
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  
  
  

BETYDELSEN AV 
UTOMHUSUNDERVISNING 

OM BIOLOGISK MÅNGFALD  
– FÖR LÄRARSTUDENTERS FRAMTIDA 

YRKESAGERANDE FÖR EKOLOGISK HÅLLBAR 
UTVECKLING 

  

 
  
  
 
  
  
  
  
 
 

 
 

 

Avancerad nivå 
Pedagogiskt arbete 

  
Elinor Gustavsson 

Ida Hallberg 
 
 

2019-LÄR4-6-A42 
  



 
 

 
 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans 4-6 
Svensk titel: Betydelsen av utomhusundervisning om biologisk mångfald – för 
lärarstudenters framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar utveckling 
Engelsk titel: The meaning of outdoor education about biodiversity – student teachers future 
actions to ecological sustainability  
Utgivningsår: 2019 
Författare: Elinor Gustavsson & Ida Hallberg  
Handledare: Jan-Erik Svensson 
Examinator: Catrine Brödje 
Nyckelord: ekologisk hållbar utveckling, biologisk mångfald, utomhusundervisning, 
lärarstudenter, lärarutbildning, naturvetenskap 
__________________________________________________________________________ 
Tidigare forskning, exempelvis James och Williams (2016), visar att utomhusundervisning kan 
bidra till ökad förståelse för naturen och dess resurser. Biologisk mångfald och ekologisk 
hållbar utveckling är två viktiga begrepp i dagens samhälle, då klimathotet och minskningen 
av biologisk mångfald är ett faktum. Däremot saknas forskning om lärarstudenters syn och 
agerande för undervisning om ekologisk hållbar utveckling, vilket denna studie undersöker. 
Studien tar sin utgångspunkt i internationell forskning och i progressiva pedagogiken och 
pragmatismen.  
 
Examensarbetet syftar till att undersöka hur lärarstudenter anser att lärarutbildningens 
utomhusundervisning kommer att påverka deras framtida yrkesroll. Endast lärarstudenter som 
läser till grundlärare med inriktning mot årskurs 4 - 6 och som läst en kurs i naturvetenskap 
deltar. Både en enkätundersökning och intervjuer används för datainsamling. Lärarstudenterna 
kommer från fyra högskolor i Västsverige och samtliga går samma termin i sin utbildning. För 
att uppnå syftet utgår arbetet från följande frågeställning: Hur anser lärarstudenter, i 
Västsverige, att utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald, på lärarutbildningen, 
bidrar till deras framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar utveckling?  
 
Studien består av 39 enkätsvar och tre intervjuer, genomförda med lärarstudenter. Intervjuerna 
och enkäten analyserades individuellt genom kodning av intervjuer och enkätens öppna frågor 
samt genom en analys av slutna frågor i statistikprogrammet SPSS. Bortfallet av enkätsvar var 
försumbart Studiens teoretiska ramverk var en del av analysmetoderna och fanns med under 
hela arbetet.  
 
Intervjuerna och enkätundersökningen bidrog till fördjupade kunskaper om lärarstudenters 
framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar utveckling. Lärarstudenterna visade sig positiva 
till undervisning i utomhusmiljöer och hävdade att det var viktigt för eleverna att förstå 
konsekvenserna av vårt handlande gentemot naturen. Samtliga visade på didaktiska kunskaper, 
från utbildningen, som är direkt överförbara till deras framtida elever i agerandet för ekologisk 
hållbar utveckling.  
 
Tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk visar att aktiviteter i utomhusmiljöer, där 
eleverna får använda flera sinnen, bidrar till ökade kunskaper och medvetenhet om naturen. 
Lärarstudenterna ansåg att ekologisk hållbar utveckling är bland det viktigaste vi kan undervisa 
om idag, liksom att ge eleverna verktyg för att kunna främja den ekologiskt hållbara 
utvecklingen. Slutsatsen är att utomhusundervisning, för lärande om biologisk mångfald, har 
en till övervägande del positiv effekt på lärarstudenters framtida yrkesagerande för ekologisk 
hållbar utveckling.  
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Förord 
Denna studie har varit krävande och stressfylld, men också väldigt rolig och lärorik. Den har 
för oss bidragit till nya infallsvinklar och mer förståelse för vår framtida roll som lärare. Studien 
hade inte varit möjlig utan de medverkande respondenterna, våra kurskamrater som 
medverkande under pilotstudien och framförallt vår handledare, Jan-Erik Svensson. Han har 
inte bara pushat oss till vårt yttersta utan också funnits med som stöd och hjälp längs med hela 
arbetsprocessen. Arbetet är genomfört via fysiska träffar på Högskolan i Borås och samtliga 
delar är skrivna och bearbetade tillsammans. Trots vilda diskussioner och stunder av missnöje 
vill vi även rikta ett tack till varandra, utan varandra hade denna studie inte varit möjlig. Vår 
förhoppning är att denna studie ska bidra till en större förståelse för vad vi, som framtida lärare, 
har för påverkan på de framtida generationerna och hur vårt framtida yrkesagerande kan bidra 
till främjande av ekologisk hållbar utveckling.  
 
Elinor Gustavsson & Ida Hallberg  
Borås 2019 
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1. Inledning  
Antalet arter av djur och växter på jorden minskar och arbetet för att motverka minskningen 
sker på flera sätt. År 2015 upprättade FN 17 globala hållbarhetsmål där nödvändigheten att 
minska framtida förluster av arter beskrivs i FN:s 15:e mål. Målet verkar för att människor ska 
“skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka 
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten 
av biologisk mångfald” (United Nations Development Programme 2018). Med begreppet 
biologisk mångfald avses den variation av gener, arter och ekosystem som finns på jorden. Det 
antal arter som finns idag är ett resultat av flera hundra miljoner års evolution och ett arbete för 
att bevara den biologiska mångfalden bör ske på både nationell och internationell nivå 
(Miljödepartementet 2010). 
 
Kursplanen för biologi i grundskolan belyser hur eleverna, genom undervisning, ska ges 
möjligheter att ställa frågor om naturen utifrån egna erfarenheter och upplevelser (Skolverket 
2017). Vidare beskrivs, i det centrala innehållet för årskurs 4-6, hur eleverna, genom 
undervisning, ska förstå människans beroende av och påverkan på naturen samt innebörden av 
detta i förhållande till hållbar utveckling. Arbete med biologisk mångfald är också en del av det 
centrala innehållet och beskrivs där som att eleverna ska identifiera arter samt lära sig om 
sambanden mellan organismer och deras livsmiljö. Vidare beskrivs dessutom några metoder 
och arbetssätt, vilket bland annat innefattar fältstudier, som utomhusundervisning kan vara ett 
svar på (Skolverket 2017).  
 
Tidigare forskning har visat att utomhusundervisning har betydelse för lärande om biologisk 
mångfald (Palmberg et al. 2015). Forskare är eniga om att en varierad undervisning där eleverna 
själva får arbeta med flera sinnen har en positiv effekt på kunskapsutvecklingen. Palmberg et 
al. (2015) visar även hur lärarstudenter känner av denna effekt genom utomhusundervisning. 
Deras studie visar att lärarstudenter föredrar att lära sig om biologisk mångfald genom 
utomhusundervisning, vilket antyder att lärarstudenterna även kan få en mer positiv uppfattning 
om hållbar utveckling genom denna undervisningsform. 
 
I en tidigare genomförd kunskapsöversikt (jfr Gustavsson & Hallberg) kartlades elva 
vetenskapliga artiklar, av vilka sex visade på en relation mellan utomhusundervisning för 
lärande om biologisk mångfald och hållbar utveckling, vilket dock inte analyserades i studierna. 
Vid ytterligare eftersökningar inför detta arbete har ingen artikel tidigare, vad vi kan finna, haft 
fokus på relationen mellan lärande om biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling, 
utan då enbart nämnt att det kan finnas ett samband mellan dessa. En av de artiklar som nämnt 
relationen visar att elever, genom denna typ av undervisning, slutar slänga skräp, döda djur och 
förstöra deras bon samt fått en förståelse för hur deras agerande kan påverka den hållbara 
utvecklingen (Lindemann-Matthies 2006). Forskning visar att en förståelse för ekologisk 
hållbar utveckling och dess relation till biologisk mångfald är bristfällig, däremot har det 
forskats mer om detta under de senaste åren, vilket bidragit till ökad förståelse från allmänheten 
(Pascual et al. 2017).  
 
Enligt Skolverket (2017) har lärare som uppgift att utbilda sina elever till framtida demokratiska 
samhällsmedborgare samt ge dem den kunskap som behövs för att visa respekt för den 
gemensamma miljön. Lärarstudenter är den framtida generationens lärare, vilket innebär att 
detta kommer att bli deras uppdrag. Därför vill vi undersöka hur lärande om biologisk mångfald, 
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i utomhusmiljöer, kan påverka lärarstudenter i deras framtida yrkesagerande för ekologisk 
hållbar utveckling.  

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Examensarbetet syftar till att undersöka hur lärarstudenter anser att lärarutbildningens 
utomhusundervisning kommer att påverka deras framtida yrkesroll. Endast lärarstudenter som 
läser till grundlärare med inriktning mot årskurs 4 - 6 och som läst en kurs i naturvetenskap 
deltar. Både en enkätundersökning och intervjuer används för datainsamling. Lärarstudenterna 
kommer från fyra högskolor i Västsverige och samtliga går samma termin i sin utbildning. För 
att uppnå syftet utgår arbetet från följande frågeställning: 
 

● Hur anser lärarstudenter, i Västsverige, att utomhusundervisning för lärande om 
biologisk mångfald, på lärarutbildningen, bidrar till deras framtida yrkesagerande för 
ekologisk hållbar utveckling?  
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2. Tidigare forskning 
I en tidigare genomförd kunskapsöversikt sammanställdes befintlig forskning gällande 
utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald (Gustavsson & Hallberg 2019). Den 
tidigare forskningen visar på en mängd aspekter som bör uppmärksammas för att synliggöra 
den forskning som redan genomförts samt anledningen till valet av ämne för detta 
examensarbete.  

2.1 Utomhusundervisning 
Tidigare forskning om utomhusundervisning har visat positiva effekter av att elever undervisas 
på detta sätt, men det finns också svårigheter med denna undervisningsmetod. James och 
Williams’ (2016) undersökning visar att eleverna var mycket positiva till utomhusundervisning. 
Aktiviteter som möjliggjorde för eleverna att använda alla sinnen bidrog till att de lättare kom 
ihåg vad de lärt sig.  
 
Klassisk undervisning inomhus kan leda till problem för många elever som inte är anpassade 
för denna typ av undervisning, då de inte känner sig bekväma eller har tillräckligt med 
kunskaper för att passa in. Utomhusaktiviteterna i James och Williams’ (2016) studie 
möjliggjorde för dessa elever att utforska en annan typ av undervisningsform, vilket visade sig 
ge positiva effekter. Elever som har svårt att anpassa sig inomhus visade sig ta den ledande 
rollen i utomhusundervisning och visade på stora kunskaper gällande kognitiva färdigheter.  
 
James och Williams (2016) visar på utomhusundervisningens betydelse för elever, som i det 
vardagliga livet befinner sig inomhus den största delen av dagen. Eleverna känner en oro och 
rädsla för att vara utomhus bland växter och djur som de inte känner igen. 
Utomhusundervisningen i studien gav dessa elever möjlighet att träda ur sin trygghetszon och 
testa nya saker, vilket bidrog till att eleverna upptäckte glädjen med det utomhusmiljöerna kan 
ge dem.  
 
Utomhusaktiviteterna i James och Williams’ (2016) studie gav eleverna möjlighet att vara 
aktiva och undersöka den omringande miljön de befann sig i. Utomhusundervisningen var 
betydelsefull för alla elever då den gav dem variation till den vanliga klassrumsundervisningen 
och byggde upp en självkänsla hos dem. Undervisningen reducerade dessutom rädslan och 
oförståelsen för naturen, vilket visar på utomhusundervisningens betydelse för eleverna.  
 
Palavan, Cicek & Atabay (2016) beskriver att elever i åldrarna sex till 12 år behöver en varierad 
undervisningsmetod, då det inte är effektivt att låta dem undervisas i klassrummet hela dagen. 
Vidare beskrivs hur eleverna behöver få möjlighet till interaktion med omgivningen i 
inlärningsprocessen och genom utomhusundervisning skapas en lugn och avslappnad miljö för 
dem. Dessutom beskriver den tidigare forskningen betydelsen av att låta eleverna vara socialt 
aktiva i undervisningen och att ett av undervisningens viktigaste element är naturen. 
Utomhusundervisning bidrar även till att eleverna befäster kunskaper och minnen. 
Utomhusaktiviteterna är även betydelsefulla och relevanta för elevernas vardagliga liv 
(Palavan, Cicek & Atabay 2016). 
 
Tidigare forskning har fastställt en del svårigheter med utomhusundervisning och i många fall 
är det lärare som ser hinder med undervisningsformen. Barriärer som bland annat rädsla för 
elevernas säkerhet och lärarnas okunskap i utomhusundervisning leder till att lärare inte tar med 
sig eleverna ut i naturen (Dillon et al. 2006). Ytterligare en svårighet är problematiken med 
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stora klasser och tidsbristen, som bidrar till att lärare hellre bedriver inomhusundervisning. 
Lärare anser att det tar mycket energi och tid att planera och genomföra utomhusundervisning. 
Det finns även en rädsla för att eleverna inte följer läroplanen i utomhusaktiviteter och ser 
därmed ett hinder i att lärare måste följa denna. Svårigheterna kan dock reduceras med enkla 
hjälpmedel genom att bland annat implementera utomhusundervisning i läroplanen och 
dessutom ta in föräldrar, volontärer eller resurser då dessa aktiviteter ska genomföras. På så vis 
minskas rädslan för att ta med stora klasser ut i naturen (Palavan, Cicek & Atabay 2016).  
 
Ytterligare svårigheter kan kopplas till de kostnader som uppstår när klasser ska förflytta sig 
för att utforska utomhusmiljöer eller för att skapa ett givande utomhusklassrum. Eick, 
Tatarchuk & Anderson (2013) visar dock på att utomhusundervisning kan berika eleverna med 
ny kunskap genom att använda närliggande omgivning, men det krävs planering som syftar till 
att ge eleverna den rätta kunskap som kursplanen avser. Utöver noga planerade aktiviteter visar 
Dillon et al. (2006) att undervisningen dessutom behöver genomföras med eftertanke och det 
kan även vara fördelaktigt att sammanfatta vad som lärts in efter aktiviteterna.  
 
Vidare pekar Eick, Tatarchuk & Anderson (2013) på de positiva effekterna som 
utomhusundervisning för med sig, då eleverna fått mer kunskaper gällande både naturkunskap 
och läsning. Inlärningsmiljöer kan bildas vart som helst och de ger variation till klassrummet, 
vilket kan bidra till nya, gedigna kunskaper för eleverna. Ytterligare visar forskningen på att 
utomhusundervisning kan bidra med kunskaper som kan underlätta elevernas vardag i 
klassrummet. Undervisningsformen medför betydande kompetenser som eleverna med fördel 
kan använda i den vanliga inomhusundervisningen. Dessutom minns eleverna 
utomhusaktiviteterna, som genomfördes i skolan, under en mycket lång tid efter att de slutat 
skolan (Dillon et al. 2006).  

2.2 Lärande om biologisk mångfald  
Biologisk mångfald är viktigt för samhället och många politiska frågor har väckts gällande detta 
område. Biologisk mångfald är definierat som mångfalden av allt levande och innefattar 
variation av gener, arter och ekosystem. För att undervisa om biologisk mångfald behöver 
elever ha möjlighet att förstå vad läraren pratar om. Många vetenskapliga begrepp är dock 
komplexa och svårförklarade i vardagligt språk, därför är det extra viktigt för lärare att ha 
tillräckligt med kunskap för att översätta dessa begrepp så att eleverna förstår vad biologisk 
mångfald innebär (Meinard & Quétier 2013). Genom att gå utanför klassrummet kan elever och 
lärare uppleva och undersöka naturen med naturligt material. Meinard och Quétier (2013) visar 
på lärande ur ett pragmatiskt perspektiv och hänvisar då till vikten av att upptäcka och uppleva 
för att lära samt ha en kunnig ledare som kan hänvisa till objekten som ska utforskas och även 
kunna förklara detta. Genom att uppleva och få förklaring kan ny fakta sedan refereras tillbaka 
till upplevda händelser och dessutom förstås bättre.  
 
Det finns även ett antal svårigheter med utomhusundervisning för lärande om biologisk 
mångfald. Detta kan ses i Jeronen, Palmberg & Yli-Panula (2016) som belyser hur lärare känner 
en viss rädsla för genomförandet av denna typ av undervisning, då främst med fokus på 
avsaknad av kunskap. Okunskap kan bero på att det saknas intresse och engagemang hos lärarna 
gällande biologisk mångfald (Palmberg et al. 2015). Samtidigt som svårigheter med 
genomförandet av denna typ av undervisning visas så belyser forskningen även ett antal positiva 
aspekter. Yucel och Ozkan (2015) belyser att elever, som får lära sig om biologisk mångfald 
utomhus, får en ökad medvetenhet om hållbar utveckling. 
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I många år har forskare, exempelvis Sánchez-Bayo och Wyckhuys (2019) varit oroliga över 
förlusten av biologisk mångfald och ganska nyligen hördes även röster om hur insekter 
påverkas. En forskningsöversikt som publicerades den 23 januari 2019 visar på hur förlusten 
av just insekter påverkar vår planet (Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019). Studien visar att 
förlusten av insekter är mycket större än den förlust man kan se hos exempelvis fåglar och 
växter, vilket kan bidra till stora negativa effekter på världens ekosystem. I de länder som ingick 
i studien visade det sig att hälften av alla insekter minskar och en tredjedel hotas av utrotning 
(Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019). Studien visar även på hur vi människor kan minska denna 
effekt genom att bygga upp och göra iordning nya habitat samt att minska kemikalier i 
omgivningen. Sánchez-Bayo och Wyckhuys (2019) menar att det är av stor vikt att minska 
förstörelse av regnskogar, våtmarker och liknande för att bevara den mångfald som finns.  
 
Palmberg et al. (2015) har undersökt lärarstudenters kunskaper inom biologisk mångfald och 
visar bristfällig kunskap hos en majoritet av deltagarna. Många av deltagarna visar däremot ett 
intresse för naturen och har fått ökad medvetenhet om biologisk mångfald genom kurser på 
högskolan. Samtidigt som många lärarstudenter i undersökningen visar på bristfälliga 
kunskaper, tyder många genomförda studier på att även lärare anser sig ha bristfälliga 
kunskaper gällande biologisk mångfald. De belyser även de ovan nämnda svårigheterna med 
utomhusundervisning. En senare studie skriven av Palmberg et al. (2018) belyser att många 
lärarstudenters syn på djur och växter ofta grundas i en känslomässig aspekt. Några av 
lärarstudenterna har svårt att förstå vad biologisk mångfald innebär men de anser ändå att det 
är viktigt för en hållbar utveckling.  
 
I en studie genomförd av Helldén och Helldén (2008) redovisas några intervjuer som 
genomfördes när studiens deltagare var 12 respektive 14 år gamla. Studien visar att många 
elever lär sig bäst genom att spendera tid utomhus och några refererar till promenader eller 
arbete utomhus med sina föräldrar. Gemensamt för samtliga är att många elever själva hävdar 
att de lärt sig mycket med anledning av att de spenderat tid utomhus och fick lära sig av någon 
som delade med sig av sina kunskaper. De elever som lyckades bäst i att sätta namn på samt 
förklara växter, var de elever som hade spenderat mycket tid utomhus men som också hade en 
känslomässig koppling till naturen (Helldén & Helldén 2008). 

2.3 Lärande om ekologisk hållbar utveckling 
Det mänskliga fotavtrycket på vår planet fortsätter att öka och har oförutsägbar påverkan på 
nutida och framtida generationer. Denna ökning påverkar jorden på olika sätt och ekosystemen 
är en av alla jordens resurser som tar skada. Den synliga växthuseffekten påverkar ekosystemen 
och den biologiska mångfalden. Arbete för bevarande av jordens resurser sker, men inte i den 
utsträckning som behövs. De arbeten som pågår är ofta platsbaserade, men många människor 
är inte medvetna om hur vi påverkar övriga delar av världen. Även om vi arbetar för att 
exempelvis bevara korallreven så ökar fiskandet och utrotningen av olika arter på andra ställen, 
eller om vi skyddar vår egen biologiska mångfald men regnskog fortfarande skördas, påverkas 
klimatet över hela världen. Pascual et al. (2017) har visat på ett tydligt samband mellan 
biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. 
 
Genom historien har mänskligheten ställts mot klimatförändringar på både nationell- och 
internationell nivå och företag har vuxit sig större och större sedan mitten av 00-talet. Denna 
ökning har lett till att den holocena epok vi har levt i, inte längre ser likadan ut. Vi kan inte 
längre känna oss säkra på att vår planet kan stötta alla mänskliga aktiviteter, vilket leder till att 
en ny geologisk epok har föreslagits, den antropocena epoken (Steffen et al. 2015). Förslaget 



 
 

6 
 

om den antropocena epoken kom med anledning av att människor påverkar naturen i den 
utsträckningen att den förstörs, vilket kan leda till att de mänskliga aktiviteterna inte kan fortgå 
(Steffen et al. 2015). För att undvika detta har planetära gränser etablerats för att kunna visa på 
när vår planet är i fara. Steffen et al. (2015) menar att dessa planetära gränser innefattar bland 
annat biologisk mångfald och ekosystem och de är indelade i en säker zon och en farlig zon. 
Mellan dessa ligger en tröskel, när tröskeln har passerats är det ett varningstecken för att 
påverkan på vår planet har blivit för stor. Ekosystemen är en del av dem planetära gränserna 
och verkar för att planeten ska klara sig trots förändringar i klimat och atmosfär, de måste alltså 
fortsätta fungera för att vi människor ska överleva (Steffen et al. 2015).  
 
Lindemann-Matthies (2006) visar hur elever som genomför utomhusundervisning lär sig att 
tackla problem i sin miljö och de får därmed en ökad medvetenhet om hållbar utveckling. 
Lindemann-Matthies (2006) visar hur upplockande av skräp och skyddande av djur samt 
förståelsen för sin omgivning ökar hos eleverna. De får en större förståelse för vad naturen har 
att erbjuda och hur de ska ta hand om sin natur för att den ska kunna fortsätta generera de 
resurser som behövs. Vidare beskriver hon hur undervisning i närmiljö ökar medvetenheten för 
naturens påverkan på oss samt vår påverkan på naturen, vilket är av vikt i skolorna i den värld 
vi lever i idag.  
 
Palmberg et al. (2018) beskriver lärarstudenters förståelse för biologisk mångfald och hållbar 
utveckling. Många av de deltagande lärarstudenterna ser naturen som rogivande och 
fascinerande, men visade dock på en avsaknad av förståelse för hur den biologiska mångfalden 
påverkar hållbar utveckling. Studien belyser även hur lärarstudenter ser på artidentifikationens 
betydelse och många har då angett att det i dagens läge inte spelar någon större roll då 
människans liv inte avgörs på grund av det. Vidare skriver Palmberg et al. (2018) hur många 
lärarstudenter menar att artidentifikation inte behövs, med anledning av att internet kan ta reda 
på allting åt oss idag. Däremot menade andra lärarstudenter att det är viktigt och de känner att 
artidentifikation skulle hjälpa dem att förstå sin egen omgivning för att uppskatta och agera mer 
för en hållbar livsstil.  
 
Cars och West (2014) skriver om hur Sverige är ett land som förespråkar ett livslångt lärande 
genom utbildning och hänvisar främst till de resultat som Sverige uppmätt enligt United Nations 
Development Programme. Sverige arbetar på en mängd sätt för att lära ut hållbar utveckling 
och då exempelvis genom “Ur & Skur” skolor där elever leker och lär utomhus oavsett väder, 
vilket har visat på positiva resultat i både utveckling och kunskaper. Vidare beskriver de 
konceptet “Grön Flagg” som för Sverige var ett svar på Eko-skolor. Målet för detta koncept är 
att elever ska utveckla möjligheten till att ta ansvar och spela en aktiv roll i arbetet för hållbar 
utveckling. Cars och West (2014) beskriver hur Grön Flagg innefattar sex olika teman som 
eleverna ska gå igenom under sina år och detta arbete sträcker sig ända från förskolan till 
högstadiet. De sex temana som finns i detta koncept är klimat och energi, konsumtion, cykler i 
naturen, livsstil och hälsa, vattenresurser samt lokal omgivning. Detta koncept gjorde att 340 
000 elever fick lära sig om hållbar utveckling och utveckla sin roll i arbetet för detta. 
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3. Teoretiskt ramverk 
John Dewey (1859 - 1959) blev under sina verksamma år en betydande person inom utbildning 
och pedagogik. Utöver akademiska studier var Dewey mycket engagerad i världen utanför 
universitet och startade därför en försöksskola tillsammans med sin fru Alice Chipman Dewey. 
Arbetet med skolan, som kom att bli den mest omtalade försöksskolan under denna tid, bidrog 
till några av Deweys mest kända pedagogiska arbeten. Dewey har, som förebild och teoretiker, 
haft stort inflytande över skolfrågor (Dewey, 2008, ss.12-13).  

3.1 Ett perspektiv på pedagogik 
Den progressiva pedagogiken grundas på John Deweys tankar och idéer, trots att det inte var 
han som myntade begreppet. Progressivismen, liksom Dewey, ser utbildningen som ett element 
för att lära eleven att leva och arbeta tillsammans med andra människor. Kreativitet, 
problemlösning och öppenhet ses som viktiga aspekter. Vidare påvisas vikten av att skolan 
förmedlar och uppmuntrar utveckling av individen och utforskning av omgivningen 
(Dimitriadis & Kamberelis 2006, s. 12). Dewey (1999, s.16) tog dock i senare skeden avstånd 
från många av progressivismens utformningar av utbildningen.  
 
Dewey (2008, s.19) såg pedagogiken och skolan som betydande delar för elevens utveckling 
och framväxt. Han ville föra skolan närmare de problem eleven träffar på i samhället och 
förespråkade därför att föra teori och praktik närmare varandra. Vidare påtalar Dewey vikten 
av att skapa ett socialt samhälle, vilket ses som pedagogikens huvudsakliga uppgift.  
 
I likhet med skapandet av ett socialt samhälle menar Dewey (2008, s.23) att pedagogik innebär 
att generationer förmedlar kunskaper, erfarenheter och värderingar till varandra och de sociala 
kunskaperna värderas högt. Kunskaperna från äldre generationer leder till att eleven får med 
sig samhällets regler, värderingar och även det språk som används i sociala sammanhang. 
Processen lärs in genom att eleven aktivt arbetar och rör sig i omgivningen genom att observera 
och experimentera. Pedagogiken finns som stöd för eleven i processen och vägledning, 
organisering och styrning är komponenter som ligger till grund inom pedagogiken. Uppgiften 
är att stödja den växande eleven i sammanhang när hen möter en omgivning som ständigt 
förändras. Att då sudda ut uppdelningen mellan teori och praktik ser därför Dewey som 
betydelsefullt inom utbildningen. Samspelet mellan elevens utbildning, upplevelse av 
omgivningen och de erfarenheter dessa medför, anses också ge kunskap åt eleven. Kunskap 
som eleven lär in i dessa samspel ger eleven förutsättningar att påverka det rådande samhället. 
Elevens behov och lärande genom praktik är tankar som får Dewey (1999, s.13) att upplevas 
som ytterst fokuserad på individen. 
 
Utbildningen i Sverige har påverkats av Dewey (2007, s.27). De inflytelserika 
undervisningsmetoderna handlar om att eleven bör få möjlighet att lära genom att erfara, att 
utföra arbete med händerna, att problem handskas med genom att arbeta med den mentala 
inställningen samt att skolan, istället för att ses som ett auditorium, ses som ett laboratorium 
med utrymme för utforskning. 

3.2 Pragmatism 
John Dewey förknippas även med pragmatismen och dess tankar på pedagogiken. Deweys 
pedagogiska texter har spridits och tolkats fritt och har därigenom bidragit till att den svenska 
utbildningen influerats av honom. Vidare har pragmatismens syn på pedagogik och utbildning 
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tillfört tankar om att elevens medverkande i lärprocessen har stor betydelse för inlärning. Eleven 
ses härigenom inte som en mottagare för undervisning utan som en deltagare (Boman, 
Ljunggren & von Wright 2007, s.15).  
 
Pragmatismen kom som en reaktion på den klassiska filosofiska traditionen som fokuserade på 
det abstrakta och otillräckliga i livet. Pragmatismen lade istället fokus på det konkreta, där 
handling och fakta ofta diskuterades. Pragmatister fokuserar dock inte direkt på det konkreta, 
utan sätter det i relation till livet och ser vilka konsekvenser som kan uppkomma (Boman, 
Ljunggren & von Wright 2007, ss.27-28). Dessutom menar pragmatister att människors 
handlingar kopplas direkt tillbaka till deras tankar och genom människors intelligens kan de 
uppnå nya erfarenheter. Människors tankar ses även som verktyg för förändring och 
verkligheten ses därav som ständigt föränderlig (Maxcy 2003, s.63). 
 
Kommunikationen ses som en central del inom pragmatismen och kommunikationen gör det 
möjligt för individer att lära. Det är i samspel med andra människor, med samma mål som en 
själv, som lärande sker och gör det möjligt för lärande. Utbildningen gör det därmed möjligt för 
eleven att delta i gemensamma aktiviteter där ett och samma mål existerar; att få uppgiften 
utförd (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, ss.53-54). Vidare menar pragmatismen att 
kommunikation och det sociala livet är betydelsefulla pelare i samhället och individens 
utveckling. Pedagogiken blir därmed beroende av kommunikation och pragmatismen vill föra 
det till didaktikens centrum för att på så sätt skapa en vändning mot det kommunikativa i den 
rådande läroplansteorin (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, s.31).  
 
Cleo Cherryholmes (1994, s.10-12) menar att pragmatiker intresserar sig för konsekvenser av 
handlande och att ordet “pragma” innebär resultat av handling. Vidare menar hon att 
konsekvenser innefattar allt och betraktats estetiskt och socialt. Pragmatism ses som lärande om 
konsekvenser av vårt handlande. Cherryholmes menar även att de erfarenheter studenter bär 
med sig, kan bidra till deras framtida undervisningsmetoder och hur de sätter upp 
utbildningsmål. 

3.3 Den teoretiska kopplingen till studien 
Vår slutsats är att utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald har starka 
kopplingar till pragmatismen och den progressiva pedagogiken då det inom de olika 
pedagogiska ramarna läggs stor vikt på det sociala. Det är i samspel med andra människor som 
det skapas möjligheter till inlärning och det är i agerandet som eleven får chansen att använda 
alla sinnen.  
 
Kreativt arbetet ser vi som betydelsefullt i utomhusundervisning för lärande om biologisk 
mångfald och att eleven får utforska och samspela i gemensamma utomhusaktiviteter är av stor 
vikt. Kopplingen mellan det teoretiska och det praktiska kommer, med hjälp av 
utomhusundervisning, att stärkas och gränsen mellan dem kommer att suddas ut. Elevernas 
vardag förs närmare dem och deras omgivning ligger till grund för lärandet. 
 
De konkreta aktiviteterna gör det möjligt för eleven att uppleva sådant som ligger eleven nära 
och det annars abstrakta och svårbegripliga kan experimenteras tillsammans med klasskamrater 
i utomhusmiljöer. Genom aktiviteterna skapas ett gemensamt mål som eleverna har intresse av 
att genomföra för att nå det slutgiltiga resultatet. Aktiviteterna bidrar dessutom till att 
pedagogiken stöttar eleven i utvecklingen genom att hen får möjlighet att lära genom att göra. 
Vidare leder denna typ av pedagogik till att eleven utforskar den närliggande omgivningen så 
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att både miljön och det sociala kan bidra till inlärning och medvetenhet för den hållbara 
utvecklingen.  
 
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur lärarstudenter anser att utomhusundervisning 
för lärande om biologisk mångfald bidrar till deras framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar 
utveckling. Utomhusundervisning utgör grunden i vår frågeställning och därför har den 
progressiva pedagogiken och pragmatismen stor betydelse för arbetet. Dessutom bidrar 
kommunikation till att eleverna delar erfarenheter med varandra. De kan på så vis förändra 
beteendet hos sig själva och andra i sin omgivning för att skapa en hållbar ekologisk framtid.  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs utformning av enkät samt intervjufrågor och studiens urvalskriterier. 
Vidare beskrivs genomförandet av enkätundersökningen och intervjuerna. Avslutningsvis 
beskrivs överväganden och åtgärder som vidtagits för att stärka studiens reliabilitet och 
validitet. 

4.1 Kombinerad metod  
Examensarbetet är baserat på en enkätundersökning bland lärarstudenter och på intervjuer av 
enskilda studenter. Det finns både fördelar och nackdelar med metoderna och för att reducera 
nackdelarna och göra fördelarna starkare, väljs, i detta examensarbete, att kombinera de båda 
metoderna (Bryman 2018 s.757; Tashakkori & Teddlie 2003, s.16). Enkätundersökningen gör 
det möjligt att finna teman och karaktäristiska drag som det sedan kan skapas ett djup till under 
intervjuer. Vidare kräver den kombinerade metoden att det genomförs två analyser då de båda 
metoderna skiljer sig från varandra. Den kvantitativa enkätundersökningen analyseras först och 
sedan genomförs analysen av intervjuerna. Dessutom diskuteras de båda metodernas resultat 
med varandra, vilket är en viktig funktion hos den kombinerade metoden (Creswell et al. 2003, 
s.210).  
 
Kvantitativa metoder, som huvuddelen av enkäten i denna studie, utgår från forskarens syn på 
enkätsvaren och undersökningen blir väldigt strukturerad och låst för respondenterna. 
Forskaren får även ett avstånd till respondenterna då de i många undersökningar aldrig träffar 
de som besvarar enkäten. Forskaren blir därmed inte involverad i respondenterna och det skapas 
därför lättare objektivitet i undersökningen. Kvantitativa metoder utsätter dessutom 
respondenterna för uppstyrda och konstlade situationer, vilket kan återspeglas i undersökningen 
(Bryman 2018, ss.487-488).  
 
Kvalitativa metoder medför att respondenterna har möjlighet att ge forskaren sin egen syn på 
det som undersöks och det är även möjligt att göra undersökningen mindre styrd. Det skapas 
dessutom en närhet till respondenterna, vilket kan ses som en fördel om forskaren vill skapa en 
relation till respondenterna för att kunna uppfatta saker och ting på samma sätt. Kvalitativa 
metoder bidrar även till att respondenterna undersöks i sina naturliga miljöer (Bryman 2018, ss. 
487-488). 
 
Den kvantitativa enkäten är utforskande och den gör det möjligt att se hur olika lärarstudenter 
ser på bland annat ekologisk hållbar utveckling. De kvalitativa intervjuerna ses istället som 
bekräftande och ger oss därför mer förståelse för enkätens statistiska resultat (Tashakkori & 
Teddlie 2003, s.15). En kombination av både enkätundersökning och intervjuer bidrar, i det här 
examensarbetet, till att både avstånd och närhet till respondenterna skapas. 
Enkätundersökningen gör det möjligt att få statistiska resultat från en stor mängd informanter 
och intervjuerna skapar möjlighet att få djupare insikt i ett fåtal av respondenterna tankar. Den 
kombinerade metoden bidrar därför till en fördjupad insikt i lärarstudenters syn på sitt framtida 
yrkesagerande. Enkäten bidrar med kunskaper om hur lärarstudenter upplever att 
lärarutbildningen varit gällande utomhusundervisning, ekologisk hållbar utveckling och 
biologisk mångfald. Genom intervjuerna får vi dessutom lärarstudenternas attityder, reaktioner 
och känslor gällande dessa aspekter. Intervjun ger även lärarstudenterna en möjlighet att 
förklara ingående om vad som bidragit till deras framtida yrkesagerande.  
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Enkäten ger examensarbetet en bredd och intervjuerna bidrar till ett djup, där det dessutom 
skapas ett socialt samspel mellan respondenterna och observanterna (Ida Hallberg och Elinor 
Gustavsson). Samtalet bidrar till kommunikation och enligt pragmatismen ger de sociala 
sammanhangen en ökad möjlighet att lära (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, ss.53-54). 
Kommunikationen som skapas mellan respondent och observant gör det möjligt att förstå 
respondentens perspektiv på det som efterfrågas. Enkäten gör det dessutom möjligt att, utan att 
ha samtalat med respondenterna, få kommunicera med ett större antal lärarstudenter. 
Examensarbetet baseras därför på både kvalitativa och kvantitativa metoder.   

4.2 Utformning av enkät 
Enkäten grundar sig på examensarbetets syfte och frågeställning där alla frågor bidrar till att 
uppfylla och besvara dessa. Enkäten utformades så att den skulle se lätt och tunn ut för att 
minska de eventuella bortfall som kan skapas genom att ha en enkät som är lång och 
svårbegriplig. Dessutom gjordes enkäten så kort som möjligt för att underlätta för 
respondenterna (Bryman 2018, s. 292) och konkreta frågor ställdes för att möjliggöra tydliga 
svar. Frågor med svarsalternativ ligger till grund för enkäten, vilket underlättar för 
respondenterna och även gör det enklare vid tolkningen av materialet (Christoffersen & 
Johannessen 2015, ss.151-152).  
 
Enkäten är ett semistrukturerat frågeformulär som utformades genom att innefatta både öppna 
och slutna frågor. Då ges möjlighet för respondenterna att även skriva egna svar och det öppnar 
dessutom upp för att få med oförutsedda reaktioner. De öppna frågorna reducerar även risken 
att leda respondenterna i en speciell riktning (Christoffersen & Johannessen 2015, s.152). 
Enkäten innehåller tre öppna frågor som är placerade i slutet. De slutna frågorna bidrar istället 
till att svaren lättare kan jämföras och det blir även enklare att analysera och bearbeta svaren. 
Slutna frågor ses dessutom som enklare att besvara och forskaren ges möjlighet att förtydliga 
en viss fråga för respondenterna (Bryman s. 316-317). Enkäten innehåller elva slutna frågor, 
vilket omfattar största delen av enkäten och de är placerade i början.  
 
Enkäten har både vertikala och horisontella svarsalternativ på de elva slutna frågorna. Dock är 
endast de frågorna som ska graderas horisontella och de resterande nio är vertikala, vilket 
tillsammans med de slutna och öppna frågornas ordningsföljd, leder till att enkäten följer en 
tydlig struktur (Bryman 2018, ss. 292-293). 
 
Utformningen av enkäten bidrog till att en checklista utformades där Brymans (2018, ss. 322-
326) olika fallgropar placerades in i tabeller. Checklistan utformades i hopp om att fallgroparna 
ska undvikas och alla frågor i enkäten genomgick därför en granskning, vilket kan ses i bilaga 
1. 
 
Efter att enkäten utformats genomfördes en pilotstudie för att upptäcka eventuella problem med 
undersökningens frågor och utformning. Enkäten duplicerades och två öppna frågor i slutet 
tillkom för att respondenterna i pilotstudien skulle få möjlighet att utvärdera enkäten och ställa 
frågor. Pilotstudien möjliggjorde för oss att bearbeta enkäten innan studiens påbörjan.  

4.3 Utformning av intervjuguide 
En intervjuprocess består av flera olika steg, som inte nödvändigtvis måste ske i följande 
ordning men som ändå finns med i processen. Första steget i processen är val av tema för att 
sedan kunna utforma en problemformulering (Dalen 2015, s.31). I en tidigare genomförd 
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kunskapsöversikt (Gustavsson & Hallberg 2019), som grundades på redan befintlig forskning, 
framkom en aspekt som sedan valdes att studeras djupare i denna studie. Denna studies syfte 
och frågeställning valdes som tema för intervjufrågor och frågorna formulerades sedan därefter.  
 
I det andra steget av intervjuprocessen valdes respondenterna ut grundat på urvalskriterierna 
nedan (Dalen 2015, s.32). En förfrågan skickades ut till fem olika högskolor, varpå de 
kontaktade personerna skickade en förfrågan till sina studenter. Samtliga respondenter är 
inkluderade i urvalskriterierna. 
 
Det tredje steget i intervjuprocessen handlar om utarbetande av en intervjuguide. Denna studies 
intervjuguide är inspirerad av Monica Dalen och Barbro Sætersdals som återfinns Monica 
Dalens bok “Intervju som metod” (2015, ss. 135-143). Intervjuguiden (bilaga 2) börjar med 
generella frågor för att få respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen, för att sedan 
fortsätta till de mer fokuserade frågorna utifrån valt tema och avslutningsvis öppnar frågorna 
upp sig igen för de avslutande svaren (Dalen 2015, s.35). Intervjun är en semistrukturerad 
intervju, vilket medför att följdfrågor får ställas och kan bidra till utförliga svar. Intervjuguiden 
består därför av ett mindre antal frågor som struktureras utifrån examensarbetets syfte och 
frågeställning (Fejes & Thornberg 2015, s.166). Intervjuguiden består av huvudfrågor och 
följdfrågor som är riktade mot huvudfrågan. Under intervjuerna kom även ytterligare frågor att 
ställas till respondenten för att svaren skulle utvecklas, vilket innebär att tre olika typer av frågor 
användes (Warren 2001, s.86). Biologisk mångfald, ekologisk hållbar utveckling och 
utomhusundervisning är därför genomgående teman i intervjuguiden. Dessutom finns det i 
inledningen av intervjuguiden en presentation av examensarbetet och vad intervjun kommer att 
användas till. Ytterligare beskrivs anonymitetsskyddet och även att respondenten, när som helst, 
har möjlighet att avbryta intervjun (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 86).  
 
För att säkerställa frågornas relevans samt kvaliteten på frågorna och intervjuguiden utformades 
en checklista med eventuella fallgropar för intervjufrågor (Dalen 2015, s.32), vilken kan 
studeras i bilaga 3. Dessutom genomfördes en provintervju med en studiekamrat som själv läst 
naturvetenskap. Provintervjuer är fördelaktiga, dels för att få en överblick över frågorna i sig 
och dels för att se sin egen roll som intervjuare (Dalen 2015, s.40). I genomförande av intervjuer 
är det av vikt att observanten är lyhörd och alert för att kunna utveckla respondentens svar vid 
behov (Warren 2001, s.87). Provintervjun fördelades på hälften och första halvan genomfördes 
av Elinor Gustavsson och andra halvan av Ida Hallberg. Därefter lyssnades inspelningen 
igenom för att finna förbättringar i intervjun och för att undersöka så att den tekniska 
utrustningen fungerade. Användning av inspelningsutrustning möjliggör för observanterna att 
sammanställa och få ner allt respondenten säger (Johnsson 2001, s.111). Dock finns det risker 
med valet av inspelning, vilket kan innefatta att respondenterna inte talar sanning på grund av 
risken att råka illa ut eller säga någonting som kan skada eller påverka någon annan (Warren 
2001, s.92). Här är det viktigt att observanterna är öppna och visar vilja att lyssna för att öppna 
upp för respondenterna. För att lyckas krävs träning, vilket är ytterligare en anledning till att en 
provintervju genomfördes.  

4.4 Urval 
Enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes på lärarstudenter och för att få en bredare 
syn på området kontaktades olika högskolor för förfrågan att medverka i studien. Med 
anledning av intresset i att finna likheter och skillnader samt få en mer generell förståelse utifrån 
frågeställningen, föll valet på att ha intervjuer från olika högskolor samt från tre olika län 
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(Warren 2001, s.87). Dalen (2015, s.58) beskriver vikten av att ha kriterier gällande urvalet av 
respondenterna och dessa kriterier kan ses i Tabell 1.  
 
Tabell 1: Urvals- och inkluderingskriterier för studiens respondenter.  

Urvalskriterier Inkluderingskriterier 

Högskola Högskola i Västsverige 

Utbildningsprogram Grundlärare med inriktning 4-6 

Tillvalsämne Naturvetenskap 

 
Urvalskriteriet högskola begränsades till att respondenterna skulle studera på högskolor i 
Västsverige.  Urvalet motiverades av viljan att få en bredd i undersökningen och inte endast 
fokusera på en högskola samtidigt som avståndet till dessa högskolor gjorde det praktiskt 
möjligt att åka dit. Det fanns även en geografisk aspekt av urvalskriteriet eftersom västsvenska 
högskolor kan antas ha likvärdiga naturgeografiska förutsättningar för att bedriva 
utomhusundervisning om biologisk mångfald.  
 
Urvalskriteriet utbildningsprogram begränsades till att lärarstudenter ska studera till 
grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6. 
 
Urvalskriteriet tillvalsämne valdes med anledning av studiens syfte och frågeställning som 
förutsätter att lärarstudenterna läser naturvetenskap, eftersom det är där ämnet biologi och 
lärande om biologisk mångfald ingår. 

4.5 Datainsamling 
Datainsamlingen för denna studie genomfördes med en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metoden innefattar en enkät som delades ut till sammanlagt 43 lärarstudenter 
medan den kvalitativa bestod av intervjuer av tre lärarstudenter. Nedan förklaras 
tillvägagångssättet vid datainsamlingen. 

4.5.1 Genomförande av enkät  
Efter utformandet av enkäten kontaktades ansvariga administratörer, på de olika högskolorna, 
via mail. De guidade oss vidare till de berörda lärarna för den lektion vi skulle komma att besöka 
när vi kom till respektive högskola. Genom denna mailkontakt fastslogs tid, datum och plats 
för besöket och de berörda studenterna blev meddelade om besöket och dess syfte.  
 
Vi bestämde oss för att besöka respektive högskola med anledning av att vi ville presentera oss 
och vårt arbete samt för att öka chansen till fler respondenter och mindre bortfall. Vi ville även 
att studenterna skulle få en möjlighet att ställa frågor vid behov och på det sättet få förtroende 
för oss som observanter (Björkdahl Ordell 2007, s.89). Dessa besök möjliggjorde även att 
intervjuer kunde ske i anslutning till enkätundersökningen. Innan besöket tog vi även reda på 
hur många lärarstudenter som läst naturvetenskap på respektive högskola för att kunna veta hur 
stort bortfallet var på enkäten (Björkdahl Ordell 2007, s.89). 



 
 

14 
 

 
I början av besöken presenterade vi oss själva för lärarstudenterna samt förklarade 
examensarbetets syfte. En genomgång av anonymiteten samt hur datan ska komma att 
behandlas och användas genomfördes också. När denna presentation var gjord gick de 
studenter, som ville medverka, in på länken som blivit utlagd i deras kurs av den ansvarige 
lärare som vi haft kontakt med. Lärarstudenterna genomförde enkäten i samband med besöket 
för att minska bortfallet och för att vi skulle kunna svara på eventuella frågor.  
 
Efter genomförd enkätundersökning gick vi igenom anonymiteten och databehandlingen 
ytterligare en gång för att försäkra studenterna om innebörden av deras medverkan. 
Avslutningsvis tackade vi de lärarstudenter som ställt upp och gick vidare till intervjun. 

4.5.2 Genomförande av intervjuer 
Under genomförd mailkontakt med ansvariga lärare skickades även en förfrågan, om att ställa 
upp på en intervju, ut till studenterna. Två av högskolorna hade dock ingen möjlighet att ta emot 
oss, men från en av dem ställde en lärarstudent upp på en telefonintervju. En telefonintervju 
kan innebära nackdelar, vilket bland annat innefattar att möjligheten att se reaktioner och 
kroppsspråk försvinner och det är större sannolikhet att få mer utvecklade och genomtänkta 
svar genom en fysisk intervju (Shuy 2001, s.543). Däremot gav en telefonintervju denna studie 
en chans att bli bredare och få ett snabbare svar, vilket är några av fördelarna med att använda 
telefonintervju (Shuy 2001, s.540).  
 
De lärarstudenter vi besökte fick informationen om att intervjun skulle ta ca 30 minuter och att 
den skulle ske efter enkätundersökningen. Innan besöket fanns det inga frivilliga lärarstudenter 
till intervjun, men vi åkte dit ändå för att göra ytterligare ett försök.  
 
Efter genomförd enkätundersökning ställdes frågan om intervju till berörda studenter. Några 
frivilliga anmälde sig då och intervjuer påbörjades. Vi frågade först vart respondenten ville 
genomföra intervjun och förflyttade oss då till den platsen (Dalen 2015, ss.39-40). Syftet med 
intervjun samt anonymiteten förklarades innan intervjun sattes igång. En förfrågan om 
inspelande av intervju lades fram och samtliga accepterade att intervjun spelades in.  
 
Intervjun genomfördes av två personer (Elinor Gustavsson & Ida Hallberg) varav en intervjuade 
och en observerade i tystnad. Observanten antecknade även respondentens kroppsspråk och 
reaktioner för att få en tydligare bild av intervjun som helhet. Intervjuguiden bestod av några 
större frågor och några mindre för att finnas som stöd för personen som intervjuade, dessa frågor 
gavs även ut till respondenterna. 
 
Efter avslutad intervju förklarades anonymiteten och databehandlingen igen för att försäkra 
berörd student om innebörden av deras medverkan. Avslutningsvis riktades ett tack till 
medverkande lärarstudent som ställt upp. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig datan är, vilket innebär att studien ska gå att genomföra 
vid olika tillfällen och få liknande resultat. Reliabiliteten fokuserar på studiens data, hur den 
blivit insamlad och hur den blivit bearbetad. För att stärka reliabiliteten på denna studie har 
interreliabilitet genomförts. Interreliabilitet innebär att de båda observanterna (Elinor 
Gustavsson & Ida Hallberg) har bearbetat den insamlade datan och kommit fram till samma 
resultat (Christoffersen & Johannessen 2015, ss.21-22). Här är det viktigt att de som samlar in 
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datan är tränade för uppgiften (Kihlström 2007, s.231), vilket båda observanterna har haft 
möjlighet att träna på under utbildningen på Högskolan i Borås.  
 
För att stärka reliabiliteten ytterligare kan det vara bra att två personer genomför intervjun, en 
som intervjuar och en som observerar och antecknar reaktioner, kroppsspråk och liknande. 
Dock får detta göras med försiktighet då det kan kännas obekvämt som respondent (Kihlström 
2007, s.232). I genomförandet av samtliga intervjuer i denna studie var båda observanterna 
delaktiga. Observanterna turades om att intervjua och observera och för att försäkras om att 
allting kom med spelades intervjun in, vilket är ytterligare ett sätt att stärka reliabiliteten i en 
studie (Kihlström 2007, s.232).  
 
Validitet handlar om studiens giltighet, det vill säga att verkligen studera det som valts att 
undersöka. Det är även av vikt att redskapen för undersökningen är väl testade innan den 
aktuella undersökningen (Kihlström 2007, s.231). Studiens redskap, enkätundersökning och 
intervjufrågor, har testats genom en pilotstudie. En intervju genomfördes med en kurskamrat 
och enkäterna skickades ut till de kurskamrater som själva läst naturvetenskap. Genom detta 
tillvägagångssätt framkom vissa nackdelar med några av frågorna vilket gav oss möjlighet att 
bearbeta dessa för att anpassas mer till studiens syfte och frågeställning samt för att underlätta 
för respondenterna. Enkäten och intervjufrågorna har även kommenterats av två lärare på 
Högskolan i Borås.  
 
Ytterligare ett sätt att öka studiens validitet är genom att mäta med olika typer av redskap 
(Kihlström 2007, s.231). Denna studie baseras på både enkät och intervjuer för att mäta det som 
avses mätas utifrån studiens syfte och frågeställning. Detta tillvägagångssätt kallas för att 
triangulera (Kihlström 2007, s.231).  

4.7 Etiska överväganden 
Utformningen och genomförandet av enkäten tog hänsyn till fyra olika etiska överväganden. 
Det första är informationskravet, vilket innebär att respondenterna informerades om studiens 
syfte och frågeställning, vilket beskrevs i början av enkäten. Det andra är samtyckeskravet, som 
pekar på betydelsen av att respondenterna frivilligt får välja att delta i undersökningen. Genom 
att respondenterna svarade på vår enkät innebär det att de också samtyckte, eftersom enkäten 
gjordes via webben. Det tredje kravet berör konfidentialiteten, vilket innebär att respondenterna 
ska vara anonyma och inte kunna identifieras. Enkäten var anonym och inte ens vi som 
genomförde undersökningen kan identifiera de enskilda individerna. Det sista kravet är 
nyttjandekravet, som säkerställer att svaren endast får användas för det syfte enkäten avser, 
vilket respondenterna informerades om (Ejlertsson 2014, s.32).  
 
Tre olika etiska överväganden har genomsyrat intervjuprocessen, dessa tre är krav på samtycke, 
krav på att bli informerad samt krav på konfidentialitet (Dalen 2015, s.25). Samtycket och 
informationen skedde via ett missivbrev (bilaga 4) där syftet med studien samt hur upplägget 
ser ut, med exempelvis metoder, fanns med. Missivbrevet beskrev även vilka vi är, vart vi 
kommer ifrån och vad vi studerar för att respondenterna skulle få en tydlig bild av oss samt 
studien.  
 
Respondenterna deltog frivilligt i studien och vi lämnar inte ut några namn eller någonting annat 
som kan kopplas till de enskilda individerna, vilket även det beskrivs i missivbrevet samt det 
brev som kontaktpersonerna på respektive högskola har fått (Dalen 2015, s.26). Vid inledningen 
av intervjun förklarades, ytterligare en gång, att allting är anonymt. Då intervjun spelades in 
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förklarades det även för respondenterna att det enbart är vi som kommer att lyssna på 
ljudupptagningen samt att respondenterna kommer att nämnas med fingerade namn i 
transkriberingen samt vid presentation av resultatet.  

4.8 Bearbetning och analys 
I följande underrubriker beskrivs bearbetningsprocessen av enkätundersökningen samt 
intervjuerna. Bearbetningsprocessen innefattar sammanställning av genomförd 
enkätundersökning, kodning av enkätens öppna frågor, transkribering av intervjuerna, och 
kodning av transkribering.  

4.8.1 Sammanställning, kodning och statistiskt test av enkät 
Examensarbetets enkät gjordes i Google Formulär, vilket möjliggjorde att enkäten kunde länkas 
till berörda lärarstudenter. Dessutom innebar valet av dataprogram att resultaten direkt kunde 
omvandlas till statistiska uppgifter, vilket förenklade kodningsprocessen och analysen.     
 
Google Formulär sammanställde de slutna frågorna, men i analysprocessen var det av stor vikt 
att göra egna tolkningarna och analyser utifrån de statistiska uppgifter Google Formulär 
sammanställt. Syfte och frågeställning låg till grund för analysprocessen. Även studiens 
teoretiska ramverk har stor betydelse i analysprocessen (Dimenäs 2007, ss.92-93).  
 
Analysprocessens började genom att sammanställa vilka variabeltyper de slutna frågorna hörde 
till. Kvantitativ variabel är den frågan som mäter kvantitet, vilket frågan om respondentens 
ålder hör till. De resterande slutna frågorna tillhör kvalitativa variabler, som mäter sådant som 
inte kan mätas med numeriska värden. Till de kvalitativa variablerna görs en klassificering där 
bland annat kön klassificeras. Dessutom hör frågorna, som är konstruerade med kryssalternativ 
på en fallande eller stigande skala, till de kvalitativa variablerna (Ejlertsson 2005, s.112). 
 
För att få ut mer övergripande statistik, av resultaten på enkätundersökningen, sammanställdes 
resultaten i SPSS. Ett chi-två-test (χ²) genomfördes för att säkerställa trovärdigheten i 
resultaten. Detta test genomfördes för att se om resultaten var slumpmässiga eller skevt 
fördelade. För att resultaten ska vara trovärdiga ska resultaten vara skeva (Norusis 2008, s.369). 
Chi-två-testet jämför det förväntade antal svarande mot det observerade antalet. Det förväntade 
antalet vid slumpmässiga svar är antal svarande dividerat med antalet svarsalternativ. 
Skillnaden mellan det förväntade antalet och det observerade multipliceras sedan med sig själv 
och adderas ihop med resterande kvadrerade skillnader. Summan som återstår kan sedan 
jämföras mot ett kritiskt värde i en chi-två-tabell för att se om resultaten är slumpmässiga eller 
skevt fördelade. Chi-två-värdet presenteras som χ² och resultatets fördelning som p<0,xxx, ett 
lägre p-värde innebär en mindre risk för slumpmässiga resultat. 
 
Enkätens öppna frågor kodas genom öppen- och selektiv kodning som genomförs genom att 
markera enheter och placera dem i huvudkategorier. Huvudkategorierna bestäms utifrån de 
funna enheterna. Den öppna kodningen innebär att man letar efter de betydelsefulla enheterna 
och den selektiva kodningen sker när huvudkategorier har uppmärksammats (Dalen 2015, s.79). 

4.8.2 Transkribering av intervjuer 
Transkriberingen genomfördes utifrån en inspelning genom en mobiltelefon och skrevs på en 
dator. Den observant som genomfört intervjun ansvarade även för transkriberingen av 
respektive intervju. Innan en transkribering genomförs är det viktigt att bestämma vilken nivå 
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transkriberingen ska ligga på, gällande specifika detaljer, för att analysen ska bli så konsekvent 
som möjligt (Tholander & Cekaite 2015, s.203). Denna studies transkriberingar valdes till att 
innefatta samtliga ljud som, utöver samtalet, hörs i inspelningen, vilket innebär att pauser, 
harklingar, skratt och liknande finns med. 
 
Vid färdig transkribering delades inspelningar och transkriberingar mellan varandra för att 
lyssna och läsa igenom, detta för att säkerställa att allting finns med samt blivit rätt (Tholander 
& Cekaite 2015, s. 203). Genom att göra transkriberingarna själva samt säkerställa 
transkriberingarnas kvalitet fick observanterna även lära känna datamaterialet innan 
organisering och bearbetning av data påbörjades (Dalen 2015, s.69). 

4.8.3 Kodning av transkribering  
Analys och bearbetning av datan påbörjades med att observanterna bekantade sig med två 
begrepp, experience near och experience distant. Experience near är den beteckning som 
används när respondenter talar om konkreta förhållanden och deras egen tolkning av detta, 
vilket också brukar mynna ut i de citat som framkommer i en rapport eller artikel. Experience 
distant är en fortsättning på ovanstående begrepp i tolkningsprocessen och innefattar även 
forskarens tolkningar. Den analytiska processen går därför från en beskrivande till en tolkande 
nivå. Det handlar om att lyfta fram det egentliga budskapet och få fram det informanterna 
egentligen ger uttryck åt. Avslutningsvis kopplas även teorier in för att göra ytterligare 
tolkningar (Dalen 2015, ss.73-75).  
 
Kodningsprocessen bestod av olika nivåer och innefattade öppen kodning och selektiv kodning. 
Det slutgiltiga målet var att få fram en överordnad förståelse för det insamlade materialet samt 
de fenomen som studerats (Dalen 2015, s.79). Den öppna kodningen innebar att observanterna 
ställde frågor till datamaterialet och sökte betydelsebärande enheter (Fejes & Thornberg 2015, 
s.48). I denna studie genomfördes detta med färgkodning som innebar att olika färg hade olika 
betydelse. Gemensamma betydelser fick samma färg för att underlätta analysarbetet. Under den 
öppna kodningen söktes också gemensamma huvudkategorier att placera de olika delarna under 
för en bättre överblick (Dalen 2015, s.79). Den selektiva kodningen handlade om att hitta en 
kärnkategori av de redan funna kategorierna och sedan få en överordnad förståelse av det som 
verkar vara mest centralt i det som studerats (Dalen 2015, s.82). En kärnkategori är en kategori 
eller ett begrepp som innefattar viktiga delar av datan, detta är då den mest centrala kategorin. 
Denna selektiva kodning gjorde att analysen avgränsades och tidigare koder och kategorier som 
inte ansågs ha något att göra med vald kärnkategori lades då åt sidan (Fejes & Thornberg 2015, 
s.53).  
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5. Resultat 
Studiens resultat presenteras i löpande text under kommande underrubriker och är fördelade 
mellan enkätundersökning och intervju. Resultatet presenteras även genom figurer, tabeller och 
citat.  

5.1 Enkätundersökning 

5.1.1 Slutna frågor 
Av 39 besvarade enkäter var en majoritet av lärarstudenterna kvinnor (30) och resterande män 
(9). En övervägande del var mellan 20-30 år (33) medan resterande var mellan 30-40 år (6). De 
angivna högskolorna var relativt jämt fördelade utifrån de antal lärarstudenter som gick på 
respektive högskola, vilket kan ses i tabell 2. 
 
Tabell 2: Antal lärarstudenter som läst kursen i naturvetenskap på respektive högskola samt antalet medverkande 
lärarstudenter under datainsamlingen till denna studie. 

Högskola Antal lärarstudenter Medverkande - enkät Medverkande-
intervju 

Högskola 1 13 13 1 

Högskola 2 12 12 0 

Högskola 3 10 8 1 

Högskola 4 8 6 1 
 
 
En övervägande del av de medverkande lärarstudenterna har under sin kurs i naturvetenskap 
haft undervisning i utomhusmiljöer. Av de svarande har en majoritet angett att undervisning 
utomhus genomfördes ibland (37) medan en angett att det alltid genomfördes utomhus och en 
att det inte genomfördes alls (tabell 3). Ovanstående resultat visade på en signifikant skev 
fördelning av enkätsvaren (χ²=66,462, p<0,0005). På frågan om det genomfördes någon 
utomhusundervisning i arbetet med biologisk mångfald har en övervägande del svarat att denna 
undervisningsform genomfördes (38) medan en av lärarstudenterna angav att det inte 
genomfördes någon utomhusundervisning alls. En del av de svarande angav att det alltid 
genomfördes (8) medan resterande (30) angav att det genomfördes ibland (tabell 3). 
Ovanstående resultat visade på en signifikant skev fördelning (χ²=11,308, p<0,001). 
 
Tabell 3: Antal svar på fråga ett och två från enkätundersökningen samt resultatet av dataanalysen. Data från fyra 
högskolor i Västsverige. 
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På flervalsfrågan om vilka aktiviteter som genomfördes under arbetet med biologisk mångfald 
gavs tio svarsalternativ varav en var beskriven som “Annat” där lärarstudenterna själva fick 
skriva in aktiviteter, vilket ingen angav och därför valdes att utesluta det alternativet i resultatet 
(figur 1). Den mest angivna aktiviteten var lekar med fokus på inlärning (37) och den följdes 
av att samla djur i vatten (35). Vidare angavs aktiviteten insamling av växter på land (33) som 
sedan följdes av artbestämning i naturen (32) och samarbetsövningar (28). De minst angivna 
aktiviteterna var lekar utan fokus på inlärning (3), friluftsliv (7), insamling av djur på land (11) 
och insamling av växter i vatten (13).  
 
Figur 1: De utomhusaktiviteter som genomfördes under de 39 lärarstudenternas kurs i naturvetenskap. Data från 
fyra högskolor i Västsverige.  

 
 
I en följdfråga till ovanstående frågeställning fick lärarstudenterna ange vilka av aktiviteterna 
de lärde sig mest under (figur 2). Den aktivitet som en övervägande del av studenterna angett 
som en av de mest lärorika var lekar med fokus på inlärning (28) som följdes av artbestämning 
i naturen (25). Vidare angavs insamling av djur i vatten (21) och insamling av växter på land 
(19) som lärorika aktiviteter. Den aktivitet som visade sig minst lärorik var lekar utan fokus på 
inlärning, vilket ingen av lärarstudenterna angav. Friluftsliv (4) och insamling av djur på land 
(4) angavs av ett fåtal lärarstudenter och följdes av samarbetsövningar (10) och insamling av 
växter i vatten (7). 
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χ²          p 

 
 
Figur 2: De aktiviteter som lärarstudenterna ansåg mest lärorika av de genomförda aktiviteterna under kursen i 
naturvetenskap. Data från fyra högskolor i Västsverige. 

 
 
En fråga ställdes om vilken undervisningsform lärarstudenterna föredrog för arbete om 
biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling (tabell 4). En övervägande del av 
lärarstudenterna angav att de föredrog en blandning av klassrum- och utomhusundervisning 
(32). Vidare angav en del av lärarstudenterna att de föredrog utomhusundervisning (7) medan 
ingen av de svarande angav klassrumsundervisning. Utomhusundervisning bidrar till att 
lärarstudenterna blir deltagare för inlärningen, vilket pragmatismen ser som betydelsefullt. 
Resultaten visade på en signifikant skev fördelning (χ²=43,538, p<0,0005). Ytterligare en fråga 
om ekologisk hållbar utveckling ställdes och då om hur undervisningen genomfördes under 
deras kurs i naturvetenskap (tabell 4). En majoritet av de svarande lärarstudenterna angav att 
det genomförts genom en kombination av klassrums- och utomhusundervisning (32). Vidare 
angav en del att det skett genom utomhusundervisning (3) och en del att det genomförts genom 
klassrumsundervisning (4). Resultatet visade en signifikant skev fördelning (χ²=41,692, 
p<0,0005). 
 
Tabell 4: Antal svar på fråga tre och fyra från enkätundersökningen samt resultatet av dataanalysen. Data från fyra 
högskolor i Västsverige. Data från fyra högskolor i Västsverige. 

 
 
En skalfråga om vikten av ekologisk hållbar utveckling (tabell 5) med siffrorna ett till fem, där 
ett ansågs som inte viktigt och fem som väldigt viktigt, svarade en del av lärarstudenterna en 
fyra på skalan (6) och andra en trea (6). Dock angav en majoritet en femma på skalan (27). 
Svarsresultaten var signifikant skevt fördelade (χ²=63,692, p<0,0005). Vidare ställdes frågan 
om vikten att undervisa om ekologisk hållbar utveckling (tabell 5) och frågan var upplagd på 
samma sätt som föregående fråga. En majoritet av lärarstudenterna angav att det var väldigt 
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viktigt (28). En del av lärarstudenterna besvarade frågan med en fyra (8) och några med en trea 
(3). Även här visades en signifikant skev fördelning (χ²=70,072, p<0,0005). 
 
Tabell 5: Antal svar på fråga fem och sex från enkätundersökningen samt resultatet av dataanalysen. 

 

5.1.2 Öppna frågor 

5.1.2.1 Biologisk mångfald 
En majoritet av lärarstudenterna angav att de vill ha konkret och meningsskapande undervisning 
genom en variation av klassrums- och utomhusundervisning. De vill att undervisningen skulle 
vara rolig, kreativ och intresseväckande och en stor del svarade att de vill genomföra praktiska 
aktiviteter. En lärarstudent beskrev att det är viktigt att eleverna förstår vikten av biologisk 
mångfald då det kan påverka människans naturliga tillvaro och närmiljö. En annan lärarstudent 
hänvisar till vikten av källsortering och menade att man ska förklara för eleverna hur vi 
människor påverkar naturen. 
  
En del av de medverkande lärarstudenterna gav exempel på lektionsaktiviteter som de vill 
genomföra med sina framtida elever. En lärarstudent gav som exempel att använda sig av olika 
typer av miljöer utomhus och menade då att eleverna skulle besöka trädgårdar, skogar, 
vattendrag och åkermarker för att se den mångfald som finns i de olika områdena. En annan 
lärarstudent menade att lektionerna borde innehålla praktiska aktiviteter i utomhusmiljöer där 
eleverna får använda olika sinnen för att lära sig vikten av biologisk mångfald, vilken en 
majoritet instämde i. En av lärarstudenterna pekade på vikten av att diskutera utdöende arter 
och förklara varför de dör ut och vad vi människor har för påverkan på utdöendet av arter. 
Förhållningssättet, att använda diskussioner i undervisningen, bidrar även till att pragmatismens 
perspektiv tillämpas i undervisningen. 
  
Några av de medverkande lärarstudenterna menade att biologisk mångfald är ett abstrakt ämne 
och att det därför kräver att lärare gör det konkret, vilket de flesta menade att praktiskt arbete i 
utomhusmiljöer bidrar till. En lärarstudent skrev att undervisning i utomhusmiljöer bidrar till 
att ämnet blir mer realistiskt och att eleverna dessutom lär sig bättre genom att använda flera 
sinnen. 
  
Värt att notera är att de lärarstudenter som ansåg att biologisk mångfald var väldigt viktigt 
svarade mer utförligt på den öppna frågan om biologisk mångfald medan de som inte ansåg det 
som lika viktigt svarade mindre utförligt. Några hade enbart skrivit enstaka ord. 

5.1.2.2 Ekologisk hållbar utveckling  
På frågeställningen om hur de vill arbeta med ekologisk hållbar utveckling med sina framtida 
elever ansåg många att de ville arbeta praktiskt. En övervägande del av de medverkande 
lärarstudenterna menade att de vill arbeta med intresseväckande övningar med sina framtida 
elever. Vidare menade en lärarstudent att det är viktigt att eleverna får med sig kunskaper från 
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skolan som de sedan kan använda sig av hemma. En annan lärarstudent skrev att lärare kan 
formulera ekologiska problem som eleverna sedan får hitta en lösning på och att det sker en 
diskussion om ämnet. Andra aktiviteter som lärarstudenterna nämnde var att göra kompost för 
att se vad som händer, detta för att påvisa hur kretsloppet fungerar samt hur det påverkar 
naturen. En lärarstudent menade att det är viktigt att förklara vad ekosystem är samt att förklara 
hur ekosystemen och ekosystemtjänster påverkar oss människor. Hur vi påverkar ekosystemen 
är i enlighet med studiens teoretiska ramverk. 
  
Fyra av de medverkande lärarstudenterna skrev om studiebesök med tillhörande diskussioner 
men beskrev inte hur besöket skulle gå till och inte heller vad de ville besöka. En majoritet av 
lärarstudenterna menade att de vill arbeta varierat med både inom- och utomhusundervisning 
för att förklara teoretiska begrepp men att även använda sig av praktiskt arbete. En av 
lärarstudenterna hänvisade också till arbete med e-bok där områden i närheten av skolan eller 
elevernas närmiljö väljs ut och att de sedan får söka fakta och skriva om hur de kan göra det 
mer hållbart i längden. Några av lärarstudenterna angav att de vill arbeta ämnesövergripande 
för att få in ekologisk hållbar utveckling i fler ämnen än biologi. 
  
Några av de medverkande lärarstudenterna svarade enbart “vet ej” på frågan. Det är något som 
återspeglas i resultatet av hur viktigt de tyckte att det är med ekologisk hållbar utveckling där 
de kryssade i en trea, där fem avsågs som väldigt viktigt. 

5.1.2.3 Sambandet mellan biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling 
En övervägande del av de medverkande lärarstudenterna vill arbeta med sambandet på ett 
varierat sätt genom både inom- och utomhusundervisning. De förtydligade vikten av att få 
eleverna att förstå att det finns ett samband mellan biologisk mångfald och hållbar utveckling. 
Några av lärarstudenterna menade att det är viktigt att få eleverna att förstå hur det ena påverkar 
det andra och vad som händer med ekosystem om arter dör ut. Tre av lärarstudenterna ansåg att 
det är viktigt att visa eleverna hur vi påverkar naturen och hur naturen påverkar oss, alltså att 
se orsaker och konsekvenser av vårt handlande, vilket är i enlighet med Cherryholmes (1994, 
s.10-12) tankar om pragmatismen. Ett exempel på hur det kan ske gavs av en av lärarstudenterna 
som skrev att en uppgift kan vara att växter och djur ska samlas in till en rymdresa så att 
människan kan överleva i 1000 år. Vidare beskrev denna lärarstudent att det gör att eleverna 
blir medvetna om vad människor, djur och växter behöver för att överleva. 
  
Många av lärarstudenterna belyste vikten av att eleverna ska få verktyg så att de själva kan göra 
saker hemma för att positivt påverka jorden. En lärarstudent pekar på vikten av att lära eleverna 
om att återanvända saker för att inte slösa på jordens resurser och bevara naturen. En 
övervägande del av lärarstudenterna skrev att de vill få eleverna att verkligen förstå sambandet 
genom diskussioner, laborationer och koppla till elevernas vardagsliv. Tre av lärarstudenterna 
menade att eleverna ska skriva e-böcker för att förstå sambandet och menade då för att se hur 
de ena påverkar det andra. Några menade även att dessa två ämnen inte ska särskiljas då det 
finns ett ständigt samband och att det alltid borde förtydligas för eleverna. En av 
lärarstudenterna skrev: 
  

“Jag vill få eleverna att förstå hur vi kan arbeta för att naturen ska ge oss  
och allt annat levande det som behövs för att vi ska överleva. Jag vill även  
visa eleverna tydliga vardagsexempel på hur man kan arbeta med det  
hemifrån och tillsammans med till exempel sin familj. Om vi som lärare  
utbildar elever så kan elever utbilda sina närstående. Eleverna är vår framtid  
så det är jätteviktigt att eleverna lär sig det här” Svar från  



 
 

23 
 

enkätundersökning. 
  
Ett fåtal av lärarstudenterna gav mindre utvecklade svar och några skrev “vet ej”. Genom att gå 
igenom enskilda enkäter noterades att de som skrivit mindre utvecklade svar samt “vet ej” har 
svarat en trea av fem, där fem är väldigt viktigt, på både frågan om vikten av biologisk mångfald 
och vikten av ekologisk hållbar utveckling.  

5.2 Intervjuer 

5.2.1 Kursen i naturvetenskap  
De tre intervjuade lärarstudenterna berättade om positiva erfarenheter de fått med sig från 
kursen i naturvetenskap. De såg kursen som lärorik, intressant och framhävde att de fått till sig 
många bra undervisningsexempel som är direkt överförbara till deras framtida elever. 
Lärarstudent 3 berättade att en stor del av undervisningen i kursen naturvetenskap genomfördes 
utomhus men att mycket av de teoretiska förberedelserna gjordes i klassrummet, vilket även 
lärarstudent 1 och 2 hade fått erfara. Den här kombinationen av inom- och utomhusundervisning 
ansåg de tre lärarstudenterna gjorde att undervisningen blev rolig, bidrog till en variation i 
inlärningen och framförallt lärde de sig fortare än vad de själva ansåg att de vanligtvis gör. 
Detta upplägg är i enlighet med några av pragmatismens tankar om att föra teori och praktik 
närmare varandra.  
 
Under kursen genomfördes olika aktiviteter och några är gemensamma för samtliga. Några av 
de gemensamt nämnda aktiviteterna är exkursioner, lärande lekar i utomhusmiljöer och 
artidentifikation. Lärarstudent 2 menade att denna kurs ökat lusten att lära och hävdar att arbetet 
med artidentifikation i en naturruta ökade förståelsen för den mängd arter som faktiskt finns på 
en såpass liten yta. Andra aktiviteter som ansågs utvecklande för lärarstudenternas kunskaper 
var lekar, plantering i skolträdgårdar och naturpromenader. Däremot anser de tre intervjuade 
lärarstudenterna, vilket även är en grund för pragmatismen, att det är viktigt att lärarna som 
undervisar besitter goda kunskaper i ämnet för att kunna göra undervisningen så intressant, 
lärorik och stimulerande som möjligt. 

5.2.2 Utomhusundervisning 
Lärarstudenterna ansåg att utomhusundervisning haft stor betydelse för sin egen inlärning, både 
gällande de kunskaper de fått under kursen men också ur didaktiskt synpunkt. Samtliga 
intervjuade lärarstudenter är eniga om att undervisningen blev tydligare, roligare och att de fick 
möjlighet att lära sig utifrån alla sina sinnen. Lärarstudenterna menade på att biologin under 
kursens gång, då främst artkunskap, genomfördes i utomhusmiljöer men de ansåg att det 
saknades i de övriga ämnena. Lärarstudent 3 hävdade att det är enklare att ha biologi utomhus 
eftersom en stor del av det som ska läras in finns i utomhusmiljön. Enligt lärarstudent 2 blir 
undervisningen, genom utomhusundervisning, mer konkret när det som ska läras in visar sig i 
sin rätta miljö. 
 
Utomhusundervisning har, enligt samtliga lärarstudenter, varit ett positivt inslag i kursen men 
de vittnar även om några negativa aspekter med denna undervisningsform. Lärarstudent 1 
menade bland annat att det beror på vilken elevgrupp som undervisas och syftade då på att det 
finns fler moment som kan störa eleverna i naturen och därför dra koncentrationen till något 
annat än det som egentligen undervisas om, vilket lärarstudent 2 instämde i. Detta menade 
lärarstudent 1 bland annat innefattade de elever i behov av särskilt stöd. En annan aspekt om 
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framkommit som negativ är att det, enligt lärarstudent 3, kan vara en stress för lärarna om en 
ensam lärare själv går ut med många elever. Samtliga påtalar även vikten av att ha en skog nära 
skolområdet för att kunna genomföra denna typ av undervisning.  
 
Trots att det finns nackdelar med utomhusundervisning som lärandemetod så anser 
lärarstudenterna att fördelarna väger upp nackdelarna. Lärarstudent 3 menade att 
utomhusundervisning ger lärarna större utrymme och större möjligheter att skapa en varierad 
undervisning som anpassas till alla elever medan lärarstudent 2 menade att det ger miljöombyte, 
att eleverna får se det i sin egen miljö och gör det enklare för eleverna att förstå det som ska 
läras in. Ett pragmatiskt perspektiv på undervisningen, där eleverna får det både praktiskt och 
teoretiskt och får lära genom att erfara, visar sig fördelaktigt för lärarstudenterna. Enligt 
lärarstudent 1 är det en fördel att de får lära sig i den miljön där det som ska läras in existerar, 
vilket möjliggör för eleverna att se exempelvis olika arters naturliga miljö, vilket synliggörs i 
nedanstående citat.  
 

“Jag lärde mig ju bäst genom att ha en kombination och då att man först  
har lite grundläggande i ett klassrum och sen gå ut. Jag ser ju det som det  
bästa sättet att lära sig, alltså att man får det både teoretiskt och praktiskt.”  
Lärarstudent 3 

 
Ovanstående citat är i enlighet med övriga intervjuade lärarstudenters syn på kunskapsinlärning 
för både sig själva och deras framtida elever. 
 

5.2.3 Biologisk mångfald  
Biologisk mångfald var en del av kursen i naturvetenskap för samtliga lärarstudenter och de 
ansåg att detta inslag var ett av de viktigaste inslagen som förekommit under kursen. De tre 
lärarstudenterna menade att de var medvetna om vad som händer med den biologiska 
mångfalden och ansåg att undervisning om ämnet är av stor vikt. I kursen förekom en mängd 
aktiviteter som innefattade biologisk mångfald hos samtliga lärarstudenter. Lärarstudent 3 
berättade om hur de gick en promenad i naturen med undervisande lärare som visade och 
berättade om djur och växter. Vidare berättade lärarstudent 3 om hur de fått lyssna på djurläten, 
leta efter djur och växter samt fått se biologisk mångfald i sin rätta miljö, vilket lärarstudent 1 
instämde i. Denna typ av undervisning vittnar även lärarstudent 1 om men tillägger hur de fått 
plantera olika växter i skolträdgårdar och haft djur inne i sitt klassrum för att få en ökad 
förståelse för biologisk mångfald. Samtliga instämde i att denna typ av undervisning, där de ur 
pragmatisk mening fått lära genom att erfara, har varit väldigt lärorik och intressant.  
 
Biologisk mångfald och de teoretiska begrepp som förekommer i detta ämne ansåg 
lärarstudenterna kan vara abstrakta och svåra för elever att förstå. Därför menar lärarstudent 1 
att det är viktigt att skapa ett gemensamt språk i klassrummet som samtliga förstår och kan 
använda i undervisningen. De tre lärarstudenterna ansåg att utomhusundervisning kan öka 
förståelsen hos eleverna då de får använda sig av flera sinnen och arbeta med det konkret. 
Lärarstudent 1 menar att det inte alltid fungerar med utomhusundervisning och främst när det 
undervisas om arter som inte finns i vår närmiljö, däremot kan undervisningen då istället 
grundas på exempelvis filmer för att i alla fall få med det visuella. Vidare beskrev lärarstudent 
3 hur utomhusundervisning gör att eleverna får en ökad förståelse för arter då de får se att de 
inte behöver se ut som bilder i läroböcker. Lärarstudent 3 förklarade utifrån en maskros: “ Det 
vet jag ju själv när jag var liten att man såg en maskros i en bok och så gick man ut och så bara 
men den ser ju inte likadan ut så det kan ju inte vara samma”.  
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Biologisk mångfald är något som de tre lärarstudenterna ansåg hörde till stora delar av 
människans liv och de beskrev biologisk mångfald som ett viktigt inslag i utbildningen. 
Lärarstudent 2 menade att biologisk mångfald är en viktig del i våra liv och undervisning om 
det är viktigt för förståelsen av vad biologisk mångfald gör för oss människor, vilket 
lärarstudent 3 instämde i. Däremot menade lärarstudent 1 att många människor idag inte bryr 
sig om vilka arter som finns men beskrev vidare att det finns de elever som har kunskap om det 
men att det även finns elever som “skiter i vilket”. Vidare menade lärarstudent 1 att det är de 
elever som “skiter i vilket” som lärare måste ändra på för att visa hur den biologiska mångfalden 
påverkar oss människor. Nedan följer ett citat av lärarstudent 1 som beskriver vikten av 
undervisning om biologisk mångfald:  
 

“Det är nog en utav de viktigaste grejerna vi måste lära ut, eftersom färre 
och färre tycker att det har någon betydelse längre, alltså vad det är för 
några arter vi har. Det är ju lite butterfly effekt så att försvinner en art så 
kommer kanske en annan art försvinna eller så kommer en annan art ta 
över och det kan påverka väldigt mycket.” Lärarstudent 1. 

 
 
Lärarstudent 1 visar på förståelse för vikten av undervisning om biologisk mångfald och 
framförallt varför det är viktigt. Citatet från Lärarstudent 1 är i enlighet med de övriga 
intervjuade lärarstudenterna, dock med en fördjupning med ämnesspecifika ord som tyder på 
att Lärarstudent 1 är relativt insatt i ämnet.  

5.2.4 Ekologisk hållbar utveckling  
De tre intervjuade lärarstudenterna ansåg att ekologisk hållbar utveckling var en viktig del av 
undervisningen i naturvetenskap men önskade att de fått större förståelse för det under kursen. 
Lärarstudent 1 menade däremot att den del där det förekommit flest kopplingar är under 
undervisning gällande biologisk mångfald men önskade att en koppling till ekologisk hållbar 
utveckling skulle gjorts i fler av de naturvetenskapliga ämnena. Enligt lärarstudent 3 var 
ekologisk hållbar utveckling någonting som borde arbetats med under en längre tid och 
framförallt att det borde börja arbetas med i tidig ålder för att få förståelse för hur människan 
kan arbeta för att främja den. Samtliga ansåg att det hade kunnat vara mer arbete med ekologisk 
hållbar utveckling och lärarstudent 2 berättade att det var svårt att förstå och att de många 
gånger varit tvungna att göra koppling mellan biologisk mångfald och ekologisk hållbar 
utveckling själva. 
 
Det som samtliga lärarstudenter ansett varit positivt med kursen i naturvetenskap var att de 
själva ansåg sig fått redskap för hur de kan arbeta med ekologisk hållbar utveckling med sina 
framtida elever. Det som lärarstudent 3 ansåg var en bra aktivitet, att ta med till sina framtida 
elever, var att skriva en e-bok om exempelvis en flygplats, och då se över hur det är hållbart i 
längden, hur flygplatsen kommer påverka närmiljön samt vilket arbete som kan ske för att göra 
det hållbart. Hur mänskliga aktiviteter och samhälleliga faktorer påverkar omgivningen är 
någonting som även lärarstudent 1 höll med om och menade att aktiviteter för att få eleverna 
att förstå det är något av det viktigaste. Vidare beskrev lärarstudent 1 vikten av återvinning, åka 
kollektivt och placera biokol i marken.  
 
Samtliga lärarstudenter ansåg att ekologisk hållbar utveckling borde diskuteras i arbetet med 
biologisk mångfald då de enligt lärarstudent 1 “går hand i hand”. Vidare beskrev lärarstudent 1 
att det är viktigt att förstå ekologiska samband och se vad ekosystemtjänster gör för oss 
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människor för att få eleverna att förstå hur vi påverkar naturen och vad som händer om vi inte 
slutar påverka naturen negativt. Lärarstudent 3 beskrev att arbete med ekologisk hållbar 
utveckling är bland det viktigaste vi kan arbeta med och detta instämde lärarstudent 1 och 2 i. 
Samtliga lärarstudenter beskrev dessutom hur jorden ständigt bryts ner genom bland annat 
klimatförändringar och lärarstudent 2 menade att vi inte bara behöver veta att vi ska ta hand om 
jorden utan även lära oss hur vi kan göra det.  
 
Lärarstudenterna ansåg att det som de fått med sig under kursen kan överföras direkt till 
eleverna och innefattar allt från kunskaper till didaktik, så att eleverna får de kunskaper de 
behöver för att påverka samhället vilket är i enlighet pragmatismens tankar. Samtliga 
lärarstudenter kände att de fått till sig det som behövs för att kunna undervisa om ekologisk 
hållbar utveckling även om samtliga tyckte att det kunde ha varit mer fokus på det under kursen. 
Lärarstudent 3 menade att det borde varit en del av samtliga ämnen inom naturvetenskapen, 
alltså kemi, fysik, biologi och teknik, men att det enbart förekom inom biologin och då främst 
inom artkunskap samt arbete med e-bok. Enligt lärarstudent 1 är ekologisk hållbar utveckling 
och biologisk mångfald det absolut viktigaste vi kan undervisa om idag då jorden “kommer gå 
under snart” och menade att det är viktigt att alla elever blir medvetna om hur vi människor 
påverkar jorden. Vidare beskrev lärarstudent 1 att det är någonting vi måste göra idag och inte 
imorgon, för då kan det redan vara försent. Samtliga intervjuade lärarstudenter förtydligade 
vikten av att arbeta med att eleverna ska få till sig kunskaper och göra aktiviteter som de sedan 
kan ta med och fortsätta med hemma. Nedan följer ett citat av lärarstudent 2 som förtydligar 
vikten med ett arbete för att främja ekologisk hållbar utveckling:  
 

“Ja men att det är viktigt att man får lära sig hur vi ska ta hand om jorden för 
att det ska bli så bra som möjligt. Vi vet ju att vi behöver ta hand om jorden 
men att vi även får lära oss hur vi ska göra för att ta hand om den på ett så 
bra sätt som möjligt.” Lärarstudent 2 

 
Ovanstående citat sammanfattar vikten av undervisning om ekologisk hållbar utveckling. 
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6. Diskussion 
Diskussionen behandlar studiens resultat i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska 
ramverk, vilket diskuteras under resultatdiskussion. Vidare diskuteras studiens val av metod 
och framtida forskning. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Utomhusundervisning 
Enkätundersökningen och intervjuerna gav samstämmiga resultat och lärarstudenterna har till 
stora delar gett liknande svar på samtliga frågor. Utomhusundervisning är en undervisningsform 
som genomförs på samtliga av de undersökta högskolor och i ungefär samma utsträckning. 
James och Williams (2016) har visat att utomhusundervisning är ett positivt inslag där man får 
använda flera sinnen och arbeta praktiskt, vilket lärarstudenterna var eniga om och i linje med 
studiens teoretiska ramverk (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, ss.53-54). En stor del av 
lärarstudenterna i studien var positivt inställda till denna undervisningsform och en av de 
intervjuade lärarstudenterna menade att lärare får större utrymme och får ökade möjligheter att 
genomföra aktiviteter än i ett vanligt klassrum. Eick, Tatarchuk & Anderson (2013) har, likt 
James och Williams (2016) visat att utomhusundervisning bidrar till en variation i 
undervisningen och kan bidra till ökade kunskaper, vilket är aspekter som ett flertal av 
lärarstudenterna angett i både intervjuerna och enkätundersökningen. Lärarstudenterna angav 
då att klassrumsundervisning kan bli tråkig och enformig samt att det kanske inte är anpassat 
efter alla elever, vilket James och Williams (2016) instämmer i men belyser även att elever som 
stora delar av dagen spenderar sin tid inomhus kan känna en oro och rädsla för 
utomhusaktiviteter.  
 
Trots att de medverkande lärarstudenterna var positivt inställda till utomhusundervisning 
menade en del av dem att undervisningsformen innefattar vissa svårigheter och hinder. Tidigare 
forskning har också visat att lärarstudenter kan uppleva att det finns en viss problematik i 
genomförande av utomhusundervisning (Palmberg et al. 2015; Palavan, Cicek & Atabay 2016). 
De hinder och svårigheter som angavs av lärarstudenterna var att lärare ofta har stora klasser 
vilket bidrar till risker med att ta med eleverna ut i skogen. Riskerna innefattade bland annat att 
det finns mycket annat i skogen som tar fokus från den planerade lektionen och en av 
lärarstudenterna angav att det kan vara en stress för lärare att ta med så många elever ut i skogen 
själva. James och Williams (2016) belyser dock att elever som håller sig tillbaka och har 
anpassningssvårigheter i det vanliga klassrummet tar stor plats utomhus och kan anta ledande 
roller i aktiviteterna. 
 
Två av lärarstudenterna som medverkade i intervjun angav vikten av att ha en skog i närheten 
av skolan då denna undervisningsform annars inte är möjlig. Eick, Tatarchuk & Anderson 
(2013) visar dock att utomhusundervisning inte enbart är begränsad till skogen utan kan skapas 
vart som helst och gärna i eleverna närmiljö. En majoritet av lärarstudenterna angav att 
aktiviteter främst genomfördes i skogsmiljöer, men några angav även vattenbaserade områden. 
Alltså kan denna begränsning bero på att kursen i naturvetenskap förlagt utomhusundervisning 
i skogsmiljöer vilket kan ha bidragit till att lärarstudenterna inte fått med sig kunskaper om hur 
undervisning kan ske i andra typer av utomhusmiljöer. Studiens teoretiska ramverk belyser att 
inlärning sker genom aktiviteter i olika miljöer (Dewey 2008, s.23), vilket, för lärarstudenterna, 
kan ha bidragit till att synen på var undervisning kan ske beror på var de själva lärt sig. Dock 
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saknades en fråga i enkäten om vilka utomhusmiljöer som lärarstudenterna haft undervisning i, 
vilket bidrar till att vi enbart kan spekulera om möjliga anledningar till dessa påståenden.  

6.1.2 Biologisk mångfald  
Genom intervjuerna och enkätundersökningen framkom det att samtliga lärarstudenter tyckte 
det var viktigt med biologisk mångfald. Lärarstudenterna belyste vikten av att arbeta på 
varierande sätt och låta eleverna använda flera sinnen för att förstå innebörden av biologisk 
mångfald. Meinard & Quétier (2013) visar att ämnet är relativt abstrakt och att elever behöver 
arbeta praktiskt för att nå en mer positiv kunskapsutveckling. Den tidigare forskningen och 
lärarstudenternas uttalanden är i enlighet med pragmatismen som menar att kunskap lärs in 
genom aktivt arbete och rörelse i naturliga omgivningar med tillhörande experiment (Dewey 
2008,s. 23). Lärarstudenterna angav att de föredrog utomhusundervisning för lärande om 
biologisk mångfald. En del av lärarstudenterna såg biologisk mångfald som abstrakt, vilket är i 
enlighet med tidigare forskning, och angav att det var viktigt att hitta ett gemensamt språk. 
Pragmatismen menar att det är först när ett gemensamt språk upprättats som inlärning kan 
påbörjas (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, ss.248-249), vilket kan förklara 
lärarstudenternas påståenden.  
 
Under intervjuerna hävdade lärarstudenterna att de hade goda kunskaper gällande biologisk 
mångfald och visade förståelse för hur biologisk mångfald påverkar jorden och oss människor. 
Palmberg et al. (2015) visar dock att lärarstudenter har bristfällliga kunskaper inom området, 
däremot testades inte lärarstudenternas kunskaper i denna studie vilket medför att det inte går 
att dra en slutsats gällande deras kunskapsnivåer. Vad som däremot uppmärksammats under 
analysen är att en övervägande del av lärarstudenterna fått med sig didaktiska kunskaper och 
lektionsexempel som kan överföras till deras framtida elever. Många av de angivna förslagen 
på lektioner innefattade aktiviteter där eleverna får arbeta praktiskt och få förståelse för vår 
påverkan på naturen, vilket är i enlighet med pragmatismen som belyser konsekvenser av 
människors handlande (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, ss.27-28; Cherryholmes 1994, 
s.11). 
 
En av de intervjuade lärarstudenterna beskrev vikten av att arbeta för att eleverna ska förstå. 
Den lärarstudenten angav att många människor idag inte bryr sig om vilka arter vi har. Däremot 
blev en ny forskningsartikel gällande insekters utdöende mycket uppmärksammad i media 
under den tid då intervjuerna genomfördes. Det kan tyda på att människor idag ändå ser vikten 
av att bevara den biologiska mångfalden (Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019).  
 
Under analysen av enkätundersökningen framkom ett samband mellan de som inte tyckte att 
biologisk mångfald var så viktigt och deras svar på de öppna frågorna i enkäten. De som svarat 
att det var mindre viktigt hade inte heller skrivit så utförligt alternativt ingenting alls i de öppna 
frågorna, vilket kan bero på okunskap i ämnet eller avsaknad av intresse. Det kan även bero på 
att de inte ville eller orkade svara, därav kan ingen tydlig slutsats dras gällande detta samband.  

6.1.3 Ekologisk hållbar utveckling 
Biologisk mångfald är en del av arbetet med ekologisk hållbar utveckling och många av 
lärarstudenterna vill arbeta med sina elever för att skapa ett tydligt samband mellan dessa 
ämnen. Under analysen framkom några exempel på hur lärarstudenter vill arbeta för att se 
sambandet, vilket bland annat innefattade utomhusundervisning med fokus på att elever ska få 
se hur deras agerande påverkar naturen och dess resurser. En övervägande del vill ha en 
kombination av klassrums- och utomhusundervisning för att förtydliga sambandet mellan det 
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teoretiska och det praktiska. John Dewey (2008, s.19) förespråkade vikten av att föra teori 
närmare praktik, vilket är i enlighet med lärarstudenternas påståenden. Dessa exempel kan 
komma från deras egen undervisning i ämnet på respektive högskola då en övervägande del 
angett att undervisningen skedde genom en kombination av de båda undervisningsformerna. 
Lindemann-Matthies (2006) instämmer i detta men tillägger även att utomhusundervisning 
bidrar till att eleverna får en förståelse för naturen och dess resurser och hur de ska handla för 
att bevara dem.  
 
En övervägande del av lärarstudenterna ansåg ekologisk hållbar utveckling som viktigt och 
någonting som ständigt behöver arbetas med. Under intervjuerna tryckte lärarstudenterna på att 
det är viktigt att förklara för eleverna hur vi påverkar naturen samt ge eleverna de kunskaper 
som behövs för att främja den ekologiska hållbara utvecklingen. Dewey (2008, s.23) menar att 
utbildning ska stödja och ge elever förutsättningar för att påverka samhället som ständigt 
förändras, vilket är i enlighet med lärarstudenternas tankar om hur de ska arbeta. Cherryholmes 
(1994, s.11) instämmer i Deweys tankar men tillägger att pragmatismen hänvisar till lärande 
om våra handlingars konsekvenser, vilket är i enlighet med lärarstudenternas syn på 
undervisningen. 
 
En av de intervjuade lärarstudenterna angav att ekologisk hållbar utveckling var svårt och att 
det under utbildningen hade saknats diskussioner om ämnet. De svenska skolorna arbetar 
mycket med ekologisk hållbar utveckling idag och olika projekt har startats för att främja 
hållbar utveckling, vilket även innefattar ekologisk hållbar utveckling (Cars & West 2014). 
Dewey (2008, s.23) menar att kunskap och erfarenheter förs över från äldre generationer, vilket 
i den här studien kan kopplas till lärarens roll i elevernas undervisning. Likt Dewey menar Cars 
och West (2014) att projekten kräver att lärare är engagerade och vet vad de undervisar om för 
att föra över kunskaper och få eleverna intresserade och engagerade, vilket tyder på ett 
pragmatiskt arbetssätt där vikten av att ha en kunnig ledare anges. Det kan bidra till att elever i 
efterhand kan referera tillbaka till erfarenheter och därmed lära sig mer (Meinard & Quétier 
2013).  
 
Många lärarstudenter antydde att ekologisk hållbar utveckling är ett viktigt ämne och de visar 
ett intresse för det. Dock antydde några en avsaknad av diskussioner om ämnet och en av de 
intervjuade lärarstudenterna menade att förståelsen skapats på egen hand. Däremot har många 
av lärarstudenterna visat på lektionsexempel under datainsamlingen, vilket kan antyda att de 
ändå har en förståelse för vad ekologisk hållbar utveckling är och dess betydelse för 
mänskligheten.  
 
Jorden är i ständig förändring och en av lärarstudenterna angav att vår påverkan på jorden har 
konsekvenser i en större utsträckning än vad många är medvetna om. Steffen et al. (2015) visar 
att jorden under senare år ändrats så mycket att det diskuteras om att gå in i en ny tidsepok, en 
epok där vi människor påverkar naturen i den utsträckningen att arter dör ut och temperaturen 
höjs. En av lärarstudenterna angav att det är viktigt med arbete för detta men antydde att det 
redan var försent medan en annan menade att vi måste börja idag och inte imorgon, då det redan 
imorgon kan vara försent. 

6.2 Implikationer för läraryrket 
Tidigare forskning visar att utomhusundervisning har positiv påverkan på inlärning (Palavan, 
Cicek & Atabay 2016; Eick, Tatarchuk & Anderson 2013; James & Williams 2016), vilket en 
majoritet av lärarstudenterna angav. De angav även att de, genom kursen i naturvetenskap, fått 
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redskap för att bedriva undervisning i olika miljöer samt om ekologisk hållbar utveckling och 
biologisk mångfald. Större delen av lärarstudenterna angav att utomhusundervisning är ett sätt 
för eleverna att studera det som ska studeras och då i sin naturliga miljö för att få större 
förståelse över fenomenet. Palavan, Cicek & Atabay (2016) visar att utomhusundervisning kan 
genomföras på platser där de olika fenomenen existerar vilket kan bidra till ökade kunskaper 
hos framtida elever. En del av den tidigare forskningen samt resultaten i denna studie tyder på 
att många lärare och lärarstudenter anser att utomhusundervisning är en undervisningsform som 
mest bedrivs i skogsmiljöer. Däremot visar Eick, Tatarchuk & Anderson (2013) att 
utomhusundervisning kan bedrivas i olika miljöer och inte behöver innefatta ett skogsområde.  
 
En majoritet av lärarstudenterna beskrev lektionsexempel och samtliga innefattade aktiviteter 
och lektioner i utomhusmiljöer. Detsamma gällde för vilken undervisningsform de själva 
föredrog vilket kan vara en anledning till att liknande lektionsupplägg planeras för deras 
framtida elever. Cherryholmes (1994, s.12) menar, ur ett pragmatiskt perspektiv, att 
erfarenheter som studenter tar till sig kan styra deras framtida tillvägagångssätt. Däremot är de 
allra flesta eniga om att de vill ha en kombination av klassrums- och utomhusundervisning och 
en del av lärarstudenterna angav att det behövs för att få det både praktiskt och teoretiskt, vilket 
ur ett pragmatiskt perspektiv innebär att gränsen mellan teori och praktik reduceras (Dewey 
2008, s.19). Lärarstudenterna ansåg att ekologisk hållbar utveckling och biologisk mångfald 
ibland kan upplevas som abstrakta och enligt pragmatismen kan det abstrakta göras konkret 
genom praktiskt arbete (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, ss.53-54) 
Utomhusundervisning kan därför vara ett sätt att arbeta praktiskt och göra det abstrakta mer 
konkret för framtida elever.  

6.3 Metoddiskussion  

6.3.1 Bortfall  
Av de 43 lärarstudenter som tilldelades enkäten var det 39 som besvarade den, vilket innebär 
ett bortfall på fyra personer, dvs. 9 %. Två av högskolorna hade full svarsrespons medan två av 
högskolorna hade ett bortfall på två personer vardera. Vår slutsats om enkätundersökning är att 
bortfallet var mycket lågt. 
 
Efter genomförd enkätundersökning tillfrågades lärarstudenterna om någon kunde tänka sig att 
ställa upp på en intervju. Vi efterfrågade lärarstudenter att intervjua på var och en av de fyra 
högskolorna, men fick bortfall av en högskola. Det kan bero på att möjligheten för besök på 
den högskolan inte fanns. En träff bestämdes med en lärarstudent från den andra högskolan som 
inte besöktes men på grund av förhinder skedde där en telefonintervju, denna student var den 
enda som hörde av sig efter förfrågan om intervju. Anledningen till bortfallen kan vara att 
besöket på den ena högskolan hamnade i slutet av dagen och på den andra direkt efter en 
föreläsning, precis innan lunch. Däremot gavs en möjlighet att genomföra intervjun vid senare 
tillfälle men samtliga tackade nej.  
 
Vår förhoppning var att intervjua en lärarstudent på respektive högskola, vilket tyvärr inte var 
möjligt. Lärarstudenterna fick förfrågan om att ställa upp på en intervju och de som anmälde 
sig var frivilliga att delta i studien. De valdes därför inte ut slumpmässigt, vilket bidrar till att 
urvalet av intervjuade lärarstudenter är skevt. Det här kan ses som en brist i studien, då de 
lärarstudenter som själva valt att delta i intervjun kan ha varit mer intresserade och insatta i 
ämnet. Däremot finns det en samstämmighet med resultaten från enkätundersökningen, vilket 
ökar trovärdigheten i resultatet av intervjuerna. 
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6.3.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökning valdes att genomföras med anledning av att få en bredd. 
Enkätundersökningen valdes att genomföras via internet då det möjliggjorde att den kunde 
besvaras av fler personer. Vad som kan ses som en nackdel med en internetbaserad 
enkätundersökning är att de medverkande lärarstudenterna, på de högskolor som besöktes, 
besvarade enkäten med mobiltelefoner. Nackdelen beror främst på de öppna frågorna, vilka kan 
vara komplicerade och besvärliga att besvara med en relativt liten skärm. Valet föll dock ändå 
på att göra enkäten internetbaserad då vi ansåg att den borde vara enklare att besvara då många 
idag är insatta och vana använda tekniken i stor utsträckning.  
 
De öppna frågorna diskuterades att uteslutas, men behölls med anledning av de fördelar som 
finns med varierade enkätfrågor (Christoffersen & Johannessen 2015, s.152). En variation av 
frågor valdes även med anledning av studiens teoretiska ramverk, då pragmatism hänvisar till 
kommunikation och att göra det abstrakta konkret (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, 
ss.53-54). De slutna frågorna gjordes så konkreta som möjligt för att öka förståelsen för 
frågorna medan de öppna frågorna möjliggjorde för lärarstudenterna att föra en 
envägskommunikation och gav oss möjlighet att förstå mer av deras tankar.  
 
Alla frågor i enkätundersökningen var obligatoriska, vilket reducerade risken för interna 
bortfall. Internt bortfall, i detta sammanhang, innebär att frågor i enkäten lämnas obesvarade, 
vilket kan leda till att enkäten inte blir korrekt (Berntsson et al. 2016, s. 256). För att öka 
möjligheten till en korrekt enkätundersökning gjordes därför frågorna obligatoriska och de 
kunde därför inte lämnas obesvarade. Dock valde ett fåtal lärarstudenter att endast skriva “vet 
ej” på de tre öppna frågorna. Svaren gav oss inte chansen att kommunicera med 
lärarstudenterna, vilket ledde till att vi, enligt pragmatismen, inte fick chansen att lära oss om 
deras tankar (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, ss.53-54). 
 
Analysen av de slutna frågorna genomfördes i databasen SPSS. Ett chi-två-test genomfördes på 
sex av de åtta slutna frågorna. De två frågor som inte testades via SPSS var två flervalsfrågor 
där vi enbart ville se vilka typer som genomfördes, vilket bidrog till att en djupare analys inte 
behövdes för att svara mot vårt syfte. SPSS är ett relativt komplicerat statistikprogram och det 
tog en del tid att lära sig de olika verktygen, vilket bidrog till ett övervägande att inte analysera 
data i det programmet. Dock ansåg vi att ett sannolikhetstest skulle vara fördelaktigt för att öka 
trovärdigheten i resultaten. Därför genomfördes chi-två-test, som kan svara på om resultaten är 
slumpmässigt eller skevt fördelade.  
 
För att testa om de fyra bortfallen i enkätundersökningen kunde påverka resultaten genomfördes 
ett chi-två-test där samtliga resultat lades in, inklusive det värsta tänkbara svar vi hade kunnat 
få av bortfallen. Även med bortfallen inkluderade enligt ett ”worst case scenario” var samtliga 
enkätresultat signifikant skevt fördelade. 

6.3.3 Intervjuer 
Intervjuguiden delades ut i pappersform till de medverkande lärarstudenterna för att de skulle 
ha möjlighet att själva läsa frågorna innan intervjun. Den lärarstudent, där intervju skedde över 
telefon, fick intervjuguiden via mail. Under samtliga intervjuer observerade en av oss 
observanter (Elinor Gustavsson & Ida Hallberg) kroppsspråk och reaktioner medan den andra 
höll i intervjun. Även under telefonintervjun genomfördes detta men istället för att anteckna 
kroppsspråk antecknades detaljer som kunde urskiljas i tal, som exempelvis tonläge, reaktioner 
och osäkerhet. En telefonintervju är inte vad vi egentligen ville ha i vårt arbete med anledning 
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av att kroppsspråk och vissa reaktioner inte blir lika märkbara (Shuy 2001, s.543) samt att det 
blev svårare att organisera inspelningsutrustning då en av telefonerna användes för samtal. 
Dock valde vi ändå att erbjuda telefonintervjuer dels för att en telefonintervju bidrar till att vår 
frågeställning kan besvaras och dels för att lärarstudenterna på två av högskolorna inte fanns 
tillgängliga för besök under den snäva tidsram för denna studie.  
 
De genomförda intervjuerna spelades in genom en inspelningsapplikation på en telefon. 
Användning av sådan teknisk utrustning kan dock leda till att respondenterna inte berättar allt, 
på grund av risk för att någon berörd ska höra inspelningen (Warren 2001, s.92). Av de tre 
intervjuade lärarstudenterna framkom, under en intervju, en större mängd information om 
kursen efter avslutad inspelning, framförallt nackdelar. Däremot berörde den informationen inte 
vårt syfte och svarade inte på vår frågeställning, vilket medförde att informationen inte hade 
varit relevant även om den kom med på inspelningen. Den valda inspelningsutrustningen 
spelade enbart in ljud, vilket kan ses som en nackdel då alla intryck inte framkommer i en 
ljudinspelning. Däremot kan det vara mer bekvämt för respondenterna att inte bli inspelade då 
deras identitet med stor sannolikhet inte kan avslöjas genom en ljudinspelning. Därav föll valet 
på att enbart använda ljudinspelning under intervjuerna.  
 
En intervju innebär en tvåvägskommunikation och ett samspel mellan två människor, vilket 
enligt pragmatismen är en förutsättning för lärande (Boman, Ljunggren & von Wright 2007, 
ss.53-54). Intervjuerna gav oss en möjlighet att få kunskap om lärarstudenternas syn på och 
kunskaper om utomhusundervisning, biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling.  
 
Intervjuerna transkriberades och kodades därefter på två olika sätt. Transkriberingarna bidrog 
till en möjlighet att lära känna datamaterialet innan analysen påbörjades, vilket underlättade 
analysarbetet. Genom att båda observanterna lyssnade på inspelningen och, i samband med det, 
läste igenom den transkribering den andra gjort, säkerställdes att all data fanns med i 
transkriberingarna (Tholander & Cekaite 2015, s. 203). Genom användning av två 
analysformer, experience near/experience distant samt kodning, framkom citat, tolkningar samt 
betydelsefulla enheter som ökade möjligheten till mer utvecklade kopplingar till studiens 
teoretiska ramverk (Dalen 2015, ss.73-79). Ett analysverktyg hade eventuellt fungerat för 
transkriberingarna, men två valdes med anledning av de fördelar som fanns med respektive 
analysverktyg.  

6.4 Framtida forskning 
Utomhusundervisning, biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling är relativt väl 
utvecklade forskningsområden. I sökningen efter relevanta artiklar för denna studie, anpassade 
efter studiens syfte och frågeställningar, visade det sig dock att forskning gjord på lärarstudenter 
är bristfällig. Det har genomförts ett fåtal studier på lärarstudenter och då med fokus på deras 
kunskaper gällande biologisk mångfald och utomhusundervisning. Däremot finns ingen 
forskning, vad vi kan finna, om lärarstudenter inom ämnet ekologisk hållbar utveckling.  
 
Vi anser att det skulle vara givande med fler studier gällande utbildningens påverkan på 
kommande yrkesliv, i vårt fall inom skolan. Ytterligare forskning hade kunnat genomföras på 
elever eller lärare om deras syn på ekologisk hållbar utveckling. Det finns mycket forskning 
om ekologisk hållbar utveckling, men då med fokus på hur det påverkas av klimathotet och 
mänskliga handlingar. Vi anser att det hade varit fördelaktigt med forskning om 
undervisningsformer och undervisningsmetoder, som kan främja elevers inlärning om 
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ekologisk hållbar utveckling, då vi anser att detta saknas i den befintliga forskningen. Därför 
vore det fördelaktigt med mer forskning om ovanstående områden.  

6.5 Slutsats 
Genom analys och bearbetning av data framkom att de lärarstudenter som läst kursen 
naturvetenskap på lärarutbildningen verkar föredra utomhusundervisning som lärandemetod 
när de arbetar med biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling, både själva och med 
sina framtida elever. Lärarstudenterna visade på tydliga exempel av framtida lektioner och 
förhållningssätt till sina framtida elever och arbetet med ekologisk hållbar utveckling. Dock kan 
det antas, med anledning av att lärarstudenter även saknat koppling till ekologisk hållbar 
utveckling inom naturvetenskapskursen, att det kan vara något som behöver utvecklas på 
lärarutbildningarna. Vår slutsats är ändå att utomhusundervisning, för lärande om biologisk 
mångfald, har en till övervägande del positiv effekt på lärarstudenters framtida yrkesagerande 
för ekologisk hållbar utveckling.  
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Bilaga 2 
Semistrukturerad intervjuguide 
 
Syfte och frågeställning 
Examensarbetet syftar till att identifiera hur lärarstudenter anser att utomhusundervisning för 
lärande om biologisk mångfald bidrar till deras framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar 
utveckling. I undersökningen används intervjuer och enkätundersökningar som genomförs 
med lärarstudenter från tre olika högskolor, varav samtliga läst en kurs i Naturvetenskap 
under sin lärarutbildning. För att uppnå syftet utgår arbetet från följande frågeställning: 
 

• Hur anser lärarstudenter att utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald 
bidrar till deras framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar utveckling? 

 

Inledning 
Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi vill undersöka hur du som lärarstudent ser på hur 
utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald bidrar till ditt framtida 
yrkesagerande för ekologisk hållbar utveckling. Det vill säga hur utomhusundervisningen på 
lärarutbildningen gällande biologisk mångfald hjälper dig att agera på ett sätt som främjar 
den hållbara utvecklingen i din framtida roll som lärare. Vi är därför intresserade av att höra 
din syn på detta, för att sedan främst kunna se om någonting behöver utvecklas. 
 
Anonymitetsskydd 
Denna intervju är och kommer förbli helt anonym. Vi kommer inte dela ditt namn eller din 
högskola med någon. Vi kommer att spela in den här intervjun, men ingen annan än vi 
kommer att lyssna på den. Inspelningen är endast till för transkribering. Även 
transkriberingen är helt anonym, du kommer nämnas som lärarstudent 1, 2 eller 3. Har du 
några andra frågor om syftet, anonymiteten eller annat gällande denna intervju? 
 
Intervjuguide 
 
Öppningsfrågor 

• Du har ju precis läst en kurs i Naturvetenskap, vad tyckte du om kursen? 
• Om du skulle beskriva dig själv som Naturvetenskapslärare, hur skulle du 

beskriva dig själv då? 
• Om du skulle beskriva en bra lektion i naturvetenskap, hur skulle du beskriva 

den lektionen? 
 

Fokuserade frågor 
• Hur ser du på lärande om biologisk mångfald rent generellt? 
• Hur ser du på utomhusundervisning rent generellt? 

• Har du genomfört någon form av utomhusundervisning under din 
lärarutbildning? 

• Vad ser du för nackdelar med utomhusundervisning? 
• Vad ser du för fördelar med utomhusundervisning? 
• Vilka typer av lektioner anser du är genomförbara i utomhusmiljöer? 
• Hur har er tillgång till utomhusundervisning om biologisk mångfald 

sett ut under lärarutbildningen? 



 
 

 
 

• Vad anser du ha varit mest lärorikt med utomhusundervisning just i lärande 
om biologisk mångfald? 

• Vad lärde du dig mest om under denna typ av undervisning? 
• Hur genomfördes denna undervisning? 
• Vad lärde du dig om ekologisk hållbar utveckling genom 

utomhusundervisning i just lärande om biologisk mångfald? 
• Vad anser du är det viktigaste som du har lärt dig genom denna typ av 

undervisning? 
• Hur ser du på lärande om ekologisk hållbar utveckling? 

• Anser du att du har fått en ökad förståelse för ekologisk hållbar 
utveckling under din kurs i Naturvetenskap? 

• Vilken typ av undervisningsform anser du är mest effektiv för lärande 
om ekologisk hållbar utveckling? 

• Hur ser du på sambandet mellan lärande om biologisk mångfald och 
lärande om ekologisk hållbar utveckling? 

• Vilken undervisningsform anser du är mest effektiv för att få förståelse 
för relationen mellan biologisk mångfald och ekologisk hållbar 
utveckling? 

• Nu har vi pratat om din kurs i Naturvetenskap, utomhusundervisning, 
biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling. Vad kommer du att ta 
med dig från utomhusundervisningen som genomfördes under kursen i 
Naturvetenskap, till dina framtida elever? 
 

Öppna avslutningsfrågor 
• Vad anser du är det viktigaste att tänka på som lärare i Naturvetenskap, när det 

gäller undervisningsmetoder generellt? 
 

Är det något mer som du vill tillägga? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 
Checklista för intervjuguide 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
Missivbrev 

Informationsbrev 
Vi heter Ida Hallberg och Elinor Gustavsson och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskollärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås, 
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista terminen ska vi studenter 
genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. Vi har valt att fokusera på 
utomhusundervisning för lärande om biologisk mångfald i riktning mot hållbar utveckling. Vi 
kommer att intervjua och lämna ut enkäter till lärarstudenter. 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet,
så att inga obehöriga kan ta del av dem.

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna
undersöknings syfte.

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara
konfidentiella. Fiktiva namn på lärarstudenter och skolor används så att allas
identiteter skyddas.

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss: 
Ida Hallberg: 
sXXXXXX@student.hb.se  
073XXXXXXX 

Elinor Gustavsson: 
sXXXXXX@student.hb.se 
072XXXXXXX 

Med vänliga hälsningar 
Ida och Elinor 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
mailto:s152234@student.hb.se
mailto:s151513@student.hb.se
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