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Sammanfattning
I denna studie undersöks högstadieelevers kunskap om och intresse av biologisk mångfald
och naturvård. Undersökningen utfördes genom en digital enkät som skickades ut till totalt 44
elever i två sjätteklasser på skolor i Halmstad kommun. En av klasserna har under 2020
deltagit i projektet LIFE-Goodstream med fältexkursion där eleverna fick prova på håvning
som inventeringsmetod samt samtala om nyttan med anlagda våtmarker för biologisk
mångfald. Enkäten bestod av dels slutna frågor som besvarades med ett eller flera alternativ,
dels öppna frågor där eleverna gavs möjlighet till egna kommentarer. De fick också gradera
sin inställning till biologi som skolämne. Frågorna berörde både elevernas teoretiska
kunskaper om och relation till biologisk mångfald. Eleverna som deltagit i LIFE-Goodstream
fick även kommentera sin upplevelse av det. Utifrån svaren kunde sedan slutsatser om
kunskap och intresse dras. Eleverna hade generellt svårt att definiera begreppet biologisk
mångfald och var osäkra på vad naturvård innebär. De flesta svarade dock att det var viktigt
och att de själva var intresserade av att få mer kunskap om naturvård. Undersökningen
påvisade inget signifikant samband mellan deltagande i fältexkursionen och intresse, däremot
tenderade eleverna med regelbundna fritidsaktiviteter utomhus uppskatta naturen mer och
vara mer nyfikna på vidare studier.
Studien indikerar ett behov av mer utbildning med fokus på biologisk mångfald och mer
lättillgänglig information om enkla naturvårdande åtgärder. Nuvarande läroplan bör
eventuellt kompletteras mer fler praktiska moment för att sätta enskilda fakta i ett
sammanhang, skapa en djupare förståelse och motivera eleverna till ytterligare inlärning så
att de själva kan verka för en hållbar framtid.

Abstract
This study aims to investigate the knowledge and interest in biodiversity and conservation
among sixth graders. The inquiry was made through a digital survey that was sent out to 44
pupils in total from two different schools in the muncipality of Halmstad. One of the
responding classes participated in the project LIFE-Goodstream with a field excursion,
inventory of aquatic organisms by heaving and discussion about the ecological benefits of
artificial wetlands during 2020. The survey consisted partly of questions with one or several
alternatives, partly of open questions with possibility to write own answers. Additionally, the
students were asked to grade their attitudes towards biology as a school subject. The
questions concerned both the students’ theoretical knowledge and their relation to
biodiversity. Participants in LIFE-Goodstream did also comment on their experiences of the
excursion. From these answers, conclusions about knowledge and interest could be drawn.
The students generally found it difficult to define biodiversity and were unsure of the
meaning of conservation. Nevertheless, the majority consider it as important and want to
know more about conservation biology. The study shows no significant correlation between
participation in the field excursion and knowledge or interest. However, the students with
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more regular outdoor activities tend to appreciate nature more and be more interested in
further education.
The study indicates a need for more education in biodiversity and more information about
feasible measures for conservation. The current curriculum should possibly involve more
practical moments and put the education of single concepts in a context, which could create a
deeper understanding and a motivation to learn more about how they can act for
sustainability.
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Introduktion
Biologisk mångfald är ett måste för ett välfungerande liv i ett välfungerande ekosystem.
Förutom direkt påtagliga förtjänster som vegetabilier såväl som animalier för
livsmedelskonsumtion och material som trä och textilier till industri är vi beroende av
flertalet andra ekosystemtjänster (Campbell et al., 2018; Corell och Söderberg, 2005; Groom
et al., 2006; IPBES, 2019). Biodiversiteten reglerar också cirkulationen av vatten och
näringsämnen, påverkar sammansättningen av gaser i atmosfären och strukturen i jorden, och
styr klimatet (CBD, 2000; Gaston och Spicer, 2004; IPBES, 2019). Flora och fauna har även
mjukare värden, som möjlighet till rekreation; promenader med vacker utsikt, fågelskådning
och jakt i levande skogar, bad och fiske i friska vatten och en ökad livskvalitet i trevliga
omgivningar. Den kan också generera ekonomiska värden genom exempelvis ekoturism
(Gaston och Spicer, 2004; WWF, 2020). En minskad biodiversitet påverkar alltså betydligt
mer än enbart jordens ekologi och medför konsekvenser för allt från mänsklig hälsa och
allmänt välmående till global, ekonomisk utveckling (CBD, 2000; WWF, 2020).
Intresset för djur och natur tog fart på allvar i början av nittonhundratalet och 1909 bildades
Svenska Naturskyddsföreningen, en partipolitiskt obunden ideell förening med miljön i fokus
(Naturskyddsföreningen, 2021). Samtidigt kom naturvårdsfrågor även upp på agendan inom
politiken och riksdagen röstade igenom både Sveriges första naturskyddslag och senare
samma år en nationalparkslag (Corell och Söderberg, 2005). En liknande utveckling och en
allt mer framväxande miljörörelse sågs även internationellt. År 1967 inrättades en ny
naturvårdslagstiftning med mer ansvar för enskilda kommuner, naturreservat som skyddsform
och att Naturvårdsverket bildades för att samordna det nationella miljöarbetet (Naturvårdslag
(1964:822); Naturvårdsverket, 2010). Tyngdpunkten i det låg då på att minska föroreningar
och utsläpp från exempelvis industrin, det var först under nittiotalet som den minskade
biologiska mångfalden uppmärksammades. 1992 hölls Förenta Nationernas konferens om
miljö och utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien, där Konventionen om biologisk mångfald
upprättades och handlingsprogrammet Agenda 21 sjösattes (CBD, 2000; Corell och
Söderberg, 2005; United Nations, 1992). Nationellt formulerades femton miljökvalitetsmål
för en ekologiskt hållbar framtid. 2010 undertecknade också Sverige Riokonventionen och
Aichimålen vilket medförde ett “åtagande om bevarande och hållbart nyttjande av biologisk
mångfald” (Corell och Söderberg, 2005; Naturvårdsverket, 2010). Det ledde även till att ett
sextonde miljömål för biologisk mångfald lades till i miljöpolitiken; ett rikt växt- och djurliv.
Vi har dessutom inkorporerat EU:s Art- och habitatdirektiv i arbetet för biologisk mångfald
genom att aktivt bevara livsmiljöer för vilda djur och växter, samt Våtmarksdirektivet
(RAMSAR) och Fågeldirektivet till skydd för naturligt förekommande fågelarter (CBD,
2000; Corell och Söderberg, 2005; Naturvårdsverket, 2010).
Trots det minskar inte förlusterna av biologisk mångfald, tvärtom dör fler och fler arter ut i
allt högre hastighet (SCB, 2020; WWF, 2020). År 2020 skulle bli “supermiljöåret” med
flertalet politiska toppmöten med miljöfrågor på agendan. Bland annat skulle FN förhandla
fram en ny strategisk plan för att nå målen inom Konventionen för biologisk mångfald. Den
föregående planen gällde perioden 2011-2020 och har inte haft önskad framgång. Den
kommande strategin har visionen “Living in harmony with nature” (liv i samklang med
naturen) och sträcker sig till 2050 (CBD, 2020). Allt tyder dessvärre på att den negativa
trenden med reducerad biodiversitet kommer att fortsätta långt efter det. Utan drastiska

3

förändringar i vårt resursutnyttjande spås mångfalden vara på nedgång också år 2050 och
högst sannolikt även längre än så (Corell och Söderberg, 2005; IPBES, 2019; WWF, 2020).
Utrotnings- och utdöendetakten nu är tre eller fyra gånger högre än den som historiskt sett
varit den normala och allt verkar bero på en enda art, Homo sapiens. Uråldriga arter som
funnits på jorden i miljoner år, som evolverats fram och tillbaka och överlevt katastrof efter
katastrof, håller på att raderas av en enda art som bara existerat en bråkdel av den tiden
(Gaston och Spicer, 2004). Över en miljon arter riskerar att utrotas, och inom ett par
decennier kommer en stor del av både djur och växter att vara borta (IPBES, 2019; WWF,
2020). Mänskligheten har aldrig tidigare behövt handskas med en lika omfattande förlust av
biodiversitet och om vi inte reagerar snabbt och adekvat kommer kommande generationer
inte ens att få chansen att göra något åt saken (Groom et al., 2006). Oavsett om vi redan är
mitt i eller på väg mot det sjätte massutdöendet så är situationen ohållbar och vårt handlande
nu kan få förödande konsekvenser inom bara ett par generationer (Barnosky et al., 2011;
Gaston och Spicer, 2004; WWF, 2020). En reducerad biologisk mångfald utgör både direkta
hot mot ekosystemet och vår resurstillgång, samt indirekta hot med försämrade livsvillkor
och hälsoproblem (CBD, 2000; Corell och Söderberg, 2005; Groom et al., 2006; IPBES,
2019).
Förlusterna beror till stor del på mänskliga aktiviteter och ohållbar konsumtion av
ekosystemresurser (CBD, 2000; IPBES, 2019). Minskningarna sker på flera nivåer, från
minskat individ- eller artantal i lokala populationer till eliminering av hela ekosystem. De
främsta antropogena hoten är;
-

mark- och vattenanvändning vilket förändrar, förstör och fragmenterar habitat
direkt överexploatering av arter genom exempelvis jakt och fiske
klimatförändringar med stigande temperaturer, mer extremt väder och höjda
havsnivåer som följd
utsläpp och föroreningar från industri, produktion, transporter och konsumtion
invasiva arter som introduceras i nya områden och rubbar det naturliga ekosystemet
(Campbell et al., 2018; Gaston och Spicer, 2004; IPBES, 2019; WWF, 2020).

Klimatförändringen med högre temperaturer och allt extremare väder har hittills inte setts
som det största hotet men kommer få allt större betydelse under kommande decennier (WWF,
2020).
För att vi ska kunna lösa problemet måste vi först och främst förstå att det finns ett problem.
Det är därför av yttersta vikt att vår nuvarande kunskap förmedlas till allmänheten och inte
minst till kommande generationer (Trombulak et al., 2004; IPBES, 2019). Genom en
kollektiv medvetenhet och ett ökat intresse för biologisk mångfald och naturvård kan vissa
framtida problem förebyggas, andra lösas med nya innovationer. Ett långsiktigt hållbart
naturvårdsarbete involverar människor på alla nivåer, både biologer och gemene man, och är
nödvändigt för bevarandet av biologisk mångfald (CBD, 2000; Trombulak et al., 2004;
WWF, 2020). Samtidigt som den globala biodiversiteten minskar i allt högre takt blir
allmänhetens inkludering och utbildning allt viktigare (Fiebelkorn och Menzel, 2012). En stor
del av den kunskapen förmedlas inom skolan, där kunskap om hållbar utveckling och
miljöfrågor står med som centralt innehåll i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011).

4

Kunskapsspridning om biologisk mångfald finns även integrerat i EU:s hållbarhetsarbete, och
står med som mål för projekt finansierade av deras program LIFE (European Commission,
2021). Ett exempel på det är projektet LIFE-Goodstream som syftar till att förbättra den
ekologiska statusen i Trönningeån, ett vattendrag i Halmstads södra utkant. Sedan 2015 drivs
det av Hushållningssällskapet Halland och förutom EU:s program bidrar även Hav- och
Vattenmyndigheten, CR Prytz donationsfond, Länsstyrelsen Halland, Halmstad kommun och
Hushållningssällskapet ekonomiskt (Strand, 2018; Strand et al., 2020). Fokus i projektet
ligger på åtgärder för att minska övergödningen och främja den biologiska mångfalden i och
omkring vattnet, bland annat genom att anlägga artificiella våtmarker och “integrerade
skyddszoner” samt eliminera vandringshinder (Strand, 2018). Även dissemination för ökad
medvetenhet om projektet och uppmuntran till egna åtgärder för gynnad biologisk mångfald
ingår i delmålen. I samarbete med Halmstads Naturskola har därför elever och lärare på
skolor och förskolor i området engagerats med information och aktiviteter i fält. Under 2020
genomförde sjätteklassare besök i Stjärnarpsdalen där Hushållningssällskapet anlagt dammar.
Eleverna fick prova på att håva samt samtala om nyttan med dammar som kvävefällor.

Syfte
Denna studie ämnar utreda hur utbredd medvetenheten om biologisk mångfald och naturvård
är bland sjätteklassare på skolor i Halmstad kommun. Den undersöker också elevernas
intresse för ämnet samt om ovanstående påverkas av utepedagogik med ett mer praktiskt
lärande. Undersökningen strävar inte efter att testa elevernas kunskap eller att utreda vad som
lärs ut i skolorna, fokuset ligger just på deras medvetenhet och intresse.
Arbetet syftar till att;
1. utreda elevernas intresse av biologisk mångfald och naturvård
2. undersöka effekten av utepedagogik i undervisningen, se om det ökar intresset för
biologisk mångfald och eventuellt påverkar kunskapsläget

Material och metoder
Undersökningen utfördes genom en digital enkät (se bilaga) som mejlades ut till
sjätteklassare på två av Halmstad kommuns grundskolor, totalt 44 elever. Den ena skolan,
Fyllingeskolan, ligger en bit utanför centrum, i ett bostadsområde med närhet till
stadsbondgården Olofstorp och naturreservatet Trönninge ängar. Den andra skolan,
Kärlekens skola, är mer centralt belägen i ett villaområde med stadskärnan på ena sidan, ett
relativt öppet jordbrukslandskap på den andra. Eleverna på Kärleken har under år 2020
deltagit i projektet LIFE-Goodstream i samarbete med Hushållningssällskapet Halland och
Naturskolan i Halmstad och genomfört en fältexkursion där eleverna fick prova på håvning
som inventeringsmetod samt samtala om nyttan med anlagda våtmarker för biologisk
mångfald.
Enkäten var uppdelad i fyra delar;
- bakgrundsfrågor om elevens intresse av skolämnet biologi samt natur i allmänhet för
att få en bred bakgrundsbild av eleverna samt orsak till eventuellt intresse
- ett par frågor om elevens kunskap om och intresse för biologisk mångfald, även hur
viktigt hen anser det vara och om hen gör något för att gynna den biologiska
mångfalden
- frågor om elevens tankar om naturvård
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-

frågor om elevernas upplevelse av besök i Stjärnarpsdalen som en del av LIFEGoodstream (ej till referensklasser)

Enkäten innehöll en blandning av öppna och slutna frågor, det vill säga några med fasta
svarsalternativ och de andra med möjlighet att respondera med egna ord. Detta för att både få
konkreta, lättbearbetade svar på bakgrundsfrågor och försöka fånga upp elevernas egna
tankar. Respondenterna uppmuntrades också till att svara fritt och spontant, inte
överanalysera frågorna och försöka svara “rätt”.
Metoden testades genom en pilotstudie där frågeformuläret först skickades ut till ett mindre
urval, åtta personer, som fick ge sina synpunkter på enkätens utformning, detta för att se hur
de tolkade frågorna och om de hade något att tillägga. I testgruppen ingick förutom
handledare samt kontaktperson även gymnasieungdomar och personer utan särskilda
ämneskunskaper. Vissa frågor justerades och förtydligades därefter innan enkäten skickades
ut till deltagarna i undersökningen.
En fördel med en enkät som metod istället för intervjuer eller diskussioner är att risken för
intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren mer eller mindre påverkar respondenterna,
undviks helt. Respondenterna påverkade inte heller varandra vilket de gör i
gruppdiskussioner. Dessvärre ger en enkätundersökning ingen möjlighet till följdfrågor eller
öppna diskussioner, det finns också risk att både frågor och svar feltolkas och missuppfattas.
Även om enkäten skickades ut till samtliga elever i de utvalda klasserna finns viss risk för
bortfall, deltagandet var frivilligt och mindre intresserade elever kan ha valt att inte besvara
enkäten. Svarsfrekvensen i klasserna blev 100% resp. 92% vilket antagligen beror på att två
elever inte närvarande vid tillfället.

Resultat
Av de 44 respondenterna hade 25 deltagit i LIFE-Goodstream, resterande 19 elever har inte
deltagit i projektet men haft andra lärarledda exkursioner i fält.
Tabell 1, om eleven. N(referensklass) = 19, N(projektklass) = 25, N(totalt) = 44. Till kategorin “gillar biologi”
räknas de elever som besvarade fråga 4, Vad tycker du om ämnet biologi/No?, med “kul”.

“Gillar biologi”
Nat. prog. på gymnasiet

Referensklass
Ja
Nej
58%
11%
21%
5%

Projektklass
Ja
Nej
12%
44%
4%
68%

Ja
41%
11%

Totalt
Nej
30%
41%

Utomhusaktivitet

63%

37%

100%

-

84%

16%

Ute ≥ 1ggr/v

89%

11%

96%

4%

93%

7%

På frågorna angående elevernas egna fritidsintressen och eventuella utomhusaktiviteter
visade det sig att en klar majoritet regelbundet rör sig ute i skog eller mark, enbart 6,8%
svarade “typ aldrig” jämfört med 63,6% som är ute minst en gång i månaden eller oftare (se
tabell 1). Bland sysselsättningarna nämns både “organiserade aktiviteter” som fotboll och
ridning, och “fria aktiviteter” såsom skogspromenader, fotografering, svampplockning och
bad. Även matlagning, grillning och utefikor togs upp. I svaren framkom att eleverna
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uppskattar ekosystemtjänster och naturens möjlighet till rekreation, de nämnde ord som
“lugnt”, “vackert” och “fridfullt” samt att de bland annat “promenerar för att kunna sova”.
“Jag gillar det väldigt mycket, jag får vara ute och andas frisk luft och lära mig om till
exempel svampar och området”
- elev om utevistelse
Tabell 2, om begreppen biologisk mångfald och naturvård. N(referensklass) = 19, N(projektklass) = 25,
N(totalt) = 44.

Bekant med biologisk
mångfald
Tycker att BM är
viktigt
Bekant med naturvård

Referensklass
Ja
Nej
100%
-

Projektklass
Ja
Nej
68%
32%

Ja
82%

Totalt
Nej
18%

79%

21%

58%

42%

64%

36%

84%

16%

70%

30%

76%

24%

Eleverna hade generellt svårt att definiera biologisk mångfald, enbart 11,4% av
respondenterna ansåg att de “visste precis” vad begreppet betyder medan 70,4% svarade att
de “nog har hört det någon gång” eller “visste ungefär”. 18,2% hade “ingen aning” (se tabell
2). En majoritet (63,6%) ansåg dock att det är viktigt och gör själva något för att gynna den.
Flertalet av eleverna vill dessutom göra mer (59,0%). Gällande naturvård hade majoriteten
hört talas om begreppet men var osäkra på vad det innebär, inställningen generellt positiv och
de hade intresse av att lära sig mer.
“Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald. För att arter ska kunna stå emot
ett yttre hot, som förändring av den lokala miljön, bakterie- och virusangrepp,
föroreningar och liknande. Biologisk mångfald behövs för genetisk variation och är
även viktig för oss människor eftersom den ger oss mat, medicin och diverse andra
livsnödvändigheter. Naturens ekosystem hjälper oss att pollinera våra grödor, återvinna
näringsämnen och rena luft och vatten.”
“Man behöver många olika arter. Olika arter hjälper till med olika grejer, om alla arter
var samma så skulle många saker fungera inte.”
“Eftersom jag inte vet vad det betyder så vet jag inte om det är viktigt eller inte.”
- elever om biologisk mångfald
Tabell 3, om begreppen biologisk mångfald och naturvård. N(referensklass) = 19, N(projektklass) = 25,
N(totalt) = 44.

Var har du hört talas om...
...biologisk
47%
6%
mångfald?
...naturvård? 28%
15%
Skolan

Hemma

3%

14%

0%

0%

19%

11%

5%

10%

5%

10%

20%

7%

Fritid

Sociala
medier

Radio

Tidningar

Ingenstans

Annat

Gällande LIFE-Goodstream svarade 56% av de deltagande eleverna att fältexkursionen inte
gjort dem mer intresserade av biologisk mångfald, naturvård eller biologi som skolämne.
44% var “kanske lite” mer intresserade efteråt.
“Kul att vara någon annan stans än i klassrummet. Och att åka buss med.”
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“Det var roligt att se hur många kryp vi hittade, och se om någon hittade nån speciell
kryp.”
“Att vi fick vara ute i naturen, men det var även kul att få fånga djur.”
“Blev blöt och djuren var läskiga. det var massa trollsländor som parade sig.”
“Det var ganska tråkigt och jätte varmt”
-

elever om fältexkursion med håvning

Diskussion
Människors inställning till biologisk mångfald påverkas av såväl individuella som sociala
faktorer (Buijs et al., 2008; Bögeholz, 2006; Lindström et al., 2006). Det kan vara deras egen
geografiska närhet till naturen, naturnära fritidsintressen, huruvida deras föräldrar har tagit
med dem ut i skogen eller övriga egna erfarenheter. Även socialt sammanhang och
omgivningens intresse spelar roll, exempelvis umgängeskrets med specialintresse av
specifika frågor eller vilken information de kommer i kontakt med via media (Lindström et
al., 2006). Människor med tydlig koppling till naturen, som exempelvis bor i nära anslutning
till en skog eller är hängivna fågelskådare, tenderar att ha större kunskap om värdet av
biologisk mångfald än de som mer sällan vistas i naturen. Också de som arbetar med skogsoch/eller jordbruk har oftast stort intresse av naturvårdsfrågor, främst av ekonomiska skäl
(Buijs et al., 2008). De med mer kontakt med biologisk mångfald värderar den alltså högre
och har lättare att se nyttan med att bevara ekosystemtjänster (Bögeholz, 2006; Helldén och
Helldén, 2008; Lindström et al., 2006).
“Att det är väldigt viktig för vårat klimat och jord, eftersom vi måste ta hand om jord
och natur.”
- elev om betydelsen av naturvård

Undersökningen visar liknande resultat, de elever som själva utövar någon form utav
utomhusaktivitet värderade generellt biologisk mångfald högre och hade ett större intresse av
biologi som skolämne (se tabell 1). De verkar dessutom uppskatta skogens möjlighet till
rekreation mer, i kommentarerna nämndes lugn och ro, frisk luft och kvittrande fåglar.
“Skönt att vara i naturen, omringad av träd är rätt så skönt när man är själv”
“Jag gillar det väldigt mycket, jag får vara ute och andas frisk luft och lära mig om till
exempel svampar och området”
- elever om vad de uppskattar med att vara utomhus

Elevernas intresse påverkar i hög grad deras kunskap och motivation till att lära sig mer, både
i och utanför skolan (Blom och Fägerstam, 2013; Helldén och Helldén, 2008; Österlind,
2006). Att enbart informera om biologisk mångfald och naturvård gynnar varken en djupare
förståelse eller en långvarig inlärning, det kan istället ha motsatt effekt om eleverna avfärdar
ämnet som tråkigt eller ointressant och enbart memorerar enskilda fakta inför prov (Panula et
al., 2018; Österlind, 2006). Det riskerar i sin tur att eleverna bryr sig än mindre och skapar en
ond cirkel utan intresse för kunskaper utöver läroplanens innehåll, elevernas inlärning och
intresse begränsas av klassrummets väggar.
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“jag vet inte vad det är så därför bryr jag mig inte”
- elev om betydelsen av biologisk mångfald

På frågan om elevernas favoritämne i skolan var det få som svarade biologi/NO vilket
antagligen beror på att undervisningen av just biologi och andra naturvetenskapliga ämnen
ofta upplevs som rätt abstrakt. Det handlar om molekyler som är för små för att synas och
ekosystem som är för stora för att greppa, det sätts inte i relation till eleven och känns inte
verkligt eller relevant (Blom och Fägerstam, 2013; Lindström et al., 2006; Österlind, 2006).
Istället dominerade mer praktiska och konkreta ämnen som idrott och hem- och
konsumentkunskap där undervisningen ofta har ett tydligare syfte.
“varför behöver vi lära oss om molekyler och sånt?”
- elev om biologi som skolämne

När eleverna ombads skatta sin inställning till biologiundervisningen framkom det att de
tycker att den är viktig, till viss del spännande och intressant men samtidigt svårt och hela tio
elever instämde helt i påståendet “inget för mig”. Det var dessutom få, endast fem elever,
som uppgav att de tänkt läsa naturvetenskapligt program på gymnasiet vilket inte bådar gott
för antalet framtida biologer och naturvårdare (se tabell 1). För att motivera fler till vidare
utbildning är det därför ytterst viktigt att göra undervisningen mer relevant för eleverna
(Hagay et al., 2013; Lindström et al., 2006; Panula et al., 2018; Österlind, 2006). Det kan
bland annat göras genom att koppla innehållet till elevernas egna erfarenheter och involvera
fler praktiska moment i undervisningen, gärna i fält istället för i traditionell klassrumsmiljö
(Blom och Fägerstam, 2013; Buijs et al., 2008; Gruenewald, 2003; Österlind, 2006). Särskilt
undervisning utomhus med verkliga exempel verkar gynna både kognitiv och affektiv
inlärning hos eleverna, förutom ett uppskattat miljöombyte gör det att de använder fler sinnen
och deltar aktivt istället för att enbart sitta och lyssna eller läsa, abstrakt teori relateras då till
något praktiskt och konkret vilket gör att den känns mer autentisk (Blom och Fägerstam,
2013; Buijs et al., 2008; Hagay et al., 2013). Det blir också lättare att sätta undervisningen i
ett sammanhang och exempelvis se den verkliga nyttan med biologisk mångfald vilket gynnar
elevernas långvariga inlärning samt motivation till att på egen hand inhämta kunskap om djur
och natur (Gruenewald, 2003; Panula et al., 2018; Österlind, 2006).
Förutom förbättrade skolresultat kan platsbaserad, praktisk pedagogik rörande just biologisk
mångfald och naturvård bidra till en mer hållbar samhällsutveckling utanför skolans väggar
(Bögeholz, 2006; Hagay et al., 2013; Helldén och Helldén, 2008). Abstrakta begrepp och
enskilda fakta ges ett sammanhang och konkretiseras i ett större perspektiv vilket gör att
kunskapen kopplas till egna erfarenheter och kan appliceras på verkliga problem (Blom och
Fägerstam, 2013; Panula et al., 2018). I undersökningen visades inget tydligt samband mellan
deltagande i LIFE-Goodstream och ökat intresse av biologisk mångfald (se tabell 3). Ingen av
eleverna i projektklassen svarade att exkursionen hade gjort dem mer nyfikna på biologisk
mångfald eller naturvård, och när det kom till gymnasieval var det en betydligt större andel
av referensklassen som kunde tänka sig att läsa naturvetenskapligt program (95% jfr. 12%, se
tabell 1). Tidigare studier pekar dock på att liknande projekt resulterat i att elever använder
termer mer naturligt och visar en djupare förståelse än de som enbart har haft traditionell
katederundervisning (Blom och Fägerstam, 2013; Gruenewald, 2003; Panula et al., 2018). De
deltagande eleverna verkar ändå ha uppskattat den naturnära undervisningen med
miljöombyte och variation.
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“Kul att vara någon annan stans än i klassrummet.”
“Det bästa var att vi fick vara ute i naturen, men det var även kul att få fånga djur.”
“Att vi fick göra något annorlunda och åka buss.”
- elever om det bästa med sitt deltagande i LIFE-Goodstream

En mer markant skillnad i inställning hos eleverna verkar det istället finnas mellan de olika
skolorna (se tabell 1 och 2). Det kan antingen bero på olikheter i lärarnas förmåga att
entusiasmera eleverna, socioekonomiska faktorer eller att den ena skolan låg i ett betydligt
grönare område än det andra. De senare eleverna svarade i högre grad att de gärna ägnar sig
åt fria aktiviteter och tenderade även diskutera miljörelaterade frågor med familj och vänner,
inte bara på lektionstid i skolan. Det indikerar ett naturligare förhållningssätt till ämnet och en
starkare relation till djur och natur (Helldén och Helldén, 2008). De mer betongnära barnen
hade mer organiserad utevistelse med ledarledda idrottsträningar och skolexkursioner snarare
än spontan lek eller "bara vara ute". Platsen eleverna växer upp och vistas på har alltså
betydelse för deras engagemang (Bögeholz, 2006; Gruenewald, 2003). Det kan i sin tur ha
betydelse för ungdomarnas framtida benägenhet att leva med miljöhänsyn och ta hand om
naturen i sin närhet vilket är ett måste för en hållbar framtid (Bögeholz, 2006; Helldén och
Helldén, 2008; Lindström et al., 2006).
Två tredjedelar av eleverna vistas regelbundet utomhus med familjen, samtidigt var det
enbart fem av samtliga deltagare som uppgav att de pratar om biologisk mångfald och
miljörelaterade frågor hemma (se tabell 1 och 3). Det är oroväckande med tanke på att det är
där grunden till intresset läggs (Helldén och Helldén, 2008). Att tidigt introducera barn till
ämnet, ge dem egna upplevelser i skog och mark och inte minst möjlighet att diskutera sina
erfarenheter efteråt, är viktigt dels för deras framtida lust att lära, dels deras medvetenhet
(Helldén och Helldén, 2008; Gruenewald, 2003). I undersökningen märktes det särskilt på en
elev som svarade att hen ofta var ute och plockade svamp med sin mamma. Eleven hade
genomgående bra koll på de efterfrågade begreppen, tyckte både biologisk mångfald och
naturvård var viktigt och var nyfiken på att lära sig mer. Lustfyllda aktiviteter och
diskussioner skapar ett lustfyllt lärande (Helldén och Helldén, 2008; Lindström et al., 2006).
“Kanske HUR man skulle kunna göra för att gynna den biologiska mångfalden och
hjälpa "naturvård" eller hur man ska uttrycka det.”
- elev om vad hen vill lära sig på biologilektionerna i skolan

Utöver en förändrad läroplan är det därför relevant att underlätta och uppmuntra uteaktiviteter
för eleverna med familj. Det gynnar både elevernas framtida inlärning och ger dem en
starkare koppling till naturen, något som visat sig ha positiv effekt på människors benägenhet
att bevara den (Gruenewald, 2003; Lindström et al., 2006). Användningen av det lilla ger
betydelse av det stora och är en viktig del i en global hållbar utveckling (Bögeholz, 2006).
För det krävs tillgängliga och attraktiva miljöer att vistas i, eleverna hade önskemål till
grönområdena de oftast vistas i. Bland förslagen nämndes “mer skog” flera gånger, de ville
ha fler träd att klättra, leka och bygga kojor i, fler olika djur och växter, vattenkällor och
mysiga stigar att promenera eller springa på. Eleverna vill alltså ha mer biologisk mångfald,
det bådar gott inför framtiden.
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“Jag hade velat att dem planterade ännu lite mer träd, eftersom dem gallrade för något
år sedan, och nu är det bara runt tusen träd kvar.”
- elevs tankar om sin närmsta skog

Slutsats
Av undersökningen framkom att Halmstads sjätteklassare generellt sett är positivt inställda
till biologisk mångfald och naturvård, även om de upplever begreppen som något
svårdefinierade. Flera av dem gör själva något för att gynna den biologiska mångfalden och
vill lära sig mer om naturvårdande insatser. Av enkätstudien framkom inget samband mellan
deltagande i fältexkursion och intresse eller kunskap, däremot tenderade de med mer
frekventa fritidsaktiviteter utomhus vara mer nyfikna på naturvetenskap och dessutom vara
mer angelägna om att ta hand om sin egen närmiljö.
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Bilaga:

Naturvadå? - ett par frågor om din syn på biologisk mångfald och naturvård
DEL I
1. Vilken klass går du i? På vilken skola?
_____________________________________________
2. Har du deltagit i projektet LIFEGoodstream?
-

Ja
Nej

3. Vilket är ditt favoritämne i skolan?
_____________________________________________
4. Vad tycker du om ämnet biologi/NO?
Kul
Spännande
Lätt
Viktigt
Favoritämnet
5. Funderar du på att läsa naturvetenskapligt program på gymnasiet?
-

Ja, jag har redan bestämt mig
Kanske, jag vet inte riktigt
Nej, jag kommer att välja något annat

6. Gör du någon form av utomhusaktivitet på fritiden?
_____________________________________________
7. Vad i så fall?
_____________________________________________
8. Ungefär hur ofta är du ute i skogen eller besöker ett naturreservat?
-

Typ aldrig
Ett par gånger om året
Minst en gång i månaden
Ungefär en gång i veckan
Nästan varje dag

9. Vad brukar du göra? Med vilka är du där?
_____________________________________________
10. Vad tycker du om det?
14

Tråkigt
Ointressant
Svårt
Onödigt
Inget för mig

_____________________________________________
11. Om du fick göra om din närmsta skog eller den skog som du oftast går ut i, vad
skulle du göra? Är det något som du saknar där idag?
_____________________________________________

DEL II
12. Hur väl känner du till begreppet "biologisk mångfald"?
-

Jag vet precis vad det är!
Jag vet ungefär vad det är
Jag har nog hört det någon gång
Ingen aning

13. Var har du läst eller hört talas om det?
-

I skolan
Hemma
På fritiden
I tidningar
På radio
På sociala medier
Ingenstans alls

14. Vad innebär biologisk mångfald?
_____________________________________________
15. Hur viktigt tycker du det är med biologisk mångfald?
-

Superviktigt!
Ganska viktigt
Lite viktigt
Jag bryr mig inte

16. Varför är det viktigt/inte viktigt?
_____________________________________________
17. Gör du något för att gynna den biologiska mångfalden?
-

Självklart, jag gör allt jag kan!
Ja, och jag skulle vilja göra mer
Nej, men jag skulle vilja
Nej, och jag vill inte göra något

18. Vad gör du? Vad skulle du vilja göra? Vad hindrar dig? Varför vill du inte? Berätta!
_____________________________________________
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DEL III
19. Har du hört talas om naturvård förut?
-

Ja, och jag vet vad det är
Ja, men jag är lite osäker på vad det innebär
Nej

20. Var har du läst eller hört talas om det?
-

I skolan
Hemma
På fritiden
I tidningar
På radio
På sociala medier
Ingenstans alls

21. Är det något som du skulle vilja veta mer om? Vad?
_____________________________________________
22. Har du några egna tankar om biologisk mångfald och naturvård?
_____________________________________________

DEL IV (enbart till elever i LIFEGoodstream)
23. Vad har ni fått göra i projektet?
_____________________________________________
24. Lärde du dig något nytt? Vad?
_____________________________________________
25. Vad var det bästa med besöket?
_____________________________________________
26. ...och det sämsta?
_____________________________________________
27. Vad hade kunnat vara bättre?
_____________________________________________
28. Har du blivit mer intresserad av biologisk mångfald, naturvård och skolämnet
biologi efter besöket?
_____________________________________________
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29. Har du några andra tankar om LIFEGoodstream och ert besök i Stjärnarpsdalen?
_____________________________________________
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