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Sammanfattning:  

Syftet med denna uppsats var att undersöka om läromedlen i ämnet biologi inbjuder till 

utomhusaktiviteter som en självklar del i biologiundervisningen i skolans år 4-6. En 

komparativ metod användes där olika läromedel jämförts genom att titta på hur de olika 

arbetsuppgifterna är utformade. Verktyget för hållbar utveckling, Grön Flagg, har undersökts 

genom en enkät för att se om detta är ett verktyg som kan hjälpa till att flytta undervisningen 

från klassrummet ut i naturen. 

Denna studie visar att dagens läromedel är baserade på traditionell klassrumsundervisning, i 

kontrast mot läromedlen på 1980-talet, som hade fler uppgifter att utföra utomhus, samtidigt 

som modern forskning skriker om vikten av att använda så många sinnen som möjligt för att 

få en bestående inlärning. Ett annat viktigt argument är att man kan hävda att platsbaserad 

undervisning är viktig för alla, men framförallt för de elever som är teoretiskt svaga. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

Som blivande NO-lärare har jag kommit att fundera på hur det kommer sig att undervisningen 

i biologi i så liten utsträckning sker utomhus i år 4-6. Jag har fått den uppfattningen att man i 

de lägre åldrarna är ute mycket mer under lektionstid, men när eleverna blir äldre så fastnar 

undervisningen i klassrummet. Är det läromedlen som utgör en så pass bra grund i 

undervisningen att naturen som klassrum känns överflödig, eller är det kulturen inom skolan 

som gör att undervisningen stannar inne?  

När jag själv gick på mellanstadiet är mitt enda minne av utomhusundervisning den 

fågelskådning vi var på en tidig morgon. 

 

För att uppnå de metoder och arbetssätt som står i läroplanen med fältstudier, grupperingar 

och granskning av information anser jag det vara direkt nödvändigt att gå ut i naturen. Jag 

tänker att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge eleverna en givande och lärorik 

undervisning endast genom att sitta inne i klassrummet och följa ett läromedel. Jag skulle vilja 

hävda att det finns ett mycket stort behov av att gå ut i naturen för att ge eleverna en så rik 

undervisning som möjligt i ämnet biologi och för att stärka gruppens samarbete och inlärning. 

Jag har själv ända sedan jag var liten alltid tyckt om att vara ute i naturen och tittat på allt som 

finns och allt som rör sig och alltid haft massor av frågor med mig in efter att ha varit ute i 

naturen. Att utnyttja barnens nyfikenhet och frågor i undervisningen anser jag vara en viktig 

del i lärandeprocessen och även ett sätt för eleverna att känna att de till viss del kan vara med 

och påverka undervisningen. 

 

I Läroplanen för grundskolan (Lgr11) står följande text: 

 

 Biologins metoder och arbetssätt  

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.  

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.  

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 

rapporter.  

 

I Kommentarmaterial till kursplanen i biologi under rubriken Fältstudier och experiment 

(s.28) står följande:  

 

[…] I NO 1-3 begränsas det centrala innehållet till enkla fältstudier och observationer i 

närmiljön. I årskurserna 4-6 är motsvarande innehåll enkla fältstudier och experiment. 

Planering, utförande och utvärdering. […] I fältstudier kan eleverna undersöka till exempel 

ekosystem i närmiljön, organismernas anpassning till olika livsmiljöer eller attityder kring 

frågor om identitet, jämställdhet och relationer. Enkla experiment kan illustrera fotosyntes och 

förbränning eller hur kroppens organ fungerar och samverkar. 

 

Utifrån detta har jag formulerat frågeställningar som behandlar hur ämnet biologi är utformat i 

läromedlen, om läromedlen inbjuder till utomhusundervisning och i så fall hur de inbjuder till 

att förlägga viss undervisning till utomhusmiljön. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 John Dewey – learning by doing  
 

John Dewey (1859-1952) citerad i Elfström (2008) talade för att lärande i det verkliga livet 

var en utgångspunkt för lärande och kunskapsbildning. Han menade att eleverna skulle gå ut i 

verkligheten på fältstudier och inte endast söka kunskap i biblioteken. Han ville skapa en 

ömsesidighet mellan teori och praktik genom att ”öppna lärandets dörrar mot samhället”. 

Dewey talade även för platsens betydelse för inlärning och att direkta äkta upplevelser 

kopplade till det aktuella ämnet hade betydelse. Eleverna skulle enligt Dewey lära in i en 

varierad miljö och i relation till det omgivande samhället. Det kunde bli problem när 

kunskapen endast förmedlades genom texter som förmedlar någon annans upplevelser, vilket 

enligt Dewey ledde till att kunskapen förlorade kontakten med den värld där texterna skapats. 

Dewey menade att utbildning är något som barnet inte genomgår för att klara sig i det vuxna 

livet, utan att utbildning är en process genom hela livet. Läraren måste i sin undervisning 

försöka bygga på det barnen redan är sysselsatta med och har kännedom om och på så sätt 

fånga barnens intresse för lärandet. Det är genom visat intresse som barnet talar om att den 

håller på utveckla en ny förmåga, menade Dewey.  

Skolans ansvar är att integrera så många ämnen som möjligt i den naturvetenskapliga 

undervisningen för att på så sätt representera det samhälle vi lever i. Genom undervisning i 

naturvetenskap ska barnen enligt Dewey kunna förstå de tidigare erfarenheter de fått i hemmet 

eller på annan plats i samhället.  

Genom att endast undervisa i klassrummet får eleverna erfarenheter som är av fel sort och att 

många på grund av detta förlorar intresset för undervisningen. Han menade att pedagogens 

uppdrag är att planera sådan undervisning som inbjuder till aktivt lärande som inte bara är 

roligt för stunden, utan även förbereder barnen för vad de kommer att möta i framtiden. Hur 

detta ska genomföras, menar Dewey, beror på de individer som ingår i gruppen och den 

omgivande miljö man lever i (Elfström 2008). 

  

 

1.2.2 Uterummet som komplement till klassrummet 
 

Anders Szczepanski, chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings 

universitet, är en nutida förespråkare för undervisning utomhus som ett komplement till det 

som sker i den traditionella klassrumsundervisningen. Han menar att om eleverna endast lär 

sig från texter blir lärandet ytligt. Inomhus kan man bara beskriva kunskap. Genom att få lära 

med flera sinnen blir inlärningen sannolikt mer djupgående, menar Szczepanski (2006). 

Vuxna och barn lär inte endast in genom att läsa, se bilder eller lyssna utan även genom att 

lukta, smaka och känna. Att låta eleverna använda hela kroppen och alla sinnen i sin 

utbildning för att komplettera den textbaserade delen, breddar och kompletterar 

undervisningen. Genom att kunna omvandla det man läst till handling minns man bättre, är 

mer kreativ och mer öppen för nya lösningar. Det stärker även associationsförmågan hos 

eleverna vilket hjälper dem att minnas. Szczepanski (2006) menar att en direkt kontakt med 

natur- och kulturföreteelser i undervisningen ökar tillförlitligheten och äktheten i 

undervisningen för eleverna. En av de främsta fördelarna men utomhusundervisning är att 

kunskaper och färdigheter inhämtas i det sammanhang där de senare ska omsättas i praktiken 

och att utomhuspedagogiken ger lärandet ett helhetsperspektiv.  

Att lära om naturen genom andrahandserfarenheter, genom att läsa en text eller se bilder, är 

omöjligt. Första- och andrahandserfarenheter bör sammanföras i klassrummet för att öka 

förståelsen hos eleverna. Utomhuspedagogiken kan till skillnad från den klassiska 
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undervisningen erbjuda ett samspel mellan känsla, handling och tanke, menar Szczepanski 

(2006). Det är ute i verkligheten, i landskapet, i utemiljön som människan lär sig bäst. Där får 

alla sinnen uppleva vilket betyder att man både ser, hör, känner, luktar, smakar och uppfattar. 

Enligt Szczepanski (2006) handlar utomhuspedagogiken om att ”gå ur textens rike och in i 

verkligheten” för att gynna både nyfikenhet, kreativitet, samarbete och för att väcka känslor. 

Dessa känslor får oss att bry oss om miljön, natur- och kulturhistoria och vår historia.  

 

Den amerikanske professorn i miljö- och samhällsstudier vid Oberlin Collage och University 

of Vermont, USA, David Orr, menar enligt Szczepanski (2006) att den abstrakta andrahands-

erfarenhet som böcker och texter ger ska kompletteras med förstahandsupplevelser genom 

platsrelaterad undervisning. Människan lär naturligt genom att uppfatta och erfara omvärlden 

via ljud, lukter, smaker och beröring. Om inte undervisningen i skolan organiseras på samma 

sätt menar Orr att kunskapen begränsas. 

 

 

I boken Friluftlivets pedagogik (2007) står att läsa om vikten av att inne- och uteperspektivet 

ständigt samspelar med varandra.  

Utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för rörelseintensiva lärandemiljöer 

där kroppen sätter tanken i rörelse. Fler och fler skolor och förskolor har insett 

betydelsen av en varierad undervisning. ”Att lära med hela kroppen” är för 

många ett sätt att kombinera rörelse, kunskap och utemiljö till en helhet. Då 

forskning nu visar att utomhusverksamhet är positivt för bla hälsa, motorik och 

lärande finns det inte längre något hinder flytta undervisningen utomhus.” 

                (s.26) 

  

Genom att använda uterummet som ett komplement till det vanliga klassrummet kan man öka 

nyfikenheten och motivationen att lära. Kunskapen blir inte bara ord i en text. 

Utomhuspedagogikens utgångspunkt för lärandet är den direkta upplevelsen där man får 

uppleva med hela kroppen och får reflektera över det man lärt och känt, och det ökar även 

förståelsen för vår omvärld. 

 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) sammanfattar lärandeprocessen vid lärande i en naturlig 

miljö som deltagande, tänkande och kommuniserande. De beskriver den klassiska 

undervisningen som förödande för kunskapsutvecklingen och som något som kan memoreras 

utan förståelse. Den klassiska undervisningen beskrivs som den läraren styr genom att ha 

genomgångar och berätta om olika saker. Läraren är också den som visar eleverna olika 

demonstrationer och om laborationer förekommer är de helt styrda av läraren eller läromedlet. 

Detta kan leda till att eleven förlorar sitt intresse och sin motivation för studierna. 

 

Lars Owe Dahlgren, professor i pedagogik vid LIU, menar att ett växelspel mellan boklig 

bildning och sinnliga erfarenheter är en förutsättning för ett gott lärande. Vi måste ut och lära 

känna naturen för att förstå hur den hänger ihop och fungerar. Utomhuslärande erbjuder både 

ett sätt, en plats och föremål för lärandet vilket ger sinnligt grundade intryck och erfarenheter 

vilka ligger till grund för lärandet. 

 

 

1.2.3 Utomhusvistelsens fördelar 
 

Klang m fl (2000) skriver att de barn som redan i låga åldrar regelbundet vistas i naturen lär 

sig att uppleva, upptäcka och känna trygghet. Genom att regelbundet vistas i naturen väcks 
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barnens nyfikenhet vilket kan leda till att de börjar fundera på det som finns runt omkring 

dem. När man vistas i naturen aktiveras alla sinnen genom att man iakttar, luktar, lyssnar, 

smakar och känner på det som finns runt omkring. Ju fler aktiva sinnen, desto djupare blir 

inlärningen. Om barnen får undersöka skogens invånare och dess boplatser, får de lättare att 

förstå de ekologiska sambanden. Genom att studera naturens växlingar och förändringar över 

året kan barnen lättare förstå och se de livsprocesser som även gäller för oss människor. En 

förutsättning för att vi som vuxna ska bry oss om naturen är att lära våra barn att tycka om 

densamma. 

Det finns gott om natur i vårt land som vi kan använda oss av för att skaffa bättre kunskaper 

om samspelet i naturen, det vi kallar ekologi. Klang m fl (2000) menar att naturen runt landets 

skolor bör användas året runt.  

 

”Närmsta skogsbacke” måste lyftas fram som en viktig undervisningslokal och 

användas regelbundet. En skogsbacke är ett lektionsutrymme som kräver lite 

underhåll, städning och utrustning och som dessutom förnyar sig så att säga 

naturligt. 

                (s.46) 

Även språket ges möjlighet till att utvecklas rikligt genom de erfarenheter och upplevelser 

som barnen får då de vistas ute i naturen. Det viktiga är dock vad barnen säger och inte hur de 

säger det. Upplevelserna i naturen kan även inspirera barnen till att skriva beskrivande texter 

och berättelser som kan kompletteras med bilder. 

 

Lundegård m fl (2004) skriver i sin bok Utomhusdidaktik  hur man redan under sent 1800-tal 

och tidigt 1900-tal betonade vikten av att lära med hela kroppen för att få en komplett 

förståelse. Författarna menar att man endast kan minnas om man får göra olika saker och 

använda flera olika sinnen. Undervisningen utomhus erbjuder sådant som bokliga och bildliga 

kontexter inte kan förmedla så som natur- och kulturspår, färger, former, smaker, dofter och 

fysiska erfarenheter. Att veta något innebär inte att man automatiskt förstår sin kunskap. För 

att förstå behöver man lära i ett sammanhang och få en verklig upplevelse av naturföreteelsen. 

I skolan saknas ofta sammanhangen, menar författarna, och argumenterar för att studenter 

under lärarutbildningen måste få mer erfarenhet av att vara ute och undervisa så att de får 

mycket erfarenhet i bagaget och blir bättre rustade för att vara ute. 

 

Dahlgren m fl (2007) menar att vår kommunikation med vår omvärld endast till 15 % är 

verbal och att de övriga 85 % sker via lukt, smak, känsel och kroppsspråk, vilket leder till att 

det är viktigt att återknyta våra sinnen till lärandet genom att använda landskapet som 

läromedel och klassrum. Dahlgren m fl (2007) menar att vår minneskapacitet ökar genom en 

massiv sinnlig stimulering under lärprocessen om den sker via smak-, lukt-, känsel-, hörsel- 

och synintryck. Utemiljön kan även erbjuda möjligheter till sammansatta sinnesintryck vilket 

utom all tvivel är mycket gynnsamt ur lärandesynpunkt (Dahlgren m fl 2007). 

Utomhuspedagogik är både en plats att lära, ett innehåll för lärandet och ett sätt att lära. 

Genom att skapa en naturlig relation mellan tanke och känsla, mellan kunskapens olika 

infallsvinklar och mellan plats och identitet skapas möjligen ett växelspel mellan sinnlig 

erfarenhet och boklig bildning. 

 

Även Barr m fl (2011) menar att det är meningsfullt för barnen att vistas utomhus och arbeta 

praktiskt i meningsfulla sammanhang. Det är då lärandet sätter sig ”i kroppen” och barnen 

minns med alla sinnen. Naturen är en mycket bra, rikt varierande miljö som hela tiden ändras 

med årstiderna och främjar barnens lärande. 
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Lättman-Marsch (2011) och Sträng (1996) menar att utomhusvistelsen får barnen att använda 

alla sina sinnen och om de hamnar i en oförutsedd situation kommer de lära sig mycket mer 

än det som beskrivs i det centrala innehållet för ett enskilt ämne i läroplanen. Ute ökar 

möjligheten till att använda flera olika sinnen då diskussioner och samarbete faller sig 

naturligt. Utomhus kan även elever som har svårt för den textbaserade inlärningen hitta sitt 

sätt att lära. Det ger ökat självförtroende och leder till ökad delaktighet och större framtidstro. 

Även fysisk aktivitet kan bli ett naturligt inslag i lärandet utomhus och olika ämnen integreras 

automatiskt. Bara utomhus kan barnen få en känsla för naturen och möjlighet till att uppleva 

vetenskapliga fenomen vilket är en förutsättning för att få förståelse för livsvillkoren på 

jorden. Som exempel på detta är att ekosystem med få arter är mycket mer känsliga än 

ekosystem med stor artrikedom. För att kommande generationer ska kunna vara rädda om den 

biologiska mångfalden måste vi börja med att få kunskapen om att den existerar.  

Även Brügge m fl (2007) menar att en närhet till naturen leder till en känsla för naturen och 

att detta leder till en vilja att ändra sitt beteende till förmån för denna. Denna kedja av 

samband mellan naturkontakt och engagemang för miljön kommer sig ofta av att man trivs 

och känner sig trygg i naturen. 

Lättman-Marsch (2011) menar vidare att utomhus inte bara består av skogen, utan även av det 

övriga samhället så som företag, kulturevenemang och olika samhällsfunktioner som kan 

erbjuda upplevelser. Det handlar om att ge barnen möjlighet till förstahandsupplevelser och 

inte endast referera till upplevelser som är upplevda och nedskrivna av andra människor. Får 

man använda alla sina sinnen utomhus och genom detta få en upplevelse kommer detta 

oundvikligen leda till någon form av kunskap om vår omvärld, menar författaren.  

 

Genom att arbeta ute i naturen kommer barnen att reflektera över sin egen 

delaktighet i utnyttjandet av naturens resurser och sin egen påverkan på 

naturens kretslopp. 

               (s.243) 

 

Szczepanski och Dahlgren (2007) hävdar att undervisning utomhus (till skillnad från 

undervisning inomhus) kan ge sinnliga och genuina erfarenheter. Syftet med 

utomhusundervisningen är att öka motivationen, autenciteten och studentens upplevelse av 

natur- och kulturmiljöers innehåll vilket kan öka inlevelsen i lärandesituationen. Till skillnad 

från det bokliga och bildliga sammanhanget kan utemiljön även erbjuda erfarenheter i form av 

färger, former, dofter, smaker, natur- och kulturspår och sinnliga erfarenheter.  

Szczepanski (2006) hävdar att organiska former är att föredra framför raka linjer då sterila 

miljöer, raka linjer och ändlösa korridorer påverkar hälsan i negativ riktning och att de tar bort 

känslan av sammanhang. Det är när barnen får göra egna iakttagelser och erfarenheter som det 

skapas ett samspel med läraren vilket är typiskt för lärande i utomhusmiljöer, menar 

Szczepanski. Vidare hävdar han att traditionell undervisning i klassrummet endast leder till 

ytlig inlärning. Med en pedagogik som bygger på erfarenheter genom att använda olika sinnen 

blir lärandet mera djupinriktat. En metafor som Szczepanski (2006) använder för att beskriva 

utomhuspedagogikens särart är att ”gripa för att begripa” och med det menar Szczepanski att 

vi inte bara lär genom att se och höra utan även genom att känna, smaka, lukta och beröra.  

Enligt Szczepanski (2006) är utomhuspedagogikens budskap att 

 

 Kroppen sätter tanken i rörelse 

 Den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan 

 Hälsa och lärande hör ihop 

Platsens budskap kan förmedlas genom faktatexter och bilder samtidigt som 

utomhuspedagogiken ger ett platsbaserat lärande och en undervisning som tydliggör och 
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synliggör lärandeobjektets sanna natur (Szczepanski 2013). Genom att vistas ute i 

undervisningssammanhang kan barnen lära genom att uppleva dofter, smaker, ljud och 

beröring vilka inte kan upplevas genom textbaserad undervisning. 

Szczepanski (2008) menar att ”barn kommuniserar platser utifrån alla sina sinnen och vad 

man kan göra där, medan vuxna begränsar sina upplevelser till det rent visuella”.  

 

 

1.2.4 Hälsoaspekter 
 

Barr (2011) menar att det finns flera positiva hälsoaspekter med att vara ute och undervisa. 

Utomhusvistelse minskar stressen med anledning av att inte lika många konflikter uppstår och 

att läraren då kan lägga energi på annat än konfliktlösningar. Barr (2011) menar också att 

ljudnivån minskar vilket gör att både barnens och lärarnas hörsel skonas. 

 

Szczepanski (2008) skriver att utomhusvistelse i skolan är en stark friskhetsfaktor bland 

elever och att deras koncentrationsförmåga ökar, de både mår och lär bättre, blir minder 

stressade och kan lättare tillägna sig innehållet i undervisningen. Szczepanski (2006) menar 

att en anledning till samhällets höga ohälsotal kan vara att vi byggt bort möjligheten för det 

naturliga rörelsebehov som människan har. Till saken hör att lusten att lära hänger ihop med 

välbefinnande och känslan av att må bra. När vi får vara ute fungerar naturen som avlastning 

och vi blir bättre på att koncentrera oss, uppmärksamheten ökar, vi blir både piggare och 

lugnare och uppenbarligen friskare (Szczepanski 2006). 

 

Brügge m fl (2007)  och Dahlgren m fl (2007) pekar på de positiva effekter vad gäller både 

hälsa, motorik och inlärning som utemiljön har på barn. Författarna skriver att barns 

koncentrationsförmåga blir bättre och att barnen mer sällan blir sjuka när de vistas mera ute. 

Dahlgren (2008) tar i boken Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass upp att det 

kommer allt fler rapporter om ungas matvanor, övervikt och brist på motion. Han menar att 

skolan i samarbete med föräldrarna måste bevara intresset för att vistas utomhus annars har vi 

en tidsinställd bomb vad gäller folkhälsan. Dahlgren (2008) pekar på att den grupp människor 

som i stort sett aldrig är utomhus på sin fritid ständigt växer. 

 

Det finns väldigt många hälsoargument för varför vi behöver sätta oss i rörelse 

när vi lär. Det finns också många lärandeargument för att detta är viktigt. 

Eftersom den yttre miljön erbjuder större möjligheter till rörelse är det en 

nödvändighet att vi ser den som en resurs för lärande. 

                (s.77) 

 

Det finns gott om forskning vad gäller utomhuspedagogik i förskolan och grundskolans första 

år, och viss forskning om utomhuspedagogik på högskolor och universitet. Däremot finns det 

knappt någon forskning alls om detta ämne riktat mot år 4-9 i grundskolan.  

 

 

1.2.5 Grön Flagg 
 

Grön Flagg är ett kostnadsfritt verktyg för skolor och förskolor som vill arbeta aktivt med 

hållbar utveckling på ett engagerande och roligt sätt och därigenom uppnå en del av målen i 

läroplanen. Arbetet inom Grön flagg utgår från elevernas nyfikenhet och intressen och ger 

eleverna inflytande och delaktighet i ett hållbarhetsarbete som följer mål och riktlinjer i 
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läroplanen. Det är också ett bra sätt för skolor att visa upp sitt hållbarhetsarbete för 

omgivningen. 

 

För att arbeta med Grön Flagg ska fem miljömål formuleras inom något av följande teman: 

kretslopp, vatten, energi, skog eller livsstil/hälsa. Målen kan användas som ett verktyg i 

undervisningen. När miljömålen är bestämda redovisar man till Håll Sverige Rent vilka dessa 

mål är och hur man tänkt arbeta med dessa. Under året rapporterar man in sitt arbete med text 

och bild till Håll Sverige Rent, och om rapporterna årligen godkänns får skolan ett certifikat 

och grön flagg. Certifieringen gäller endast under den tid förskolan eller skolan aktivt arbetar 

med Grön Flagg och rapporterar in sitt arbete till Håll Sverige Rent. 

På Håll Sverige Rents hemsida finns allt man behöver för att komma igång och arbeta med 

Grön Flagg, både för förskolor och för skolor. Här finns förslag på olika teman och 

tillhörande material. För att arbeta med Grön Flagg finns inget speciellt läromedel utformat. 

Allt man behöver veta och allt man behöver ha finns kostnadsfritt på hemsidan.  

 

Hittills är ca 2500 skolor och förskolor i Sverige anslutna till Grön Flagg-nätverket som är det 

största närverket inom hållbar utveckling. Grön flagg är sedan 1996 den svenska delen av 

Eco-schools som idag finns i över 50 länder världen över och fler länder tillkommer varje år.  

 

 

1.2.6 Styrdokument 
 

Enligt en analys som gjorts av svenska läroplaner för grundskolan från Lgr62 fram till Lrg11 

(Johansson & Wickman 2012) kan man se en förändring i det sätt elever förväntas genomföra 

sin utbildning inom det naturvetenskapliga ämnet. Som exempel kan nämnas att i de tidiga 

läroplanerna saknas mål om att eleverna själva ska formulera frågor, ställa hypoteser eller 

bidra till utformningen av undervisningen. Där betonas vikten av att eleven ska kunna 

genomföra olika experiment genom att följa färdiga instruktioner. I de senaste läroplanerna 

ska eleverna vara medskapare av innehållet i undervisningen samt vara med och bidra till hur 

olika experiment kan genomföras och sedan tolkas. 

Om man tittar på vad som ändrats i läroplanerna när det gäller vad eleverna ska lära sig om 

naturvetenskapens karaktär kan man se att eleverna tidigare enligt Lgr62 och Lgr69 skulle 

samla in, sammanställa och redovisa fakta. Dessa fakta ansågs vara oföränderlig. 

I den nya läroplanen Lgr11 beskriver de övergripande målen att skolan ska ansvara för att 

eleverna kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Naturvetenskapen 

beskrivs som föränderlig och att biologiska begrepp, modeller och teorier är grundade på 

erfarenhet som bygger på vetenskapliga undersökningar, iakttagelser och experiment. 

 

Begreppet ”hållbar utveckling” är nu en viktig del i den svenska läroplanen, Lgr11. I kapitlet 

”Skolans uppdrag” står att eleverna ska: 

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling. 

                  (s. 9) 

 

I det centrala innehållet för år 4-6 ska undervisningen i biologi behandla följande innehåll: 
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 Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar 

utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av 

vatten och luft. 

 

 Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska 

samband om vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och 

fiske. 

 

 Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt 

förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

 

 Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi 

nyttjar den. 

         (s.113) 

 

 

 Biologins metoder och arbetssätt  

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.  

 

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.  

 

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga 

rapporter.  

 

I Kommentarmaterial till kursplanen i biologi i kapitlet Biologi årskurserna 4-9 förtydligas 

vad som menas med innehållspunkten naturen som resurs för rekreation och upplevelser. 

  

Innehållspunkten naturen som resurs för rekreation och upplevelser i årskurs 4-

6 är ett led i kursplanens strävan efter att biologi ska vara ett ämne där eleverna 

lär sig om naturen utomhus. Här får eleverna möjligheter att utifrån egna 

erfarenheter uppfatta och uppskatta de estetiska värdena i naturen. 

    Kursplanen avser också att eleverna ska lära sig att vistas i naturen på ett 

hållbart och hänsynsfullt sätt, vilket syns i formuleringen vilket ansvar vi har 

när vi nyttjar naturen. Det kan handla om att eleverna i biologi, kanske i 

samverkan med ämnet idrott och hälsa, utvecklar kunskaper och allemansrätten 

och om vilka konsekvenser olika sätt att vistas i naturen kan få. Det gäller såväl 

för den egna säkerheten som för den biologiska mångfalden och andra 

människors möjligheter att nyttja naturen till friluftsliv och rekreation. 

                (s. 23) 

 

Under rubriken Fältstudier och experiment står följande:  

 

[…] I NO 1-3 begränsas det centrala innehållet till enkla fältstudier och observationer i 

närmiljön.  

I årskurserna 4-6 är motsvarande innehåll enkla fältstudier och experiment. Planering, 

utförande och utvärdering. […] I fältstudier kan eleverna undersöka till exempel ekosystem i 

närmiljön, organismernas anpassning till olika livsmiljöer eller attityder kring frågor om 

identitet, jämställdhet och relationer. Enkla experiment kan illustrera fotosyntes och 

förbränning eller hur kroppens organ fungerar och samverkar. 
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           (s.28) 

1.3 Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur läromedlen är utformade inom ämnet biologi och 

om de inbjuder till undervisning och aktiviteter utomhus med litteraturen som bas, eller om 

det krävs att lärarna själva har bra fantasi och handlingskraft för att kunna gå ut med eleverna. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

1) Hur är ämnet biologi utformat i läromedlen? 

2) Inbjuder läromedlen till att använda uterummet som en självklar del i undervisningen? 

3) Vad önskar kommunernas miljöstrateger att eleverna ska få ut av Grön Flagg? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

Två olika metoder har använts i denna undersökning, analys av läromedel och att 

miljöstrateger har fått svara på en enkät om Grön Flagg.   

För att få svar på de första två av frågorna i denna studie har det gjorts analys av läromedel i 

biologi för grundskolans år 4-6. Fokus har legat på de arbetsuppgifter som finns till 

läromedlet och hur dessa är utformade. För att se om läromedlen ändrats under årens lopp har 

jämförelser gjorts på nutida läromedel och läromedel från 1980-talet. Förhoppningen var att 

finna uppgifter som bjuder in uterummet i undervisningen och se om upplägget i läromedlen 

skiljer sig från 1980-talet fram till 2000-talet. 

För att genomföra denna studie av läromedel har jag börjat med att läsa igenom de av 

arbetsboken angivna sidorna i grundboken. Efter det har frågorna i arbetsboken studerats för 

att se om dessa är utformade på ett sådant sätt att de kan genomföras utomhus, utomhus och 

inomhus, utomhus eller inomhus eller endast innomhus. Uppgifterna har sorterats i de ovan 

fyra nämda kategorier och redovisats i cirkeldiagram (Johansson & Svedner 2010) för att få 

en enkel översyn över hur uppgifterna är utformade. 

Den andra metoden som använts har varit att låta miljöstrateger i några av landets kommuner 

få svara på en enkät angående projektet Grön Flagg och vad detta projekt förväntas ge 

eleverna och samhället i stort när det kommer till miljöengagemang. För att nå dessa 

miljöstrateger valde jag att skicka ut enkäten elektroniskt till smatliga deltagare. Viktigt var 

också attfrågorna i formuläret var relevanta för undersökningen (Olsson & Sörensen 2011) 

och att frågorna i enkäten var entydiga. 

I denna enkätundersökning har en miljöstrateg, kontaktpolitiker för Grön Flagg, i tre av 

landets kommuner blivit ombedda att svara på frågor angående projektet och om de 

förhoppningar man har angående elevers framtida miljöengagemang.  

 

 

2.1.1Forskningsetiska krav 
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Den första kontakten med miljöstrategerna etablerades via telefon. De tillfrågade 

miljöstrategerna fick information om arbetets syfte, enkätens innehåll och hur den information 

de lämnat i enkäten kommer att behandlas. 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven blev de tillfrågade informerade om 

undersökningens syfte och att de kunde avböja eller när som helst under arbetets gång avsluta 

sin medverkan.  

Miljöstrategerna blev även informerade om att deras namn och kommun inte kommer stå i 

arbetet. De medverkande miljöstrategerna kommer inte att kunna identifieras i detta arbete. 

Om några oklarheter eller funderingar skulle dyka upp under arbetets gång fick de 

medverkande studentens kontaktuppgifter.  

Då de medverkande alla varit över 15 år har inget tillstånd från målsman behövts (Johansson 

& Svedner 2010). 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

2.2.1 Enkätundersökning  
 

Jag valde att göra en enkätundersökning för att få svar på min fråga om vad det är 

kommunpolitiker i olika kommuner hoppas på att eleverna ska få ut av att arbeta med Grön 

flagg. Svaren på denna enkät jämförs med varandra och sammanfattas för att få en överblick 

på vad det är kommunpolitikerna hoppas att Grön Flagg ska ge eleverna. 

 

2.2.2 Läromedelsanalys  
 

Med denna läromedelsanalys ville jag undersöka om läromedlen bjuder in uterummet som en 

självklar del i biologiundervisningen i skolan. Jag har tittat på läromedel från 1980-talet och 

jämfört detta med dagens läromedel (anno 2013) för att se om det skett någon förändring över 

tid. De läromedel som jag granskat är Runt i naturen – del 1 (1981), Naturkunskap 4 (2006), 

Upptäck biologi – Sverige (2006) och Naturen, djuren och miljön (2013/2014). 

 

Läromedlet Runt i naturen – del 1 är ett läromedel som är utgiver av UR, Sveriges 

Utbildningsradio AB. Det framkommer inte i boken mot vilken årskurs den vänder sig till 

men stämmer ganska väl överens med det elever läser i år fyra. Till denna bok finns ingen 

arbetsbok eller elevdel, utan all text och samtliga uppgifter är samlade i en och samma bok. 

Det eleven behöver komplettera med är en skrivbok för att dokumentera det som på olika sätt 

undersöks ute i naturen. 

Läromedlet Naturkunskap 4 ges ut av Bonnier Utbildning AB och trycktes upp första gången 

1995. Det exemplar jag haft tillgång till i denna undersökning är utgivet 2006. Läromedlet 

består av en textbok, även kallad grundbok, och en arbetsbok som innehåller de tillhörande 

uppgifter som eleverna ska svara på. Förutom dessa två böcker behöver eleverna komplettera 

med en skrivbok för de uppgifter som kräver en längre skriven text som inte får plats i 

arbetsboken. 

Upptäck biologi – Sverige är ett läromedel som ges ut av Liber AB. Denna, liksom 

Naturkunskap 4, består av en textbok, kallad grundbok, och en arbetsbok med de uppgifter 

som eleverna ska svara på. Till detta behöver eleven endast komplettera med en uppslagsbok 

för att kunna lösa de sista uppgifterna i arbetsboken. Till de övriga uppgifterna behövs endast 

grundboken och arbetsboken. Det som skiljer arbetsboken till Upptäck biologi – Sverige från 

arbetsboken till Naturkunskap 4, är att det i arbetsboken till Upptäck biologi – Sverige vid 
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varje uppgift finns en ruta som talar om för eleven vilka färdigheter det är den tränar på med 

den aktuella uppgiften. Exempel på dessa färdigheter är att dra slutsatser, tolka bild och text 

eller att se samband i text och bild. 

Det finns ett gratis läromedel där den första delen heter Naturen, djuren och miljön som ges ut 

av Svenska Kunskapsförlaget. Läromedlet finns i tre steg som elever och lärare kan arbeta 

med under tre läsår. Detta läromedel beställs av skolorna på internet och trycks upp inför 

varje nytt läsår. Detta leder till att det alltid är ett aktuellt material som lärare och elever får 

arbeta med. Materialet handlar om hållbar utveckling och om hur vi människor påverkar djur 

och natur genom en massa olika val genom livet. Det visar även att det är vi människor som 

skapar sopberg och förbrukar naturens resurser och att det inte är växter och djur som gör det. 

Denna bok är komplett med text och uppgifter. Till detta material finns även extramaterial på 

internet som är fritt att använda och skriva ut. På internet finns förutom extramaterial även 

material från utgivarens samarbetspartners, intressanta nyheter och länkar för hållbar 

utveckling och förlagets nya läromedelsserie e-boken. Även till denna finns det extra material 

i form av olika temamaterial. 

Det första som jag har tittat på är om uppgifterna till de olika avsnitten hänger ihop med den 

text man först läser eller om de går att lösa utan den inledande texten. Sedan har jag undersökt 

hur många av uppgifterna i samtliga läromedel som bjuder in uterummet i undervisningen. 

För att få fram ett resultat på detta har jag läst varje uppgift och gjort en bedömning på om 

den ska lösas inomhus eller utomhus. Jag har räknat hur många uppgifter i varje läromedel 

som ska genomföras a) utomhus, b) inomhus, c) utomhus och inomhus och slutligen hur 

många uppgifter som kan lösas d) antingen utomhus eller inomhus. Förhållandet mellan dessa 

fyra kategorier presenteras i cirkeldiagram för att få en så god översikt som möjligt. 

Grön Flagg är ett kostnadsfritt pedagogiskt verktyg för skolor som vill arbeta med hållbar 

utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Jag har i detta arbete undersökt om detta verktyg 

hjälper till att få lärare och elever att vistas mer utomhus än vad de traditionella läromedlen i 

skolan inbjuder till. I den kommande läromedelsanalysen har jag, förutom att titta på de olika 

arbetsuppgifterna, även undersökt om något av läromedlen är mer lämpat än något annat för 

att kopplas till arbetet med Grön Flagg. 

 

 2.3 Procedur 

 

För att kunna genomföra min enkätundersökning fick jag börja med att söka i olika 

kommuner efter deras miljöstrateg, vilket gick alldeles utmärkt genom att fråga i 

kommunernas växel. 

Den första kontakten med de olika kommunernas miljöstrateger skedde via telefon. Under 

samtalet presenterade jag mig med namn, vilken utbildning jag gått och vad målet med 

undersökningen var. Jag förklarade att enkäten skickades till miljöstrateger i några av landets 

kommuner och att de svar jag fick in skulle komma att besvara en av frågeställningarna i detta 

arbete.  

Samtliga blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under 

arbetets gång kunde avbryta sin samverkan. De blev även informerade om att inga 

personnamn eller kommuner kommer finnas nämnda i arbetet. Ingen av de tillfrågade 

uttryckte någon oro för detta under det inledande samtalet över telefon. 

Även i det medföljande brevet till enkäten fanns detta skrivet, samt de kontaktuppgifter de 

kunde tänkas behöva för att nå mig om några oklarheter skulle dyka upp. I brevet framkom 

även att inga namn eller kommuner kommer nämnas i arbetet.  

För att kunna skicka ut enkäten till de deltagande miljöstrategerna frågade jag var och en efter 

den mailadress jag behövde för att kunna göra detta. 
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Vid sammanställningen av enkäterna jämfördes de svar miljöstrategerna lämnat i enkäten. 

Likheter och olikheter har lyfts fram och sammanställts i löpande text. 

 

2.4 Analysmetoder 

 

Den undersökningsmetod jag valt att använda mig av är en enkätundersökning. Enkäten som 

använts har jag själv formgett utifrån de frågeställningar jag har i mitt arbete.  

För att få så likvärdiga svar som möjligt i min undersökning valde jag att maila min enkät till 

de miljöstrateger som varit villiga att delta. Detta gjorde jag för att samtliga skulle få samma 

förutsättning att svara på de olika frågorna och för att inte någon enstaka ska kunna ställa 

förtydligande frågor till mig vilket kan ske vid en intervju. 

När jag fått in svar från de medverkande jämförde jag de svar jag fått med varandra fråga för 

fråga för att se eventuella likheter och skillnader. Med denna metod har jag kunnat se om de 

olika deltagande kommunerna har ungefär samma vision med Grön flagg, och vad det är de 

önskar att eleverna ska få ut av detta miljöinriktade hållbarhetsarbete både nu och för 

framtiden. 

 

För att se hur olika läromedel är utformade har jag använt mig av en komparativ 

undersökningsmetod, vilket betyder att man tittar på och jämför olika texter som handlar om 

samma ämne. Det jag har gjort är att först läsa ett stycke i textboken för att sedan titta på de 

tillhörande uppgifterna i den så kallade arbetsboken. I två av fallen finns arbetsuppgifterna i 

textboken. På detta sätt har jag läst igenom och tittat på uppgifterna i samtliga undersökta 

läromedel. Jag har i denna undersökning tittat på läromedel i biologi för i huvudsak år 4, då 

det är i denna årskurs man läser om Sveriges natur. Ämnesområdet borde kunna bjuda in till 

en mängd olika utomhusaktiviteter, vilket forskare förespråkar för en djupare inlärning. För 

att ha något att jämföra med har jag börjat med att tittat i ett läromedel från 1981 och jämfört 

dess arbetsuppgifter med de arbetsuppgifter som finns i de läromedel som används idag. 

 

3 RESULTAT 

3.1 Hur är ämnet biologi utformat i läromedlen? 

 

I det äldre läromedlet från 1980-talet, Runt i naturen – del 1, beskrivs det som sker i naturen 

på att sakligt sätt med formuleringar som säger läsaren att det som står är ett faktum. Det 

författarna skrivit är den enda sanningen om vad som sker i naturen och hur det sker. Man får 

känslan av att när man läst det som står i boken, så har man förskaffat sig den kunskap som 

finns inom det aktuella området. 

På varje uppslag finns, oftast svartvita, detaljrika bilder målade som förstärker och förklarar 

det som står i texten. Som exempel kan tas den bild som visar bladets uppbyggnad med 

klyvöppningar, klorofyllkorn och nerv. På en intilliggande bild av ett löv visas hur stor den 

avbildade delen är på lövet. Detta visas för att bildligt förklara fotosyntesen i ett löv och 

förtydliga det som står i texten (bilaga 2).  

Det finns även foton i boken, både svartvita och i färg, som visar barn som är ute i naturen, 

vilda djur eller växter. Samtliga foton har en direkt anknytning till den intilliggande texten. På 

32 av dessa foton visas elever som på något sätt undersöker det kapitlet handlar om, eller visar 

ett resultat av en uppgift eleverna arbetat med. Endast på tre av bilderna i boken förekommer 

en vuxen. På den ena bilden visas en biodlare och på de två andra en lärarinna som visar 

eleverna något i naturen. Känslan man får när man tittar på bilderna i boken är att det är 
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barnet som står i centrum och att det är spännande och intressant att gå ut i naturen och 

undersöka olika saker. Det ger en positiv bild av friluftsliv och ett undersökande arbetssätt. 

 

I de nyare läromedlen, Naturkunskap 4, Upptäck biologi – Sverige och Naturen djuren och 

miljön, är formuleringen av meningarna inte lika saklig. Författarna använder formuleringar 

som ”tycker kanske” och ”om det finns”. Detta ger mig som läsare utrymme att fundera på 

vad som mer finns att lära inom ämnet. 

Det finns gott om bilder i dessa läromedel, samtliga i färg, som har direkt anknytning till det 

man läser om i texten. Merparten av dessa bilder, både foton och teckningar, visar olika 

sorters natur eller olika djur. Det finns endast ett fåtal foton på barn. Barnen på dessa foton 

gör inget som har med ett undersökande arbetssätt att göra. På en av bilderna sitter barnet på 

en spång i naturen, på ett annat fiskar barnet i en sjö och på ett tredje vandrar barnet på en 

stig. Antalet foton med vuxna på är även dessa få. På dessa bilder visas biodlare eller en 

vuxen som till exempel planterar granplantor. 

I boken Naturkunskap 4 finns det gott om tecknade bilder på barn i olika situationer i naturen 

eller som gör olika saker i inomhusmiljö. I den lika gamla/nya boken Upptäck biologi – 

Sverige finns det inte en enda bild som visar ett barn som undersöker något eller utför ett 

experiment av något slag. 

Intrycket dessa böcker ger är att det är djuren och växterna som står i fokus och att människan 

inte direkt är en del av naturen.  

Det lite annorlunda läromedlet Naturen, djuren & miljön behandlar ämnet hållbar utveckling. 

I denna bok visar författarna att det är vi människor som påverkar vad som sker på vår jord, 

då vi till skillnad från växter och djur inte lever i harmoni med naturen. Författarna förklarar 

att detta betyder att det är vi människor som förbrukar naturens resurser och tillverkar sopor. 

Det gör inte djur och växter. Mycket viktigt är också att författarna genom denna bok vill 

öppna ögonen på dagens elever och visa vad vi kan göra för att alla på jorden ska kunna leva 

ett bra liv utan onödiga föroreningar och sopberg. Även denna bok innehåller bilder, 

mestadels tecknade, som visar både barn och djur i olika situationer. Samtliga bilder har 

anknytning till den intilliggande texten. 

 

3.2 Inbjuder läromedlen till att använda uterummet som en självklar del i 

undervisningen? 

 

Tittar man på det äldre läromedlet så är uterummet en självklar del i de uppgifter som finns 

till de olika kapitlen. Boken är upplagd så att kapitlet inleds med en bild som förstärker 

överskriften och under denna står vilka målsättningar som finns med varje kapitel. Bredvid 

texten ”målsättning” finns en litteraturlista för den som vill läsa mer i referenslitteraturen för 

kapitlet.  

Först läser lärare och elever det som står skrivet i kapitlet. Efter det finns det några 

diskussionsfrågor som handlar om det man läst. Slutligen finns uppgifter till varje kapitel. 

Merparten av dessa kräver att man vistas utomhus för att kunna genomföra dem. Här får 

eleverna lösa olika uppgifter som handlar om hur stora träd kan vara, hur många myrstackar 

finns det i området och vart leder den väg myrorna så flitigt använder. Genom dessa uppgifter 

får eleverna se, känna, höra, uppleva och ibland smaka på det som finns i naturen. För att lösa 

flera av uppgifterna i denna bok krävs det att eleverna samarbetar och använder sina kroppar 

för att få fram ett svar. En sådan uppgift kan vara  

 

Prova hur tjockt (grovt) det närmaste trädet är. Kan man hålla runt med 

händerna eller med armarna? Behöver man vara fler för att nå runt med armar 

eller händer?  
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            (Runt i naturen, s.29) 

 

eller  

 

Besök en myrstack och se hur stor den är (måste två eller tre hålla varandra i 

hand för att kunna nå runt?). Hur hög är den (till knät, till magen)?  

          (Runt i naturen, s.121) 

 

Andra uppgifter som stimulerar olika sinnen kan vara att lukta på svampar, smaka på bär, 

känna på björnmossa eller lyssna efter fågelljud. 

Det förekommer även uppgifter där eleverna ska plocka med sig olika naturmaterial in för att 

använda dem i någon skapande aktivitet. Slutresultatet av sådana aktiviteter kan bli askar 

dekorerade med olika frön eller en tavla med olika mossor och lavar. 

 

I de läromedel som används idag består varje elevuppsättning av en så kallad grundbok och en 

arbetsbok. I grundboken läser man ett par sidor i taget, vilka är angivna i arbetsboken, för att 

sedan kunna svara på de olika uppgifterna som står skrivna i arbetsboken. Merparten av 

uppgifterna är utformade på ett sådant sätt att de ska kunna lösas med endast grundboken till 

hjälp. Till vissa uppgifter kan man behöva komplettera med en flora, en fågelbok eller 

färgpennor. Ingen av uppgifterna i elevernas arbetsböcker stimulerar flera sinnen eller kräver 

att man kliver ut genom klassrumsdörren.  

I grundboken kan det förekomma att författaren i en liten ruta på sidan av huvudtexten visar 

en utomhusaktivitet.  

Det finns även ”dolda” uppgifter skrivna i texten i en av grundböckerna. Ett exempel på detta 

är: 

  

Myller i marken 

Vill man vara säker på att hitta liv och rörelse under fötterna när man är ute 

och går i skog och mark, ska man titta bland gamla löv, gräs och barr i själva 

markytan. Om man rotar lite i markens ytlager ser man först inget liv alls. Men 

efter en stund brukar det dyka upp en och annan gråsugga, tusenfoting eller 

spindel. 

Om du använder lupp eller förstoringsglas kanske du får se de pyttesmå 

hoppstjärtarna. De kan faktiskt hoppa 30 gånger sin egen längd! 
            (Naturkunskap 4, s.56)  

 

Denna ”uppgift” finns i grundboken i den löpande texten. Den eller någon liknande uppgift 

finns inte i arbetsboken. Uppgiften till just detta kapitel går ut på att fundera över hur man kan 

se att gråsuggan är släkt med räkor och kräftor. 

 

 

  

3.2.1 Läromedlet Runt i naturen – del 1 (1981) 
 

Detta är ett läromedel utgiven av UR, Sveriges Utbildningsradio AB år 1981. Det 

framkommer inte i boken till vilken årskurs den riktar sig, men innehållet stämmer ganska väl 

överens med det som de moderna biologiböckerna för årskurs fyra tar upp. 

Till denna bok behövs det ingen arbetsbok med uppgifter i, då samtliga uppgifter står i boken 

efter varje kapitel. Det man behöver komplettera med är papper och penna för att kunna 
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dokumentera det man undersöker ute i naturen. Förutom det, står inför varje grupp med 

aktiviteter vad det är man behöver ta med sig ut för att kunna genomföra de olika uppgifterna. 

Av de totalt 183 uppgifter som finns i boken är 117 sådana som måste göras utomhus. Dessa 

uppgifter kan inte på något sätt genomföras inomhus. De övriga uppgifterna i boken är relativt 

jämnt fördelade mellan vad som kan göras inne, vad man kan välja att göra inne eller ute och 

sådana uppgifter som ska göras både inne och ute. 

 

 Uppgifter som görs inomhus kan vara av denna karaktär: 

 

Lägg in en potatis i frysen (ungefär 2 timmar), koka den sedan och koka också en ”vanlig” 

potatis. Avsmaka! Jämför smaken på de bägge potatisarna. Vilken är sötast? (Den frysta.) 

                 (s.67) 

 

Uppgifter i kategorin ”göras inomhus” är de uppgifter jag bedömt att man är tvungen att göra 

inomhus för att de ska fungera. Inom denna kategori finns även uppgifter som görs inomhus 

för att inom rimlig tid få fram ett resultat. Dessa uppgifter kräver inte att eleverna själva ska 

gå ut i naturen för att finna det material som behövs. Här ligger materialansvaret underförstått 

hos läraren. 

 

 

 Uppgifter som görs utomhus kan vara av denna karaktär: 

 

Besök en myrstack och se hur stor den är (måste två eller tre hålla varandra i hand för att nå 

runt?). Hur hög är den (till knät, till magen)? Finns det någon annan stack i närheten? Hur 

långt är det dit? Är den större? 

               (s.121) 

 

Dessa uppgifter dirigerar gruppen att gå ut i naturen och genomföra olika undersökningar, 

både enskilt och i grupp. Jag har bedömt att uppgifterna i denna kategori inte kan genomföras 

inomhus även om någon skulle önska det. Till dessa uppgifter finns en inledande text som 

talar om vilket material man behöver ta med sig ut för att genomföra de olika uppgifterna. 

 

 

 Uppgifter som man kan göra ute eller inne kan vara av denna karaktär: 

 

Fyll en bred flaska eller glasburk med ett lager sand, och där ovanpå ett lager jord och överst 

några gamla löv. Lägg i några potatisbitar och äppelbitar. Plocka sedan i ungefär tio 

daggmaskar. 

Ställ flaskan i en plåtburk så det blir mörkt i jordlagren. Håll en jämn fuktighet. Efter en 

vecka har maskarna börjat mylla om jordlagren och snart syns ingen skillnad mellan lagren. 

               (s.129) 

 

Uppgifter under denna kategori är sådana som man kan välja att göra medan man är ute, eller 

göra inne genom att plocka med sig material in i klassrummet. Jag har bedömt att det finns ett 

val att kunna göra det, men om man tittar på de uppgifter som hör till samma kapitel kan det 

vara så att författarna tänkt att samtliga uppgifter ska göras på plats ute i naturen. Tolkningen 

att man kan ta med sig material in och slutföra uppgiften i klassrummet är helt min egen. 

 

 

 Uppgifter som görs både ute och inne kan vara av denna karaktär: 
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Lägg barkbiten i en glasburk. Många smådjur kryper fram. Är stubben mycket murken, så 

peta i stubbmaterialet och försök hitta larver. Hur känns det i stubben? (Fuktigt.) Ta hem 

larverna tillsammans med stubbitar. Ordna ett larv-terrarium och se vilka djur som utvecklas. 

                 (s.53) 

 

Dessa uppgifter har jag tolkat så att man är tvungen att gå ut för att hämta material som man 

sedan använder sig av inne för att kunna genomföra olika experiment. Dessa uppgifter kan 

inte slutföras utomhus om man ska få fram resultat inom rimlig tid. Flera av de uppgifter jag 

lagt i denna teori är olika pyssel där naturmaterial så som mossor, lavar, bark eller frön är en 

del av elevernas material. I vissa fall har författarna skrivit att man ska ta med material in för 

att sedan använda det på olika sätt till olika uppgifter. 

 

 
 

 

 

 

Figur 1. Fördelning av arbetsuppgifter i boken Runt i naturen (1981), av det som kan göras 

inomhus, utomhus, inne eller ute samt det som kan göras inne och ute. Antal uppgifter = 183.  

 

 

 

3.2.2 Läromedlet Naturkunskap 4 – biologi fysik kemi (2006) 
 

Detta läromedel ges ut av Bonnier Utbildning AB och trycktes upp första gången 1995. Det 

exemplar jag har tittat på är utgivet 2006. Läromedlet består av en textbok, kallad grundbok, 

och en arbetsbok där de uppgifter eleverna ska göra finns nedskrivna. Till detta kan det även 

behövas en skrivbok då vissa uppgifter ger eleven i uppgift att skriva längre texter om det 

aktuella ämnet. Förutom detta kan eleverna komma att behöva flora, uppslagsböcker och 

färgpennor. 

Av de totalt 124 uppgifterna i arbetsboken är endast två uppgifter ämnade att göras utomhus. 

Den ena av dessa uppgifter börjar med formuleringen om du hinner […] och den andra ligger 

under en rubrik som lyder Gör hemma eller i skolan. Dock skulle ytterligare 40 av de övriga 

uppgifterna kunna göras om till aktiviteter utomhus. 
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Av de återstående åtta uppgifterna i arbetsboken kan en göras inne eller ute och sju stycken 

göras inne och ute. Under kategorin inne och ute finns sådana uppgifter där man måste gå ut 

och finna material för att sedan använda det på olika sätt inomhus. 

 

 Uppgifter som görs inomhus kan vara av denna karaktär: 

 

Här ser du några blommor som du kan hitta på ängar och längs vägkanter. Lägg märke till 

hur bladen ser ut och hur de sitter på stjälken. Sitter de bara längst ner som en rosett eller 

sitter de strödda längs hela stjälken? Slå gärna upp dem i en flora (växtbok) och läs om dem. 

Måla blommorna och skriv namnet i blomman. 

                 (s.7 i arbetsboken) 

 

Detta är bara en av många uppgifter som i denna bok görs med papper och penna men som 

utan större svårigheter skulle kunna göras utomhus. I uppgiften anges var blommorna står att 

finna i naturen, men eleverna ska lösa detta genom att sitta i sin bänk och ta hjälp av böcker. 

Fler liknande uppgifter återfinns genom hela arbetsboken. Dock skulle flera av dessa 

uppgifter med lätthet kunna genomföras utomhus där den rätta miljön för växter och djur 

finns till förfogande alldeles gratis. 

 

 

 Uppgifter som görs utomhus kan vara av denna karaktär: 

 

Om du hinner kan du leta efter andra blommor runt skolan eller där du bor. 

Måla och rita av dem. 

                 (s.7 i arbetsboken) 

 

Denna uppgift kräver av eleven att gå ut men formuleras med ord som hinner och kan vilket 

kan signalera att det inte är nödvändigt att göra denna uppgift. Endast en enda uppgift till i 

arbetsboken kräver aktivitet utomhus. Den handlar om att göra ett humlebo, och ligger under 

de uppgifter som man kan välja att göra hemma eller i skolan. 

 

 

 Uppgifter som kan göras ute eller inne kan vara: 

 

Fladdermöss har svårt att hitta bra ställen att sova på under dagarna. De behöver ihåliga 

träd eller grottor eller gamla byggnader där de kan tillbringa dagarna. Om man vill hjälpa 

dem kan man snickra speciella holkar. (Bild som visar en holk.) 

               (s.31 i arbetsboken) 

 

Denna uppgift kan göras inne eller ute. Man kan snickra ute på skolgården eller i skogen om 

man inte har tillgång till slöjdsalen. I boken föreslår författarna att denna görs hemma eller på 

slöjden. Även här används formulering med ordet om vilket kan signalera att detta inte är 

något man måste göra.  

 

 

 Uppgifter som löses ute och inne kan vara av denna karaktär: 

 

Gå ut i skogen och samla olika löv. Lägg dem i press och torka dem. Klistra upp dem på ett 

stort papper och skriv trädets namn under. Gör en bladutställning och visa dina kamrater.  
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Du kan också klistra upp bladen ett och ett på papper som du sedan plastar in. 

Gör små namnlappar. Sedan kan du lägga rätt namnlapp under rätt blad. 

              (s. 24 i arbetsboken) 

 

Även denna uppgift, som kräver av eleven att gå ut och finna något i naturen, finns under de 

uppgifter som heter Gör hemma eller i skolan. Formuleringen i denna uppgift är även den 

formulerad på ett sådant sätt att det kan uppfattas som något man inte behöver göra då ordet 

kan förekommer. Att man kan välja på att göra den hemma kan förstärka intrycket av det inte 

är nödvändigt att göra denna uppgift. 

 

 
 

Figur 2. Fördelning av arbetsuppgifter i boken Naturkunskap 4 (2006), av det som kan göras 

inomhus, utomhus, inne eller ute samt det som kan göras inne och ute. Antal uppgifter = 124.  

 

 

 

3.2.3 Läromedlet Upptäck biologi – Sverige (2006) 
 

Detta läromedel ges ut av Liber AB och består av en textbok, så kallad grundbok, och en 

arbetsbok med de uppgifter som eleverna ska göra. Uppgifterna i denna arbetsbok är alla 

utformade så att man ska kunna svara på dem genom att endast använda sig av grundboken 

sittandes på sin plats i klassrummet. På de sista bladen i arbetsboken uppmanas eleven att 

även använda någon typ av uppslagsbok för att i skrift kunna berätta lite mer om ett djur. 

Det som skiljer denna bok från de andra nya läromedlen jag tittat på, är att vid varje uppgift 

står det i en liten ruta vad det är man tränar på i uppgiften. Dessa texter är som exempel 

utformade på följande sätt:  

Du tränar att tolka en bild och dra slutsatser. 

Du tränar att söka fakta i text och bild och se samband. 

Du tränar ordkunskap. 
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I grundboken finns på tre olika ställen aktiviteter att göra. Av dessa måste två av dem göras 

utomhus och den tredje kan man göra ute eller inne beroende på var man befinner sig och om 

läraren vill gå ut med eleverna eller ta in material i klassrummet. 

Den första uppgiften finns i kapitlet på ängen och är formulerad på följande sätt: 

 

Fånga småkryp 

Studera myllret av småkryp på ängen genom att gillra en fälla. Lägg till exempel en mogen 

banan i botten på en nedgrävd blomkruka. Kom tillbaka nästa morgon och se vad som ramlat 

ner.  

           (s.15) 

Bredvid texten finns en bild som illustrerar hur det kommer att se ut. 

 

Den andra uppgiften finns i kapitlet om sjön och älven och är utformad så här: 

Håva efter småkryp 

Du behöver: 

 En håv. Det funkar bra med att binda fast en metallsil (en sådan som man använder i 

köket) på ett långt träskaft. 

 En balja att tömma din fångst i. Den får gärna vara vit, för då syns småkrypen bäst. 

           (s.45) 

 

Den tredje uppgiften finns i kapitlet på myren och är utformad på detta vis: 

Krama en mossa 

Vitmossa är fantastisk på att suga åt sig vatten. Därför användes vitmossa förr till blöjor för 

bebisar, och man la vitmossa på sår för att suga upp blod. 

Ta en näve blöt vitmossa och krama den i din hand. Håll handen över en mugg eller ett 

decilitermått och se hur mycket vatten som fick plats i mossan. 

           (s.71) 

 

I arbetsboken finns två uppgifter som skulle kunna göras om till utomhusaktiviteter. Den 

första av dessa uppgifter finns på sidan 30 och är formulerad på följande sätt: 

 

10. Rita hur lövet ser ut till de här träden. Gör så noga du kan. I sista rutan får du välja ett 

löv själv. 

 

 

 

 

 

Björk                     Ek                         Lönn                   ____________ 

 

En liknande uppgift i Runt i naturen går ut på att gå ut i naturen och titta på de olika löv man 

kan hitta, jämföra storlek och lövets kanter. 

 

Den andra uppgiften som med lätthet kan göras om till en utomhusaktivitet är den i vilken 

eleverna ska namnge en blommas olika delar och diskutera vilken uppgift bladen och roten 
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har. Görs denna uppgift ute i naturen får eleverna se blommornas verkliga storlek och dess 

storleksförhållande till varandra. I läromedlen kan en blåklocka och ett hundkex ha samma 

storlek på bild. 

 
 

Figur 3. Fördelning av arbetsuppgifter i boken Upptäck Biologi (2006), av det som kan göras 

inomhus, utomhus, inne eller ute samt det som kan göras inne och ute. Antal uppgifter = 153. 

 

 

 

3.2.4 Läromedlet Naturen, djuren & miljön (läsåret 13/14) 
 

Detta läromedel är ett gratis läromedel som ges ut av Svenska Kunskapsförlaget AB och 

beställs på internet. Det trycks upp inför varje läsår vilket gör att det ständigt håller sig 

aktuellt. 

Denna bok är komplett med text och uppgifter. Till detta material finns även extramaterial på 

internet som är fritt att använda och skriva ut. På internet finns förutom extramaterial även 

material från utgivarens samarbetspartners, intressanta nyheter och länkar för hållbar 

utveckling och förlagets nya läromedelsserie e-boken. Även till denna finns det extra material 

i form av olika temamaterial. 

 

I detta material finns totalt 33 uppgifter för eleverna att göra. Av dessa har jag hittat endast en 

uppgift som man skulle kunna göra utomhus eller utomhus och två som kan kräva att man är 

både inne och ute. 

Den uppgift som skulle kunna göras antingen inomhus eller utomhus är den då eleverna ska 

testa hur länge de kan hålla andan. 

 

Uppgift – hålla andan 

För att visa hur viktig luften är för oss, ska vi göra ett test. Du ska försöka hålla andan i 20 

sekunder. 

1. Ta ett djupt andetag, andas in så mycket luft du kan. 

2. Håll andan. 
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3. Om du inte har en sekundvisare på din klocka, räkna tyst för dig själv i huvudet: ettusen ett, 

ettusen två, ettusen tre osv, tills du kommit till ettusen tjugo! 

 

Kunde du hålla andan i 20 sekunder? 

                 (s.23) 

 

De två uppgifter som kräver aktivitet både ute och inne är Bygg en drake och Uppdrag – 

granskning mataffär. 

 

För att kunna genomföra uppgiften att bygga en drake behövs blompinnar, snöre, en uppklippt 

plastpåse, stark tejp, en ring av metall eller plast, sax, kniv och en borr. Jag har tolkat det som 

att eleverna med fördel bygger denna inomhus innan de slutligen går ut och testar att flyga 

med draken. (s.25) 

 

För att kunna granska en mataffär nära skolan krävs det att eleverna tar sig dit, troligtvis 

gående. Att ta sig till en mataffär nära skolan är inte i sig någon uttalad aktivitet, men för att 

kunna ta sig dit är eleverna tvungna att samspela med det samhälle de rör sig i.  

Väl framme i affären ska eleverna undersöka om det finns ekologiska varor att köpa. (s.14) 

 

 
 

Figur 4. Fördelning av arbetsuppgifter i boken Naturen, djuren och miljön, av de uppgifter 

som kan utföras antingen inomhus, utomhus, inne eller ute samt det som kan göras inne och 

ute. Antal uppgifter = 33. 

 

 

 

3.3 Vad önskar kommunernas miljöstrateger att eleverna ska få ut av Grön 

Flagg? 
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Den första enkätfrågan beskriv vad projektet Grön Flagg innebär beskrivs Grön Flagg av 

kommunerna som ett hållbarhetsarbete för förskola och skola som bygger på elevers 

inflytande och delaktighet i arbetet. En av de tillfrågade miljöstrategerna vill inte kalla det för 

ett projekt. Istället önskar denna miljöstrateg att det ska ses som ett arbetssätt för att uppnå 

läroplanen.  

I den andra frågan efterfrågas hur många skolor och förskolor som idag är aktiva inom Grön 

Flagg i de tillfrågade kommunerna. I de tillfrågade kommunerna finns ännu inga certifierade 

skolor, men flera skolor och förskolor har påbörjat sitt arbete mot certifiering. I skrivande 

stund har i en av de medverkande kommunerna en skola fått sin handlingsplan godkänd av 

Håll Sverige Rent. För att bli certifierad krävs att man först får sin handlingsplan godkänd. 

Efter det skall det arbete man har gjort rapporteras in till Håll Sverige Rent under ett år. Får 

detta arbete godkänt blir förskolan eller skolan certifierad. Denna certifiering gäller endast så 

länge förskolan eller skolan aktivt arbetar med och redovisar sitt hållbarhetsarbete till Håll 

Sverige Rent. 

Ett steg för att få upp ögonen för Grön Flagg och få fler att komma igång har varit 

informationsträffar då pedagoger bjudits in för att få se hur det går till och vad det är man kan 

göra med eleverna. För att komma igång med detta hållbarhetsarbete krävs en ansvarig 

pedagog som har kontakt med kommunens miljöstrateg, renhållningsbolag och eventuellt 

andra som kan vara bra att involvera i arbetet.  

På frågan om det är nödvändigt att undervisa eleverna utomhus för att kunna arbeta med Grön 

Flagg har samtliga svarat nej, men lagt till att de anser att eleverna lär sig mer genom att 

studera naturen och det samhälle man lever i. Att arbeta praktiskt med olika material anses 

även det ge bättre studieresultat. 

Samtliga miljöstrateger har svarat att det eleverna förväntas få ut av arbetet med Grön Flagg 

är att få ökade kunskaper om hållbar utveckling. De förväntas uppnå denna ökade kunskap om 

hållbar utveckling genom att bli mer delaktiga i samhället och öka sin förståelse för hur de 

kan påverka samhället, skolan och sin egen framtid genom medvetna och aktiva val. 

Miljöstrategerna har också samfällt svarat att förhoppningen om vad detta arbete ska ge 

samhället är att få eleverna mer engagerade i samhället och naturen och att detta i 

förlängningen kommer att skapa miljömedvetna invånare.  

De svar som miljöstrategerna gett till enkätfrågorna är slående lika varandra, det var inga svar 

som skiljde sig från andra eller på något sätt var olik de andra. Det skulle kanske kunna bero 

på att samtliga kommuner arbetar efter samma mall som finns att tillgå på Håll Sverige Rents 

hemsida. 

Grön Flagg ses av kommunerna som ett arbetssätt för att nå målen i läroplanen. Detta arbete 

ska på ett naturligt sätt integreras i den ordinarie undervisningen. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

Grunden till detta arbete ligger i min nyfikenhet om hur det kommer sig att debatten om 

utomhuspedagogik i skolan har blivit så stor. Till skillnad från den tidigare 

”katederundervisningen” då läraren förmedlade den kunskap eleverna skulle ta till sig, är 

skolan idag fri att utforma sin undervisning i samarbete med eleverna.  

 

Redan för ungefär hundra år sedan skrev Dewey, en av dåtidens stora filosofer, att eleverna 

måste gå ut i verkligheten på fältstudier och inte endast söka kunskap i biblioteken. Att endast 

söka kunskap i biblioteken kunde leda till att eleverna tappade kopplingen till verkligheten då 
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de endast fick lita till författarens beskrivningar. Eleverna fick då endast så kallade 

andrahandsupplevelser. Detta betyder att eleverna fick förlita sig på författarens beskrivningar 

av upplevelsen istället för att själva gå ut och skaffa egna erfarenheter. Dewey menade att 

klassrummet måste öppnas upp mot samhället så att eleverna kan lära in i den värld de lever i. 

 

Den forskning inom detta ämne som sker idag är till största delen riktad mot förskolan. Där är 

det en naturlig del av verksamheten att vistas utomhus flera gånger under dagen. Pedagogerna 

och barnen vistas både på förskolans egen gård och i skogen. Barnen får här uppleva med hela 

kroppen och undersöka det naturen erbjuder. Forskarna har i sina studier sett att både personal 

och elever är piggare och mer sällan sjuka då de vistas mycket utomhus. Detta leder i sin tur 

till att barnen inte missar så mycket av sin tid på förskolan och kan vara med på de aktiviteter 

som förskolan erbjuder. Barnen hinner då ta till sig den kunskap pedagogerna förmedlar. 

 

Forskning om utomhuspedagogik i den svenska skolans år 4-6 är knapp. Detta finner jag vara 

märkligt då forskningen som bedrivs mot förskolan pekar på så pass många fördelar både vad 

gäller välmående och inlärning.  

En av utomhuspedagogikens stora förespråkare idag, Anders Sczcepanski, menar att 

inlärningen i skolan måste bli mer beständig. Detta ska ske genom att eleverna får uppleva 

och lära med alla sinnen. För att kunna göra det krävs det att man inkluderar uterummet i 

undervisningen så att eleverna får se och uppleva det de lär om. Sczcepanski (2006) menar att 

inkludering av alla sinnen i undervisningen kompletterar den textbaserade delen samt breddar 

och kompletterar undervisningen. 

Denna inkludering av alla sinnen i undervisningen visar sig dock inte eller är mycket otydliga 

i de nya läromedlen som används idag (anno 2013). De läromedel som jag studerat är rikliga 

på text och uppgifter, uppgifter som löses med läsboken som stöd. Endast ett fåtal av 

uppgifterna i läromedlen är ämnade att göras utomhus. Men vid en närmare granskning av de 

olika uppgifter som finns i läromedlen skulle jag vilja hävda att vissa av dem med lätthet 

borde kunna utföras utomhus. Till de uppgifterna krävs inte en hel skog, utan att det i 

närheten av skolan finns en park, en dunge eller liknande. 

Ett av de läromedel jag studerat är fullt med uppgifter som ska göras utomhus i naturen. Detta 

läromedel publicerades 1981 och används inte alls i undervisningen idag. Då uppgifterna i 

läromedlet manade elever och lärare att gå ut i naturen, behövdes knappast en debatt om 

huruvida eleverna lär in bättre utomhus. Min studie visar att läromedlen från 1981och till 

2000-talet har blivit allt mer fokuserade på läsförståelse. Samtidigt har det under de senaste 

decennierna kommit flera rapporter om elevernas sviktande kunskaper. Kanske finns det ett 

samband med alltför teoretiska studier och elevernas resultat? Då är det kanske en naturlig del 

i utvecklingen att debatten om utomhusundervisning i skolorna är så stor som den är idag 

(anno 2013). Om de moderna läromedlen från 2000-talet på samma sätt som läromedlet från 

1980-talet bjudit in till aktiviteter utomhus kan man tänka att debatten hade sett annorlunda ut 

idag, och att det kanske även påverkat elevernas resultat i skolan. 

 

4.2 Tillförlitlighet  

 

Materialet till enkätundersökning har samlats in på samma sätt från alla som deltog i enkäten. 

Genom mitt val av att sända ut en enkät har samtliga medverkande kunnat svara helt utifrån 

sig själva och sitt tyckande och tänkande. Samtliga fick vid den första telefonkontakten 

samma information och chans att ställa eventuella frågor om mitt arbete.  

En brist i detta material är antalet tillfrågade. Jag begränsade mig till tre kommuner för att 

inom rimlig tid få in svar och hinna bearbeta och sammanställa dessa svar. Önskvärt vore, 



 24 

anser jag, att tid funnits till att kontakta många fler av landets kommuner för att se om det 

finns någon variation i svaren beroende på var i landet man befinner sig. Trots det ringa 

antalet medverkande finner jag likheter i de svar de lämnat i den löpande text de själva skrivit 

i enkäten. Av dessa få svar kan man kanske inte dra några generella slutsatser om 

kommunernas ambitioner vad gäller Grön Flagg, men jag anser att jag fått svar på det jag var 

ute efter att få veta. Till min stora förvåning är antalet skolor som arbetar med Grön Flagg 

väldigt få. Detta får mig att, i framtiden i min roll som lärare, vilja börja arbeta med detta 

verktyg för hållbar utveckling. 

 

De läromedel jag granskat har varit riktade mot år fyra då man studerar Sveriges natur vilket 

jag anser ger en chans till att gå ut och studera vår närmiljö. De studerade läromedlen är 

hämtade på en av skolorna i kommunen. Min uppfattning är att de flesta skolor här omkring 

använder just dessa läromedel, om de inte sätter ihop eget material från internet på grund av 

svag ekonomi.  

De böcker jag valt att studera är de böcker som det på skolan fanns arbetsböcker till då det är 

just arbetsuppgifterna jag valt att granska i detta arbete. Förutom de böcker jag studerat fanns 

en bok vid namn Koll på NO. Denna bok används inte på den skolan idag varpå det inte heller 

fanns någon tillhörande arbetsbok. Då jag söker på denna bok på internet får jag fram att den 

kommer att finnas tillgänglig från hösten 2014. 

Då jag var på skolan för att hämta dessa läromedel som studerats, hade jag turen att hitta en 

bok från 1981 vilket gett mig möjlighet att jämföra dagens läromedel med ett läromedel som 

är cirka 30 år gammalt. Hur pass utbrett detta läromedel var under åttiotalet har jag inte 

kunnat få fram. Däremot har mor- och farföräldrar till dagens skolbarn bekräftat att de själva 

läst denna bok med sina barn, alltså dagens föräldrar. 

 

 

4.3 Teoretisk tolkning  

 

4.3.1 Tidigare forskning  
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur läromedlen i biologi är utformade för att 

få in uteaktiviteter i undervisningen. Jag hade en förutfattad mening om att det idag (2013) 

helt beror på läraren om eleverna får vara ute under biologilektionerna. Nu när jag genomfört 

denna studie av moderna läromedel, och jämfört dessa med ett läromedel från 1980-talet, 

förstår jag att det är utformningen av läromedlen som avgör hur mycket eleverna kommer ut 

ur klassrummet under lektionstid.  

Tidigare studier har visat att den medvetenhet om vad uterummet kan ge, till skillnad från 

endast text och bilder i böcker, har funnits under mycket lång tid och är inte ett nytt påfund.  

 

Redan för cirka hundra år sedan påpekades att eleverna i skolan behövde komma ut i 

samhället för att lära och på så sätt förstå den värld de lever i (Lundegard 2004). Att endast 

söka svar på sina frågor i bibliotekets böcker kunde ge problem då eleverna inte fick uppleva 

med sina egna sinnen och göra egna tolkningar. Dewey (2002) menade att en ömsesidighet 

mellan teori och praktik skulle ske genom att eleverna fick gå ut på fältstudier och på så sätt 

skaffa sig äkta upplevelser i det aktuella ämnet. Dewey menade att platsen för lärandet är 

viktig för att kunna förstå det samhälle man lever i. Genom att endast läsa om andras 

upplevelser och inte själv få uppleva förlorades kontakten med den värld där texten hade sitt 

ursprung (Dewey 2002). Just detta påpekas i kommentarsmaterialet för ämnet biologi där det 

står att kursplanens strävan för eleverna i år 4-6 är att de ska lära om biologi utomhus och lära 
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sig vistas i naturen på ett ansvarsfullt sätt. Detta ligger helt i tiden med de forskare som idag 

(2013) förspråkar utomhuspedagogik genom hela grundskolan och inte endast i förskolan.  

Att det idag finns en hel del forskning inom detta område kan kanske komma som en 

efterdyning av de läromedel som används idag (2013). Den analys av läromedel som jag gjort 

visar en tydlig bild av att eleverna förväntas studera ämnet biologi sittandes i sitt klassrum 

utan att behöva gå ut över huvud taget. Jag tänker att detta inte bara rör ämnet biologi, utan att 

det ser lika ut i skolans samtliga ämnen.  

 

Idag förespråkas att uterummet, både skogen och i form av det samhälle vi lever i, ska 

komplettera den textbaserade inlärningen som sker i klassrummet (Lättman-Marsch 2011). På 

detta sätt ska eleverna få uppleva med alla sina sinnen vilket enligt forskningen ger en mer 

beständig inlärning. Vi minns bättre och under längre tid det vi arbetat med och vad vi gjort. 

Om man endast lär från texter blir lärandet ytligt då inte flera sinnen aktiveras. Texter och 

bilder kan endast beskriva kunskap och inte ge den erfarenhet som känsla, tanke och handling 

kan ge. Genom att kunna omvandla det man läst till handling minns man bättre, blir mer 

kreativ och mer öppen för nya lösningar (Klang 2000, Szczepanski 2006, Dahlgren 2007, Barr 

2011). 

Som det ser ut i skolan idag med allt större klasser och färre vuxna, både ämneslärare och 

övrig personal, kanske det inte är så underligt att eleverna blir kvar inne i sina klassrum. Jag 

tänker att det lätt blir övermäktigt för den ensamme läraren att vara ute med cirka trettio 

elever och vara säker på att inget händer någon av eleverna, samtidigt som undervisningen ska 

bli meningfull. Då är det säkrare att samla eleverna i klassrummet och låta de arbeta med 

tolkning av text och svara på frågor i sina arbetsböcker. 

  

I Lgr11 är det formulerat i de övergripande målen att skolan ska ansvara för att eleverna kan 

lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Enligt min mening är det svårt 

för elever att vara kreativa och komma på olika lösningar, eller nya lösningar, på olika 

problem genom att endast sitta i klassrummet och läsa, se bilder och diskutera. För att skaffa 

sig den erfarenhet som behövs för att kunna bli en kreativ idékläckare tycker jag också att det 

krävs att man får uppleva med alla sinnen och prova sig fram med det material som finns i 

naturen. Inom ämnet biologi i skolan anser jag att det är svårt att skylla på att man inte har 

tillgång till material då hela världen står till förfogande på andra sidan ytterdörren. Alldeles 

gratis dessutom. Förskolorna är experter på att använda sig av uterummet, men i skolan verkar 

det mer främmande. Ju högre upp i åldrarna man kommer desto mer sällan vistas man ute i 

undervisningen. Kanske det kan vara en av anledningarna till att den mesta forskningen är 

riktad mot just förskolan. Genom att få uppleva med hela kroppen och få fundera över det 

man lärt och känt ökar förståelsen för vår omvärld (Brügge med fl. 2007). Skulle detta då 

förändras när man blir äldre? Är man då kapabel till att skaffa sig sinnlig erfarenhet genom att 

endast läsa och se på bilder? Det tror inte jag. Genom att ta med sig undervisningen utomhus 

och göra den platsrelaterad har fler chansen att få uppleva och därigenom förstå vad det är 

man lär.  

 

Många forskare idag verkar vara överens om att det är viktigt att lärandet sätter sig i kroppen 

och att eleverna får lära sig med alla sinnen. Något som inte böcker kan erbjuda är 

erfarenheter i form av doft, smak och känsel. För att få in dessa sinnen i undervisningen måste 

eleverna få tillfälle att själva känna, lukta och smaka på olika saker som finns ute i naturen. 

Naturen är ett föränderligt rum som skiftar färg och form genom årstidernas växlingar och 

erbjuder på så vis en stor variation av möjligheter till att utforska olika fenomen. Det ger 

eleverna möjlighet att med alla sina sinnen uppleva livets gilla gång, bara vi lärare hjälper 

eleverna att bli uppmärksamma på det.  
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Enligt Szczepanski (2013) kan platsens budskap först förmedlas genom text och bild. När 

detta är gjort tar det platsbaserade lärandet plats genom att man går ut i naturen och synliggör 

och tydliggör det texten förmedlat. På detta vis kan även de elever som har det svårt att ta till 

sig den textbaserade kunskapen en chans att få förvärva de kunskaper som krävs. Detta är 

enligt mig inget som endast ska ske under lektionerna i biologi eller i idrott- och hälsa. Att gå 

ut för att se och förstärka det man läst om i olika texter eller sett på bilder är i min mening 

något som borde vara en självklarhet i alla åldrar och inom samtliga skolämnen. 

Har man som lärare inte möjlighet eller ambition att komma ut i naturen med eleverna finns 

en mängd olika experiment där man kan känna, smaka, lukta och lyssna på olika saker. I de 

läromedel jag analyserat finns några enstaka sådana experiment nämnda i den löpande texten i 

textboken, men inte som uppgift att göra med klassen. Detta leder än en gång till att det är upp 

till läraren att komma på och presentera olika sätt att erfara det man läser om i textboken. Jag 

har i min läromedelsanalys inte tittat på några lärarhandledningar då dessa inte funnits 

tillgängliga för något av de analyserade läromedlen. Kanske kan det finnas exempel i dessa på 

hur eleverna kan experimentera för att få in olika sinnen i undervisningen. 

 

Enligt Brügge m fl (2007) krävs det att man vistas i naturen för att förstå de ekologiska 

sambanden och samtidigt få tyckande för densamma. För att få våra barn och elever att tycka 

om naturen gäller det att vi vuxna visar att vi gör det. Att vi bryr oss om och är intresserade av 

att vistas i naturen. Har man aldrig vistats i skog och mark är det svårt att få respekt för den 

och dess invånare, tänker jag. Då är det inte svårt att säga att de som lever där inte har något 

med mig att göra och att jag inte behöver bry mig om den. I naturen lär sig eleverna inte 

enbart om det som finns där, utan de lär sig även att kommunisera med nya ord, de lär sig 

samarbeta på ett naturligt sätt och får inspiration till att skriva beskrivande texter och 

berättelser som kan kompletteras med bilder.  

Min jämförande studie av läromedel från 1980-talet med de som används idag på 2000-talet 

visar att läromedlen i skolan idag inte uppmuntrar till utomhusstudier.  

Jag vill hävda att vi är på tok för lite utomhus trots att all forskning visar att alla vinner på att 

vistas ute: vi blir piggare, vi mår bättre, och vi blir mindre stressade och får mindre 

sjukfrånvaro. Trots detta ser undervisningen i skolan till största delen ut att vara mest text- 

och bildbaserad idag (anno 2013).  

 

4.3.2 Läromedlen 
 

Den läromedelsanalys jag gjort utifrån frågan ”inbjuder läromedlen till att använda 

uterummet som en självklar del i undervisningen?” visar en tydlig bild av att biologi på 2000-

talet verkar vara ett ämne som man lär sig genom att sitta i sin bänk och läsa för att kunna 

svara på frågor. Samtidigt visar många studier och modern forskning att uterummet har stor 

betydelse för lärandet. I takt med att allt fler unga sitter inne framför olika data/tv-skärmar - 

och dessutom till följd av detta kan lida av övervikt och sömnproblem - följer 

läromedelförfattarna trenden genom att utforma läromedlen så att man kan lösa samtliga 

uppgifter med hjälp av papper och penna. Jag anser att det är vi vuxna som måste ta ansvar för 

dessa barn och se till att de kommer ut så mycket som möjligt. Ett sätt att göra detta är att vi 

som blivande och yrkesverksamma lärare får lära oss att ta med oss eleverna ut i naturen och 

bedriva vår pedagogiska undervisning där. Trenden inom läromedlen innebär att om jag som 

lärare vill ta med mig min klass ut i friska luften, så kommer jag att få ta till min egen fantasi 

och vilja för att göra det. Dock finns det flera uppgifter i vissa av läromedlen som med lätthet 

skulle kunna göras utomhus utan större ansträngning från varken lärare eller elever. Frågan är 

då varför dessa uppgifter inte är utformade på det sättet? Alla människor i vårt land har 

tillgång till någon sorts natur. En park eller plantering finns i alla städer. Kanske tycker 
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läromedelsförfattarna att de bör lämna praktiska moment att utföra utomhus till varje lärare att 

utforma på egen hand? 

Att läromedlen är utformade för att kunna lösas endast genom att vistas i klassrummet kan om 

möjligt ha sin förklaring i skolans styrdokument. Det finns inte beskrivet någonstans i Lgr11 

att biologi ska undervisas utomhus. Trots att forskning belyser hur viktigt det är att vistas 

utomhus, både för hälsa och även för inlärning, finns det idag (anno 2013) inget i läroplanen 

som tydligt visar att det är så eleverna ska lära sig om djur och natur. Jag menar att 

utomhusundervisning borde betonas i läroplanen och bli en naturlig del i åtminstone 

biologiundevisningen, men även en obligatorisk del i övriga skolämnen. Då blir författarna till 

läromedlen tvungna att formulera uppgifterna på att sådant sätt att elever och lärare kan gå ut 

och få en meningfull stund i naturen. 

I kontrast till läroplanen, så finns det i kommentarsmaterialet till kursplanen i biologi, en 

kommentar om att kursplanen strävar efter att biologi ska vara ett ämne där eleverna lär sig 

om naturen utomhus (s.23). Det anvisas också att eleverna ska lära sig att vistas i naturen på 

ett hänsynsfullt sätt genom att bland annat lära sig om allemansrätten. Här föreslås också att 

detta kan ske i samverkan med ämnet idrott och hälsa. Tar man denna text i en hand och 

läromedlen i biologi i den andra handen skulle man kanske kunna dra slutsatsen att 

läromedelsförfattarna som skriver läromedel för biologi anser att utomhusvistelsen är något 

som ska läggas på idrottslärarna. Men det kan också naturligtvis tolkas som att det är bra med 

samarbete över ämnesgränserna biologi och idrott och hälsa, och att lärarna från dessa ämnen 

gemensamt kan göra någon utomhusaktivitet med eleverna där de får lära sig om 

allemansrätten och att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. 

 

En av de debatter som handlar om skolan idag gäller utomhuspedagogiken och att den måste 

in i skolorna för att eleverna ska få komplettera den textbaserade undervisningen med sinnlig 

erfarenhet.  Med detta menas att eleverna ska få lära sig om fenomen i naturen genom att 

använda alla sinnen och på så sätt få en djupare inlärning. Jag har länge funderat över hur det 

kommer sig att det finns en sådan debatt. För mig har det alltid varit självklart att gå ut i 

naturen och se på det som jag läst om och vad som finns i naturen. Hur ska jag annars kunna 

veta hur stor en skata är i verkligheten, eller hur en tussilago luktar, om jag inte går ut i 

naturen? Eller hur stora blommor är i förhållande till varandra? I ett av de läromedel jag 

undersökt, Naturkunskap 4, finns det i arbetsboken en uppgift där sex stycken blommor är 

avbildade. Tre av dessa avbildade blommor är klöver, smörblomma och groblad. 

Storleksförhållandet mellan dessa blommor i boken är inte riktigt vad den är i verkligheten, 

exempelvis är Grobladet nästan lika hög som smörblomman och detta kan ge en felaktig bild 

till eleverna om de inte får uppleva den faktiska storleksskillnaden när de är ute i naturen. 

Eleverna kan alltså få en falsk bild av verkligheten om de bara studerar bilder i böcker.  

Man kan undra när trenden vände? Från att på 1980-talet vara ute på ett naturligt och 

undersökande sätt med läromedlet som stöd, till att idag (2013) med stöd i läromedlen vara 

mestadels inne då uppgifterna i läromedlen inte kräver att man vistas utomhus. Det är 

naturligtvis inget fel med att läsa texter och få kunskap om  naturen och alla dess invånare 

genom att läsa om detta i böcker och annan litteratur. Det som ofta saknas i boklig bildning är 

alla de variationer som naturen kan erbjuda om man tar sig möjlighet att gå ut och verkligen 

titta på allt som finns i naturen. I skolans textböcker är smörblomman alltid lika gul och 

klövern alltid lika vinröd. För att verkligen förstå den mångfald som finns i naturen måste 

eleverna komma ut och uppleva den. Då, och endast då, kan de skaffa sig den egna erfarenhet 

som gör att de kommer minnas vad de lärt sig och att allt liv i naturen är lika viktigt. 

 

När det gäller det pedagogiska verktyget Grön Flagg så trodde jag att det skulle vara ett 

medel för att komma ut och undervisa. Den uppfattningen fick jag då jag var på en 
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introduktionsdag för Grön Flagg då Håll Sverige Rent presenterade detta pedagogiska 

material. Jag har efter den presentationen sett fram mot att få komma ut i verksamheten och 

använda mig av detta material för att på ett roligt och intressant sätt få mina kommande elever 

intresserade av hållbar utveckling. Nu har jag förstått att inte heller det materialet kräver 

någon form av utomhuspedagogik, även om det önskas från Håll Sverige Rent..  

Även de miljöstrateger som svarat på min enkät har svarat att det inte krävs att man är mera 

ute när man undervisar med hjälp av Grön Flagg. Det intressanta tycker jag är att samtliga 

medverkande svarar att det är önskvärt att undervisning inom Grön Flagg även sker utomhus 

då arbetet handlar om hållbar utveckling. Detta för att eleverna ska se hur de påverkar och 

genom medvetna val i framtiden kan påverka det samhälle de lever i. Läromedlet Naturen, 

djuren och miljön ger eleverna möjlighet att fundera över sina val, så att de i framtiden blir 

medvetna medborgare som gör aktiva och medvetna val som främjar miljön. Denna bok kan 

jag tänka vara ett komplement när man arbetar med Grön Flagg. Både arbetsmaterialet 

Naturen, djuren och miljön och Grön Flagg handlar om hållbar utveckling och vill göra oss 

uppmärksamma på hur människors val påverkar djur och natur. Om man vill kan man 

använda detta läromedel som ett komplement till arbetet med Grön Flagg. 

  

Återigen vill jag hävda och poängtera det som ny forskning visar, nämligen att vi måste vistas 

i naturen för att få respekt och känsla för naturen. Vi är en del av naturen oavsett om vi lever 

mitt i skogen eller mitt i staden. Jag tycker det är mycket viktigt att komma ihåg att vi måste 

lära ut till de yngre generationerna att man måste vistas i naturen för att kunna få respekt och 

den rätta känslan för naturen. Det är inte minst viktigt om vi tänker att vi ska ha någon natur 

att lämna över till våra barn och barnbarn. 

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

För att med större säkerhet kunna säga att elevers inlärning blir mer beständig och djupgående 

då utomhusundervisning tillämpas, jämfört med traditionell undervisning i klassrummet, 

skulle det vara intressant att utföra en studie där ett par klasser i år 4-6 undervisas på två olika 

sätt. Alla klasser får text- och bildbaserad undervisning som en grund, men den ena kategorin 

av klasser (experimentgruppen) får utöver det en verklighetsbaserad undervisning utomhus.  

Eleverna i de olika grupperna kan få visa vad de lärt sig genom att göra ett kunskapstest, både 

före och efter studien, och som tar upp det eleverna får av undervisning under terminens gång. 

Ju större antal klasser som kan ingå i studien, desto trovärdigare resultat kan förväntas från 

studien. Även kompletterande intervjuer med lärare vore intressant, för att få deras syn på om 

eleverna lär in bättre med en mer varierad undervisning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjufrågor angående Grön Flagg 

Mitt namn är Madelene Rettrup och jag läser sista terminen på lärarutbildningen vid 

Högskolan i Gävle. Jag skriver nu mitt examensarbete om utomhuspedagogik. Jag har ett stort 

intresse för hållbar utveckling och även för lärande i utomhusmiljöer. Det skulle betyda 

mycket för mig om Du kunde vara med och svara på några frågor angående projektet Grön 

Flagg. 

 

Du får när som helst meddela mig att du inte längre vill delta i mitt arbete. För anonymiteten 

så kommer jag inte använda mig av ditt namn i examensarbetet.  

 

Om du har några frågor eller funderingar kan Du nå mig på telefon 0705-929105 

 

Mvh 

Madelene Rettrup 

 

1. Beskriv vad projektet Grön Flagg innebär 

 

2. Hur många förskolor och skolor är idag aktiva inom Grön Flagg? 

 

3. Hur är det tänkt att skolorna ska arbeta med detta projekt? 

 

4. Hur kommer man som skola lättast igång med detta projekt? 

 

5. Är det nödvändigt att undervisa eleverna utomhus för att kunna arbeta med Grön 

Flagg? 

Utveckla gärna svaret under övrigt 

o Ja  

o Nej  

Övrigt 

 

6. Vad är det tänkt att eleverna ska få ut av Grön Flagg-projektet? 

 

7. Vad är förhoppningen att detta ska ge samhället i fortsättningen? 

o Miljömedvetna invånare  

o Fler som källsorterar  

o Fler som pantar  

o Få eleverna mer engagerade i samhället och naturen   

o Samtliga ovan nämnda punkter  

Övrigt 
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Bilaga 2: Utdrag ur läromedel 
 

 
 

Utdrag ur boken Runt i Naturen s.22 


