 1). Det blev mycket att skriva, klippa och klistra bilder.
Biologiarbeten var ofta i klassrummet (B). En respondent beskrev att hens lärare saknade
engagemang kring ämnet biologi gällande kreativa aktiviteter, som att gå ut i naturen och
avgöra hur en Karljohansvamp såg ut. Respondent A menade på att praktisk biologi saknades
helt i lågstadiet. Respondent A och F berättade att det saknade skog i skolans närområde som
ung.
”Jag har inte fått kunnat koppla det jag har gjort inomhus med det som finns utomhus”
(Respondent A).
”Det här med naturen har kommit mest hemifrån, sedan jag var liten, med mina föräldrar. Vi
åkte upp till fjällen när jag var tre år gammal och gick på tur” (Respondent B).
”Tyvärr inget det här med gå ut i naturen, nej” (Respondent C).
Respondent F berättade ett minne om en läsebok och en arbetsbok. De arbetade mycket med
dessa material, där de läste mycket och svarade på frågor som fanns i boken och sedan
fortsatte respondenten:
”Men jag har inget minne av att vi gjorde någonting ute, utan det var bara inne och teoretiskt.
Under min egen grundskoletid var det ytterst lite utomhusbiologi, men det kunde hända, men
det var verkligen lite” (Respondent F).
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Figur 1. Sammanfattning av respondenternas tidigare biologiupplever.
Respondent C och D berättade att de upptäckte naturen på egen hand genom att fånga
grodyngel och dykarbaggar, samt studera fåglar utanför köksfönster. De menade på att
upptäckter av naturen på egen hand gav bättre naturupplevelser än vad som erbjöds på skolan
i samband med biologiundervisning (se figur 1).
Respondent E berättade att hen hade goda biologiupplevelser från lågstadiet. Undervisningen
bestod exempelvis av naturrutor där de fick en egen inmutning (närmare undersöka ett
område) för att sedan se händelseförloppet under året. Respondenten berättade även att hen
vistades ute mycket med sin lågstadielärare i samband med biologiundervisning och på
högstadiet var det mer teori än vad det var praktik.
”Jag minns faktisk lågstadiet bäst, förmodligen för att vi gjorde rätt mycket grejer och vi var
ute… Ja det mycket hands one, det var ju mycket praktiskt” (Respondent E).
Samtliga respondenter berättade att de inte hade biologi som ett rent biologiämne på
lågstadiet. Utan att biologi var en del i ett tema, exempelvis i ett NO-tema.

Del 2
Hur ser kollegialt arbete ut i samband med biologiundervisning?
Berätta om kollegialt lärande inom ämnet biologi, alltså arbete med elever,
kollegor och vårdnadshavare.
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Samarbete med elever
Gällande samarbete med elever, inom ämnet biologi, berättade respondenterna B, C, D och E
att elever var duktiga på att ställa frågor, vara nyfikna, samt visade ett stort intresse för ämnet
(se figur 2). Vid samling fick eleverna ofta berätta om sina fritidsaktiviteter (B). Vidare
nämnde respondent B att en del av förslagen som eleverna berättade kunde vara användbara i
undervisning. Det ansågs vara viktigt att skapa goda relationer med eleverna och föra
kontinuerliga samtal, framförallt med elever som var i behov av extra tillsyn (A).
”Elever är duktiga på att komma med förslag, då kan man ta in det” (Respondent F).
Respondent A och F sade att ha biologilektion utomhus kunde generera gemenskap mellan
lärare och elever. Med utomhusvistelse kunde elever ges en värdegrund, då elever och lärarna
samlades ute (A). Respondent A menade på att i ett sådant sammanhang fick elever och lärare
gemensamma minnen av utomhusbiologiundervisning.

Samarbete med kollegor
Respondent A medgav att det fanns en grupp lärare som hette samverkanspersonal på skolan
där hen undervisade och att samarbete med kollegor skedde via samverkansgruppen. Gruppen
hjälpte till genom att diskutera det som skulle tas upp i biologiundervisning. Med
samverkansgrupp fick alla som arbetade på skolan ta del av och dela information med
varandra så att alla elever fick samma grund. Exempelvis alla som läste årskurs ett på skolan
fick ett och samma tema, för att ge just likvärdig kunskap till alla. Respondenten uttryckte sig
på följande sätt:
”Det är ju toppen att man kan samarbeta så här kring det så att alla får med sig det de ska få
med sig.” (Respondent A).
Respondent B berättade att i och med att hen ofta arbetade i halvklass så samarbetade lärarna
från båda klasserna. Då lärarna arbetade tematiskt kunde B komma med förslag till olika
aktiviteter, som att studera olika svamparter, gå på utflykter eller att promenera med elever.
Aktiviteter planerades ofta gemensamt med de närmaste lärarna. Respondenten tillade
följande om kollegialt arbete:
”Det gäller att man sitter och pratar tillsammans och man inspirerar varandra, delger
varandra, och det tycker jag är viktigt” (Respondent B).
Respondent C ansåg att kollegialt lärande med lärarna på skolan där hen arbetade var väldigt
lite, kring ämnesmässiga möten och samtal och kände inte till vad de andra lärarna på skolan
hade för biologiundervisning (se figur 2). Respondent C ansåg att det var synd att inte ha en
gemenskap i samband med undervisning gällande ämne och innehåll. Pedagogiska
planeringar i samband med biologiundervisning och inom andra ämnen saknades. Respondent
C menade att man borde gemensamt planera, utforma och nå de mål som förväntas av
eleverna att uppnå. Respondent C ansåg också att lärarna på skolan stängde in sig i sina
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klassrum, att det var då svårt att uppmärksamma hur andra lärare planerade lektioner för sina
elever, men även att lärarna saknade ett gemensamt arbetsrum. Övrigt samarbete med lärarna
på skolan förklarades på följande vis:
”Samarbetet med lärare på denna skola tycker jag är jättebra, alltså när det gäller andra
saker, typ digitalisering, men alltså kringgrejor” (Respondent C).

Figur 2. Sammanfattning av respondenternas syn på kollegialt lärande, alltså samarbete med
elever, vårdnadshavare och kollegor.
Respondent F berättade att det saknades ämnesspecifikt samarbete med lärarna på skolan hen
arbetade på. Ämnesspecifika möten som fanns på skolan tillhörde högre årskurser.
”Jag minns knappt att jag har varit med om något NO-träffar” (Respondent F).
Respondent E berättade att hen hade nära samarbete med en parallell lärare, där de
tillsammans planerade och delade information med varandra. Samarbeten skedde i samband
med ett temaarbete och då det ansågs vara svårt att samtala ämnesspecifikt med andra lärare,
eftersom det inte fanns tid. Vid ett temaarbete diskuterades det om vad som skulle ingå i
temat, vad de kunde göra. Lektionerna planerades noga så att inga viktiga saker missades.
Respondent E om sin teamkollega:
”Vi jobbar ju väldigt tight ihop, vi försöker vara lika” (Respondent E).
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Samarbete med vårdnadshavare
Samarbete med vårdnadshavare beskrev respondent A som att hen och andra lärare på skolan
skickade ut veckobrev med information om händelser för kommande vecka. Vid utskick av
veckobrev kunde informationen se olika ut, hen beskrev följande:
”Jag försöker också göra det, så gott jag kan, men det är även väldigt tidskrävande att dela
med sig så pass mycket”.
Respondent B, C, D och E betonade att samarbete med vårdnadshavare var jättebra. Det fanns
en kontinuerlig kommunikation och vårdnadshavare var till stor hjälp i samband med
undervisning av biologi. Respondent D sade att genom vårdnadshavare kunde hen och elever
få mycket naturupplevelser, eftersom en del vårdnadshavare ansågs vara naturintresserad, så
sade respondenten vidare:
”Vi har varit ut och fiskat, fångat kräldjur och vi har varit ute på insektsjakt. Vi har tagit vara
på det föräldrar hade lust att ge oss. Det har varit inom biologisektorn”.
Respondent D berättade att samarbete med vårdnadshavare skedde oftare än med kollegor,
vilket uppgavs bero på att kollegorna själva inte hade tid att driva samarbeten (se figur 2).
Respondent C berättade även att vårdnadshavare hade erbjudit sig vid flera tillfällen till
undervisning av biologi och sade följande:
”Vi har haft föräldrar som har varit insektsexpert som har tagit med oss till skogen och vi har
fått fånga insekter och titta på. Jag har haft föräldrar som har kommit och föreläst om
bakterier, alltså för att de forskar om det, det finns mycket och ta just i biologin, men
kollegor, det är synd. Alltså att det inte är så mycket samarbete och så”.
Respondent E sade följande om samarbete med vårdnadshavare:
”Jag har haft föräldrar som har jobbat på naturskolan och som bjudit in oss. Jag har haft
föräldrar som vi har haft utflykt med för att se på en myrstack. Jag har haft föräldrar som är
professorer inom svamp och har undervisat oss. Det har varit väldigt mycket föräldrar
inblandade, just för att de är väldigt kunniga och intresserade skulle jag säga. Det finns
otroligt mycket sakkunskaper här omkring, så man gör klokt i att använda föräldrar, för då
kan man få hjälp. Så det är väldigt många föräldrar som man kan ha som hjälp”.
Respondent F berättade gällande samarbete med vårdnadshavare att en del föräldrar hjälpte
eleverna med utomhusaktiviteter, som att erbjuda sig till att vara med på några utflykter och
visa olika saker i naturen.

Hur ser biologi-undervisning ut i F-3?
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Berätta om hur elevers tidigare biologikunskaper vävs in i
planeringen av biologiundervisning.
Respondent A, C och E berättade att elevers tidigare biologikunskaper ofta vävs in i början på
ett arbetsområde, genom att de frågar eleverna vad de kan. Exempelvis när det gäller
förkunskaper om svampar så frågade respondenten A till sina elever: ”Vad kan vi om
svampar?” Eller, ”vad vill ni veta om svampar?” A ansåg då att hen fått all information som
behövdes för att forma lektionerna så att eleverna fann ett intresse för temat. Respondent C
och E berättade att det var viktigt att utgå ifrån elevernas befintliga kunskaper inom området
så att respondenter hade ett hum om vart de skulle börja. Respondent A ansåg även att det var
viktigt att ställa följdfrågor till eleverna och sade följande:
”Då ser man som lärare också vad elever inte kan, vad de inte har tagit med och vad som
behövs arbetas mer med”.

Figur 3. Sammanfattning av hur elevernas tidigare biologikunskaper vävdes in i
undervisning.
Vid planering av ett arbetsområde utgår respondent F ifrån kursplanen och gör en inventering
av elevers befintliga kunskaper. F påpekade vikten av att ta reda på vad hela klassen vet om
området. Respondent F betonade också att det var viktigt att gemensamt ta fram viktiga
aspekter inom ett område. Vidare berättade hen även att det var viktigt att hålla sig till
kunskapskraven från Skolverket. Respondent F berättade även att elever kommer med förslag
om hur de vill arbeta inom exempelvis i biologi. Respondent E förde fram följande gällande
att väva in elevers tidigare kunskaper i planeringen:
”Om vi ska prata om flyttfåglar så får vi väl se om det är någon som vet någonting först, då
börjar vi där… men man måste ta hänsyn till var eleverna är någonstans från början.”
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Respondent D förklarade att hur elevers kunskaper vävs in i planeringen berodde på
tillgängliga material på skolan och menade på att fokus ofta lades på det barn känner igen som
djur, växter, insekter, svampar och träd. Vidare berättade hen att på lågstadiet fokuserades det
ofta på ämnen som svenska och matematik. Respondent B menade att elevernas tidigare
kunskaper vävs in då elever sitter i grupp och berättar om de utflykter de har gjort med sina
vårdnadshavare. Respondent B betonade även att elever ofta kom med mycket frågor och
funderingar. Vidare berättade respondent B att det inte alltid fanns utrymmen till att ta vara på
alla elevers tankar och funderingar och att en viss del vävs in i klassrumsaktiviteter.

Berätta om uppföljning och dokumentation av elevers lärande i
samband med biologiundervisning.
Uppföljning av elevers lärande gjordes vid lektionstillfällen där eleverna frågades vad de hade
lärt sig tidigare (A, B, C, E & F). Respondent F menade på att en sådan uppföljning vävs in i
nästan alla lektioner och i alla ämnen. Elevers lärande dokumenterades i form av tankekartor
(A). Tankekartor ansågs vara till hjälp att uppmärksamma elevers tankar, uppföljning och
återkoppling av elevers kunskaper, från början till slut på ett arbetsområde (A).
Dokumentation ansågs vara viktigt även för att enkelt kunna avgöra elevers kunskaper, vidare
menade respondent A att dokumentation kunde göras individuellt, på olika sätt och gav ett
exempel:
”Idag finns det ju tankekartor som man kan göra på nätet och spara det elever har gjort.”
Respondent A berättade även om små test, även kallade duggor, som kunde göras där elever
kunde skriva och rita. Duggorna ansågs vara ett bra sätt att dokumentera elevers lärande. För
att sedan se om elever kan skriva med storbokstav och punkt.
”Då vävs ju allting in i det hela. Både i svenska, matematik och även i biologi” (Respondent
A).
Respondent C berättade att ett insamlande av elevers material sedan kunde nyttjas vid
utvecklingssamtalen. Så här berättade respondent D om uppföljning och dokumentation av
elevers lärande i samband med biologiundervisning:
”Men jag är inte alls lika duktig på alla områden, att samla och göra kompendium och häften,
utan man väljer ut några som man tycker är roligt” (Respondent D).
Respondent B dokumenterade elevers lärande genom att elevers praktiska arbeten sattes upp i
klassrummet och elevers arbeten sparades i en pärm till skolans öppna hus. Då kunde
vårdnadshavare se elevernas arbeten från terminen.
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”Då är det båda klasserna tillsammans, ett gemensamt öppet hus bara för de här två
parallellklasserna. Och det har vi gjort på hösten och på våren, då är det liksom en kväll för
hela skolan” (Respondent B).
Vid exempelvis undervisning i temat skogen menade respondent E att det fanns en planering.
Planeringen i sig innefattade en lista på punkter som eleven slutligen ska ha klarat av (E).
”Det finns en dokumentation, vi har en. Det här ska elever kunna och så står det 5-6 olika
saker, då måste vi kunna bevisa på något sätt att elever kan det. Vi måste ha dokumenterat på
något sätt” (Respondent E).
För att dokumentera och följa upp elevers lärande använde respondent F sig av olika metoder.
Dokumentation kunde ske genom fotografering eller att sätta upp elevernas arbete på väggar.
Respondent F berättade även att hen skrev listor för att sedan pricka av vad eleverna har lärt
sig och nämnde vikingatiden som ett exempel. Respondent F sade även att det inte räckte att
bara samtala med elever om deras framsteg eller hur duktiga de var på ett visst område, utan
att lärare måste visa konkret för elever och gav ett exempel:
”Om det handlar om träd så får de rita ett träd i början av ett arbete. Då kommer de att rita
en klassisk bild med stam, ett mulligt och fint träd och sen är det klart. Och sen när man
jobbat vidare då kanske de kan rita löv med nervertrådar, man kan även lägga till djur i
träden.”
Vidare berättade respondent F att hen försökte variera dokumentation och sade så här:
”När elever kan göra kopplingar med tidigare kunskaper, blir det bättre för elever. Viktigt att
elever känner att det lönar sig att komma till skolan, genom att se och reflektera.”

Berätta om elevers upplevelser av inomhusbiologiundervisning.
Respondent A, B, C, E och F beskrev att elevernas upplevelser av inomhusbiologi kändes som
positiv. Fem av sex respondenter berättade att eleverna tyckte att det var ganska intressant
med inomhusbiologi (se figur 4). I samband med biologiundervisning så användes mycket
filmer med biologiinnehåll, då det fanns ett brett utbud gällande djur, växter och
människokroppen (C). Respondent C berättade att elever upplevde sådana biologistunder
glädjefyllda och medgav vidare att elever fick arbeta kreativt inomhus, då det fanns mycket
saker som elever kunde göra i klassrummet:
”Vi gör mycket pyssel i samband med biologi. Om vi jobbar med tulpaner så gör vi en tulpan,
jobbar vi med grodor så gör vi en groda”.
Respondent B berättade att under vintern arbetades det praktiskt med att ge eleverna
kunskaper om is-vett och ansåg att det var viktigt att elever hade baskunskaper:
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”Kasta livlina på golvet, det har jag gjort i många år i inomhus och eleverna får dra
varandra med livlina”.
Respondentena B, C, D och E betonade också att det var viktigt att elever fick arbeta på ett
sådant sätt så att de kunde göra riktiga kopplingar med det som fanns utanför klassrummet.
Respondent E ansåg att elever behövde både teori och praktik i samband med
biologiundervisning och att det var viktigt att elever hade förkunskaper innan de togs ut för att
genomföra biologiundervisning (se figur 4).
”Jag tror att teorin ska komma först och sen går man ut och så får man det på ett annat sätt.
Jag tror att elever behöver även teorin för att sätta det i ett sammanhang och få ihop allting.
Men om man bara stannar med teori i klassrummet, då är ju biologi ganska tråkigt, kan ju bli
jättetråkigt” … ”Det är mycket roligare att vara ute när man känner till saker och kan
litegrann, så att det inte blir en grön ridå av allting bara” (Respondent E).
Respondenterna A, D, E och F beskrev att elevers upplevelser av inomhusbiologi berodde på
hur de planerade och framförde lektioner. För att väcka intresse hos elever så behövdes det
två saker: skapa intresseväckande lektioner och att själv gilla det som undervisades. I annat
fall handlade det om att spela teater, dramatisera och visa ett intresse för elever.
”Det beror på hur jag framställer det, det beror på mig och oss, vi lärare” (Respondent E).
Respondent F berättade att det var viktigt att fånga elevers intresse och att konkret kunna visa
eleverna:
”Om jag tycker att det är spännande så tycker eleverna det också. Jag kan alltså smitta av
mig på eleverna. Det är som att vara skådespelare. Jag får liksom överdriva min entusiasm
över detta fantastiska löv då kommer elever att tycka att det är jättespännande också.
Eleverna kan bli som trollbundna om man visar hur ett löv ser ut. Jag har en
dokumentkamera där man kan förstora och titta närmare, och det tycker eleverna ofta är
jättehäftigt och mycket spännande”.
Samtliga respondenter berättade att elever behöver både praktik och teori i samband med
biologiundervisning. Respondent A och F berörde båda elevers olika inlärningsstilar. En del
elever lärde sig genom att läsa böcker och lyssna, medan en del elever lär sig bäst då de får
röra vid saker, höra och uppleva. Vid sådana fall ansåg båda respondenterna att lärare
behövde utöva både teori och praktik.
”Textbaserad undervisning ingår i skolan. Det är bra om man gör bägge två och inte bara
lutar sig mot det ena eller mot det andra, alltså inte bara teori utan praktik också”
(Respondent A).
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Figur 4. Sammanfattning av elevers upplevelser av inomhus och utomhus
biologiundervisning enligt respondenter.

Berätta om elevers upplevelser av utomhusbiologiundervisning.
Eleverna ville gärna vistas ute och ha utomhuslektioner (A, B, D & E). Respondent D och E
ansåg dock att det var svårt att avgöra om eleverna lärde sig något eller vad som fastnade
kunskapsmässig av att ha biologilektioner utomhus. Respondenterna D och E trodde ändå att
eleverna tyckte att det var roligt och intressant med utomhusbiologiundervisning (se figur 4).
En reflektion från C gällande utomhusbiologi, var att det sällan blev av i klassen som hen
undervisade i vid undersökningstillfället. C beskrev istället utomhusbiologiupplevelser ifrån
en tidigare skola, där hen arbetade som lågstadielärare och sade:
”Där gick vi ut jättemycket, vi grävde ner skräp som grävdes upp senare för att se hur det
hade förmultnat. Vi gick till en damm och fångade saker i vattnet, vi tittade på växter och
plockade och grejade”. Respondent C fortsatte… ”Nästan alla barn är ju till sitt rätta element
utomhus, att eleverna får röra på sig och få friskluft, alltså det fungerade jättebra att ha
utomhus som klassrum. Barn kan ju ha biologiundervisning själva när de är ute.”
Respondent A tog upp vad hen uppfattade som glädje hos eleverna då A undervisade om
svampar utomhus. Eleverna fick plocka svampar och undersöka dessa.
”Det blir så konkret och sen har man en svampbok, man kan kolla och identifiera själv och se
om det stämmer med verkligheten”.
Respondent B och E menade att elever ofta vill gå ut och leka, men då var det viktigt att som
lärare veta syftet med lektionerna och vara väl förberedd för utomhusundervisning.
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”När man tar en sväng i skogen, då kan man stanna till och fråga elever, titta vad är det för
fågel? Vad är det som låter här? Vad är det för mossa? Man avslutar med att elever får leka
fritt” (Respondent B).
Elever kom ofta fram på raster och visade löv från olika träd, svamp-och mossarter, eller att
elever skapade landskap på skolgården av sand (B). Respondent B berättade också att
eleverna blev kreativa utomhus, men för det behövde eleverna först undervisning i
klassrummet. Respondent D menade att eleverna var ganska engagerade i stunden,
lättentusiasmerade, just på lågstadiet. Respondent D fortsatte med att ge ett exempel från en
årskurs ett, där de arbetat med temat vårblommor:
”Vi lärde oss blommans delar i klassrummet. Vi gjorde sedan ett experiment genom att vi gick
ut, samlade vitsippor och räknade kronblad. Vi gjorde sedan en statistik och visade det för
elever. Det var en grej som många elever tyckte var spännande och kul”.
Respondent D berättade något engagerande som de kallade kompisträden. Då fick barnen i
början av årskurs två välja ett kompisträd på skolgården gemensamt med en kamrat. Trädet
läste eleverna om och följde det under åren, även för att se årstiderna. Respondenten menade
på att då elever känner ett engagemang så lär de sig bättre och det är viktigt att elever lär sig
konkret (D).
”Jag säger inte titta en fågel utan titta en bofink eller titta en koltrast” (Respondent D).
Respondent D fortsatte reflektera gällande utomhusbiologi, att det sällan blev av:
”Definitivt är det så att man väljer bekväma vägen, särskilt när man har så många barn. Jag
försöker göra i alla fall någonting utomhus under läsåret, kanske en gång varje termin. Jag
måste säga att jag har lite dåligt samvete där”.
Respondent F berättade att vädret hade en avgörande roll för hur elever upplevde biologi
utomhus och att det skiljde sig mellan elevers olika vana att vistas utomhus.
”Barn som inte är lika vana upplever jag att de kan bli gnälliga om vädret är dåligt, även
lärare påverkas av dåligt väder. Det är ett mer säkert kort att vara inne och mer osäkert kort
att vara ute” … ”En del av eleverna tycker att det är jätteroligt att vara ute och fixar ha
lektioner ute och en del elever tycker att det är mycket lättare inne”.

Berätta hur du varierar biologiundervisning, vilka strategier används?
Biologilektioner varierades genom att elever fick gå ut och hämta löv från skog och plockade
svampar (A och B). Respondenterna A och B nämnde att eleverna sedan fick använda lera för
att skapa en så exakt bild av verkligheten som det var möjligt. Eleverna fick även rita och
skriva texter om svampar, blommor och mycket mer. Variationen ansågs fördjupa elevernas
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kunskaper (A och B). Vidare sade A och B att det måste finnas en variation i både den
teoretiska och praktiska delen.
”Det är också något praktiskt att få bilda något själv och så får man väva in ett annat ämne
som bild. Mycket vävs ihop” (Respondent A).
Variation av biologiundervisning och strategier berättade respondent C gjordes genom att
eleverna fick laborera och experimentera med enkla medel. Eleverna skrev texter om tulpaner,
målade och skapade tulpanorigami (C). Vid temaarbete inom biologi fick eleverna mäta sin
egen kropp och gjorde statistik (C och E). Respondent C sade att eftersom egna kroppen
tillhörde biologi och att de mätte kroppsdelar så kunde lärandetillfällen varieras. I ett sådant
sammanhang vävdes matematik in. Då ansågs det vara viktigt att undervisningsformen i
förväg var bestämd. Respondent C tillade sedan:
”Det finns ju elever som har svårt att lära sig genom att bara lyssna”.
Respondent D och E menade på att NO, SO, svenska och matematik gick in i varandra på
lågstadiet. Respondent E förklarade att variation i undervisning kunde göras genom enkla
experiment på lågstadiet, exempelvis experiment med sinnen. Elever på lågstadiet behövde
inte skriva ett experiment utan kunde istället rita ut ett experiment, att det var viktigt att elever
lärde sig successivt (E).
”Att göra en förutsägelse och se vad som händer och sen komma på varför det blev så, det
kan man göra med väldigt små barn” (Respondent E).
Respondent D återkom till att prata om elevernas kompisträd, där eleverna fick följa med en
årstidsväxling. Eleverna fick även gå ut och hitta likheter med sitt träd från andra områden än
skolgården. Eleverna fick sedan i grupp berätta för sina kamrater om de iakttagelser de gjort
under arbetets gång (D).
”Man ska kunna titta till sitt kompisträd och följa allt som händer, lövfällning, vintervila,
blomning på våren och frukters- eller fröns mognad” (Respondent D).
Respondent F förklarade att inom området miljö så arbetade hen med växter, träd och djur
som levde på skolgården. Detta ansågs vara viktigt för att elever skulle kunna se hur djuren
hade det, deras förhållanden och överlevnad (F). Hen ansåg att en varierad
biologiundervisning på ett sådant sätt hjälpte elever att känna empati för djuren. Strategin
ansåg vara för att väcka nyfikenhet och ett intresse hos elever (F).

Berätta vad du tycker är viktigt att eleverna ska lära sig inom biologi?
Respondent A berättade att det var viktigt att elever lärde sig om människokroppen, hälsa,
mat och naturen. Hen menade även att det var viktigt att elever fick en viss variation när de
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fick information, framförallt att elever fick kunskaper ifrån människor som hade
ämneskompetens, och sa:
”När vi har pratat om hälsa så har skolsyster och kuratorn varit här och haft lektioner med
elever kring mat-och sovvanor” … ”Just nu när många elever kan må dåligt utan att man
känner av det, kan det vara jättebra att veta hur kroppen fungerar, varför man tänker, tycker
och känner som man gör, som också är en del av biologin”.
Respondent B menade på att respekt för naturen var viktigt för eleverna att lära sig. Att förstå
naturen, vistas där och kunna klä sig rätt hörde allt till det.
”Man ska inte vara rädd för att gå ut i skogen, man ska kunna vara rädd om djurlivet”.
Respondent C nämnde följande som viktigt:
”På lågstadiet då är det ju så här, djur, skogen, växter, kroppen, närområdet, djuren i
Sverige” … ”Att elever lär sig genom enkla experiment, att eld slocknar utan syre”.
Respondent D, E och F menade att om inte elever har förståelse för naturen där de bor och
skyddar sin egen miljö, så kommer elever aldrig att bli miljömedvetna. Respondent E sade
också att det var viktigt att elever blev bekant med naturen som svampar, blommor och djur
för att sedan kunna bevara det. Respondent B och E sade även att om elever inte hade faktiska
kunskaper om naturen kommer elever att tycka att det är skrämmande med djur och natur,
vilket i sig kan hindra till att bevara naturen. Om elever lärde sig att tycka om det de hade
omkring sig, kommer eleverna att vilja bevara det (E). Respondent F berättade att elever
behövde lära sig att ta hand om närområdet och inte skräpa ner. Vidare sades att om elever
fick lära sig att ta hand om närområdet, så skulle det vara enklare för eleverna att bevara
naturen i andra länder, exempelvis på semester (F).
”Jag tycker att det är ganska viktigt att elever lär sig om arter, blommor, växter och djur där
man bor” (Respondent E).
”Att barnen ska få en koppling till hur vi hanterar vår miljö, vilket gör att man kommer också
in på det här med samband i naturen och människans påverkan på naturen” … ”Man får vara
försiktigt så att man inte skapar en klimatångest hos barn, vilket gör att man får ta med
måtta, lite varsamt och mest med glädje över naturen” (Respondent D).
Respondent F förklarade att elever behövde ha kunskaper om att veta att de är en del av stora
sammanhanget. För att förstå sammanhanget behövde elever ha faktakunskaper om hur djur
hade det och växternas behov för deras överlevnad (F).
”Jag tycker att det är viktigt med hållbar utveckling och miljön. Att man har en grundkunskap
om hur naturen fungerar och hur vi människor kan påverka naturen på gott och ont”
(Respondent F,).
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Berätta varför är biologi ett viktigt ämne i skolan?
Respondent A beskrev att det var viktigt att elever fick faktakunskaper och källkritik. Med
faktakunskaper blir det möjligt för elever att förstå om människokroppen och om sig själv
(A).
”Jag tror biologi är så nära människan. Det är så himla naturligt också, det är absolut viktigt
för barnen att förstå varför allting finns, alltså allting baseras på fakta”.
Respondent B, C, D och F menade att naturen var viktig och att elever behövde få kunskap
om en hållbarhet och hur samhället fungerar. Respondent A, B, C och E menade att
miljömedvetenhet är nödvändigt eftersom det både berörde den egna kroppen och naturen.
Vidare sade respondenterna B, C, D och F att det var viktigt att elever lärde sig förhållandet
mellan natur och människans påverkan. Respondent C sade att medvetande hjälpte elever till
att få kunskaper om en hållbar utveckling i framtiden. Respondent D sade att vi alla behövde
förstå hur naturen fungerar så att vi hjälps åt att värna naturen och får in ett hållbarhetstänk.
Respondent E menade att med kunskap så kunde eleverna förstå hur de kunde ta hand om
kroppen, bevara naturen, miljön och miljöförstörelse.
”För att vi är ju en del av biologin”… ”Förstår man sig själv så förstår man ju andra”
(Respondent E)
”Man kan inte bortse ifrån att man inte är intresserad. Jag är väldigt mån av att vi ska ha en
planet som fungerar och mina barn och barnbarn ska kunna andas frisk luft” (Respondent F).

Hur är lärares syn på utomhus-och inomhusbiologi i F-3?
Berätta din syn på utomhusbiologiundervisning, finns det
fördelar och nackdelar?
Fördelar:
Respondent A menade att fördelarna med utomhusbiologi var möjligheterna att koppla teori
och praktik. Eleverna kunde då uppleva en verklighet med det de har lärt sig i klassrummet,
samt undervisas utan papper och pennor. Respondenterna B, E och F förklarade att elever fick
frisk luft och idrottslektioner kunde inkluderas (se figur 5). Respondenterna C och E menade
att elevers kunskaper fästs bättre då elever fick se något i verkligheten, att elever mindes
bättre då. Eftersom barn satt stilla väldigt mycket på fritiden, så ansågs det vara viktigt att
elever fick röra på sig genom att ha utomhuslektioner (A och F).
Respondent (C) ansåg att det bara fanns fördelar med att ha lektioner utomhus, att elever hade
möjligheter till att se verkligheten som den var, samt möjligheter till återkoppling av teori och
praktik. Fördelarna ansågs även vara att elever som hade svårigheter med att sitta stilla i
klassrummet kunde känna sig lugna utomhus (C).
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”Fördelar är att barnen får vara ute under ledning och styrning så att man hjälper elever med
vad det är de ska titta på, det är ju definitivt en fördel” (Respondent D).

Nackdelar:
Nackdelar med utomhusbiologi ansåg respondent A och F kunde vara att eleverna möjligen
uppfattade lektionerna som raster. Det kunde vara svårare med struktur vid utomhuslektioner
och det krävdes en lång tids förberedelse för utomhuslektioner (A och F). Respondent A, E, D
och F menade att i ett stort område var det svårare att överblicka alla elever i samband med
utomhuslektionerna, och även svårare att kontrollera vad de faktiskt lärde sig (se figur 5).
Utöver det påpekades svårigheterna med att kartlägga elevers engagemang då det var en stor
klass med 28-29 elever. Respondent C, D, E, och F sade även att ha en klass på 28-29 elever
kunde vara ett hinder för utomhuslektioner, eftersom det ansågs vara svårt att få ut bästa
möjliga av lektionen. Personalbrist ansågs vara en nackdel och hinder för att kunna gå ut med
en klass på 28-29 elever (D, E och F).
”Att ta sig ut är jobbigare, man kanske måste ha en till vuxen, det behövs mer planering” …
”Det tar längre tid att gå någonstans om man inte är på skolgården. Det kanske är ett större
steg att ta” … ”Man hinner mindre utomhus helt enkelt” (Respondent F).
Respondent A och F beskrev att elever kunde uppleva utomhuslektioner som rast och därmed
förekom en del trams. Respondent F menade att elever saknade sin fasta plats vid
utomhusundervisning, vilket sågs som en nackdel. Att hålla ihop gruppen, hålla tider ansågs
svårt. Krångligt ansågs det också vara att ge elever instruktioner ute och F menade på att det
hände mer saker ute, vilket gjorde att det slösades mer tid mellan momenten.
”Ett klassrum är fyrkantigt men det här med att vara utomhus är inte lika fyrkantigt”
(Respondent A).
”Det är lite grann som en idrottshall, om eleverna sitter ner när man ska ge instruktion är det
mycket lättare än om de står upp och ger man de varsin boll då är det omöjligt att ge en
instruktion” … ”Barn med tillexempel ADHD tycker att det blir jättejobbigt när det blir
mycket intryck, när dessa har en hel skog att utforska blir det svårare, det blir lättare i
klassrummet för dem” (Respondent F).
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Figur 5. Sammanfattning av respondenternas syn på inomhus och utomhus
biologiundervisning, samt för-och nackdelar.

Berätta din syn på inomhusbiologiundervisning, finns det fördelar och
nackdelar?
Fördelar:
Fördelarna med inomhusbiologiundervisning bedömdes vara att elever hade sina rutiner och
eleverna kände till sina givna ramar (A, E & F). Respondenterna A, D, E och F sade att
eftersom ett klassrum var fyrkantigt så var det enklare att hålla koll på eleverna. I ett klassrum
fanns det även mer struktur. Respondenterna E och C menade att eleverna i klassrummet
kunde få ro och att samla ihop sig mentalt för att skriva texter och dra slutsatser. Respondent
F medgav att i klassrummet kunde hen ge instruktioner på ett enklare sätt, eftersom eleverna
satt vid sina bänkar och var lugna. Respondent E nämnde fördelar som att elever kunde se på
filmer om naturen och kroppen (se figur 5).
”Man kan ju inte komma åt all biologi genom att gå ute. Det är väldigt mycket biologi som
man inte kan besöka och då måste man kanske visa en film, eller titta på någonting på nätet”
(Respondent E).
Fördelar med inomhusbiologiundervisning var även att respondenter exempelvis kunde ta in
mossor, löv eller fågelbo i klassrummet för att konkretisera lärandet (A, B och C). Att
eleverna kunde efterlikna naturen genom att bygga fågelbo, rita ett löv eller använda lera för
skapa en verklighet, till exempel svampar (A, B och C).

Nackdelar:
En nackdel med att elever endast undervisas i biologi inomhus var att undervisningen var
enformig, till exempel bara genom att visa filmer (A och E). Respondent E nämnde att det
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fanns elever som behövde både teoretisk och praktisk undervisning för att saker och ting
skulle vara gripbara. För dessa elever kunde det vara en nackdel om undervisning endast
skedde inomhus. Respondent C menade att endast inomhusbiologi gör det abstrakt för elever
och såg det som en nackdel.
”Nackdel om man nöjer sig med inomhusbiologi och aldrig tar med barnen ut, då får eleverna
inte alla bitar tycker jag” (Respondent C).
Sista fråga

Om du skulle vilja ändra på något i din biologiundervisning, vad skulle det
vara?
Respondent A menade att hen skulle gå ut mer och ha praktiska lektioner med elever, se
fotspår av djur och människor. Respondenterna A, D, E och F hade önskemål om att dela
klassen i mindre grupper så att samtliga elever kunde ta del av naturen utan att det blev ett
störningsmoment eleverna emellan. Respondent A berättade att teori fanns överallt att få ta
del av, och sade:
”Det praktiska, det kan man inte köpa, man kan inte ladda ned, utan det är något man bara
kan få av lärarna som går ut med elever eller föräldrar. Det praktiska tror jag att det sätter
sig mycket mera ” (Respondent A).
Respondent C ville vara mer ute i naturen, undervisa i utomhusmiljö och ge barnen mer
verkliga naturupplevelser. Respondent F nämnde också att hen skulle vilja vara mer ute med
elever och att det var viktigt att det fanns olika alternativ för elevers kunskapsinhämtning.
Respondent B sade att hen skulle vilja ge elever naturupplevelser som hen upplevde som barn,
att tälta ute med elever och prata om allemansrätten.
”Att man hade uppstoppade fåglar, man hade kunnat ta fram ett exempel att såhär ser en
domherre ut, då är det lättare att kunna se i naturen” (Respondent B).
”Det måste inte alltid vara så komplicerat utan försöka göra det enkelt och gå ut. Att ha med
utomhusdelen och våga låta barnen utforska. Elever kanske blir intresserade av något där ute
som man kan fortsätta med i klassen” (Respondent C).
Respondent D, E och F önskade att elevantalet var mindre och de kände att det var svårt att
ensam ha 28-29 elever i samband med utomhusbiologiundervisning.
”Jag skulle önska att vi inte hade så stora grupper, för det är ju ett hinder i så många
sammanhang” (Respondent D).
Respondent D sade att klasstorleken var ett hinder för att exempelvis ha ett akvarium i
klassrummet för att studera ett ekosystem på riktigt. Respondenterna D och E beskrev att de
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skulle vilja ha fortbildningskurser så att de kunde ge elever utmaningar i samband med
biologiundervisning.
”Jag skulle definitivt vilja ha mer utbildning själv, det skulle göra att jag lärde mig mer,
tyckte det var roligt, då skulle jag bli bättre” (Respondent E).

DISKUSSION
Metoddiskussion
Jag anser i samsyn med Hattie (2012) att kritiska glasögon berikar och ger mer kunskap till ett
fortsatt arbete som lärare. Att kritisera sitt eget arbete är ett sätt att bli bättre i utförande, som
syftar till förbättring eller vidare forskning. Jag valde att endast intervjua F-3 lärare (med ett
undantag, en lärare för årskurs 4) om deras syn på biologiundervisning och tankar kring
elevers utveckling i ämnet biologi.
Att genomföra intervjuer i grupp, kom inte ens på tanken, på grund av de svårigheter som
tillstötte i samband med sökandet efter respondenter. Enskilda intervjuer passande min
undersökning för att få uttömmande svar från respondenterna, vilket högst troligen inte skulle
varit möjligt i en gruppintervju (Denscombe, 2016). Att genomföra intervju ansikte mot
ansikte gav personlig och djup beskrivning av det jag ville undersöka (Johansson & Svedner,
2010; Bryman, 2018). En kombination av elevintervju, klassrumsobservation och lärarintervju
tillsammans skulle ge en större helhet och ett bredare perspektiv på examensarbete. Intervju
med elever skulle ge mig syn på deras upplevelser, för att kunna kartlägga om elever hade
liknande upplevelser som respondenter av biologiundervisning. Det skulle då finnas en
gemensam anda (Johansson & Svedner, 2010). Att ta reda på elevers upplevelser såg jag i
efterhand skulle berika min egen framgång som lärare, samt vara ett kvitto på respondenters
verkliga praktik i arbetssätten. Tanken med elevintervju i detta examensarbete kändes omöjlig
med tanken på svårigheter som tillstöttes i eftersökandet av respondenter.
Val av intervjumetod kan också vara ett svar på varför så få hade möjlighet att delta i
undersökningen. I en sådan stund kunde en enkätundersökning kanske tilltala fler
respondenter. Vid sökande efter respondenter så svarade en lärare att hen hade möjlighet att
delta, om jag skickade frågorna på e-post. En rektor sade att det kunde bli svårt att intervjua
lärare från årskurs 3 eftersom dem var upptagna med nationella prov. Vidare sade rektorn att
lärare ofta får höra negativa saker från olika håll och att med deltagande kunde de känna sig
utpekade, vilket också kan vara orsaken till så få deltog. Enkätundersökning valdes bort
eftersom det inte passade valt forskningsområde (Bryman, 2018; Johannsson & Svedner,
2010). Med en enkätundersökning skulle jag även riskera att gå miste om viktiga svar
eftersom efterföljande frågor är svåra att tillämpa i en sådan undersökning (Johansson &
Svedner, 2010).
Valet av forskningsområde kan ha påverkats av mina tidigare upplevelser av undervisningar
och egna tolkningar av skolvärlden, som har präglats på olika sätt. Mina tidigare
naturvetenskapliga upplevelser är negativa, oftast i narrativ form, alltså i berättande form utan
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en verklig naturvetenskap som fanns utanför klassrummet (Johansson & Svedner, 2010). En
kvalitativ intervjumetod gav möjligheter till att tolka information som jag fick fram (Bryman,
2018). Trots att jag har haft möjligheter till egna tolkningar av materialet har min strävan varit
att endast ange det som har framkommit under intervjuerna. Jag har haft makt över
respondenters svar och beskrivningar av frågor som ställdes, men inget av materialen har
missbrukats för egna tankebanor, även att framhäva egna åsikter i resultatdelen har undvikits.
Att helt undvika inblandning av egna åsikter går dock inte att garantera till hundra procent,
eftersom syfte och frågeställning har valts efter mina tidigare skolupplevelser (Johansson &
Svedner, 2010).
Känslomässiga tankar besvärade en del respondenter och ledde till att de ägnade en del tid till
att berätta händelser. I sådana sammanhang var semistrukturerade frågor värdefulla, eftersom
det fanns möjligheter att ställa en följdfråga (Bryman, 2018). Hänsyn visades till
respondenter, genom att hen fick berätta klart utan att avbrytas mitt under en berättelse. Med
intervjuer hade jag som syfte att få en så personlig och verklig bild av biologiundervisning
som det var möjligt och fokus lades på att inte komma av ämnet. Jag anser att jag genomförde
intervjuerna efter de rekommendationer som fanns av Johansson och Svedner (2010); Bryman
(2018); Denscombe (2016).
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den sistnämnda ger möjligheter
till att specificera resultaten på ett mer trovärdigt sätt. Medan en kvalitativ metod ofta bygger
på forskarens personliga förhållningsätt och skapar frågor därefter, i utformningen av verk
(Bryman, 2018; Johansson & Svedner, 2010; Denscombe, 2016). En problematik med studien
var att studien bestod av sex deltagare, vilket var svårt att bygga en generell bild på
problematiken med teoretisk och praktisk biologiundervisning (Bryman, 2018). Bryman
(2018) betonade en annan svårighet med kvalitativ intervjumetod, att resultatet kommer att
vara annorlunda i andra miljöer. En sådan kvalitativ intervjustudie är inte representativ för
befolkningen, utan syftet ligger till grund att dra allmänna slutsatser till teorier.
I mitt sökande efter respondenter har jag inte värderat om det var rätt att gå in på olika skolors
hemsida, söka upp F-3 lärare och sedan skicka förfrågan. Jag tog för givet att det var det enda
sättet att få deltagare till mitt examensarbete, sedan ansåg jag heller inte att det fanns så
mycket alternativ.

Resultatdiskussion
Syn på kollegialt lärande och inkludering av elevers tidigare kunskaper
Då respondenterna frågades om ett samarbete mellan elever och lärare framkom föga uttryck
om hur samarbetet utfördes. Elevers förslag kunde tas in i undervisning och planering.
Förklaringen till den bristande responsen kunde vara att frågan inte uppfyllde respondenternas
förväntningar, eller borde kanske ha förklarats med koppling till Skolverket (2018). Kollegialt
samarbete gällande ämne och innehåll i biologimening saknades lärare emellan, hävdade fem
av sex respondenter (B, C, D, E och F).
Genom samarbete når individer gemenskap, som i sin tur hjälper individer att inhämta
kunskaper (Vygotskij, (1978). Zetterqvist (2003) hävdade att med ämnesdidaktiskt samarbete
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kan lärare blir hjälpta till mer inspiration i undervisningen. Då det finns ett samarbete mellan
skolpersonalen så upplevs arbetsplatser som meningsskapande, vilket i sin tur ger positiv
inverkan på lärande (Gidlund & Boström, 2017; Lederman, 1999; Martin & Hand, 2009).
I denna studie ansågs kollegialt lärande och samarbete mellan kollegor vara en av de
viktigaste didaktiska aspekterna i undervisning, och ett gott samarbete och inkludering av
elever ansågs vara nyckeln till hållbar utveckling i allt lärande (William, 2015; Håkan &
Sundberg, 2012; Sjøberg, 2010; Vygotskij, 1978). Att skapa goda relationer med elever ansåg
vara viktigt (A). Elever i de tidigare åldrarna är samhällets grundbultar och om undervisning
saknar omvårdnad och relation kan rösten om en hållbar utveckling för vår framtid tona bort.
Kommande generation ger en strimma av hopp om en balanserad samhällsutveckling (Keene,
2003; William, 2015). Bildning och utbildning hänger samman och för det krävs dialog,
ömsesidig påverkan av mottagare och kunskapsförmedlare (Liedman, 2017).
Elevernas tidigare kunskaper inkluderades ofta i början av ett temaområde, genom att föra en
dialog med eleverna. Respondenterna i denna studie menade att det är mycket viktigt att
inkludera elever i undervisning, att ta vara på elevers kunskaper och bygga lektioner därefter
förklarades vara de viktiga didaktiska pelarna till en lyckad undervisning (Håkanson &
Sundberg, 2012; William, 2015; Danon et al., 2009). Ett sätt att skapa gemenskap,
samhörighet och medkänsla är att inkludera elever i lärande (Hattie, 2012).

Tidigare biologiupplevelser,
varierande undervisning

nuvarande

biologiundervisning

och

Respondenters tidigare biologiupplevelser från lågstadiet, var negativa. Arbetena de gjorde
under biologilektionerna var mestadels av teoretisk natur, det vill säga mycket textskrivande.
Upplevelser av utomhusbiologi var nästan obefintliga, vilket även visades i studien gjord av
Danielsson et al. (2016). Endast en respondent hade goda minnen ifrån tidigare
biologiundervisningar då hen gick på lågstadiet.
Människan inhämtar sina kunskaper ifrån individens sociala sammanhang. Så som barnen
påverkas i tidigare åldrar, kommer sannolikt också att vara likadant då individen blir vuxen
(Vygotskij, 1978). Det skulle då innebära att respondenters tidigare upplevelser påverkade
dagens biologiundervisning. Det kan också vara anledningen till varför respondenternas
undervisningspraktik bestod mer av en teoretisk natur än praktisk, samt positiv syn i teoretisk
natur (Danielsson et al., 2016; William, 2015).
Det är svårt att ändra tidigare upplevelser och se nytt ljus i lärande. Det är som att tidigare
negativa upplevelser manipulerar dagens undervisning (Danielsson et al., 2016; Keene, 2003;
William, 2015). Läraren själv är nyckeln till förändring, kunskapsinhämtning och användning
av didaktik i undervisning (Håkansson & Sundberg 2012; Keene, 2003; Sjøberg, 2010;
William, 2015).
God undervisning blir minnesvärt då individer får uppleva kunskaper på ett meningsfullt sätt,
vilket går att koppla ihop med citatet ”Jag minns faktisk lågstadiet bäst, förmodligen för att vi
gjorde rätt mycket grejer och vi var ute… Ja det mycket hands one, det var ju mycket
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praktiskt”, (Respondent, E). Många likheter med beskrivningen som respondent E gav har
författare och forskare beskrivit, då elever får upplevelser på ett praktisk plan (Danon et al.,
2009; Westman, 2016; Danielsson et al, 2016; Dewey, 2009; William, 2015)
Skillnaden mellan respondenternas egna upplevelser och deras undervisning idag var att
biologi undervisades på ett varierat sätt i F-3, där eleverna fick se filmer och utföra en del
kreativt skapande. Sådana variationer beskriver didaktiken; om hur undervisning av biologi
tillämpas (Hattie, 2012; William, 2015). Dock fanns ett band till katederundervisning, att teori
måste komma före praktik (Danielsson et al., 2016; Martin & Hand, 2009). Forskarna
hävdade även att bryta gamla vanor tar tid och att se nytt ljust i praktik likaså. En orsak till
mer inomhusbiologi och negativitet till att ha utomhus som klassrum kan vara lärares
bristfälliga ämnesdidaktiska kunskaper i ämnet biologi, som skapar hinder (Eija, Eila &
Pongsakdi, 2017). Ytterligare orsaker till att som lärare välja att undervisa inomhus kan vara
elevers olika behov och klasser med många elever är svåra att hantera för en, ensam lärare.
Det läraren undervisar idag blir frukten för framtiden (Björneloo, 2011). För att tänka
hållbarhet i biologiundervisning, forma framtidens individer till att bevara och föra kunskaper
vidare kan attitydförändring behövas. En sådan kan vara att tycka om det läraren i lärandet
sysselsätter sig med (William, 2015). Då individer har ett brinnande intresse för sin praktik så
kan hen försvara sitt urval och leverera det med självförtroende (Keene, 2003). Att kunna
bortse ifrån prydligt styrkta texter kan dröja, dock kunna utöva teoretisk och praktisk biologi
som enhet kan vara värt att ha i åtanke (Björklund, 2014). Det kan ta lång tid innan lärare
väljer att gå ifrån texter och undervisa mer praktik, men det kan vara bra att inte uteslutande
tänka på teori.

Inomhusbiologiundervisning, samt multimodalt lärande
Respondenterna lyfte inomhusbiologiundervisning som positiv ur elevernas synpunkt, då de
gillade att pyssla och se på film. All biologi gick inte att nå visuellt, hävdade en respondent
och menade på att det behövdes en teoretisk natur för eleverna att kunna sätta kunskapen i ett
sammanhang. Multimodalt lärande är att ge elever kunskaper på ett varierande sätt, som att
läsa, skriva eller se på närområdets filmer med biologiinnehåll, hävdade respondenterna,
vilket även påvisades av Danon et al. (2009).
Biologiböcker och texter gav många alternativ i undervisning, påvisade Pop-Pacurar och
Ciascai (2010). Vidare hävdade författarna att det dock fanns begränsningar i att utforskandet
av egen kreativitet saknades. Det kan vara tänkvärt att vara kritisk vid val av textbaserat
biologimaterial, eftersom det ger begränsningar till mer lärande (Pop-Pacurar & Ciascai,
2010; Danon et al., 2009; Hattie, 2012; Skolverket, 2018).

Utomhus biologiundervisning
Respondenter beskrev elevers biologiupplevelser som positiva och att eleverna var villiga till
att vistas utomhus för lektioner, samt att skolorna hade goda naturtillgångar runt om.
Undervisning utomhus ansågs vara en tuff utmaning. Danielsson et al. (2016) fann liknande
resultat i deras studier. Om läraren har en positiv inställning till utomhusbiologiundervisning
så kommer lärandet att vara gynnsamt och tvärtom. Lärares attityder, val de gör i
undervisning, spelar en avgörande roll i en ämnesdidaktisk mening. Lärares förhållningssätt
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påverkar elever i alla lärandesituationer (Eija, Eila & Pongsakdi, 2017; Sjøberg, 2010; Vitale
John, 2015; Zetterqvist, 2003).
Då de flesta av respondenterna hade negativa upplevelser av biologiundervisning, kan det
vara svårt att ha en positiv bild till att ha utomhus som biologiklassrum. Det tar tid att bryta
gamla vanor och implementera något nytt. Nytt kan vara oroväckande och skrämmande
(Danielsson et al., 2016; Pennlert & Lindström, 2016). Att veta vad som ska undervisas, hur
det ska undervisas eller varför, är de grundläggande didaktiska aspekterna i allt lärande
(Andersson, 2017; Elm, 2012; Sjøberg, 2010). Att ha medvetenhet om de didaktiska
faktorerna kan hjälpa läraren att se nytt ljust i biologiundervisning.
Fördelarna är många med att ha utomhus som biologiklassrum: att få frisk luft, lektionerna
upplevs intressantare, elevers nyfikenhet ökar och elever blir kreativa (Björklund, 2014;
Danielsson et al., 2016; Retzlaff-Fürs, 2016). Elever får även medkänsla för naturen,
tillhörighet och den ekologiska medvetenheten ökar med att ha utomhus som klassrum. Då
medvetenhet och samhörighet med naturen ökar hos individer, blir de mer benägna till att ta
vara på den (Helldén, 2015; Björklund 2014). Några andra fördelar med att ha utomhus som
biologiklassrum är att elever får verklighetsuppfattning då lärande konkretiseras. Konkret
lärande är att känna, lukta och uppleva verkligheten som den är (Caiman, 2015; Selander,
2010; Westman, 2016).

Pålitlighet
Pålitligheten i studien är att samtliga respondenters intervjuer spelades in med hjälp av en
Android mobilapplikation (Smart Recorder). Applikationen ger även möjligheter till att
överföra ljudfiler till en annan enhet. Enligt Bryman (2018); Johansson och Svedner (2010) är
det vanligt att använda sig av någon form av ljudinspelare vid kvalitativa studier, vilket
passade med mitt examensarbete. För vidare granskning av mina kollegor och lärare finns det
möjligheter att ta del av materialet. Pålitlighet enligt Bryman (2018) innebär att forskaren
säkerställer och ger en fullständig bild av det material som hen innehar. För att garantera
pålitlighet måste samtliga arbetsprocesser anges, det vill säga redovisa anteckningar,
ljudupptagningar, forskningsfrågor och databearbetning, vilket lämnades in till Högskolan
Gävles kansli.
Johansson och Svedner (2010); Kvale, Brinkmann och Torhell (2014) beskrev reliabilitet som
pålitlighet och menade på att vid ett examensarbete är det omöjligt att mäta reliabilitet men
tillvägagångssättet bör nämnas vid utförande av arbetet. Reliabilitet enligt Johansson och
Svedner (2010) beskriver noggrannheten i ett arbete, som att mäta något med tumstock.
Noggrannheten passar utmärkt till en enkätundersökning, alternativt: en kvantitativ
undersökning. Då intervjuer valdes för att kartlägga uppfattningar, så ansågs en exakthet vara
svår att ange i arbetet. Arbetsgången beskrivs för att påvisa pålitligheten (Johansson &
Svedner, 2010).

Varför blev resultatet som det blev?
Mina tankar med examensarbetet var att tillförskaffa mig så mycket verktyg och kunskaper
som det var möjligt i biologiundervisning, men också i synen på undervisning. Med de här
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tankarna i bakgrunden skapades många frågor, som i sin tur ledde till ett gediget resultat. En
annan tanke var att vid slutet av min utbildning som F-3 lärare ha så mycket verktyg som
möjligt till min fortsatta karriär som lärare. Många faktorer påverkar individer i samband med
inlärningsprocesser och lika så är mina frågor, att alla frågor går in i varandra, vilket också är
anledningen till varför resultatet blev så brett.

Slutsats av studien
Att dra en exakt slutsats av vad jag har fått fram anser jag är ganska svårt med tanke på de
breda svarsalternativen som har framkommit. Dessa beror förstås på mina frågor som ställdes
till respondenter. Mina handlingar, möten med elever och attityder som positiva/negativa till
undervisningar är avgörande för en hållbar utveckling i allt lärande. Det är vi lärare som sätter
grunderna för morgondagens individer.
Några slutsatser var att ha utomhus som biologiklassrum var ett hinder för många lärare, då
klasserna bestod mestadels av 28-29 elever. Att planera, hålla samman elever utomhus med
personalbrist, gjorde undervisning av biologi inomhus enklare. Det fanns negativa toner kring
utomhusbiologiundervisning, svårt att kartlägga om elever lärde sig. Ytterligare en slutsats var
att det är vi lärare som skapar undervisning, vi är ansvariga för hur undervisning upplevs av
elever och ansvaret ligger hos oss att göra lektionerna intressanta.

Nyttan med studien
Att genomföra studier är ett sätt att öka vetandet, ett sätt att väcka nytt intresse för befintliga
kunskaper (William, 2015, Håkansson & Sundberg, 2012; Hattie, 2012). Nyttan med mitt
examensarbete kan vara att få syn på befintliga kunskaper och bli påmind om att undervisning
av biologi kan genomföras på många olika sätt. Resultatet som helhet kan vara ett verktyg för
verksamma eller blivande lärare i F-3 och biologiundervisning, eftersom läsare kan få en
inblick i de didaktiska val som görs i samband med undervisning. Valen är således avgörande
och betydelsefulla för en hållbar utveckling i lärande (William, 2015). Nyttan är också att se
över sin undervisningspraktik, om vilka faktorer som påverkar elevers lärande. Således även
att kartlägga elevers intresse, önskemål och låta elever vara kreatörer i sitt eget skapande
(Hattie, 2012). En annan sak att fundera över är varför samarbetet med vårdnadshavare
fungerar, gällande ämne och innehåll, men inte med sina närmaste kollegor.
Forskarna Liedman (2017); Lundahl (2017); Kenne (2003); Sjøberg (2010), andra forskare
och vetenskaps män har funderat och funderar säkerligen fortfarande på hur elever undervisas
på bästa sätt, så att det blir fruktbart. Vygotskij (1978) poängterade att individer lär sig av sina
närmaste och kunskap blir varaktigt om det finns kontinuitet, som i sin tur kräver
återupprepning. Kunskap är en färskvara och om inte den upprepas så kommer den att
försvinna. Jag tänker att flera forskare funnit liknande resultat som i mitt examensarbete,
därför ser jag detta arbete som en påminnelse av befintliga kunskaper. Arbetet kan vara till
nytta både för verksamma och förblivande lärares ämnesdidaktiska val som hen väljer i sin
yrkespraktik för att undervisa i ämnet biologi. Det är också möjligt att denna studie kan vara
en inspirationskälla för rektorer, myndigheter eller kommuner, för att se möjliga brister och
orsaker till att eleverna får olika mycket utomhuspedagogik.
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Vidare forskning
Vidare forskning och komplettering av detta examensarbete kan vara att göra elevintervju och
klassrumsobservation. Komplettering kan vara att göra samma studie men ta elevers
synpunkter, ordna fokusgrupper med rektorer från olika skolor om hur arbetet kan förbättras
och hur mer utomhuspedagogik kan införas. Komplettering kan också vara att inkludera
elever i arbetet, det skulle vara användbart för att ta reda på om respondenternas berättelser
om elevers biologiupplevelser hänger samman med elevernas faktiska upplevelser.
En tanke som slog mig efter att ha genomfört intervjuerna var att kartlägga hur mycket lärarna
pratar i undervisningssammanhang och om elever inkluderas då. Jag har erfarenheter av att
lärare har sista ordet och pratar alldeles för mycket. Som komplettering skulle det även göras
en jämförelse med elever, då jag tror att inkludering av elever riskerar att hamna i skymundan.

Några avslutande ord
Didaktik kopplas ofta ihop med lärares undervisningsmetoder i lärandet men det är mycket
mer än en fråga om god, effektiv och organiserad skolundervisning. De didaktiska faktorerna
är absolut nödvändiga för goda förhållanden till undervisning där läraren i lärandet formar och
utvärderar sin egen metod (Elm, 2012). Gemensamt lärande, inkludering av elever och
kollegor kan vara ett sätt att konstruera lärmiljöer och resurser. Vidare handlar det om att
kunna använda sin kännedom för att kommunicera multimodalt, lösa dilemman och skapa
betydelsefulla sammanhang (Gidlunde & Boström, 2017; Keene, 2003; Selander 2010).
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BILAGOR
Bilaga 1: Informationsbrev till F-3 lärare/olika skolor

Akademin för teknik och miljö
Avdelning för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
Förfrågan om deltagande i en studie om utomhus-och inomhusbiologi.
Mitt namn är Noel Mellåker och är 35 år gammal. Jag är blivande lärare i F-3 och studerar
min sista termin vid Högskolan i Gävle. Med mitt examensarbete har jag som syfte att
utforska hur mycket biologiundervisas i klassrummet och i utomhusmiljö.
Syftet är också ta reda på hur mycket av undervisningen i biologi är av teoretisk respektive
praktisknatur i F-3 och de metoder lärare använder sig av. Studien kommer att genomföras
med F-3 lärare och genom intervjuer.
Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till F-3 lärare,
vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer under V.7-11 2019.
Intervjun kommer att beröra dina erfarenheter av utomhus-och inomhusbiologiundervisning,
samt tillvägagångsätt i undervisningen. Intervjun beräknas ta 45 minuter, det är viktigt att
intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att
spelas in i form av ljudupptagning och anteckningar.
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst hos ATMkansliet vid Högskolan i Gävle så att ingen obehörig kommer att få ta del av det.
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 samt till lärare
(gäller lärarprogrammet) samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och
godkänt kommer arbetet att finnas tillgängligt i en databas vid Högskolan i Gävle.
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare
motivering.
Jag frågar härmed om Du skulle vilja delta i denna studie. Du kan ge besked genom att skicka
ett mail, ett sms eller bara ringa ett samtal till mig.
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Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till mig.
Noel Mellåker
Student
ofk15nmr@student.hig.se
0704-681611

Lärares underskrift

Bilaga 2: Intervjufrågor till F-3 lärare – första försöket/utan att ha läst
litteratur
Lärares bakgrund och miljö – ett syfte är att få kontextuell förståelse
Vad har du för utbildning?
Hur länge har du undervisat som lärare?
Hur många elever har du i din klass?
Hur ser skolanns närområdet ut?
Vad kännetecknar för en bra lärare i biologiundervisning?
Hur är dina tidigare upplevelser av biologi (praktisk och teoretisk)?
Vad gillar du med biologiundervisning?
Teoretiskbiologi inomhus – (narrativ + teori) – bakgrund till inomhusbiologi – Vad? Hur?
Varför? Didaktik
Berätta hur stor del av biologiundervisningen består av inomhusarbete?
Berätta hur stor del av biologiundervisningen består av teoretiskt arbete?
Kan du ge exempel på fördelar med att undervisa biologi inomhus?
Kan du ge exempel på nackdelar med att undervisa biologi inomhus?
Praktiskbiologi utomhus – (laborativ + estetisklärande) – bakgrund till utomhus biologi –
Vad? Hur? Varför? Didaktik
Hur stor del av biologiundervisningen består av utomhusarbete?
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Hur stor del av biologiundervisningen består av praktiskt arbete?
Vad finns det för fördelar med att undervisa biologi utomhus?
Vad/varför finns det för nackdelar med att undervisa biologi utomhus?
Involverande av elever – Hur? Vad? Varför? Didaktik
• Berätta gärna om elevers inkludering i biologiundervisning. Hur inkluderas elever i
biologiundervisningen?
• Berätta om någon elev viste vad biologi innebär i klassrummet och utanför. Hur inkluderas
elevers tidigare kunskaper i biologiundervisningen?
• Berätta metoder du använder för att eleverna ska minnas biologi. Hur undervisar du biologi i
klassen, praktiskt och teoretiskt.
• Om du skulle vilja ända på något i biologiundervisning, vad skulle vara då? Vad har du för
önskemål om att undervisa biologi?
• Berätta riktlinjer som finns från rektorer, kommuner, och skolverket i samsyn med
biologiundervisning. Vad finns det för riktlinjer i undervisningen av biologi, från rektorer,
kommuner och skolverket?
Berätta hur du undervisar biologi för att elever ska komma ihåg. Hur säkerställer du elevers
biologikunskaper att de har nått målen efter LGR 18 rekommendationer?

Bilaga 3: Intervjufrågor till F-3 lärare – efter att ha läst litterratur
Del 1
Vad har du för utbildning?
Hur länge har du varit lärare?
Hur många elever har du i din klass?
Hur ser skolans närområdet ut?
Hur är dina egna tidigare biologi upplevelser (Teoretisk och praktisk)?

Del 2
Fråga: Berätta om kollegialt lärande inom ämnet biologi, alltså arbete med elever, kollegor
och vårdnadshavare.
Fråga: Berätta om hur elevers tidigare biologikunskaper vävs in i planning av
biologiundervisning.
Fråga: Berätta om uppföljning och dokumentation av elevers lärande i samband med
biologiundervisning.
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Fråga: Berätta om elevers upplevelser av inomhusbiologiundervisning.
Fråga: Berätta om elevers upplevelser av utomhusbiologiundervisning.
Fråga: Berätta hur du varierar biologiundervisning, vilka strategier används.
Fråga: Berätta vad du tycker är viktigt att eleverna ska lära sig inom biologi?
Fråga: Berätta varför är biologi ett viktigt ämne i skolan?
Fråga: Berätta din syn på utomhusbiologiundervisning, finns det fördelar och nackdelar?
Fråga: Berätta din syn på inomhusbiologiundervisning, finns det fördelar och nackdelar?

Sista fråga:
Om du skulle vilja ändra på något i din biologiundervisning, vad skulle det vara?

Bilaga 4: Intervjufrågor – tematisk
Del 1
Vad har du för utbildning?

Tema
Bakgrund och miljö

Hur länge har du varit lärare?
Hur många elever har du i din klass?
Hur ser skolans närområde ut?
Hur är dina egna/tidigare biologi upplevelser
(Teoretisk och praktisk)?

Egna upplevelser

Del 2
Fråga: Berätta om kollegialt lärande inom
ämnet biologi, alltså arbete med elever,
kollegor och vårdnadshavare.

Tema
Social kompetens

Fråga: Berätta om hur elevers tidigare
biologikunskaper vävs in i planning av
biologiundervisning.

Inkludering av elevers tidigare kunskaper i
biologi. Didaktiskperspektiv.

Fråga: Berätta om uppföljning och
dokumentation av elevers lärande i samband
med biologiundervisning.
Fråga: Berätta om elevers upplevelser av
inomhusbiologiundervisning.

Dokumentation – Didaktiskperspektiv

Fråga: Berätta om elevers upplevelser av

Utomhusbiologi upplevelser

Inomhusbiologi upplevelser
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utomhusbiologiundervisning.

Fråga: Berätta hur du varierar
biologiundervisning, vilka strategier
används.

Didaktik – Hur?

Fråga: Berätta vad du tycker är viktigt att
eleverna ska lära sig inom biologi?

Didaktik – Vad?

Fråga: Berätta varför är biologi ett viktigt
ämne i skolan?

Didaktik – varför?

Fråga: Berätta din syn på
utomhusbiologiundervisning, finns det
fördelar och nackdelar?

Syn – för-och nackdelar

Fråga: Berätta din syn på
inomhusbiologiundervisning, finns det
fördelar och nackdelar?

Syn – för-och nackdelar

Bilaga 5: Timplan-Stadieindelad timplan HT-2018
Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Låg- och
Högstadiet Totalt
mellanstadiet

Ämne

Lågstadiet Mellanstadiet

Bild

50

80

100

230

Engelska

60

220

200

480

82

118

Hem- och
konsumentkunskap

36

Idrott och hälsa

140

160

200

500

Matematik

420

410

295

1 125

Musik

70

80

80

230

Naturorienterande
ämnen

143

193

264

600

Biologi

55

75

Fysik

55

75

Kemi

55

75

Samhällsorienterande
200
ämnen

333

352

Geografi

70

75

885

48

Hur många timmar eleverna ska få undervisning i respektive ämne
Lågstadiet Mellanstadiet

Låg- och
Högstadiet Totalt
mellanstadiet

Historia

70

75

Religionskunskap

70

75

Samhällskunskap

70

75

140

140

330

Svenska eller svenska
680
som andraspråk

520

290

1 490

Teknik

65

88

200

48

272

320

Ämne

Slöjd

50

47

Språkval
Elevens val
Totalt antal
1 860
garanterade timmar

382
2 249

36

2 363

6 890

