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BAKGRUND: 
Vår undersökning behandlar biologiundervisning med fokus på artkunskapen och hur 
inlärning kan främjas genom att eleverna får möjlighet att urskilja växterna från sin 
omgivning samtidigt som eleven ser variationen. Inlärning om växter kan möjliggöras genom 
utomhuspedagogik. Växtkunskaperna är en del av allmänbildningen och även en del av vårt 
kulturarv. I bakgrunden beskrivs undersökningar som visar på att elevernas kunskaper 
gällande växter sjunker.  
 

SYFTE: 
Undersökningens syfte är att undersöka vilka uppfattningar några lärare har om artkunskapens 
funktion i dagens skola och samhälle och på vad de grundar sina uppfattningar.  
 
METOD: 
Studien är en kvalitativ undersökning utifrån fenomenografisk inspiration. Insamling av data 
har skett genom intervjuer med yrkesverksamma lärare.  
 

RESULTAT: 
Undersökningen visar att lärare uppger att artkunskapen fyller en viktig funktion i dagens 
skola och samhälle. Undervisning som bedrivs om arter sker till stor del inomhus men lärarna 
uttrycker en vilja att bedriva undervisning utomhus med eleverna. Lärarna säger att de tror att 
eleverna lär sig bättre när de får se växterna i deras naturliga livsmiljö och kan urskilja dem.  
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Inledning 

Flera högtider som firas i Sverige förknippas med växter. Midsommartraditionen är en del av 
vårt kulturarv. Dagens midsommarstång är inte bara en fallossymbol utan också en symbol för 
den biologiska mångfalden. Vid midsommarstången ses barn och vuxna sida vid sida klä 
stången med växter i glada färger och de binder sig också kransar. Utan vår rika flora skulle 
utsmyckningen av stången mista sin skönhet. Till midsommartraditionen hör även att 
flickorna ska plocka sju sorters växter för att drömma om sin kommande kärlek. Högtiderna 
firar vi utifrån gamla traditioner och de växter som vi tar in i samband med dessa är växter 
som är lätta att hitta vid de årstider högtiderna firas. Traditionerna kring högtiderna har 
uppkommit för att människan tog tillvara det naturen1 gav just då. Adventsljusstaken pyntas 
med fönsterlav som ofta felaktigt får namnet vitmossa. När julen kommer är granen en 
självklarhet i många hushåll. Vid påsken tas björkris in som en del av vårt påskfirande 
(Tidholm & Lilja, 2004).  
 
Människan har genom historien varit duktig på att använda sig av naturen och har anpassat sin 
levnadssituation därefter. Nu på 2000-talet lever vi längre bort från naturen än tidigare 
generationer men vi är fortfarande beroende av vad den ger oss. Kunskapen om att använda 
naturen försvinner i och med att vanan vid att vistas i naturen försvinner (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2009). Vår svenska natur har också växter som använts som läkeväxter, 
men samtidigt som den äldre generationen dör finns det en risk att detta kunnande försvinner.  
 
Flera undersökningar gjorda inom området av bland andra Balmford, Clegg, Coulson och 
Taylor (2002), Nyberg (2008), Birchenough (2002) och Magntorn och Magntorn (2004) tyder 
på att den biologiska analfabetismen breder ut sig i Sverige och Västeuropa. Linné lär ha sagt 
att om vi känner till namnet på arter är det mer troligt att vi intresserar oss för och värnar om 
dem. Den biologiska mångfalden2 har även uppmärksammats av FN och den svenska 
regeringen. I och med att Sverige skrev på Konventionen om biologisk mångfald togs 
ytterligare ett aktivt steg för bevarandet av vår svenska natur. Syftet med konventionen är att 
bevara biologisk mångfald och att nyttja naturen på ett hållbart sätt (Regeringskansliet, 1993). 
 
Ett av målen att uppnå för årskurs fem är att eleverna ska känna till några av växterna i sin 
närmiljö. Målet att uppnå säger inget om antalet växter eleverna ska kunna. Vår utbildning, 
grundläggande perspektiv på naturkunskap, matematik och teknik F-5, har lett till att vårt 
intresse för att vistas i naturen ökat och därmed också vårt engagemang för att bevara naturen. 
Detta intresse för naturen är något som vi vill delge kommande elever. Ute på vår 
verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att eleverna knappt känner till våra 
vanligaste växter. Om vi ska kunna bevara och nyttja naturen enligt konventionen för 
biologiskt mångfald anser vi som blivande NO-lärare att eleverna måste tillägna sig kunskap 
om växter. Vi vet inte hur undervisningen bedrivs ute i skolorna när det gäller 
biologiundervisningen och specifikt inte om växter. Lärarnas inställning till ämnet har vi inga 
kunskaper om men som blivande NO-lärare är det intressant att veta hur andra förhåller sig.  

                                                 
1 Enligt Nationalencyklopedin är naturen ”den av människan relativt opåverkade yttre naturmiljön”( 
http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/lang/natur, dokumentet laddades ner 2010-01-01) 
2 Biologiskt mångfald kommer i detta arbete att definieras som en rikedom och variation av arter.  
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Syfte 

Undersökningen syftar till att undersöka vilka uppfattningar några lärare har om 
artkunskapens3 funktion i dagens skola och samhälle och vad de grundar sina uppfattningar 
på. 

Frågeställningar 

• Hur prioriteras artkunskapen gällande växter? 
• Hur motiverar lärarna sin undervisning om artkunskap och val av arter? 
• Hur säger sig lärarna tolka och realisera kursplanemålet att eleverna ska 

känna till och kunna namnge några vanliga växter i närmiljön? 
• Hur uttrycker sig lärarna om elevernas förändrade kunskaper över tid? 
• Vilka föreställningar förekommer av den optimala undervisningssituationen?  

                                                 
3 I detta arbete definieras artkunskap som kunskaper om organismernas namn och krav på livsmiljö. 
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Bakgrund 

Fenomenografin är ingen teori utan en ansats inom pedagogisk forskning (Marton & Booth, 
2000) . Vi börjar med att beskriva vår teoretiska ram, fenomenografisk ansats. Under denna 
rubrik beskriver vi hur fenomenografin ser på lärandet. Därefter följer tidigare forskning och 
ett avsnitt om styrdokument. Vi avslutar med att beskriva ytterligare forskning inom området.  

Fenomenografisk ansats och variationsteorin 

Marton, utvecklare av fenomenografin och variationsteorin, och Booth, (2000, s.146) 
beskriver fenomenografin som ett sätt att ta reda på människors uppfattningar om ett specifikt 
fenomen. Kroksmark (2007, s.6), skriver att fenomen kan tolkas olika av olika människor 
eftersom de bär med sig olika erfarenheter. Vi kommer att beskriva hur fenomenografin ser på 
lärandet och sedan koppla till den teori som vuxit fram ur den, variationsteorin.  
 
Marton och Booth (2000, s.117) skriver att för att människan ska erfara något måste det som 
ska erfaras urskiljas ur sitt sammanhang. Enligt dem kan lärande ske ur en bok men när det 
gäller exempelvis att lära sig om en specifik växt ska detta lärande ske i objektets naturliga 
miljö. Det är först när något kan urskiljas från sin omgivning som ett lärande kan ske. Marton 
och Booth anser att det är en gåta vad som krävs för att erfara något, först måste människan 
kunna urskilja objektet från dess omgivning samtidigt som vi måste ge objektet en mening. I 
ett didaktiskt sammanhang är mening och struktur sammanflätade och infinner sig varje gång 
som vi erfar något. Alexandersson (1994, s.68-69), skriver i sin avhandling, att 
fenomenografin är ickedualistisk eftersom subjekt och objekt inte kan skiljas åt, problemet 
kan inte studeras enskilt utan måste ses som en helhet då ett problem är beroende av situation 
och individ. Kroksmark, (2007, s.5) liksom Marton och Booth (2000, s.29) beskriver denna 
ickedualism med att människan utgör världen och världen utgör människan, sambandet 
världen – människa är komplext. Uppfattningarna om världen hos människan förändras 
kontinuerligt och därmed kan samma upplevelse av ett fenomen inte erfaras två gånger 
 
Enligt Marton och Booth (2000, s.112) är det omöjligt att erfara något isolerat, saker måste 
läras i ett sammanhang. I vår medvetenhet finns saker som vi tidigare har erfarit och dessa 
koppas till den nya situationen som vi upplever. Dock uppmärksammas inte alla tidigare 
erfarenheter samtidigt, utan vissa saker framhävs samtidigt som andra ställs i bakgrunden. Det 
är det som framhävs som påverkar oss i varje unik situation. Förändras situationen förändras 
också strukturerna i vårt medvetande och de saker som tidigare framhävts kan komma i 
bakgrunden och nya framhävas (Marton & Booth, 2000, s.132).  
 
Ur den fenomenografiska ansatsen har varitationsteorin uppstått. Det som särskiljer 
variationsteorin från exempelvis socialkonstruktivismen är den ickedualistiska synen på 
lärande. Lärandet, enligt variationsteorin, bygger på att lärandet sker utifrån individens 
upplevelser och är unika för varje individ. Lärandet sker också utifrån erfarenheter av objektet 
(Holmqvist 2006, s.15). Wernberg (2009, s.23) skriver att trots att eleverna befinner sig i 
samma undervisningssituation sker deras lärande på olika sätt. Holmqvist (2006, s.16) skriver 
att lärande innebär att se omvärlden på ett nytt sätt. För att ett lärande ska ske måste objektet 
urskiljas samtidigt som objektet ses i ett sammanhang. För att sedan kunna urskilja objektet 
måste variation finnas annars går objektet inte att urskilja. Denna syn på lärande återfinns 
både i fenomenografin och inom variationsteorin.  
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Prioriteringar i biologin 

Bebbington (2005, s.65) skriver att utomhusundervisning inom biologin är ett bra tillfälle för 
eleverna att lära om växter. Hon skriver också att artkunskap ofta väljs bort eftersom eleverna 
anser att det är ointressant att lära sig om växter vilket innebär att andra ämnesområden inom 
biologin prioriteras. Detta stämmer till viss del överens med Borgefjord och Nyströms (2007, 
s.22) undersökning som även den visar att lärare prioriterar de delar av biologiundervisningen 
som de tror intresserar eleverna. I undersökningen framgår att lärarna anser att artkunskapen 
bör inriktas på djur och träd vilket innebär att de medvetet väljer bort exempelvis blommande 
fröväxter och mossor. I grundskolans senare år ligger tyngdpunkten på kroppen, vilket 
motiveras med att elevernas intresse för människokroppen ökar i och med de förändringar 
som sker i elevernas kroppar under puberteten. Lärarna som deltog i denna undersökning 
undervisar i grundskolans senare år och gymnasiet. När de blev tillfrågade om när 
undervisning om arter bör ske svarar de flesta att detta bör behandlas under de tidiga skolåren 
och även i förskolan (Borgefjord & Nyström, 2007, s.19-21). Birchenough (2002) undersökte 
elevers och lärares kunskaper om vanligt förekommande växter i deras närmiljö. 
Undersökningen visade att både lärare och elever hade bristfälliga kunskaper om växternas 
namn. Bebbington (2005, s.64) skriver att den allmänna uppfattningen bland elever är att det 
inte är viktigt att kunna namnge arter, detta anses istället vara en uppgift för specialister. 
Ytterligare en aspekt på vilka ämnen som prioriteras beror på lärarnas eget intresse 
(Borgefjord och Nyströms, 2007, s.15).  
 
Borgefjord och Nyströms (2007, s.27) undersökning visar att vissa lärare väljer bort 
undervisning utomhus för att det är tidskrävande och kräver mer pengar än traditionell 
undervisning. Flera lärare uttrycker sin önskan om mindre grupper eftersom det är lättare att 
bedriva utomhusundervisning i små grupper. Delpech (2002, s.157) ger ett antal förslag till 
vad som kan förbättra undervisningen i naturkunskap och därmed öka intresset för ämnet 
bland eleverna. Några av förslagen han nämner är mindre elevgrupper, kompetensutveckling 
och att nyttja utomstående med naturvetenskaplig bakgrund.  

Naturvetenskap som allmänbildning 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) innebär allmänbildning en bred kunskap i flera olika 
ämnen. Allmänbildning inom naturvetenskap innebär således att ha kunskap om mycket på en 
övergripande nivå inom naturvetenskapen.  
 
Sjøberg (2005, s.155-181 ), norsk professor inom naturvetenskap, argumenterar för varför 
naturvetenskapen är viktig i skolan. Han menar att det gäller att, som lärare, vara kritisk mot 
sin egen verksamhet och inte se den som en självklarhet. Författaren skriver att skolan delar in 
kunskapen i två kulturer, den vetenskapliga och den humanistiska. Naturvetenskapen tillhör 
den vetenskapliga kulturen och han menar att det inte anses självklart i dagens samhälle att 
tillägna sig kunskaper om naturvetenskap. Vidare menar Sjøberg (2005, s.111) att eleverna i 
dagens skola vet att de kan vidareutbilda sig utan någon djupare kunskap inom 
naturvetenskapen och därför väljer många gymnasieelever medvetet bort de 
naturvetenskapliga ämnena. Han beskriver att internationellt sett ses naturvetenskapen som ett 
av de tre viktigaste ämnena efter modersmålsundervisningen och matematiken (Sjøberg, 
2005, s.156). I Sverige har kunskapen sjunkit och statusen för naturvetenskapen har minskat 
drastiskt enligt Sjøberg (2008, s.95-103). Det finns idag allt fler ”analfabeter” inom 
naturvetenskapliga ämnen än tidigare. Lärarna med humansiktisk utbildning höjer indirekt sin 
status genom att tala om sin okunskap inom naturvetenskapen (Sjøberg, 2005, s.50). 
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Elever fascineras inte längre av upptäckter inom naturvetenskap och teknik utan anser dessa 
som en självklarhet. Sjøberg (2005, s.135-136) skriver att förr var varje upptäckt en 
världssensation medan det idag inte uppmärksammas på samma sätt. Till detta bör tilläggas 
att det forskas mer idag än det tidigare gjorts vilket gör att utvecklingen går i en rasande fart 
och skolorna får svårt att hänga med (Sjøberg, 2005, s.164). Magntorn och Magntorn (2004) 
skriver att eleverna behöver få en holistisk syn på naturen och artkunskapen. En holistisk syn 
på artkunskap innebär att eleverna ser en art som en del av ekosystemet (Magntorn & 
Magntorn, 2004). Besitter eleverna kunskaper om arter kan dessa kunskaper användas för att 
utveckla och förbättra de levande organismernas livsvillkor, Sjøberg (2005, s.161) skriver att 
naturvetenskapen därmed bör intressera eleverna. Pleijel (2003) menar att när en art dör ut i 
ett område är det en historisk händelse. Okunskap om växter kan dock innebära att denna 
händelse passerar obemärkt. Ekologiska kunskaper gör att vi kan överblicka konsekvenserna 
av vårt handlande, till exempel vet vi idag att det moderna skogsbruket hotar många arter 
(Pleijel, 2003). Kunskaper inom naturvetenskapen innebär att människan kan ifrågasätta rön 
och forskning för att vara med och påverka sin situation. Därmed blir människan inte bara 
åskådare utan en del av demokratin (Sjøberg, 2005, s.170). 

Hållbar utveckling och kulturarvet  

Hållbar utveckling har kommit att ersätta miljöundervisningen i skolan (Skolverket, 2002). År 
2003 tillsattes en kommitté för att se hur skolorna kan arbeta för att nå ett hållbart samhälle. 
Enligt Sjøberg (2005, s.105) bör de centrala delarna i utbildningen om hållbar utveckling vara 
hälsa, vatten, energi, jordbruk, biologisk mångfald och klimatförändringar. Han menar att 
kommitténs utredning kommer att leda till att kursplanerna med största sannolikhet kommer 
att revideras. I förslagen till de nya kursplanerna ska hållbar utveckling behandlas i flera av 
skolämnena (Skolverket, 2009). Eftersom de dokument som vi tagit del av endast är förslag 
har vi valt att inte fördjupa oss ytterligare i dem.  
 
Ett av skolans uppdrag är att föra vidare kulturarvet till kommande generationer 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s.5). Bebbington (2005, s.65) frågar sig om vi kan förvänta 
oss att barn och ungdomar kan visa omsorg för miljön om de inte har kunskap om de 
vanligaste förekommande organismerna. Det gäller inte bara att kunna växternas namn utan 
känna till att växterna är en del av en helhet. Skadedjur och ogräs tillhör också den biologiska 
mångfalden (Nyberg, 2008, s.56). Utan dem skulle inte vår flora och fauna se likadan ut. Om 
människan har en positiv attityd till naturen finns viljan att kunna växters namn och därmed 
ökar viljan att värna om naturen. Djuren och växterna påverkas av varandra, de allra flesta 
organismer fyller en funktion i det ekologiska samspelet (Nyberg).   
 
I en proposition om kulturarvet definierar Kulturdepartementet begreppet kulturarv som en  

 
… ofrånkomlig del av vår kulturella helhet och identitet. Det speglar samhället och 
människors historia i mångfald av uttrycksformer och spår. Även naturen kan bli en del av 
kulturarvet, genom människans namngivning, klassificering och insamling av djur, växter, 
mineraler mm (Kulturdepartementet prop.1996/97:3, s.126). 

 

 Detta återfinns även i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006, s.6) genom formuleringarna 
om en hållbar utveckling. Kulturarv innebär att vi ärver kunskaper om och förvaltar vår 
historia. Det biologiska kulturarvet omfattar människans formande av naturen 
(Naturvårdsverket, 2008, s.16). Miljöpåverkan har lett till att arter skapats, gynnats eller 
missgynnats (Jansson och Davies, 2008, s.179). Kulturarvet ska enligt miljömålen 
(Naturvårdsverket, 2008, s.2) förvaltas så att den biologiska mångfalden bevaras till 
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kommande generationer. Andersson (2001, s.107) menar att om en eller flera arter dör ut 
utgör detta inget problem för jorden. De arter som finns kvar anpassar sig efter de förändrade 
levnadsförhållandena. Han skriver att det har dött ut och utvecklats nya arter under hela 
jordens livstid och detta kommer att fortgå. Jansson och Davies (2008, s.179) studie visar på 
de platser på jorden där klimatet inte ändrats nämnvärt har arter kunnat utvecklas. Ju närmre 
polerna man kommer desto större klimatförändringar har kunnat påvisas. Klimat-
förändringarna har lett till att vissa arter missgynnats eller dött ut.  

Artkunskap som grund för biologisk förståelse 

Magntorn (2007, s.55), som forskar om hur elever och studenter läser av naturen, skriver att 
för att människan ska förstå naturens ekosystem krävs det att vi kan namn på vanligt 
förekommande växter. Han beskriver växternas namn som en del av det språk som används 
för förståelsen av ekologiska system, ett språk som krävs för att vi ska kunna läsa av naturen. 
Magntorn (2007, s.48-57) skriver även att för att samtala om naturen måste vi ha ett 
gemensamt språk, genensamma benämningar så att inga missförstånd uppstår. I Magntorns 
(2007, s.55) undersökning beskriver en elev vikten av att kunna namnen eftersom han nu 
kommer att se på naturen med andra ögon. Vidare skriver Magntorn (2007, s.12-13) att det 
finns ytterligare tre delar som är viktiga för att läsa naturen: processerna i naturen, se 
systemen i naturen och människans påverkan på naturen. Om begreppen saknas finns det en 
risk att eleverna går miste om kunskaper om naturen. För att kunna diskutera processerna, 
systemen i och människans påverkan på naturen måste eleverna ha de rätta begreppen. Det går 
inte att diskutera naturen utan att kunna benämna vad som finns i den (Magntorn, 2007, s.48).  

Styrdokumenten 

All grundskolan personal har som uppdrag att följa läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, i fortsättningen kommer vi att benämna 
läroplanen Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006). Det finns ytterligare styrdokument, 
Skolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2008), som endast lärarna ska följa. Ett av 
styrdokumenten är kursplanerna (Skolverket, 2008) som anger vilka mål undervisningen ska 
leda till.  
 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006, s.6) beskriver hur elevernas kunskapssyn ska 
utvecklas och hur skolan ska stödja denna. Skolans uppdrag är att fostra eleverna att bli 
självständiga individer som vågar vara nyfikna och som vill lära. Undervisningen ska 
individanpassas, det är målen som är viktiga och inte hur eleverna når dit. Skolan ska 
uppmuntra varje elevs försök till eget tänkande då detta leder till utveckling 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s.8). Vidare ska elevernas utbildning enligt Lpo94 leda till 
att de utvecklar en förmåga att respektera och visa omsorg för miljön. Kursplanen i biologi 
(Skolverket, 2008, s.53) förstärker läroplanens syn på lärandet genom att betona att eleverna 
ska utveckla sin upptäckarlust och nyfikenhet för det levande. Enligt Skolverket är ett av 
syftena med biologiämnet att eleverna ska kunna beskriva och förklara naturen och de levande 
organismerna ur ett vetenskapligt perspektiv.    
 
Ett av uppnåendemålen i Lpo94 är: Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och 

nordiska och västerländska kulturarv (Utbildningsdepartementet, 2006, s.10). För att våra 
traditioner och kunskapen om vårt kulturarv inte ska gå förlorade ska skolan vara ett stöd för 
hemmet när det gäller barns uppfostran (Utbildningsdepartementet, 2006).  
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Ett mål att uppnå för skolår fem är att eleverna ska känna igen och namnge några vanligt 

förekommande växter, djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav på 

livsmiljö (Skolverket, 2008, s.55). Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006, s.10) belyser att 
eleverna efter genomgången utbildning ska förstå grundläggande ekologiska sammanhang och 
för detta krävs att eleverna har kunskaper om naturen och det som lever i den.     

Utomhusundervisning 

En av lärarna i Magntorns (2007, s.55) undersökning beskriver nyttan av att förena 
utomhusundervisning med den som bedrivs inomhus. De upplevelser som eleverna fått 
utomhus kan de sedan koppla till kunskaper som bearbetas inomhus. Eleverna behöver få 
erfarenheter från utomhusmiljön, genom att hålla, lyssna och känna lär sig eleverna. Genom 
praktisk erfarenhet kan eleverna sedan använda sin kunskap till att jämföra olika miljöer med 
varandra. Lärarens erfarenheter stämmer överens med Magntorns (2007, s.59) tankar om 
användandet av utomhusmiljön. Ansel (2009) ger förslag på hur lärare kan öka intresset för 
växter bland eleverna. Hon skriver att eleverna ska arbeta med växterna utomhus och uppleva 
dem i sin ursprungliga växtmiljö. Hon beskriver ett arbete över en längre tid där eleverna får 
observera en del av sin närmiljö för att följa växternas levnadsförhållanden. Hon säger att 
läraren är viktig del i undervisningen genom att läraren själv besitter grundläggande 
kunskaper. Dessa kunskaper kan läraren använda för att hjälpa eleverna urskilja växterna från 
deras omgivning. Lärarnas engagemang, säger Ansel, ger eleverna större lust till att lära om 
växter. Att uppleva växter utomhus beskriver Ansel kan öka viljan att lära, hon menar också 
att andra övningar utomhus ökar lusten till lärande. Szczepanski, Malmer, Nelson och 
Dahlgrens (2006) undersökning visar att lärare uppfattar kvalitativa skillnader mellan 
utomhus- och inomhuspedagogik. Enligt lärarna i undersökningen ökar elevernas motivation 
om en stor del av undervisningen förläggs utomhus.  
 
Magntorn (2007, s.21) är oroad över bristen på exkursioner i skolan samt att eleverna inte 
känner till växterna i sin naturliga miljö. En lärare i Borgefjord och Nyströms (2007, s.25) 
undersökning säger att det inte krävs mycket för att komma ut i naturen utan att det räcker att 
gå ut i elevernas närmiljö eftersom den har mycket att erbjuda. Det mesta av undervisningen 
om växter sker enligt Magntorn (2007, s.53) inomhus, långt bort från de autentiska miljöer 
och observationer i fält saknas. Om eleverna inte får möjlighet att se den variation som finns i 
naturen kan de inte urskilja specifika arter eftersom variation och urskiljning måste ske 
samtidigt för att ett lärande ska ske (Marton & Booth, 2000, s.148). Genom att lärarna väljer 
bort utomhusundervisning uppnås inte målet … utvecklar kunnande i de olika arbetssätten 

inom biologin, som fältobservationer och laborationer, samt kunskap om hur de växelspelar 

med de teoretiska modellerna (Skolverket, 2008, s.53). Det är viktigt, enligt Magntorn (2007, 
s.53), att ge eleverna upplevelser som hamnar i deras långtidsminne och det sker genom att 
eleverna upplever meningsfulla och minnesvärda aktiviteter. Bebbington (2005) beskriver hur 
hon själv, som barn, var ute i naturen och utforskade den medan dagens barn går miste om 
dessa tillfällen. Hon skriver att dagens säkerhetstänkande begränsar möjligheterna för barnen 
att vistas i naturen och därmed deras möjligheter att på egen hand få utforska den.  

Lärares och elevers kunskaper  

Nyberg (2008) beskriver, i sin avhandling, en lärares utsagor om undervisningen i biologi. 
Denna lärare utrycker osäkerhet runt undervisning om växter eftersom hon känner att hon inte 
har tillräckliga kunskaper om ämnet och hur hon ska bedriva undervisningen. I Birchenoughs 
(2002) undersökning kunde 65 procent av lärarna namnge fem eller flera av de tio, vanligt 
förekommande, växters namn som efterfrågades. Okunskapen som visar sig i Birchenoughs 
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undersökning kan enligt Nyberg leda till osäkerhet och ointresse hos lärarna. Underökningen 
gjord av Nyberg (s.237) visar på att intresset hos lärare för undervisning om växter är svalt 
men detta beror till största delen av okunskap. Genom att tillföra ny kunskap, både om hur 
eleverna lär sig och om växterna, skriver Nyberg (2008) kan öka lärarens intresse för naturen. 
Detta nyvunna intresse kan leda till att läraren vistas mer i naturen med eleverna. 
 
Läraren i Nybergs (2008, s.238) undersökning anser till en början att eleverna lär sig bäst 
genom att själva undersöka men inser efterhand att hon måste utmana dem med frågor för att 
deras kunskaper ska utvecklas. Birchenough (2002) undersökte även elevernas kunskaper om 
växter. I elevgruppen kunde endast 15 procent namnge fler än tre växter. De växter som 
eleverna kunde namnge var växter som ofta förekom i trädgårdsrabatter eller i barnböcker. 
Detta visar, enligt Bebbington (2005), att elever lär sig växter främst genom erfarenheter och 
inte genom undervisningen som sker i skolan. Ytterligare faktorer, som Bebbington lyfter, 
som kan påverka barnens kunskaper är de sociala och kulturella. Birchenough (2002) menar 
att kunskap om naturen och dess växter varierar mellan olika sociala grupper. De grupper som 
tillbringar mycket tid i skog och mark genom exempelvis olika hobbys eller arbete besitter 
oftare godare kunskap om naturen än de som inte vistades i naturen.  
 
Balmford, Clegg, Coulson och Taylor (2002) skriver att barn i England kan identifiera fler 
Pokémon-figurer än djur. De menar att barn i tidig ålder kan lära sig identifiera saker vid dess 
rätta namn oavsett om de är påhittade eller verkliga. Det finns argument för att bristen på 
kunskap om naturen kommer ifrån vårt val att distansera oss ifrån den (Balmford et al, 2002). 
Magntorn och Magntorn (2004) har gjort en liknande undersökning som Balmford et al 
(2002) på högstadieelever i Sverige. Resultatet av undersökningen visade att eleverna kunde 
namnge fler bilmärken än träd. Författarna menar att den biologiska analfabetismen breder ut 
sig inte bara i Sverige utan även i Västeuropa. Sanders (2007) skriver att växter är viktiga för 
livet på jorden men att människor i allmänhet inte har kunskaper om deras betydelse. Vidare 
skriver hon om att de botaniska trädgårdarna är outnyttjade resurser i undervisnings-
sammanhang. Hon skriver också att en förnyad syn på botanisk undervisning kan främja 
elevernas kunskap om växter.  
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Metod 

Här beskrivs vad en kvalitativ metod innebär och hur det kommer sig att vi gör en kvalitativ 
undersökning. Därefter kommer vi att beskriva ansatsen, fenomenografi, och hur vi inspirerats 
av den. Sedan skriver vi om det undersökningsverktyg som vi använt, intervjun och det urval 
vi gjort. Avslutningsvis beskrivs genomförandet och hur resultatet analyserats, hur 
reliabiliteten och validiteten har hållits hög i undersökningen och hur vi har gått tillväga för 
att följa de etiska principerna. 

Kvalitativ metod 

Vårt syfte och våra frågeställningar avser att undersöka några lärares uppfattningar och 
därmed får vår undersökning en kvalitativ riktning. Starrin (1994, s.25) beskriver att det är 
både frågeställningarna och den typ av analys som används som avgör vilka metoder som kan 
användas. Även Kvale (1997, s.69) beskriver samma sak och han beskriver även att den 
kvalitativa metoden är beroende av vilka frågor som ställs. Løkken (1995) och Trost (2007) 
förklarar att syftet med en kvalitativ undersökning är att försöka tolka och förstå människans 
subjektiva uppfattningar inte förklara henne. Eftersom vi har undersökt lärarnas subjektiva 
uppfattningar är vår undersökning av kvalitativ art. En forskningsansats som används vid 
kvalitativ metod är den fenomenografiska. Vi är inspirerade av fenomenografin men vi har 
inte genomfört en fullständig fenomenografisk undersökning.  

Fenomenografi 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats vilket innebär att forskare tar reda på hur 
människor uppfattar olika saker, i vårt fall lärarnas uppfattningar om artkunskapen och dess 
roll i skola och samhälle. Den fenomenografiska ansatsen används för att undersöka hur en 
grupp människor upplever olika företeelser. Det är människornas uppfattning och tolkningar, 
alltså vad och hur, (Kroksmark, 2007, s.6) av verkligheten som undersöks inte hur 
verkligheten ser ut (Marton & Booth, 2000, s.149).  
 
Syftet med fenomenografiska studier är att undersöka och hitta skillnader i människors 
erfarenheter, upplevelser och uppfattningar av olika fenomen (Marton & Booth, 2000, s.149). 
Vårt syfte är att se vilka uppfattningar som lärarna har om artkunskap. Tänkandet hos 
människan är enligt Marton och Booth något som vi inte uppfattar med våra sinnen utan finns 
i våra tankar. Marton och Booth (2000, s.149) beskriver första och andra ordningens 
perspektiv i fenomenografin. Första ordningens perspektiv beskriver verkligheten, svaren som 
erhålls kontrolleras genom en förutbestämd norm. Andra ordningens perspektiv är ett sätt att 
förstå ett fenomen som det tolkas av individen. Till skillnad från första ordningens perspektiv 
finns det inte några svar som är rätt eller fel inom andra ordningens perspektiv (Marton & 
Booth, 2000, s.155-156). Kroksmark (2007, s.5) delar föregående författares uppfattningar om 
att andra ordningens perspektiv inte handlar om vad som är rätt eller fel utan om vad 
personerna uppfattar som rätt och fel. Vidare skriver Marton och Booth (2000, s.155-156) att 
det är individens uppfattning av ett specifikt fenomen som förklaras. Flera olika uppfattningar 
kan förekomma eftersom fenomenen uppfattas olika av olika individer. Kroksmark (2007, 
s.5).förklarar detta med att trots att människor befinner sig på samma plats uppfattas platsen 
olika eftersom människan har olika erfarenheter med sig sedan tidigare.    
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Intervju 

Valet av datainsamlingsverktyg utgick från att vårt syfte är att undersöka några uppfattningar 
som verksamma lärare har kring artkunskap. Intervju, som datainsamlingsverktyg, gav oss 
möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonerna om otillräckliga svar erhållits. Eftersom 
vi har en fenomenografisk ansats och vill undersöka uppfattningar kring ett fenomen är 
intervju ett lämpligt verktyg (Alexandersson, 1994, s.73).  
 
En intervju kan liknas vid ett vardagligt samtal men skiljer sig från samtalet eftersom ett 
bestämt fokus finns (Kvale, 1997, s.13). För att få en givande intervju krävs det förberedelser. 
Frågeställningarna ska vara tydlig och frågorna gärna öppna. Utifrån syftet och 
frågeställningarna formulerade vi frågor. Frågorna var av varierande karaktär, vissa frågor 
behandlade lärarnas bakgrund medan andra frågor behandlade deras undervisning (se bilaga 
1). Öppna frågor har en svag struktur men följdfrågor kan lätt ställas för att följa 
respondentens utsagor (Kvale). Den fenomenografiska intervjun karakteriseras av att frågorna 
är öppna och att intervjuaren är intresserad av ta reda på respondentens uppfattningar 
(Kroksmark, 2007, s.19). Vi har haft en intervjustruktur som vi följt men den har också gett 
oss möjlighet att ställa följdfrågor. Frågorna var mer som en guide för oss eftersom vi 
eventuellt redan erhållit svar tidigare under intervjun. Detta är något som Kvale (1997, s.121) 
skriver om, en intervjuguide innehåller frågor som är halvstrukturerade och ger en översikt av 
de frågor som ska behandlas. Alexandersson (1994, s.79) skriver att intervjuerna inom 
fenomenografin bör vara semistrukturerade för att ge ett stort svarsutrymme. Frågorna ska 
inte ge svar på om något är rätt eller fel utan svaren ska komma från respondentens tolkning 
av fenomenet.  
 
Kvale (1997, s.13) skriver att intervjuaren före intervjun ska ha funderat på sin förförståelse 
och vara klar med att respondentens svar inte är förutbestämda. Genom medvetenhet och 
dessa förberedelser blir intervjun mindre styrd (Kvale, 1997, s.13). Kroksmark (2007, s.12) 
skriver att den fenomenografiska intervjun har en svaghet nämligen, att respondentens svar 
riskerar att styras av innehållet och intervjuaren. Respondenten kan omedvetet eller medvetet 
styra sina svar utifrån vilka förväntningar de tror att intervjuaren har. För att förbereda oss 
inför intervjuerna har vi genomfört en provintervju för att se hur vi ska förhålla oss. Vi har 
även före intervjuerna diskuterat möjliga följdfrågor, med varandra. Vi har förberett oss på att 
tystnad kunde uppkomma och att den kan leda intervjun framåt. Kvale (1997, s.125) beskriver 
tystnad i en intervju som en drivkraft och inget att vara rädd för. Tystnaden ger respondenten 
möjlighet att fundera över sina svar. 
 
Enligt Kvale (1997, s.95) är transkriberingen av intervjuerna den mest tidsödande delen av 
intervjuundersökningen. Därför har vi, precis som han skriver, ställt oss frågan; hur mycket 
tid vi har till vår förfogande? På grund av examensarbetets tidsram har vi försökt begränsa oss 
till cirka 30 minuter per intervju, detta eftersom transkriberingen annars skulle ta för lång tid. 
God tid ska avsättas för intervjun och frågorna ska inte stressas igenom. Intervjuns längd bör 
dock inte överstiga en timme då det är ansträngande att koncentrera sig under längre tid 
(Kvale, 1997). 
 
Alexandersson (1994, s.77) och Kvale (1997, s.97) skriver att intervjuerna ska fortgå tills inga 
nya uppfattningar hos intervjupersonerna erhålls, alltså till mättnad nåtts. Innan intervjuerna 
genomfördes visste vi inte hur många intervjuer som krävdes för att ha uppnått en mättnad 
därför tillfrågades fler lärare än vad vi trodde skulle behövas. Kvale (1997, s.97) menar dock 
att om antalet intervjuer är för få går det inte att göra några generaliseringar. Är det för många 
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intervjuer gjorda är det svårt att göra djupgående analyser av dem. Han skriver även att antalet 
respondenter beror på syftet med undersökningen. 

Urval 

I vår undersökning intervjuades tio lärare verksamma i årskurs fyra till sex. Undersökningen 
genomfördes i en mellanstor stad i Sverige. De lärare som intervjuades tillfrågades 
personligen eller via e-post. E-postadresserna till lärarna har vi funnit på kommunens 
hemsida. Valet var ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2007, s.30-31) Vi tillfrågade flera 
lärare och endast de som kunde avsätta tid intervjuades. Vi frågade 26 lärare men flertalet 
avböjde. Några av lärarna avböjde på grund av tidsbrist medan andra tillfrågade lärare 
avböjde att medverka på grund av att de inte hade någon erfarenhet av att undervisa i NO. De 
lärare som deltog i undersökningen undervisar eller har på senare tid undervisat i 
naturorienterade ämnen.  

Genomförande 

När syftet och frågeställningarna var formulerade började vi utforma intervjufrågor. Vi 
diskuterade, med vår handledare, om vi skulle få svar på vårt syfte och frågeställningar med 
de frågor som vi utformat. Vi genomförde en provintervju och fann att frågorna skulle ge svar 
på vårt syfte och frågeställningar. Provintervjun gav oss också en föraning om hur mycket tid 
vi behövde avsätta vid varje intervjutillfälle. Först tillfrågade vi de lärare som vi på något sätt 
kommit i kontakt med under vår lärarutbildning. När vi tillfrågat dessa ökade vi vårt 
sökområde, med ytterligare lärare med erfarenheter av NO-undervisning, eftersom vi ville 
vara säkra på att mättnad skulle kunna uppnås. Vi bokade tid med våra respondenter via e-
post eller personlig kontakt. Samtliga intervjuer genomfördes på lärarnas arbetsplatser vid 
olika tidpunkter. Intervjuerna dokumenterades genom inspelning och inspelningen stöddes av 
våra anteckningar. Inspelningen skedde med hjälp av digitalt media. Transkriberingen 
genomförde vi kort efter intervjuerna för att kroppsspråk och andra uttryck är lättare att 
minnas kort efter intervjuerna. Till en början genomförde vi åtta intervjuer men ansåg att 
underlaget var för litet och genomförde därför ytterligare två intervjuer. De kompletterande 
intervjuerna gav oss inga ytterligare kategorier utan sorterades in i de redan befintliga. 
Eftersom inga nya uppfattningar tillkom beslutade vi oss för att mättnad uppnåtts. På grund av 
detta transkriberade vi var och en för sig de intervjuer vi genomfört. Intervjuerna avkodades 
och respondenterna numrerades. För att underlätta kategoriseringarna skrev vi ut intervjuerna 
på papper i olika färger, där varje respondent hade var sin färg. Därefter klippte vi ut varje 
svar för sig och lade dem i högar. Varje hög avsåg svara på en specifik fråga där svaren sedan 
sorterades in i olika kategorier. Lärarnas utsagor analyserades för att möjliggöra de olika 
kategoriserierna.  
 
Vi bestämde oss i ett tidigt skede att allt skrivande av uppsatsen skulle ske tillsammans. 
Litteraturen som använts i vår undersökning har vi delat upp i ett första skede men litteratur 
som är central i vårt arbete har vi valt att läsa båda två. Innan litteraturen har dokumenteras i 
uppsatsen har vi fört en diskussion och på så sätt är vi båda införstådda med och står för vad 
vi skrivit i denna uppsats. Vi kan således inte skilja var och ens insats.  

Analys 

Våra intervjuer genomfördes under flera dagar. Samtidigt som intervjuerna pågick började vi 
fundera över vilka uppfattningar som framkom hos lärarna och om det förekommit något som 
inte är intressant för vår undersökning. Alexandersson (1994, s.96) skriver att uppgifter utan 
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intresse som framkommer under intervjun inte behöver användas. De transkriberade 
intervjuerna har vi läst flera gånger för att urskilja kvalitativa skillnader i utsagorna och se det 
kollektivt uppfattade. Det kollektiva uppfattandet medför, enligt Kroksmark (2007, s.22), att 
kategorier kan skapas. Han menar att vi måste se helheten för att kunna urskilja olika 
uppfattningar. Kroksmark (2007, s.22) skriver att inom fenomenografin är forskarna, i detta 
fall vi, intresserade av att tolka lärarnas utsagor om den pedagogiska verksamheten. 
Tolkningarna vi har gjort ska komma så nära respondenternas utsagor som möjligt för att visa 
lärarnas uppfattningar. Kroksmark skriver vidare (s.9) att det är forskaren som gör tolkningen 
och avgör vilka kategorier som svaren hamnar i. Utifrån skillnader i respondenternas utsagor, 
som vi tolkat, skapade vi kategorier. Alexandersson (1994, s.96) beskriver att kategorierna 
ska tydligt skilja sig ifrån varandra och inte överlappa varandra.  
 
I analysen delas intervjusvaren in i beskrivningsområden utifrån de frågor vi ställt. 
Beskrivningsområdena kategoriseras och under varje kategori följer en beskrivning. Det är 
respondenternas uppfattningar och inte respondenterna själva som kategoriseras. Enligt 
Kroksmark (2007, s.22) ska kategorierna sammanställas för att en helhet av uppfattningarna 
som förekommer skall synliggöras. Under varje beskrivningsområde har vi en 
sammanfattning som beskriver helheten, vilket innebär att vi analyserar variationerna och 
tydliggör de kvalitativa skillnader i lärarnas utsagor (Alexandersson, 1994, s.113-114).  
 
Genom kategorierna kan vi se variationer i uppfattningarna. Den fenomenografiska analysen 
används för att synliggöra människors sätt att uppfatta olika fenomen (Alexandersson, 1994, 
s.94). Citaten som förekommer i texten förstärker andra ordningens perspektiv och visar på, i 
detta fall, lärarnas uppfattningar kring artkunskapens funktion i skola och samhälle 
(Kroksmark, 2007, s.5). Citaten exemplifierar lärarnas utsagor och därmed kan även läsaren 
se exempel på hur vi tolkat utsagor. Tolkningarna av lärarnas utsagor har inte kunnat 
rangordnas efter något yttre kriterium. Alexandersson (1994, s.94) skriver att om kategorierna 
i en fenomenografisk undersökning ska kunna rangordnas krävs ett yttre kriterium exempelvis 
ett styrdokument. Vi har valt att rangordna kategorierna efter antal utsagor i respektive 
kategori. Den kategori där flest lärare placerats, valde vi att sätta först under varje 
beskrivningsområde. 

Reliabilitet och validitet  

För att öka vår undersöknings reliabilitet har vi bandat våra intervjuer så att vi ska kunna ta 
del av varandras intervjuer. Därmed fick vi en möjlighet att fundera över möjliga sätt att 
kategorisera på egen hand innan vi tillsammans gjorde den slutliga kategoriindelningen.  
 
Både i en kvalitativ och i en kvantitativ undersökning ska ett problem lösas efter 
datainsamlingen. Data ska analyseras på ett så korrekt sätt som möjligt. Vi har kategoriserat 
våra respondenters svar i olika kategorier som vi anser stämmer överens med deras utsagor. 
Vår reliabilitet ökar om analysen av våra data och kategoriseringarna stämmer överens med 
de uppfattningar respondenterna haft (Alexandersson, 1994, s.100-101). Vi har använt oss av 
flera citat för att tydligöra lärarnas uppfattningar. Våra citat ska göra det möjligt för läsaren att 
följa våra kategoriindelningar och se rimligheten i dem. Citaten tydliggör kategorierna och de 
blir mer konkreta eftersom de annars kan kännas abstrakta. Kategorierna ska vara 
kommunicerbara med läsarna så att respondenternas uppfattningar framkommer. Vi ökar 
trovärdigheten, reliabiliteten, genom att citera respondenterna. Vi har inte kunnat citera allt 
respondenterna sagt men vi har använt de utsagor som specifikt skildrar lärarnas uppfattningar 
kring ett fenomen i beskrivningsområdena. Det är undersökningen i sin helhet som visar att 
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reliabiliteten är hög, allt från frågor och intervjuer till analys och kategoriseringar 
(Alexandersson, 1994, s.100-101).   
 
Validiteten stärks genom att vi har intervjuat lärare med erfarenhet av undervisning av växter. 
Kvale (1997, s.215) skriver att validiteten uteblir om vi intervjuar lärare utan erfarenheter av 
det vi efterfrågar. Validiteten stärks även genom att lärarna vi intervjuat velat kommunicera 
med oss alltså varit villiga att svara på de frågor vi ställt (Alexandersson, 2004, s.104).   

Etik  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som ska uppfyllas, för att säkerställa 
deltagarnas trygghet, när en vetenskaplig undersökning görs. De fyra huvudkrav som ska 
uppfyllas är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Vi har tillgodosett de olika kraven på följande sätt:  
 
Deltagarna informerades innan intervjun om vad som krävdes av dem. Vi informerade 
respondenterna om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst under intervjun 
kunde avbryta. Intervjuerna avkodades vid transkriberingen. Siffror ersatte respondenternas 
namn och andra uppgifter som gör att deltagarna kan spåras har tagits bort. Eftersom flertalet 
av respondenterna är kvinnor och vi inte vill att respondenternas kön ska kunna urskiljas har 
vi valt att använda pronomenet hon för samtliga respondenter precis som Persson (2009) har 
gjort eftersom undersökningen inte avser att undersöka några uppfattningar hos ett specifikt 
kön. Vi informerade deltagarna om att intervjusvaren skulle användas till en examensuppsats 
och därför bli offentlig. Genom att ha informerat deltagarna och gjort undersökningen som 
beskrivits ovan har Vetenskapsrådets (2002) fyra krav tillgodosetts. 
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Resultat 

Resultatet inleds med att lärarnas bakgrund presenteras. Lärarna har tilldelats siffrorna 1 till 
10 oberoende av arbetsplats. Som tidigare nämnts har lärarna avidentifierats och i resultatet 
blir alla lärare kvinnliga. Efter presentationen av lärarna följer deras svar som kategoriserats i 
olika beskrivningsområden. Varje kategori kommer först att beskrivas och sedan följer citat 
som exemplifierar kategorierna. Därefter förklaras kategorierna, detta för att det ska 
underlätta för läsaren att förstå kategoriseringarna. Flera svar kan ha angivits av samma lärare 
och därför kan samma respondents uppfattningar förekomma i flera olika kategorier.  

Beskrivning av respondenterna 

Lärare 1 undervisar främst i svenska, SO-ämnen och matematik i årskurs fem. Läraren är 
utbildad svensk- och SO-lärare och har en förskollärarbakgrund. Hon har varit verksam lärare 
i åtta år. Hon har tidigare undervisat i naturorienterade ämnen, det är först denna termin hon 
inte gör det. Denna lärare bedriver även ett skogsbruk vid sidan av sitt arbete som lärare.  
 
Lärare 2 är utbildad lärare från förskoleklass till årskurs fem och har en grundläggande 
utbildning med inriktning mot naturvetenskap, matematik och teknik. Läraren har arbetat i två 
år. Idag undervisar hon i årskurs fyra och har hand om NO-undervisningen. Denna lärare är 
uppvuxen i staden men bor idag på landet. 
 
Lärare 3 är i grunden utbildad fritidspedagog. Därefter utbildade hon sig till lärare inom 
svenska och SO-ämnen. Läraren arbetar idag inte med NO-undervisning men under SO-
undervisningen sker undervisning om naturen. Hon undervisar i årskurs fem. 
 
Lärare 4 är utbildad mellanstadielärare sedan trettio år tillbaka. För tillfället undervisar hon i 
årskurs sex. Hon undervisar i samtliga ämnen förutom musik, idrott och slöjd. Som barn 
bodde denna lärare på landet men har under senare år bott i stadsmiljö.  
 
Lärare 5 är utbildad svensk- och SO-lärare från årskurs ett till sju. Läraren har varit verksam 
lärare i tio år och är för tillfället klasslärare i årskurs sex. Hon undervisar i samtliga ämnen 
förutom musik, idrott och slöjd.  
 
Lärare 6 är utbildad svensk- och SO-lärare och har varit verksam i nio år. Hon undervisar i 
samtliga ämnen förutom idrott, musik och slöjd. Hon har tillbringat mycket tid vid kusten som 
barn. Läraren är klasslärare i årskurs fem. 
  
Lärare 7 är utbildad matematik och NO-lärare för årskurserna ett till sju. Hon har varit 
verksam lärare i fem år. Läraren arbetar i ett arbetslag och har huvudansvaret för NO-
undervisningen.   
 
Lärare 8 är i grunden förskollärare och arbetade på förskola under flera år innan hon valde att 
vidareutbilda sig till matematik och NO-lärare. Läraren har varit verksam i grundskolan i tre 
år. Hon är klasslärare och undervisar i samtliga ämnen förutom idrott, musik och slöjd. 
  
Lärare 9 har en matematik och NO-utbildning för årskurs ett till sju. Läraren har varit 
verksam lärare i sju år. Hon har periodvis varit klasslärare och har undervisat i samtliga 
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ämnen. Under senare år har läraren främst haft hand om NO-undervisningen för flera klasser 
men har nu endast undervisning i matematik.  
 
Lärare 10 är utbildad matematik och NO-lärare för årskurs ett till sju. Läraren har varit ute i 
verksamheten i sju år och är just nu klasslärare i en årskurs fem. Hon undervisar främst i 
matematik och NO i två klasser.  

Lärarnas prioriteringar i biologiundervisningen 

Lärarna har fått svara på vilket arbetsområde inom biologin som de anser är viktigast och 
varför. Sju lärare anger på något sätt att miljön är av stor vikt att behandla i 
biologiundervisningen. Fem av lärarna berättar att de vill att eleverna ska lära sig samspelet 
mellan människa och miljö. De vill få eleverna att reflektera över att deras handlingar 
påverkar vår miljö. Närmiljön är också något som lärarna uttrycker att eleverna ska ha 
kunskaper om. Eleverna ska enligt lärarna känna till vad de kan finna i miljön runt omkring 
dem. Två lärare uppger att de prioriterar arbetet men människokroppen, anledningen är att 
elevernas kropp förändras mycket under tonåren. Denna förändring är enligt lärarna av stor 
vikt att behandla eftersom eleverna närmar sig puberteten. Elevgruppens betydelse nämner en 
lärare påverkar vilket arbetsområde som ska behandlas.  
 
A. Miljön och människans samspel med naturen (Lärare 4,7,8,9,10) 
 

… människans förhållande till naturen, att inte klampa på och att få leva ihop med naturen. 
Det är viktigt, respekten för livet (Lärare 4).  
 
Miljön är extremt viktig och det ingår ju både i kemin, biologin men även SO:n (Lärare 9). 
 

Här kan vi se att samspelet mellan natur och människa är av största vikt för lärarna i 
undersökningen. Lärarna anger att eleverna ska lära sig att vara i naturen och anpassa sig efter 
den.  
 
B. Närmiljön och det som finns där (Lärare 5,6) 
 

Det här med djur och växter i närmiljön är ju allmänbildning. Det känns som om man har 
ett torftigt liv om man inte känner igen en skata (Lärare 6).  

 
Lärarna i denna grupp poängterar att eleverna ska ha kunskap om det som omger dem. De 
säger även att elevernas närmiljö har vidgats på grund av resor. Detta innebär att eleverna får 
möta andra naturtyper, i Sverige och utomlands, än vad de har i sin direkta närmiljö. Denna 
kategori är besläktad med kategori A eftersom båda behandlar naturen. 
 
C. Människan och kroppen (Lärare 2,3) 
 

Jag tror att det är jätteviktigt att man ger eleverna en kunskap om hur den egna kroppen 
fungerar. Alltså hur man sköter sin kropp (Lärare 3). 

 
Lärarna i denna kategori poängterar vikten av att eleverna lär sig om den egna kroppen 
eftersom de ser konsekvenserna då de inte tar hand om sin egen kropp. De poängterar också 
att eleverna har lättare att förstå sin egen kropp om det läggs stor vikt vid undervisning om 
kroppen. 

 
D. Elevgruppen och intresse avgör arbetsområde (Lärare 1) 
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Styr valet gör ju egentligen den elevgrupp man har och hur man får upp intresset (Lärare 1). 

 
Denna lärare menar att det är viktigt att få med sig eleverna i undervisningen och därmed 
prioriteras inga specifika områden utan gruppen styr vilka arbetsområden som behandlas.  

Lärarnas intresse 

Detta beskrivningsområde behandlar lärarnas personliga relation till naturen idag som vuxna 
och om de vistas i naturen. Lärarna uttrycker att de är intresserad av naturen, några mer än 
andra. Några av lärarna tillbringar, vad de säger, mycket tid i naturen. Lärarna har olika 
intressen vilka styr deras aktiviteter i naturen. En av lärarna driver ett skogsbruk, vid sidan av 
sitt arbete som lärare, vilket hon anger naturligtvis påverkar hennes inställning till naturen. 
Vissa lärare berättar att de redan som barn haft naturintresse och detta har följ med upp i 
vuxen ålder. En lärare anger att hon hellre sitter inomhus än går ut i naturen.  
 
A. Naturintresse – vistas gärna men mer sällan i naturen (Lärare 4,5,8,9,10) 
 

Regnskogen och Amazonas och så, jag är mer glad i det som är lite fjärran (Lärare 5). 
 
Nu när man har egna barn är man ute i skogen igen och gör saker som man inte gör som 
vuxen att man tittar mer på vad som finns i naturen. Tittar på småkryp och följer dem och 
det har jag inte gjort på många år innan dess. (Lärare 10). 

 
Dessa lärare har naturintresse men uttrycker inget stort intresse för att vistas i den. En 
lärare uttrycker att det exotiska är mer intressant än det svenska.   
 
B. Stort naturintresse – vistas gärna i naturen (Lärare 1,2,3,6) 
 

Jag njuter av naturen, det har alltid varit så. Naturen är en självklar del för mig och det är 
väl även något som man försöker förmedla till eleverna, att naturen är en resurs. Något som 
är bra. Något att vara glad för (Lärare 3).  
 
Jag är ingen fanatisk bär- eller svampplockare eftersom jag är rädd att få giftsvampar i mig. 
Men jag tycker om att vara ute i naturen, det är mer för att gå ut och koppla av (Lärare 6).  

 
Lärarna i denna kategori tillbringar en stor del av sin fritid i naturen och beskriver med lust 
sitt intresse för naturen. Vad de gör i naturen skiljer sig dock åt, till exempel bärplockning, 
skogsavverkning, promenader och bara vistas i naturen.  
 
C. Litet naturintresse – Vistas sällan i naturen (Lärare 7) 
 

Jag är väl inte så där jättemycket ute i naturen. Ska jag vara helt ärlig, jag är ganska bekväm 
av mig, sitter hellre inne (Lärare 7).   

 
Denna lärare uttrycker inget intresse för att vistas i naturen och tillbringar hellre tiden 
inomhus.  

Artkunskapens betydelse 

Lärarna har fått svara på om vad de anser att artkunskapen har för betydelse i skolan och i 
samhället. Flertalet lärare i vår undersökning uttrycker att artkunskapen är en del av 
allmänbildningen och att växternas namn är en grund för att kunna samtala om dem. Vissa 
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lärare anger att artkunskap är viktigt men att kunna namnen är inte viktigt, det är kunskaperna 
om växter som är det viktigaste att kunna. Några lärare anger att för att eleverna ska bli 
medvetna och värna om det som finns omkring dem är artkunskapen en viktig del. Lärarna 
uttrycker att människan blir mer benägen att värna om det den känner till. En av lärarna 
hamnar i flera kategorier eftersom hon säger att artkunskapen är en del av allmänbildningen 
samtidigt som hon säger att kunskapen om arterna är viktigare än att kunna namnen. Hon 
uttrycker att eleverna bör ha en helhetssyn på miljön och det som finns i den.  
 
A. Artkunskapen är en del av allmänbildningen (Lärare 1,2,3,4,6) 
 

Man ska känna igen de vanligaste träden och de vanligaste blommorna. Det tycker jag hör 
till allmänbildningen (Lärare 3). 
 
Ja det är ju viktigt att veta vad man har omkring sig (Lärare 4).  
 

Lärarna i denna grupp uttrycker att artkunskapen tillhör allmänbildningen eftersom man bör 
veta vad som finns runt omkring en. Några lärare uttrycker att de själva vill känna sig säkrare 
på växternas namn så att de kan föra kunskapen vidare.  
 
B. Arternas betydelse är viktigare än namnen (Lärare 6,7,8,10) 
 

Ja, det kanske inte är vad allting heter som är det viktigaste utan mer i stort det här hur man 
ser till naturen. Varför man gör vissa saker ute och varför man inte gör vissa saker  
(Lärare 8). 
 
Det är viktigare att de känner igen dem än att de vet vad de heter (Lärare 10). 
 

Denna kategori visar att namnen inte är det viktigaste utan arternas funktion i naturen. Någon 
lärare uttryckte att det är viktigare att eleverna vet hur de tar reda på saker än att hålla alla 
namn i minnet. 
 
C. Kunskap om namn ökar viljan att värna om naturen (Lärare 3,6,9) 
 

Jag tror att allt som man kan sätta namn på och allt som man är bekant med blir man mer 
benägen att värna om. /…/ Alltså på samma sätt som det är lättare att försvara en 
asylsökande människa om man känner den personligen än om det bara är asylsökande 
människor som en slags flock (Lärare 3). 
 

Lärarna anger artkunskapens betydelse för naturen genom att uttrycka att eleverna lättare 
värnar om naturen då de kan namnen på de ting som finns i den.  
 
D. Mindre viktigt i dagens skola (Lärare 5) 
 

Jag upplever att fokus har flyttats från flera ämnen och hamnat mer på svenska, engelska 
och matte (Lärare 5). 
 

Hon uttrycker att artkunskapen inte är viktig i skolan eftersom andra ämnen tar större plats. 
Artkunskapen hamnar i skymundan när andra ämnen anses viktigare. 

Lärarnas uppfattningar om elevernas förändring av förkunskaper över tid 

Lärarna har fått svara på om de har sett någon förändring av elevernas förkunskaper gällande 
växter under sin tid som lärare. Flera lärare uttrycker att under deras yrkesversamma tid har 
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de sett en försämring av elevernas förkunskaper om växter. De säger att den främsta 
anledningen kan vara att eleverna inte vistas i naturen. De uttrycker att eleverna antagligen 
kan mer under de tidigare åren i skolan och i förskolan då mycket av verksamheten är förlagd 
utomhus. Några av lärarna i undersökningen har inte erfarenhet nog för att uttala sig om 
någon förändring men säger att elevernas kunskaper är dåliga. Endast en lärare säger att hon 
inte uppmärksammat någon förändring under de år hon arbetat i skolan.  
 
A. Eleverna kan mindre nu (Lärare 1,3,4,6,8) 
 

Jag tror att det blir mindre och mindre kunskap för varje generation. Man är inte längre van 
att umgås med naturen. Hur den fungerar, vad som finns där (Lärare 4).  
 
Jag tror att deras vardag inte räcker till att umgås ute längre. Jag tror att det är smidigare att 
barnen sätter sig framför TV:n (Lärare 8).  
 

I denna kategori återfinns lärare som har arbetat en längre tid inom skolan och som har sett att 
kunskaperna minskat. Dessa lärare ger även en förklaring till varför de tror att elevernas 
kunskaper minskat. Ett argumenten hos lärarna för minskandet av kunskap är att familjerna 
inte tillbringar tid i naturen.  
 
B. För kort undervisningsperiod för att kunna se någon skillnad (Lärare 2,7,9,10 )  
 

Jag kan inte svara på det. Men jag tycker att de kan dem dåligt, nästan katastrofalt  
(Lärare 2).  
 
Det är svårt att svara på eftersom jag inte har jobbat med mer än en klass på detta sätt 
(Lärare 9) .  

 
Lärarna kategoriseras av att de själva anser att de har arbetat under en för kort tid för att uttala 
sig om detta. Dock anser de att kunskaperna är låga.  
 
C. Har inte sett någon skillnad under åren (Lärare 5) 
 

Jag känner ingen större skillnad /…/ Jag kan inte säga att jag på de här tio åren har sett 
någon skillnad (Lärare 5).  

 
Lärare har inte sett någon förändring av elevernas kunskaper över tid.  

Undervisning om arter idag 

Här kategoriserar vi lärarnas utsagor om hur de bedriver undervisning om arter. De har fått 
svara på hur de tolkar och realiserar målet att uppnå för år fem i kursplanen för biologi som 
lyder Eleven skall beträffande natur och människa– känna igen och namnge några vanligt 

förekommande växter, djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav på 

livsmiljö (Skolverket, 2008, s.55). Lärarna i undersökningen bedriver idag den mesta av sin 
undervisning om växter i klassrummet. Några lärare kompletterar sin inomhusundervisning 
med utomhusundervisning där eleverna får möta växterna i deras rätta miljö. När lärarna får 
svara på hur många arter de anser att eleverna bör kunna i slutet av år fem har svaren varierat. 
Vissa lärare anger att eleverna ska kunna namnge fler än trettio medan andra säger att om de 
kan tio arter har de uppnått målet. När det gäller vilka växter som eleverna ska kunna anger 
samtliga lärare att träden är det arbetsområde, inom artkunskapen, som främst behandlas. 
Läroböckerna ser vissa lärare som ett stöd när deras kunskaper brister.  
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A. Utomhus och inomhus kompletterar varandra (Lärare 2,3,8,9) 
  

Man var ute först för att ta med kunskapen in och jobba vidare och sedan hämtar men ny 
kunskap ute för att gå in om arbeta vidare /…/ Hälften, hälften för att få inspirationen 
liksom, se och känna för det tycker jag är viktigt (Lärare 8).  
 
Jag tycker absolut att de vanligaste träden, de vanligaste lövträden och de vanligaste 
barrträden. De ska känna igen bladen, det är inget snack. Sen tycker jag också att de ska 
känna igen vanliga vårblommor (Lärare 3).  
 

Lärarna i denna grupp kombinerar utomhusundervisningen med undervisning inomhus. 
Lärarna anpassar undervisningsrummet så att eleverna får möjlighet till att möta växterna i 
dess rätta miljö. Här har lärarna även svarat på hur de tolkar det ovannämnda målet. De har 
svårt att uppge hur många växter några innebär. Lärarna i denna kategori menar att det är de 
vanligaste växterna som eleverna ska kunna, de som de möter i vardagen.   
  
B. Utomhus ibland men mest teoretisk undersvining inomhus (Lärare 1,6,10) 
  

När det gäller djur och växter tar vi det pö om pö. Om vi är ute så passar man på. /…/ jag 
måste säga att min NO-undervisning har varit bristfällig men jag försöker jobba med det 
hela tiden. /…/ Nu har jag fått mer struktur på det (Lärare 6).  
 
Om vi går ut och de skriver ner och plockar de blommor de kan så tror jag de kan få ihop 
jättemånga. Det är svårt att säga antal (Lärare 6). 
 

Lärarna beskriver att det mesta av undervisningen sker inomhus och är teoretisk. Båda lärarna 
berättar att de bedriver undervisning utomhus i samband med andra utomhusaktiviteter. De 
beskriver precis som grupp A att det är svårt att uppge hur många växter eleverna ska kunna, 
det är växterna i närmiljön som ska prioriteras.  
  
C. Teoretisk undervisning inomhus enstaka undervisningstillfällen utomhus (4,5,7) 
  

Alltså undervisa om växter och sådant är mer den traditionella undervisningen, 
korvstoppningen. Alltså det finns ju jättemånga sätt att lära sig på, alltså vad växter heter 
och det blir ju mer teoretiskt då (Lärare 7). 
 
Jag lägger inte upp undervisningen mycket med tanke på att gå ut. Utan det blir mer att 
följa de kapitel vi har böckerna (Lärare 4). 
 
Det är så luddigt. Ibland tycker jag att kraven är väldigt låga. Några för mig är två tre 
stycken, det är ju för lite (Lärare 5).  
 

Dessa lärare bedriver undervisning om arter inomhus där läroböckerna styr innehållet. 
Lärarna beskriver att de vid några enstaka tillfällen varit ute i naturen för att titta på någon 
växt. Lärarna i denna kategori tycker även de att det är svårt att uppge ett specifikt antal 
växter eleverna ska kunna. Alla tre nämner dock att minst tio är rimligt. Någon lärare i denna 
kategori uttrycker att hennes kunskaper inte är tillräckliga och att det är en bidragande faktor 
till att hon inte våga ta sig ut. 

Lärarnas uppfattningar om den optimala undervisningssituationen 
gällande arter 

Lärarna uppmanades att beskriva den optimala undervisningssituationen. Alla lärare utrycker 
på något sätt att de har brist på resurser samt för stora elevgrupper för att kunna bedriva den 
optimala undervisningen. När lärarna ska beskriva den optimala undervisningen nämner 
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samtliga att utomhusundervisning bör ingå. Lärarna har dock olika uppfattningar om hur 
mycket av undervisningen och vad som ska bedrivas utomhus respektive inomhus. De allra 
flesta säger att närmiljön är en resurs som borde användas bättre. Flera nämner att elevernas 
närmiljöer har vidgats i och med semestrar på olika orter och länder, därmed bör även 
undervisningen omfatta dessa miljöer.  
 
A. Kombination av utomhus- och inomhusundervisning (Lärare 2,4,5,7,8) 
 

Det ultimata är att man kommer ut och tittar på alla blommor framförallt. Och att man kan 
jobba med dem efteråt och kan se dess delar. /…/ det är ju roligt att se dem i verkligheten 
(Lärare 2). 
 
 Teorin går ju alltid in men jag skulle vilja ha mer praktiskt (Lärare 5). 
 

Denna kategori utmärks av att lärarna vill kombinera utomhus- och inomhusundervisning. 
Först har de beskrivit att de är ute för att samla växter för att sedan gå in och titta på dem. De 
beskriver också att arbetet inomhus ska vara teoretiskt. De skiljer också på den teoretiska och 
den praktiska undervisningen. Den teoretiska undervisningen ska ske inomhus medan den 
praktiska utomhus, enligt lärarna.  
 
B. All undervisning utomhus i närmiljön (Lärare 1, 3,10) 
  

En solig fin dag ute på en äng och plocka blommor och sitta där med hela gruppen omkring 
sig och slå upp namnen ihop. Det tror jag gör att barn liksom i en sådan miljö tar till sig 
detta. Och den upplevelsen att det är en mysig upplevelse att vara i naturen (Lärare 1). 
 
Att kunna gå ut mer att vara i naturen och ha undervisningen där och det kan man ju men det är inte 
lika. Dels vill jag att vi ska vara två vuxna när vi är med klassen och det är vi inte. Att kunna vara 
längre pass ute i skogen. Att sitta på bänkarna ute i skolskogen och ha lektionerna där. Det tror jag ger 
mer, det ger mer än att sitta i ett klassrum och rita upp på tavlan. (Lärare 10) 
 

Lärarna i denna kategori vill använda närmiljön kring skolan för att eleverna ska uppleva 
naturen och dess beståndsdelar. Genom vistelsen i naturen tror dessa lärare att eleverna får en 
mer lustfylld upplevelse och därmed lär bättre.      
 
C. All undervisning utomhus i olika naturtyper (Lärare 6, 9) 
 

Man skulle kunna ha en dag vid kusten och om vad som växer där, så att man kan se lite 
olika naturtyper, det vore något (Lärare 6). 
 
Det är bra att kunna göra lite utflykter och studiebesök så att man inte ser saker som finns 
bara här i stan. Skolskogen i all ära men även att kunna se andra sorters skogar och kanske 
även kunna åka till haven eller en sjö i alla fall (Lärare 9).   
 

Lärarna i denna kategori vill nyttja andra naturtyper än de som finns i deras närmiljö som 
exempelvis havet eller olika skogstyper.  
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i fyra delar. Vi börjar med att diskutera vår metod. 
Resultatdiskussionen som följer är indelad utifrån våra frågeställningar.  
I avsnittet med de didaktiska konsekvenserna diskuterar vi resultatet av undersökningen och 
vad de har för konsekvenser för vårt kommande arbete som lärare. Vi avslutar med att 
presentera några förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion  

Intervju såg vi som ett självklart val när det gällde att ta reda på några lärares uppfattningar 
kring artkunskapens betydelse. Efter att ha genomfört intervjuerna anser vi fortfarande att det 
var det mest lämpade verktyget för en sådan här undersökning. Vi tror att några lärare kan ha 
svarat på vissa av frågorna på ett sätt som de vanligtvis inte skulle ha gjort eftersom de kände 
till vårt syfte. Intervjufrågorna har varit öppna, alltså haft en svag struktur, vilket har inneburit 
att vi har kunnat ställa följdfrågor till respondenterna. De öppna frågorna har inneburit att vi 
har fått djupare svar och möjlighet att, med hjälp av följdfrågor, få svar på det vi efterfrågat. 
 
De lärare vi valt att intervjua har blivit tillfrågade antingen personligen eller genom e-post. 
Det var fler lärare som valde att delta i undersökningen då de tillfrågats personligen än om de 
kontaktats via e-post. Eftersom vi hade svårt att få kontakt med respondenterna började våra 
intervjuer i ett sent skede. Vi inser att arbetsgången hade underlättats om vi påbörjat 
intervjuerna tidigare. Vi har även insett att det är tidskrävande att transkribera intervjuer vilket 
i vårt fall har inneburit att fler timmar krävts för detta än vad vi ursprungligen tänkt avsätta.  
 
När vi transkriberat alla intervjuer skrev vi ut dem på färgat papper där varje färg 
representerade en lärare. Kategoriseringen underlättades av detta arbetssätt. De olikfärgade 
papprena möjliggjorde att vi kunde flytta respondenternas svar utan att förväxla dem med 
varandra. Alexandersson (1994) skriver att en utomstående bedömare kan ha stärkt validiteten 
genom att denne kategoriserat på samma sätt som oss. Eftersom vi inte har haft möjlighet att 
ha en utomstående bedömare har vi först enskilt kategoriserat svaren för att sedan se om vi 
kategoriserat på liknande sätt. De färgade papprena gjorde att vi först på egen hand kunde 
pröva oss fram och sedan tillsammans diskutera och flytta svaren till de slutliga kategorierna. 
Detta arbetsätt, tror vi, har inneburit en tidsbesparing och gett oss en bättre överblick.  

Resultatdiskussion  

I denna del kommer vi att diskutera vårt resultat och koppla det till vår teoretiska ram samt till 
tidigare forskning. Resultatdiskussionen är indelad utifrån våra frågeställningar.  

Prioriteringar i biologin och i artkunskapen 

De arbetsområden som lärarna anger att det är viktigast att undervisa om, i årskurserna fyra 
till sex, är miljön och samspelet mellan människa och natur. 
 
 När det gäller undervisningen om naturen visar vår undersökning att det är miljötänkandet 
som prioriteras i biologiundervisningen samtidigt som samtliga lärare nämner att det är viktigt 
att eleverna får undervisning om kroppen. Miljöprioriteringen skiljer sig från Bogefjord och 
Nyströms (2007) undersökning som visade på att människokroppen prioriteras. En av 
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skillnaderna mellan vår undersökning och deras är att i vår undersökning deltar lärare från 
årskurserna fyra till sex medan i deras deltar lärare i årskurs sju till nio samt några 
gymnasielärare.  
 
Resultatet i vår undersökning visar att träd är det område inom artkunskapen som prioriteras 
av lärarna, vilket stämmer väl överens med Bogefjord och Nyströms (2007) resultat. En 
anledning till att lärarna väljer att undervisa om träd kan vara den Bogefjord och Nyström 
anger, att lärarna tror att eleverna intresserar sig mer för träden än de övriga växterna. De 
kanske även anser att träden är mer tillgängliga då de syns året om. Någon lärare berättar att 
de arbetar aktivt med träden som finns runt skolan året runt. Lärarna i vår undersökning anger 
att eleverna måste få kunskap om att deras handlingar påverkar naturen, därmed anser vi att 
undervisningen leds från miljötänkandet till hållbar utveckling. Hållbar utveckling är något 
som Sjøberg (2005, s.105) menar ska ta över undervisningen om miljön. Därmed visar vår 
undersökning att skolorna har anammat Skolverkets riktlinjer. Sjøberg (2005, s.105) skriver 
att idéerna om hållbar utveckling kan leda till att styrdokumenten förändras, vilket också 
verkar vara på gång. Vi har tagit del av de nya kursplaneförslagen där hållbar utveckling ska 
behandlas i flera olika ämnen (Skolverket, 2009). Lärarna som idag arbetar med hållbar 
utveckling har ett försprång om de nya kursplanerna liknar förslagen.  

Lärarnas tolkning och realisering av kursplanemålet gällande arter 

Flertalet av lärarna i undersökningen bedriver delar av sin undervisning gällande arter 
utomhus. Lärarna nämner dock att detta sker mer sällan jämfört med inomhusundervisning. 
Nyberg (2008) menar att en orsak till varför lärarna drar sig för att ha undervisning om växter 
utomhus beror på lärarnas okunskap. Detta stämmer överens med vad några lärare uttrycker. 
De drar sig för att ta med eleverna ut och bedriva undervisning om växter där på grund av 
osäkerhet. Denna rör inte bara kunskapen om växterna utan lärarna har även blivit rädda för 
att vistas i naturen med allt för stora elevgrupper. Vi minns själva hur vi lekte i naturen som 
barn och fick möjlighet att upptäcka den på egen hand, något som dagens barn går miste om 
på grund av säkerhetstänkandet enligt Bebbington (2005). Om eleverna inte får vistas i 
naturen och upptäcka den på egen hand går de miste om en viktig lärandesituation. När 
eleverna vistas i naturen upptäcker de den variation av växter som finns där. Börjar eleverna 
sedan att upptäcka att växterna ser olika ut väcks förhoppningsvis ett intresse hos dem att lära 
sig vad de heter samt något om dem. Vi frågade även lärarna hur många växter, de ansåg, 
eleverna borde ha kännedom om för att, enligt dras uppfattning, ha uppnått målet. Svaren blev 
väldigt spridda i fråga om antal. Vissa lärare ansåg att ett tiotal räckte medan andra lärare 
ansåg att ett femtiotal inte var orimligt. De arter som lärarna undervisade mest om var träden 
och de flesta ansåg att eleverna skulle kunna känna igen och namnge de vanligaste träden. 
Lärarna beskriver att de prioriterar träden då de ska bedriva undervisning om arter. Valet 
beror enligt lärarna på att träden oftast är lätta att hitta, ytterligare en orsak att lärarna väljer 
träd kan bero på att eleverna kan urskilja dem året om trots olika skepnader.  

Lärarnas uppfattningar om elevernas förkunskaper 

De lärare i vår undersökning som arbetat i skolan under en längre tid har alla förutom en sett 
en försämring av elevernas kunskaper gällande växter. Två av lärarna har även en längre tid 
arbetat som förskollärare och säger att elevernas kunskaper om växternas namn är bättre i 
förskolan och att kunskaperna försvinner med åren. De nämner också att eleverna i förskolan, 
förskoleklass och i årskurs ett till tre oftare är ute i naturen med en lärare. Lärarna säger att 
allt mer av undervisningen flyttas inomhus ju äldre eleverna blir. Bebbington (2005) belyser 
att eleverna lär sig genom erfarenheter och inte genom den undervisningen som sker i skolan. 
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Vi anser att eleverna behöver få möjlighet att urskilja arterna i deras naturliga miljö samtidigt 
som de ser den variation av arter som förekommer. Om eleverna får vana att vistas i naturen 
anser vi att deras kunskaper om naturen kommer att öka, något som Birchenoughs (2002) 
undersökning visar. Lärare i vår undersökning förklarar att de tror att kunskaperna sjunker på 
grund av att leken blir mer stillasittande och de vuxna inte tar sig tid att vara ute i naturen med 
sina barn, det är lättare att bara sätta dem framför en TV eller en dator. Det spelar ingen roll 
om barnen spelar pedagogiska spel de måste ut i naturen och uppleva arterna för att ett 
lärande ska ske.  
 
Vi funderar på hur det kommer sig att lärarna har uppfattningen av att elever i förskolan har 
större kunskap om växternas namn än elever som går i årskurs fyra till sex. Vi funderar på om 
undervisningen ser likadan ut på förskolan som i grundskolan. Resultatet i vår undersökning 
visar att lärarna uttrycker att undervisningen blir mer teoretisk ju äldre eleverna blir. Detta 
innebär eleverna, genom lärarnas val av undervisningsmetod, blir distanserade från naturen. 
Detta kan vara orsaken till den utbredda biologiska analfabetismen som Magntorn och 
Magntorn (2004) samt Balmford et al. (2002) oroar sig för. Om eleverna blir distanserade från 
naturen finns det en risk att de inte värnar om den på samma sätt som de annars skulle ha 
gjort. 
 
Vår undersökning visar att många lärare väljer att uppmärksamma växter då de är ute med 
klassen i andra syften istället för tvärtom, att uppmärksamma andra saker när de är ute och lär 
om växter. Att lärarna väljer det första sättet kan bero på rädsla och okunskap om växter och 
att de inte tror att de klarar av att ha undervisning om växter ett längre pass utomhus. Vi 
funderar på om undervisningen om växter avstannar ju äldre eleverna blir. Vi funderar även 
på om det kan bero på att undervisningen om växter har samma innehåll under hela 
grundskolan.  

Den optimala undervisningssituationen 

Lärarna beskriver den optimala undervisningssituationen på liknande sätt där den autentiska 
naturen alltid är närvarande på något sätt. De menar att lärande sker på bästa sätt om eleverna 
får vistas tillsammans med lärandeobjektet, i detta fall växter. Den fenomenografiska synen 
på lärandet handlar om att tingen ska kunna urskiljas från helheten för det ska uppstå ett 
lärande (Marton & Booth, 2000). Tanken att utomhusundervisning stärker elevernas 
kunskaper stämmer väl överens med Magntorns (2007) idéer om att utomhusmiljön stimulerar 
till ett lärande. Många lärare talar om att de har en skolskog4 som de skulle vilja använda mer 
frekvent. Lärarna ser skolskogen som en möjlighet för eleverna att se växterna i sin naturliga 
växtmiljö. Deras utsagor om den optimala undervisningssituationen stämmer väl överens med 
Ansel (2009) som beskriver fördelarna med att följa växterna under alla årstider. Elevernas 
närmiljö vidgas från att gälla det som finns nära hemmet till att omfatta miljön nära 
sommarstugan. Vissa elever reser utomlands regelbundet och återkommer till samma plats år 
efter år. Detta menar lärarna att de måste ta hänsyn till i undervisningen och beskriver därmed 
att elevernas närmiljö har vidgats. Vissa lärare beskriver att undervisningen om arter inte 
endast bör ske i elevernas absoluta närmiljö utan vidgas. Magntorn uttrycker att bristen på 
exkursioner i skolan leder till att eleverna inte känner igen växterna i dess rätta miljö. 
 

                                                 
4En skolskog en del i en skog som skolan har fått tillåtelse att disponera, för undervisning, av markägaren. 
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Vi anser att det är konstigt att undervisning om växter till största delen bedrivs inomhus när 
samtliga lärare beskriver utomhusundervisningen som en del av den optimala undervisnings-
situationen. Eleverna lär sig bättre då de får se föremålen i deras rätta miljö. Om eleverna ska 
lära om arter måste eleverna vara i den miljö där arterna finns eftersom urskiljning, 
samtidighet och variation är en förutsättning för lärande (Marton & Booth, 2000). Utomhus 
kan arten urskiljas samtidigt som variationen är synlig och därmed bör undervisningen 
bedrivas där enligt oss.  

Slutsats 

Vi har i vår undersökning kommit fram till, utifrån de svar som vi erhållit i våra intervjuer, att 
lärarna anser att artkunskapen är en viktig del i skola och samhälle. Flera lärare i vår 
undersökning har angivit att artkunskapen är en del av allmänbildningen och menar liksom 
Linné att vi blir mer benägna att värna om vår natur om vi känner till något om den. Trots att 
lärarna anser att artkunskapen är en viktig del av skolan och samhället väljs detta bort till 
förmån för andra ämnen. Lärarna anger att miljön och människans samspel med naturen är 
viktigast att prioritera för att eleverna ska få en helhetssyn på naturen. När det gäller vilka 
arter som prioriteras väljer lärarna att främst arbeta med träd, då de är lättare att urskilja året 
om. Enligt lärarnas utsagor följer de styrdokumentens riktlinjer men vi anser att lärarna måste 
arbeta mer utomhus där eleverna får möjlighet att erfara växterna i dess rätta miljö. 
Undervisningen som bedrivs idag är till största del teoretisk samtidigt som lärarna anger att 
den optimala undervisningsmiljön om växter är utomhus. Lärarnas ovilja att vistas ute beror 
på elevgruppernas storlek, schematekniska problem, resurser och okunskap. Eleverna måste få 
se att alla blå blommor inte är av samma art. Eleverna måste få tillfälle att se variationen av 
blå blommor samtidigt som en specifik art urskiljs. Detta arbetsätt, anser vi, möjliggör att fler 
elever når målet. Elevernas kunskaper har enligt flera lärare i vår undersökning försämras de 
sista åren vilket kan höra ihop med att eleverna vistas mer sällan i naturen.  

Didaktiska konsekvenser  

Under undersökningens gång har vi funderat över hur vi själva motiverar att eleverna ska lära 
sig arterna. En motivering styrks av kursplanemålet kunna känna igen och namnge några 

vanligt förekommande växter, djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras 

krav på livsmiljö (Skolverket, 2008, s.55) vilket är ett mål att uppnå i årskurs fem. Andra 
styrdokument som stryker undervisning om arter är Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) 
där vi kan läsa om att skolan ska arbeta för en hållbar utveckling. Vi anser att undervisningen 
gällande växter delvis måste ske utomhus för att eleverna ska se växterna i sin rätta miljö. 
Eleverna måste få uppleva naturen, lukta, känna och höra på naturen under hela sin skolgång. 
Marton och Booth (2000, s.112) beskriver att lärandet måste ske i ett sammanhang och detta 
vill vi ta vara på. Vi vill motivera vår undervisning med att lärandet sker bäst om eleverna får 
se lärandeobjektet i ett sammanhang. Vi som lärare kan inte påtvinga ett lärande hos eleverna 
och eleverna kan inte på egen hand konstruera kunskaper. Lärandet om omvärlden sker när en 
elev samspelar med den samtidigt som omvärlden samspelar med eleven. Omvärlden 
förändras kontinuerligt samtidigt som elevens kunskaper utvecklas (Marton & Booth, 2000, 
s.30).  
 
Utevistelser ska inte, enligt oss, enbart vara friluftsdagar utan även andra undervisnings-
tillfällen med klara mål. Syftet med undervisningen, vad och hur, måste vara klart både för 
oss som lärare och för eleverna. Det är viktigt att vara tydlig med vad som ska läras och hur 
det ska läras samt varför det ska läras. 
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Vi anser, liksom lärarna i undersökningen, samt Sjøberg (2005), att artkunskapen är en del av 
vår allmänbildning. Naturligtvis är vi färgade av vår utbildning men vi anser att om vi kan 
prata om våra växter och benämna dem med deras rätta namn är det lättare att diskutera olika 
företeelser i naturen, exempelvis ekosystem.  

Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom flera lärare, som vi intervjuat, framhåller att den optimala undervisningssituationen 
bedrivs utomhus hade det varit intressant att få belägg för detta. För att undersöka om detta 
stämmer skulle en learning study, där lärandeobjektet är vårväxter, kunna genomföras. En 
learning study innebär att ett lärandeobjekt presenteras på olika sätt vid olika tillfällen. Först 
genomförs en lektion som sedan utvärderas och de kritiska aspekterna urskiljs. Lektionen, 
som genomförs i samma eller i en annan klass, förändras sedan i samspråk mellan forskare 
och lärare. När learning studien är slutförd kan utvärderingen visa vid vilken lektion eleverna 
utvecklades mest förståelse för lärande objektet (Gustavsson & Wernberg, 2006, s.47).  
 
Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är en longitudinell forskning, lik den Helldén 
(2000) genomfört om elevers kunskaper om ekologiska processer. Det skulle vara intressant 
att se om elevers kunskaper förändras under deras skolgång. Vissa lärare i undersökningen har 
uttryckt att eleverna har bättre kunskaper om växters namn under förskoletiden då mycket tid 
spenderas utomhus, därför skulle det vara intressant att undersöka detta.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  

1. Berätta om din utbildning och ditt arbete som lärare. 

2. Berätta om ditt förhållande till naturen som barn och vuxen. 

- Känner du dig säker på växters namn? 

- Om du är osäker på en växt hur gör du för att få reda på dess namn och annan 

information? 

3. Vilka ämnesområden inom biologi anser du är av största vikt att behandla? Vad styr 
ditt val? 

4. Hur ser din biologiundervisning ut? 

5. Hur ser din undervisning ut när det gäller växter? 

6. Anser du det viktigt med artkunskapen i skolan och resten av samhället? Motivera.  

- Varför anser du att eleverna bör lära sig om växter? 

- Varför anser du att eleverna inte bör lära sig om växter? 

7. Hur tolkar du kursplanemålet ”känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, 

djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö.” 

– Vilka växter anser du eleverna bör känna till i slutet av år 5? 

8. Anser du att elevernas förkunskaper om växter har förändrats under din tid som lärare? 

9. Om du skulle beskriva den optimala undervisningssituationen gällande växtkunskap, 
hur skulle den då se ut? (varför skulle den se ut så?) 

10. Finns det något ytterligare du vill tillägga? 

 


