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Förord 
 
Detta examensarbete har inneburit en lång och mödosam process. Främst vill vi därför 
tacka vår vetenskapliga handledare Hans Gelter för hans tålamod och för att han trott 
på vår kapacitet och stöttat oss hela vägen fram till målet. Vi vill också tacka våra 
nära och kära för att ni funnits där för oss, trots att vi inte alltid under denna period 
funnits där för er. Tack även till de berörda elevernas klasslärare som lät oss ta tid i 
anspråk för att göra vårt utvecklingsarbete. Sist men inte minst vill vi tacka de elever 
som ingick i utvecklingsarbetet. Utan er hade detta inte varit genomförbart 
överhuvudtaget. 
 
Råneå /Strömsund 2003   Eva Holmkvist  Margareta Lindgren 
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Abstrakt 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete var att studera elevers uppfattning om ekologiska 
processer och hur väl utomhuspedagogik kan bidra till ökad förståelse för dessa 
processer. Med de regionala och globala miljöproblem som råder är kunskapen om 
ekologiska processer viktiga för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden, allt i 
enighet med internationella överenskommelser som Agenda 21 och de styrdokument 
som reglerar grundskolan. Undersökningen gjordes, vid två olika tillfällen, med elever 
i år 5. Vid den första undersökningen skedde undervisningen utomhus medan i den 
senare inomhus. Intervjuer användes som mätmetod och resultaten jämfördes därefter. 
Resultaten visar på en viss ökad förståelse vid båda undervisningsmetoderna. 
Däremot visar resultaten inte på någon skillnad mellan utomhuspedagogik kontra 
klassrumspedagogik som metod för att ge denna ökade förståelse. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
Människor långt före oss hade kunskap om naturen och insikt om vårt beroende av 
naturen för vår existens och överlevnad (Jonsson & Franzén, 1999). Idag lever 
ungefär 95 % av landets befolkning i tätorter och ett liv i asfalt och betong har blivit 
vana (annan källa anger befolkningsantal i tätort till 80 %, Dahlgren & Szczepanski, 
1997). Naturen, skogen och djuren anses ofta vara till mer besvär än till nytta för 
människan.  
 
Mänskligheten befinner sig idag i en situation utan motstycke (Sörlin, 1991). 
Befolkningsexplosionen, resursfördelningen, miljögifterna, växthuseffekten och det 
uttunnade ozonlagret kan på ganska kort sikt skapa farliga och dramatiska tillstånd. 
Utvecklingen måste ändras (Robért, 1994). Människornas liv sker i samspel med 
resten av naturen. Vi kan inte sätta oss över naturens lagar. Människan måste inse att 
hon inte bara har rättigheter i förhållande till sin omgivning, utan också skyldigheter 
(Sörlin, 1991). Med naturens hälsa står och faller vår överlevnad som individer, som 
art och som kultur. 
  
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 i Rio de Janeiro framstod tre 
principer som centrala för att skapa en fruktbar utveckling för kommande 
generationer. 
 
• Väsentliga ekologiska processer och livsuppehållande system måste hållas intakta. 
• Den genetiska mångfalden måste bevaras. 
• Arter och ekosystem måste utnyttjas hållbart. 
 
Av detta framgår att människan i framtiden måste ta ställning till viktiga frågor som 
rör ovanstående begrepp (Helldén, 1992). Detta fodrar förtrogenhet med viktiga 
ekologiska fenomen. Därför är det viktigt att skolans undervisning utformas så att 
eleverna utvecklar sitt kunnande om grundläggande ekologiska processer.  
 
Ekologi och ekologiska processer 
Under sin tidiga historia hade människan värdefulla kunskaper om hur naturen är 
konstruerad och hur den fungerar (Persson & Skoog, 1995).  Hur naturen är 
konstruerad och hur den fungerar är en av de definitioner som  används för begreppet 
ekologi. För cirka 200 år sedan kom industrialiseringen och med den urbaniseringen. 
Människors verksamheter förändrades och befolkningens kunskaper om naturen 
minskade när människor i stor grad slutade försörja sig på jordbruk eller hade ett liv 
på landsbygden. I Sverige visar undersökningar att befolkningens kunskaper om 
naturen fortsätter att minska samtidigt som förmågan att påverka naturen ökar 
ofantligt snabbt.  
 
Ekologin beskriver hur organismer interagerar med varandra och sin omgivning 
(Campbell, 1996). Omgivningen består av två faktorer: abiotiska- och biotiska 
faktorer, som samspelar med varandra. De abiotiska faktorerna är temperatur, ljus, 
vatten och näringsämnen medan biotiska faktorer inkluderar de levande 
organismernas påverkan. 
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Den lägsta organisationsnivån som ekologin omfattar är den enskilda individen 
(Persson & Skoog, 1995). Individer förekommer i grupper, s.k. populationer. Samtliga 
populationer inom ett definierat område, exempelvis skogen, bildar det ekologiska 
samhället. Ekosystemet omfattar helheten, dvs. den abiotiska delen plus den biotiska 
delen. Det kan omfatta hela jorden men även en sjö eller ett akvarium kan betraktas 
som ett ekosystem. På jorden finns tre huvudtyper av ekosystem; haven, sötvattnen 
och landmiljöerna. Dessa stora system delas in i underordnade system som i stort sett 
sammanfaller med jordens klimatområden. Exempel på olika sådana samman-
hängande system är öken, tropisk regnskog och tundra. 
 
Rent fundamentalt fungerar alla ekosystem på samma sätt (Carlsson, 1999). Det finns 
tre processer som är särskilt viktiga att ha en insikt i för att förstå hur ett ekosystem 
fungerar. 
 
• Fotosyntesen är en förutsättning för, i stort sett, allt liv på jorden. 
• All materia är involverad i cykliska processer av varierande längd. 
• Omvandlad solenergi är basen för organismernas energiförsörjning. 
 
Ekologisk förståelse förutsätter insikt om dessa tre processer samt insikt om ens egen 
plats i ekosystemet. 
  
Ekologins verksamhetsfält är mycket omfattande (Persson & Skoog, 1995). Som 
vetenskap är ekologin relativt ung och behandlar bl.a. studier om den enskilda 
organismens förhållande till omgivningen, hur ekosystem fungerar som helhet, 
människans ekologi, s.k. humanekologi samt naturresursekologi. Naturresursekologi 
studerar hur människans utnyttjande påverkar naturen och hur naturresurserna bör 
användas så att minsta möjliga skadeverkningar uppstår.  
 
Under de senaste 100 åren har människan rubbat de naturliga kretsloppen och 
frisläppt mängder av stabila och naturfrämmande ämnen som kommer att påverka 
naturen under lång tid framåt (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1995). Agenda 21 från 
FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 tar upp frågan hur vi 
formar en hållbar utveckling. Miljöförstöringen är ett globalt problem och Agenda 21 
är ett konkret handlingsprogram för hur nationella och internationella miljöproblemen 
ska lösas (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1995). Sverige är ett av de 179 länder som 
undertecknat Agenda 21 avtalet (Miljö och naturresursdepartementet, 1993). 
Konventionen om biologisk mångfald lades också fram under Rio-konferensen 1992 
(Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1995). Sverige har undertecknat detta avtal och 
förbinder sig därmed att bevara den biologiska mångfalden. Bonn- och 
Bernkonventionerna från 1979 som Sverige också undertecknat, behandlar skyddet av 
vilda växter och djur.  
 
Läroplanen 
Läroplanen bygger på skollagen och är det dokument som föreskriver hur skolan ska 
bedriva sin verksamhet. Ur detta dokument framgår vilken värdegrund skolan ska 
bygga på och vilka mål och riktlinjer som skall gälla för skolarbete i sin helhet. Den 
nu gällande läroplanen som reglerar grundskolans verksamhet är 1994 års läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) (Utbildningsdepartementet, 1994). Ett av 
skolans uppdrag är att förmedla kunskap. ”Skolans arbete måste inriktas på att ge 
utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former för den 
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enskilda eleven balanseras och blir till en helhet” (Utbildningsdepartementet, 1994 
s.8). Skolans målsättning skall vara att varje elev efter genomgången grundskola 
”känner till förutsättningarna för god miljö och förstår grundläggande ekologiska 
sammanhang” (Utbildningsdepartementet, 1994 s.10). 
 
Läroplanen talar också om vikten av att ge eleverna övergripande perspektiv i all 
undervisning. ”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 skall belysa hur 
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 
hållbar utveckling” (Utbildningsdepartementet, 1994 s.8).  
 
Kursplaner och betygskriterier 
I kursplanen uttrycks de krav staten ställer på skolans undervisning i olika ämnen. 
Kursplanerna beskriver varje ämnes karaktär och vilken grundläggande kunskapsnivå 
som eleverna skall uppnå i respektive ämne. När de gäller de naturvetenskapliga 
ämnena; biologi, fysik och kemi är vissa delar av kursplanen gemensam. 
Undervisningen ska exempelvis stimulera elevernas intresse för företeelser i naturen 
och skilda sätt att förklara dessa (Skolverket, 1996). ”Väsentliga inslag är konkreta 
erfarenheter och reflektioner över det eleverna själva erfarit. Detta betyder att god tid 
måste ägnas åt elevernas egna undersökningar, upptäckter och diskussioner. Alla 
sinnen bör engageras och stimuleras och utrymme ges för att gå vidare med egna 
frågor” (Skolverket, 1996 s.15).  
 
Kursplanen har två uttryckta kunskapsnivåer för elever att uppnå i skolans olika 
ämnen; kunskapsmål som eleven skall ha uppnått i slutet av det femte respektive det 
nionde skolåret finns beskrivna. ”Eleven skall ha kunskap om några av jordens 
ekosystem, däri ingående växter, djur och hur dessa organismers samverkan kan 
beskrivas i s.k. näringspyramider” samt ”kunna utföra och tolka enkla mätningar av 
miljöfaktorer och kunna ge exempel på kretslopp och anrikningar i ett ekosystem” 
(Skolverket, 1996 s.18). 
 
Skolans metodik 
Forskning visar att studenter, trots 4-5 års studier vid universitet, har samma 
uppfattningar av grundläggande begrepp inom biologi, som de hade i grundskolan 
(Pedersén, 1992). Högre utbildningar påverkar studenters förståelse endast marginellt. 
Många studenter har vid slutet av utbildningen missuppfattningar som ofta är identisk 
med äldre tiders föreställningar. En del elever med två års akademiska studier i 
biologi håller sig till Lamarcks uppfattning (Gardner, 1991). Enligt Jean Baptiste 
Lamarcks evolutionsteori kan egenskaper som uppstått i en generation (giraffen som 
sträcker sin hals längre för att nå mat längre bort) ges till nästa generation (Campbell, 
1996). Undersökningar visar att ett ensidigt bruk av tryckta texter leder till ett väldigt 
ytligt lärande (Szczepanski, 1993). För att nå verklig kunskap måste man lämna ”de 
fyra väggarnas” pedagogik” och genom upplevelser få en känsla för materialet. 
 
I de industrialiserade länderna har personliga erfarenheter av den värld man berörs av, 
till exempel direktkontakt med natur, ersatts av indirekt kontakt och information (von 
Bothmer, 1993). Studier är alltför inriktade på att kunskapsinhämtande ska ske via 
böcker. 
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Kunskap och lärande 
Kunskap är inget entydigt begrepp (Utbildningsdepartementet, 1994). Kunskap 
kommer till uttryck i olika former som förutsätter och samspelar med varandra. 
Läroplanen talar om fyra kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dahlgren (1997) talar i sin rapport om tre olika förekommande 
kunskapsformer; katalog, analog och dialog form. Lärandet av katalog kunskap 
innebär ett memorerande av kunskaper medan lärandet av analog form innebär 
förståelse av hur saker och ting i ens omgivning fungerar och hänger samman. Den 
tredje formen, den dialoga, handlar om att lära oss att kommunicera med varandra och 
vår fysiska omvärld. Skolan skall ge uttryck för olika kunskapsformer och skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir en helhet (Utbildningsdepartementet, 
1994). 
  
Olika inlärningstorier 
Genom tiderna har psykologiska förklaringar på människors utveckling stått som 
grund för olika pedagogiska riktningar inom skola i försök att ge optimala 
inlärningssituationer. De förgrundsgestalter och inlärningsteorier som här beskrivs 
och som gett upphov till olika pedagogiska riktningar visar på en utveckling som 
styrker att enbart boklig kunskap är otillräcklig. 
  
Piaget 
För Piaget är individen driven av ett behov att skapa jämvikt inom sina mentala 
strukturer (Jerlang, 1996). Hon uppfattas som intentionell, det vill säga, har en avsikt, 
en riktning med sitt handlande och sitt tänkande. 
 
Inlärning sker enligt Piaget på två sätt (Jerlang, 1996). Människan integrerar nya 
erfarenheter i de mentala scheman hon tidigare byggt upp. Detta kallas assimilation. 
Ibland inträffar det att den nya erfarenheten inte kan inordna sig i de existerande 
strukturerna. Då sker en förändring, nya scheman skapar ny jämvikt. Inom det nya 
schemat kan nya erfarenheter förenas med tidigare och ingå i ett för individen 
konsistent och logiskt system. Denna process kallas ackommodation. Individen 
uppfattas som en teoribyggare, kunskap är teori som den enskilda människan bygger 
för att skapa ordning i ett kaos av erfarenheter. Lärandet sker när individen modifierar 
sina strukturer för att uppnå jämvikt. Det är denna strävan att uppnå jämvikt som är 
drivkraften i den kognitiva, förståndsmässiga utvecklingen. 
 
Enligt Piaget har barnets tänkande olika kännetecken under olika stadier och inte 
förrän barnet uppnått det formella operationella stadiet kan barnet konstruera 
abstrakta begrepp på en högre nivå (Jerlang, 1996). Först då kan barnet utföra logiska, 
härledande resonemang. Det stadiet inträder, enligt Piaget, när barnet är ca 12 år 
gammalt. Detta synsätt har varit ett centralt inslag i forskningen om barns lärande 
sedan början av 70-talet. På senare tid har Piagets stadieteorier blivit starkt kritiserade 
(Szczepanski, 1993). Barn kan vid förvånansvärd tidig ålder förstå ekologiska 
processer och fenomen bara de blir känslostimulerade, det vill säga, får de rätta 
upplevelserna. 
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Vygotsky 
För Vygotsky spelar kulturen en avgörande roll för individens utveckling (Dahlgren 
& Szczepanski, 1997). Han såg inlärning som en social och kulturell process och 
menade att psykologisk utveckling utgår ifrån ett gemensamt handlande hos en grupp 
individer eller två individer. Individen lär sig vissa handlingar som han/hon senare 
kan utföra på egen hand. Skillnaden mellan det individen kan utföra själv och 
tillsammans med andra kallar Vygotsky den promaxiala utvecklingszonen, det vill 
säga, i kommunikationssituationer kan individen ”lyfta sig själv i håret”.  
 
Konstruktivism 
Konstruktivismen har hämtat inspiration från både Piaget och Vygotsky (Björkqvist, 
1993). Inom matematikens och naturvetenskapens didaktik har konstruktivistiska 
synsätt fått stor uppmärksamhet de senaste två decennierna.  
 
Konstruktivismens grundhypoteser är följande: 
 
•Kunskap erhålls inte passivt från omgivningen, den konstrueras aktivt av subjektet. 
•Uppnåendet av kunskap är en adaptiv, anpassningsbar process som systematiskt 
ordnar en persons erfarenhetsvärld. 
 
Varje individ bygger upp sin egen kunskap och resultatet av undervisningen är 
beroende av vad eleven redan kan. Undervisning är ett speciellt slag av 
kommunikation som kan leda till konstruktion av ny kunskap. Lärarens uppgift blir att 
utmana elevens kunskapsstruktur. Eleven provar och utvärderar de nya kunskaperna i 
förhållande till sin kunskapsstruktur och kan antingen acceptera eller förkasta det nya.  
 
Gardner 
Elever har olika sorts intellekt och lär, minns, presterar och förstår därför på olika sätt 
(Gardner, 1991). Mänskliga varelser kan ha åtminstone sju olika sätt att känna 
världen, sju intelligenser. Enligt flerintelligensteorin är alla människor i stånd att 
känna världen genom språk-, logisk-matematisk analys, spatial framställning, 
musikaliskt tänkande, användning av kroppen för att lösa problem eller för att göra 
saker, en förståelse av andra individer och en förståelse av sig själva. Dessa sju 
intelligenser är olika framträdande hos olika individer. Det är på vilka sätt dessa 
intelligenser används och kombineras som skiljer individer åt, vid problemlösning, 
inlärning och framsteg på olika områden.  
 
Skolan och lärarna bör inse och acceptera att människor lär sig, representerar och 
använder kunskap på många olika sätt. Dagens undervisningssystem är i hög 
utsträckning inrättat för språkliga och logisk-matematiska inlärningsmodeller. 
Konsekvenserna av detta system är att det orättvist gör några ”lyckade” och kanske 
ännu mer orätt frambringar många misslyckanden. 
 
Insikten om att det finns flera sätt att föra fram och inhämta kunskap kan i viss mån 
komplicera undervisningen, men förbättrar också chansen till förståelse. Om flera 
infallsvinklar används utvidgas sättet att göra kunskap begriplig.  
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Varje människa är unik 
Varje människa har sin egen inlärningsstil, arbetsstil och temperament (Dryden, 
1999). Var och en av oss har ett dominerande karaktärsdrag när det gäller inlärning 
(Prashning, 1998). Inlärningsstilarna delas in i fyra kategorier; visuell, auditiv, taktil 
eller kinetisk, det vill säga, om du lär dig lättast genom att se, höra, röra dig eller 
vidröra (Dryden, 1999). Hur de olika inlärningsstilarna identifieras är en kombination 
av olika faktorer. De faktorer som inverkar är hur du hämtar information, hur du 
lättast tar in information, hur du organiserar och bearbetar information och slutligen 
vilka förhållanden som är nödvändiga för att du skall ta in och lagra information. Det 
är den taktile inläraren som löper störst risk att misslyckas i våra traditionella 
klassrum. Dessa elever behöver röra sig samt ta och känna för att kunna ta till sig vad 
som berättas för dem. De måste ha något i händerna för att lyssna bättre och upplevs 
då som okoncentrerad fast det egentligen är tvärtom. 
 
Utomhuspedagogik 
Platsen för lärandet är en av hörnstenarna i utomhuspedagogiken (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). Som namnet antyder är det en pedagogik där det anges var 
lärandet sker, till skillnad från andra pedagogiker där namnet syftar på 
undervisningens innehåll eller karaktären på målgruppen. Det innebär emellertid inte 
att det räcker med att vara ute. Utomhuspedagogiken innebär också ett sätt att lära, där 
alla sinnen och alla de sju intelligenserna stimuleras i lärandeprocessen. Pedagogiken 
är tematisk, stadie- och ämnesövergripande och metodiken bygger på att skapa 
förutsättningar för konkreta förstahandsupplevelser utanför klassrummet (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). 
 
Målet med denna pedagogik är att genom aktiviteter och upplevelser i utemiljö skapa 
kunskap och kännedom med natur, kultur och samhälle. Utomhuspedagogiken kan i 
princip bedrivas var som helst utomhus; i skogen, staden, vid sjön eller 
industriområdet. Syftet är att skapa direktkontakt med materialet och till ett aktivt 
deltagande i lärandeprocessen. Inlärning sker samtidigt med direktupplevelser. 
Lärandeprocessen sker under samspel mellan tanke, handling och känsla.  
 
Från tidernas begynnelse har människan levt och verkat utomhus och lärandet i 
utemiljö är därför naturligt för oss. Klassrummet blir en konstgjord, för många elever 
tråkig, lärandemiljö. Inlärningen blir meningsfull när det utvecklas förståelse och 
färdigheter genom ett aktivt handlande (Furth, 1978). Elever når nya insikter genom 
att skaffa sig egna erfarenheter. Genom att nyttja barnets intresse och nyfikenhet för 
sin omgivning ökar intresse och motivation för studier och eleverna blir stimulerade 
till att lära mer. Utomhuspedagogiken skapar många tillfällen till närkontakt med 
studiematerialet och bygger på att alla sinnen stimuleras och att det praktiska arbetet 
likväl som det intellektuella tänkandet tränas (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Att 
stimuleras till funderingar och samtal om varför och hur växter och djur lever i 
samspel med varandra kan skapa intresse för att lära sig mer om naturen. 
 
Naturen i närmiljö erbjuder rika möjligheter för utveckling av barns begreppsbildning 
och omvärldsuppfattning (Ekström, 1991). Fördjupade studier av ett begränsat urval 
av djur och växter kan ge även små barn en ekologisk grundsyn och ett kunnande om 
naturen. När det gäller den egna hembygdens växter och djur måste de studeras ute i 
naturen (Thore, 1966). När det gäller elementära biologistudier, skall problemen 
angripas i den oordning de uppträder i naturen och inte till man finner dem i 
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systematisk ordning. Varje annat sätt att lära dem bör betraktas som mer eller mindre 
dåligt surrogat. Utomhuspedagogiken kan på ett naturligt sätt skapa lärandesituationer 
som uppfyller dessa krav, kvaliteter som inte kan skapas i ett klassrum och 
inomhusmiljö (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  
 
Den pedagogiska ansatsen 
Under vår utbildningstid till lärare har vi haft flera praktikperioder ute i skolor. Vår 
erfarenhet under dessa perioder har visat att kunskapsinhämtandet enbart skett via 
läromedel och att detta inhämtande skett innanför skolans väggar. De få gånger 
verksamheten flyttats utomhus har varit vid så kallade friluftsdagar då syftet med 
utevistelsen företrädelsevis rört någon idrottsverksamhet. Vi har därför och med stöd 
av bakgrunden till vårt examensarbete, valt att använda utomhuspedagogik som en 
metod i undervisningen för att undersöka om elevers förståelse av begreppet 
ekologiska processer kan öka.  
 
Som framgår av bakgrunden till detta arbete, kräver fullständig förståelse av 
begreppet ekologiska processer djupa kunskaper och insikter. Fotosyntesen 
exempelvis är en invecklad process med både en mörkerreaktion och en ljusreaktion 
(Campbell, 1996). Det har naturligtvis inte varit vår avsikt att eleverna efter sju 
veckor ska nå fullständiga  insikter om dessa fenomen. Det vi valt att titta på och 
undersöka är delar av de ekologiska processerna som liv och växande för växter och 
djur samt nedbrytningsprocessen. Undervisningen under dessa veckor har anpassats 
till dessa kunskapavsnitt. 
 
Underlaget till denna studie, dvs. undersökningen, är utförd vid två olika tillfällen. 
Den första undersökningen genomfördes hösten 2000 och den senare under hösten 
2002. Båda undersökningarna genomfördes i en årskurs 5 under sammanlagt sju 
veckor.  
 
Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att studera elevers uppfattning om ekologiska 
processer och hur väl utomhuspedagogik kan bidra till ökad förståelse för dessa 
processer. 
 
Metod 
 
I syfte att beskriva hur utomhuspedagogik eventuellt påverkar elevers förståelse 
används för studien kvalitativt inriktad forskningsmetodik och med intervjun som 
kvalitativ metod.  
 
Kvalitativa metoder 
Med kvalitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig av 
verbala analysmetoder (Davidson & Patel, 1994). Man avser att få svar för hur en 
specifik grupp människor tänker och deras förhållningssätt till problemet. Fallstudier, 
intervjuer, enkätundersökningar och observationer är vanligt använda inom den 
kvalitativa forskningen.  
 
Med intervju menas direktkontakt mellan forskare och intervjuperson (Backman, 
1998). Personliga frågor om tankar, känslor och attityder kartläggs. Med observation 
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menas registrering eller ”avläsning” av verkligheten. Intervjuer och observationer 
ställer höga krav på den som genomför studien, då forskaren i dessa metoder själv 
ingår som instrument. Det är därför viktigt att forskaren försöker hålla sig så neutral 
som möjligt och att frågorna inte är styrande. Det finns en stor risk att forskaren 
omedvetet påverkar resultatet för mycket utifrån egna förutfattade meningar, uppsatta 
förväntningar eller ställda hypoteser. Till skillnad från en enkätundersökning har dock 
intervjun och observationen fördelen av att det är lättare att få fram tankar och känslor 
hos individen.  
 
En intervju är ett samtal som har både en struktur och ett syfte men där forskaren 
definierar och kontrollerar situationen (Kvale, 1997). Intervjuaren kan här, till 
skillnad från exempelvis en enkätundersökning, kritiskt följa upp och pröva styrkan i 
svaren hos den utfrågade. Nyfikenhet, öppenhet för nya oväntade fenomen och 
lyhördhet för vad som sägs och inte sägs ger en förutsättning för en bra intervju. Detta 
förutsätter att intervjuaren är medveten och kritisk mot egna antaganden och ställda 
hypoteser under intervjun. Analyser och bearbetning av material från en intervju kan 
sedan ge mönster och/eller kategorier som kan jämföras mot annan tidigare eller 
senare gjord intervju (Davidson & Patel, 1994). Därmed är en mätning av eventuell 
förändring möjlig.  
 
Eftersom vi i vår undersökning var intresserad av elevernas tankar och uppfattningar 
om ekologiska processer valde vi intervjun som metod. Vi ansåg att det skulle vara 
lättare för eleverna att presentera tankar och uppfattningar via det talade språket i 
jämförelse med det skrivna.   
 
Försökspersoner 
Undersökningarna genomfördes vid båda tillfällena i årskurs 5 i skolor tillhörande 
Luleå kommun. Åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar, deltog i respektive 
undersökning. Sammanlagt deltog sexton elever. 
 
Bortfall 
Alla elever var närvarande vid intervjutillfälle ett och två vid båda 
undersökningstillfällena. Därmed förekom inget bortfall. 
 
Material 
Vid intervjuerna användes en bandspelare. De frågor som ställdes vid intervjuerna var 
egna sammanställda frågeformuleringar (se bilaga 1). 
 
Tidsplan 
Tidsplanen har varit enligt följande: 
vt-99 En promemoria författades gemensamt 
vt-00 Bakgrunden skrevs gemensamt 
ht-00 Utvecklingsarbete ett genomfördes under sju veckor 
ht-02 Utvecklingsarbete två genomfördes under sju veckor 
ht-03 Examensarbetet slutfördes 
 
Genomförande 
Underlaget, det vill säga, undersökningen är utförd vid två olika tillfällen. Den första 
undersökningen genomfördes hösten 2000 och den senare under hösten 2002. Båda 
undersökningarna genomfördes i år 5 under sammanlagt sju veckor.  
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Genomförandet vid intervjuerna vid de två undersökningstillfällena utfördes likadant.  
Undersökningarna skiljer sig åt på så sätt att vid undersökningen utförd 2000 
användes utomhuspedagogik som undervisningsmetod medan undervisningen vid 
undersökningstillfälle 2002 skedde uteslutande i klassrummet.  
 
För att lära känna elevernas kunskaper och föreställningar om villkor för liv och 
växande genomfördes intervjuer med fyra flickor och fyra pojkar från varje klass, 
totalt 16 elever. Eleverna valdes ut slumpmässigt. Intervjuerna gjordes enskilt med 
bandspelare under den första praktikveckan samt under den sista praktikveckan sex 
veckor senare. Eleverna informerades om att detta inte var något kunskapstest utan att 
vi var intresserad av att veta vad de hade för uppfattning i frågan och att det därför var 
viktigt att svara så ärligt som möjligt. Fyra grundfrågeställningar sattes upp:  
 
• Vad tänker du att en växt behöver för att kunna växa? 
• Vad tänker du att det händer med löven på hösten?  
• Vad tänker du att djur och människor behöver för att kunna leva och växa? 
• Hur tänker du att jord bildas? 
 
Utifrån dessa fyra frågor, samt vid behov följdfrågor till dessa, kartlades elevernas 
uppfattning om liv och växande, grundläggande pusselbitar i ekologiska processer. De 
följdfrågor som ställdes i anknytning till de fyra frågorna var exempelvis: ”Hur tänker 
du då?”, ”Förklara vad du menar med det?” och liknande frågor för att tydliggöra 
elevernas tankar. 
 
Efter det första intervjutillfället (ht-2000) genomfördes fem utomhuslektioner och en 
lektion inne (se bilaga 2). Dessa utomhuslektioner omfattade en halv skoldag d.v.s. 
120 – 180 minuter vardera beroende på om lektionen låg på förmiddagen eller 
eftermiddagen. Med utgångspunkt i elevernas förförståelse vid det första 
intervjutillfället planerades och genomfördes lektionerna med så stor variation som 
möjligt.  
 
Efter det första intervjutillfället (ht-2002) genomfördes sex lektioner inomhus (se 
bilaga 3). Dessa lektioners var beroende på omfattningen 60-120 minuter. Vissa 
lektionsavsnitt delades upp och behandlades under kortare pass vid flera 
lektionstillfällen. 
 
Vid sista intervjun, som genomfördes efter lektionspass 6 under praktikperiodens 
sjunde vecka, intervjuades eleverna på nytt med samma fyra frågeställning som 
tidigare. 
 
Analys 
Elevernas svar vid intervjuerna avlyssnades och skrevs ner. Svaren delades sedan in i 
olika, på förhand, bestämda kategorier:  
 
På fråga 1,”Vad tänker du att en växt behöver för att kunna växa?” delades svaren in i 
fyra olika kategorier.  
 

• Kategori I: Vatten, luft/syre/koldioxid. 
• Kategori II: Vatten, sol/ljus, näring/jord. 
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• Kategori III: Vatten, luft/syre/koldioxid, näring/jord. 
• Kategori IV: Vatten, luft/syre/koldioxid, näring/jord, sol/ljus. 

 
På fråga 2, ” Vad tänker du händer med löven på hösten?” delades svaren in i tre 
kategorier. 
 

• Kategori I: Löven försvinner. 
• Kategori II: Löven blir jord. 
• Kategori III: Löven blir jord genom en process. 

 
På fråga 3, ”Vad tänker du att djur och människor behöver för att kunna leva och 
växa?”  delades svaren in i tre olika kategorier. 
 

• Kategori I: Mat/näring, vatten/dricka. 
• Kategori II: Mat/näring, syre/luft. 
• Kategori III: Mat/näring, vatten/dricka, syre/luft. 

 
På fråga 4, ”Hur tänker du att jord bildas?” delades svaren in i tre kategorier. 
 

• Kategori I: Har alltid funnits/vet ej. 
• Kategori II: Av organiskt material. 
• Kategori III: Av oorganiskt och organiskt material. 

 
Syftet med första intervjun var att visa på elevernas uppfattning och förförståelse. Vid 
analysen efter den andra intervjun, tittade vi på om någon ny uppfattning eller 
förståelse erhållits. Därefter jämfördes undersökningarna 2000 och 2002 med 
varandra. 
 
Resultat  
 
Resultaten från intervjuerna är presenterade i diagramform. Svaren efter första 
intervjutillfället har vi valt att presentera som ett stapeldiagram med staplarna från 
undersökning 2000 och 2002 i samma diagram. Resultaten efter andra intervjutillfället 
visar huruvida eleverna ändrat svarskategori från första intervjutillfället till andra 
intervjutillfället eller möjligen behållit sitt ursprungliga svar. Därefter har en 
jämförelse mellan de olika undersökningstillfällena, 2000 och 2002, gjorts. 
 
Resultat efter första intervjutillfället 
På fråga 1, ”Vad tänker du att en växt behöver för att kunna växa?” nämnde alla 
elever vatten. Endast en elev svarade vatten och luft och sex elever svarade vatten, sol 
och jord. Sju av de sexton eleverna svarade vatten, luft och näring. Två av barnen 
kunde skrivas in under kategori fyra och svarade vatten, luft, näring och sol.  
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Figur 1. Svarsfördelning på frågan om vad elever säger sig tänka att växter behöver för att kunna växa.  
 
På fråga 2, ”Vad tänker du att det händer med löven på hösten?” svarade åtta elever 
att de bara försvinner på något sätt. Löven flyger iväg, far bort med snön och 
plogbilen eller multnar bort. Sju elever har klart för sig att löven blir till jord, men vet 
inte hur det går till. En elev svarar att löven blir till jord genom en process. Han 
beskriver det så här i intervjun. 
 
I: Vad tänker du att det händer med löven på marken om hösten? 
E: De multnar upp så att de har blivit jord. De blir hårda och ruttnar bort. All näring 
far ner i jorden så att gräs och sånt får det. 
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Figur 2. Svarsfördelning på frågan om vad eleverna säger sig tänka händer med löven på hösten. 
 
På fråga 3, ”Vad tänker du att människor och djur behöver för att kunna leva och 
växa?” svarade alla elever mat eller näring. Fem elever svarade mat och vatten. Två 
elever svarade mat och luft medan nio elever svarade mat, vatten och luft. Det 
intressanta med den här frågan är att det dök även upp svar som ligger utanför 
svarsalternativen i kategorierna. Barnen införde sociala faktorer för djurs och 
människors existens, exempelvis ett hem, pengar, sällskap, kärlek, lärdom samt 
skotrar. En flicka svarar: 
 
E: Vi behöver vatten, kolhydrater, näring och sällskap. Hästar behöver också sällskap 
för att inte bli oroliga medan t.ex. björnar kan leva ensam. Kolhydrater kommer ifrån 
kött och frukter och från sånt som jag inte kan äta såsom havre och råg… 
 

Figur 3. Svarsfördelning på frågan om vad eleverna säger sig tänka att djur och människor behöver för 
att kunna leva och växa. 
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På fråga 4, ”Hur tänker du att jord bildas?” svarade en elev att han inte visste. En 
annan elev svarade att det är en brun gegga. Båda fördes in under kategori ett. Tretton 
av eleverna nämnde på olika sätt någon form av organiskt material. En elev förklarade 
att jord inte bara bildas av växtdelar som maskarna tar hand om utan även består av 
grus och sand.  

 
Figur 4.  Svarsfördelning på frågan om hur eleverna säger sig tänka att jord bildas. 
 
Resultat 2000 efter andra intervjutillfället 
På fråga1, ”Vad tänker du att en växt behöver för att kunna växa?” ändrade två elever 
sina ståndpunkter och flyttade upp till en högre kategori. Elevernas beskrivning av 
växters livsvillkor var mycket lik den de gav sex veckor tidigare. Alla barn svarade att 
växterna behöver vatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Ändring av kategoritillhörighet i samband med svar på inledande fråga vid intervju om 
växters livsvillkor. 
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På fråga 2, ”Vad tänker du att det händer med löven på hösten?” ändrade två elever 
sina ståndpunkter och flyttade upp en kategori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.  Ändring av kategoritillhörighet i samband med svar på inledande fråga vid intervju om vad 
som händer med löven på hösten. 
 
På fråga 3, ”Vad tänker du att människor och djur behöver för att kunna leva och 
växa?” ändrade fyra elever kategoritillhörighet. En elev flyttade ner en kategori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Ändring av kategoritillhörighet i samband med inledande fråga om djur och människors 
livsvillkor 
 
På fråga 4, ”Hur tänker du att jord bildas?” ändrade en elev sin ståndpunkt.  
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Figur 8.  Ändring av kategoritillhörighet i samband med svar till inledande fråga om hur jord bildas. 
 
Resultat 2002 efter andra intervjutillfället 
På fråga 1, ”Vad tänker du att en växt behöver för att kunna växa?” ändrade två elever 
kategoritillhörighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.  Ändring av kategoritillhörighet i samband med inledande fråga om växters livsvillkor. 
 
På fråga 2, ”Vad händer med löven på hösten?" ändrade tre elever sina ståndpunkter. 
Två elever gick från kategori I till kategori II medan en elev gick till kategori III. 
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Figur 10.  Ändring av kategoritillhörighet i samband med inledande fråga om vad som händer med 
löven på hösten. 
 
På fråga 3, ”Vad tänker du att djur och människor behöver för att kunna leva och 
växa”? ändrade en elev uppfattning och flyttade två kategorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.  Ändring av kategoritillhörighet i samband med inledande fråga om djurs och människors 
livsvillkor. 
 
På fråga 4, ”Hur tänker du att jord bildas”? ändrade två av eleverna uppfattning. En av 
eleverna nämnde denna gång att jord består både av organiskt och oorganiskt 
material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Ändring av kategoritillhörighet i samband med svar till inledande fråga om hur jord bildas.  
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Sammanfattning av resultat  
Vid första intervjutillfället var undersökningsgruppen från år 2000 mer spridda över 
kategorierna än undersökningsgruppen från år 2002. Detta resultat gäller samtliga 
frågor. Ändringarna i kategoritillhörighet från intervjutillfälle 1 till intervjutillfälle 2 
var ganska lika för båda undersökningsgrupperna.  
 
På de fyra frågorna tillsammans hade nio elever från undersökningen 2000 ändrat 
kategoritillhörighet, varav en hade flyttat ner ett steg. Från undersökningen år 2002 
hade också nio elever ändrat kategoritillhörighet, varav en flyttade två steg upp, från 
kategori ett till kategori II. 
 
Medianvärdet för fråga 1 låg på kategoritillhörighet III från undersökningen år 2000 
och på kategoritillhörighet II från undersökningen år 2002. Medianvärdet hade inte 
ändrats för undersökningsgrupp år 2000 men för undersökningsgrupp år 2002 låg 
medianvärdet på kategori III vid andra undersökningstillfället. 
 
Medianvärdet för fråga 2 låg vid första intervjutillfället mellan kategori I och II för 
båda grupperna. Vid undersökningstillfälle två hade båda undersökningsgrupperna ett 
medianvärde som tillhörde kategori II. 
 
Medianvärdet för fråga 3 låg för undersökningsgrupp år 2000 på kategori II och för 
undersökningsgrupp år 2002 på kategori III vid första intervjutillfället. Ingen 
förändring för någon av grupperna vid intervjutillfälle två. 
 
Medianvärdet på fråga 4 låg för båda undersökningsgrupperna på kategori II efter 
första intervjun. Ingen ändring efter intervjutillfälle två för någon av 
undersökningsgrupperna. 
 
Jämförelsevis för de båda undersökningarna är ändringarna i kategoritillhörighet 
ganska likartade. De är mycket små förändringar för båda undersökningsgrupperna. 
 
Diskussion 
 
Validitet 
Med validitet avses giltighet, det vill säga, om studien verkligen undersöker det den 
avser att undersöka (Patel & Davidsson, 1994). Syftet med denna studie var att 
studera elevers uppfattning on ekologiska processer och hur väl utomhuspedagogik 
kan bidra till ökad förståelse för dessa processer. Efter genomförd analys blir vår 
slutsats att de intervjuer och intervjufrågor som använts har fungerat bra. Ekologiska 
processer är ett stort och vitt begrepp men med de fyra grundfrågorna har vi lyckats få 
en bild av hur barn tänker när det gäller villkor för liv och växande samt nedbrytning. 
Det som däremot inte är klarlagt är om utomhuspedagogiken som metod är bättre för 
att nå insikter i ekologiska processer jämfört med annan typ av undervisning. I den 
senare undersökningen har inte enbart textbaserat läromedel använts utan alternativa 
läromedel som liknar naturen har använts i undervisningssyfte. 
 
Reliabilitet 
Med reliabilitet avses tillförlitlighet, i detta sammanhang mätmetodens tillförlitlighet 
(Patel & Davidsson, 1994). De valda mätmetoderna, att djupintervjua ett ringa antal 
elever, har flera fördelar. Intervjun som metod ger stora möjligheter att följa upp den 
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inledande frågan samt möjligheter att reda ut begrepp om en fråga har missförståtts. 
Det händer att barn ger ett oväntat och annorlunda svar. Vid sådana tillfällen kan det 
bli nödvändigt att be eleven förklara ytterligare. En mycket stor fördel med intervjun 
är att man kan ge frågor som är öppnare och utmanar den intervjuades perspektiv. 
Öppna, skriftliga frågor till barn i den här åldern hade inte gett lika uttömmande svar.  
En osäkerhetsfaktor är att undersökningspersonerna kan vara förberedda på de frågor 
som kommer att ställas vid intervjun. Elever som hade intervjuats hade tillfälle att 
talas vid med dem som ännu inte intervjuats. Svaren kan därmed ha påverkats till viss 
del. 
 
En annan osäkerhetsfaktor som kan påverka reliabiliteten är att i  undersökningen 
ingick endast sammanlagt 16 elever. Därmed är det vara vanskligt  att dra några 
egentliga slutsatser. 
 
Lektionspassen i de båda undersökningarna skilde sig åt i tidsmängd. Mer lektionstid 
ägnades till utomhuslektionerna jämfört med inomhuslektionerna. Hur det kan ha 
påverkat resultaten är emellertid svårt att avgöra. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet från vår undersökning visar inte på några stora förändringar i barns 
förståelse av ekologiska processer. Ändringar i kategoritillhörighet var ganska 
likartade för de båda undersökningarna och förändringarna mycket små. Orsakerna till 
detta kan vara flera. 
 
Vid första intervjutillfället syns en liten skillnad i förståelse mellan undersöknings- 
grupp år 2000 och undersökningsgrupp år 2002. Den skillnaden kan naturligtvis bero 
på elevernas olika grundförutsättningar. Skillnaden kan också bero på intervjuaren 
och de följfrågor som ställs till barnen. I enighet med Backman (1998)och Kvale 
(1997)  finner vi att det är svårt som intervjuare att förhålla sig neutral samt att inte 
påverka resultatet och svaren. Vi skulle idag inte enbart ha valt intervju som 
mätmetod eftersom det är svårt som lekman att analysera och värdera. Dessutom är 
det tidskrävande vilket ger en begränsning i antalet elever som kan ingå i 
undersökningen. Det lilla urvalet gör det svårt att dra några egentliga slutsatser. 
Någon form av enkät hade varit ett bra komplement för att få en tydligare bild av 
elevernas tankar. 
 
Elever tolkar ekologiska fenomen mot bakgrund av erfarenheter de dragit i tidigare 
sammanhang. Erfarenheter av vardagshändelser spelar en stor roll då barn ska tolka 
händelser i sin omgivning. Dessa erfarenheter utgör grund för vad barnen assimilerar 
till sin tankestruktur (jfr Jerlang, 1996). När eleverna skulle redogöra för vad en växt 
behöver för att kunna leva, svarade alla vatten. Att vattna växter är en 
vardagshändelse som de flesta är bekanta med och som grundlagts i tidig ålder. 
Liknande paralleller kan dras om frågeställningar som gäller nedbrytning. Flera av 
eleverna kan förmodas ha erfarenhet av kompostering på ”dagis” eller hemma. 
Erfarenheter som visade sig i deras svar. De flesta hade ingen svårighet att redogöra 
för var löven tar vägen på hösten. 
 
Däremot vill vi tillägga att intervjun som undersökningsmetod är intressant och 
stimulerande sett ur ett pedagogiskt perspektiv. Det är ett suveränt hjälpmedel att få 
en inblick i elevers tänkande och som lärare få en uppfattning om hur elever 
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konstruerar sina lösningar på problem utifrån deras egen erfarenhet och 
världsuppfattning. Intervjun ger god information om elevers föreställningar. Den ger 
den kunnige intervjuaren möjlighet att lära känna barns tankar om olika fenomen 
genom att låta dem tala fritt. En klasslärare med ett tjugotal elever har inte detta 
”gyllene” tillfälle och tid att genomföra detta och göra dessa erfarenheter. 
 
En annan orsak till det obefintliga resultatet kan förmodligen vara elevers ovana att 
vara ute i naturen. Många barn idag upplever naturen som farlig och otrygg . Det är 
besvärligt att vara ute då rädsla för insekter och småkryp tar överhand. Den som är 
våt, kall, hungrig eller otrygg har inga möjligheter att uppleva naturen på ett 
inspirerande och positivt sätt. Därför vore kanske en introduktion i friluftsteknik att 
föredra innan utelektionerna börjar.  
 
Vi tror att det krävs en längre tids arbete med barnen, kanske över flera år, för att nå 
det resultat man vill åstadkomma. Elever och lärare får ut mest av utevistelse om den 
pågår kontinuerlig och regelbundet året om. Dels i fostrande syfte då barnen lär sig att 
klä sig efter väder i större utsträckning. Olika årstider ger olika upplevelser. Naturen 
som läromedel gör att de flesta ämnen kan integreras. Uppföljning av utelektioner ger 
många möjligheter till skapande och meningsfullt arbete i klassrummet. 
Samhällsorientering, svenska och bild är alla exempel på ämnen som lätt integreras i 
sammanhanget. För att det naturnära och enkla ska få större betydelse måste det ur ett 
pedagogiskt perspektiv vara lockande och intressant för den grupp man vänder sig till. 
Att uppfatta de värden som naturen erbjuder kräver lång inlärningsprocess eftersom 
denna livsstil står i kontrast till det liv som de flesta ungdomar lever idag.   
 
I våra klassrum sitter tjugohundratalets blivande föräldrar, företagare, 
renhållningsarbetare, kommunalråd etcetera. Vi lärare har en unik möjlighet att 
påverka morgondagens människor. Det är under skoltiden som en del av elevernas 
världsbild grundläggs. Därför är det viktigt att skolan inte bara förmedlar fakta utan 
även förmedlar värderingar. Kunna är inte nog. Känna är lika viktigt och känslan 
måste få näring genom direktkontakt. Sinnena måste stimuleras genom doft, smak, 
känsel, syn och hörsel. Vi tror att ju fler sinnen som stimuleras desto djupare 
kunskapsnivå får eleverna. Miljöpolitik, resurs- och utvecklingsfrågor handlar i 
högsta grad om värderingar. Ekologin som vetenskap ger oss ramar och 
förutsättningar för vårt handlande. 
 
Skolans styrdokument ger målsättningen och vad som krävs för att elever ska bli 
godkända i skolan. Hur man når dessa mål är förövrigt inte specificerat eller styrt utan 
lämnar öppningar för alternativa undervisningsmetoder. Utomhuspedagogik tycker vi 
känns som en bra metod för att ge elever de kunskaper läroplanen trycker på. 
 
Under vår studietid på universitetet har det förekommit mycket så kallad 
utomhuspedagogik (i ämnet biologi) som har varit oerhört stimulerande och lärorika. 
Så här i efterhand kan vi konstatera att det är dessa kurser som gett de starkaste 
intrycken och djupaste kunskaperna samt en vilja att förkovra sig. Vi såg därför ett 
ypperligt tillfälle att prova använda och utvärdera utomhuspedagogik som metod. 
  
Vi har inte mätt det resultat vi själva anser oss ha uppnått. Sådant som ej varit mätbart 
och inte syns i vår undersökning men är minst lika viktigt att omnämna är elevernas 
engagemang och motivation. Elevernas förtjusning när de håvar i älven och får upp 
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olika insekter som de klassificerar och undersöker (jmf Dahlgren, 1977). Barnens 
vilda tjut vid matningen av trollsländelarven med mygglarver. Elevernas fascination 
av triopsen som odlades i klassrummet och sköttes så väl av eleverna att de förökade 
sig.   
 
Det är inte resultaten från vår forskning som styrker oss i teorin om att 
utomhuspedagogik är vettigt. Det är svaren vi fick på frågorna vi ställde och barnens 
tankegångar runt de olika ekologiska processerna och fenomenen som gör att vi idag 
är ännu mer övertygade om att när det gäller naturorienterade ämnen fås en bättre 
förståelse och insikt om naturen med hjälp av direktkontakt.    
 
I framtiden, i vår profession som lärare, kommer vi att utveckla dessa tankegångar 
och använda oss av utomhuspedagogik i vår undervisning. Vi tror att egna  
naturupplevelser under barndomen och ungdomsåren är ett bra sätt att skapa en 
förståelse för naturen och ett miljöengagemang som vuxen.  
 
När det gäller tidigare forskning vet vi att vid Linköpings universitet bedrivs sedan 
flera år tillbaka forskning kring utomhuspedagogik men eftersom biblioteket som är 
knutet till universitetet inte lånar ut sina examensarbeten har vi inte fått tillfälle att 
följa detta. Det hade förmodligen varit till hjälp under arbetet med vårt eget 
examensarbete. Anders Szczepanski som vi vid flera tillfällen refererat till i vårt 
arbete är knuten till detta universitet och hans artiklar i ämnet har varit värdefulla. 
Kanada är också företrädare på att använda naturen som klassrum i vad de kallar 
Outdoor education. 
 
Fortsatt forskning 
 
Vårt förslag till fortsatt forskning är att fortsätta samma studie men utan 
kompromisser, med avseende på att vi i det andra utvecklingsarbetet tog in naturen i 
klassrummet. En undersökning där ekologiska processer studeras med 
utomhuspedagogik som metod och som sedan jämförs med en undersökning där 
ekologiska processer studeras uteslutande med färdigt läromedel i klassrumsmiljö.  
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Intervjufrågor 
 
 
 
 

1. Vad tänker du att en växt behöver för att kunna växa? 
 
 
 

2. Vad tänker du att det händer med löven på marken på hösten? 
 
 
 

3. Vad tänker du att djur och människor behöver för att kunna leva och  
växa? 
 

 
4. Hur tänker du att jord bildas? 

 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
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Lektionsplanering för undersökning genomförd år 2000 
 
Vecka 1: Första veckan används till att lära känna barnen samt till en första intervju 
med de utvalda försökspersonerna.  
 
Vecka 2: Temat är vattenekosystem. Vi håvar insekter i Råneälven. Artbestämmer 
efter en karta. Studerar djuren i stereolupp. Försöker räkna ut hur djuren lever och vad 
de lever av samt vilka som lever av dem.  
 
Vecka 3: Tema skogen, landekosystem. Utflykt till skolskogen där vi undersöker 
mossor, lavar och svampar. Tittar på svampmycel. 
 
Vecka 4: Tema växter. På grund av snöstorm tvingas vi vara inne. Sår kattgräs både i 
jord och på hushållspapper som placeras ljust i fönster och mörkt i ett skåp. Tittar på 
klyvöppningar. 
 
Vecka 5: Uppföljning av kattgrässådd. Utelektionen har temat vad gör djuren om 
vintern samt nedbrytningsprocesser. Dojanspår och tipspromenad.  
 
Vecka 6: Tema näringsväv och näringskedja. Vi gör en näringskedja eller näringsväv 
av saker vi hittar i naturen. 
 
Vecka 7: Tema friluftsteknik. Bygger vindskydd, gör upp eld och lagar mat ute. En 
andra intervju görs med samtliga elever från den första intervjun. 
 
 

Bilaga 2 
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Lektionsplaneringar för undersökning genomförd år 2002. 
 
Efter den första intervjun genomfördes under ht 2002 sex lektioner inomhus. Nedan 
görs en sammanfattande redogörelse för lektionernas innehåll.  
 
Vecka 1: Första veckan används till att lära känna barnen samt till en första intervju 
med de utvalda försökspersonerna.  
 
Vecka 2: Tema vattenekosystem. Eleverna odlar Triops, ett vattenlevande urdjur, i 
glasburk. Diskussioner  kring vattenmiljö som ekosystem. 
 
Vecka 3: Tema landekosystem. Eleverna anlägger ett ekosystem i en glasburk med 
lock så att systemet blir slutet. Uppföljning och diskussioner om vattenburken. 
 
Vecka 4: Tema växter. Eleverna tittar på växter som producenter. Uppföljning och 
diskussioner kring vattenburken och landburken. 
 
 
Vecka 5: Tema nedbrytningsprocesser. Uppföljning och diskussioner kring 
vattenburken och landburken. 
 
Vecka 6: Tema näringsväv och näringskedja. Uppföljning och diskussioner kring 
vattenburken och landburken. 
 
Vecka 7: Avslutning på arbetsområdet ”Ekologiska Processer”.  En andra intervju 
görs med samtliga elever från den första intervjun. 
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