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Sammanfattning 
I studien undersöker jag om en grupp nyanlända ungdomars kunskaper och 
föreställningar om samt inställning till den svenska naturen påverkas av en 
naturaktivitet. Dessutom diskuteras möjligheter med att använda 
naturaktiviteter som mötesplatser och därmed förbättra integrationen av 
nyanlända i samhället. 

Den stora invandringen som för tillfället sker i Sverige ställer krav på både 
samhället och skolan för att integrationen ska fungera. I samarbete med ett 
biologiskt museum utarbetar jag en naturaktivitet för nyanlända ungdomar. 
Den består av två träffar, en på museet och en i naturen. Aktiviteten innehåller 
guidning, övningar och enkla friluftsaktiviteter. Ungdomarna som deltog 
besvarade enkätfrågor både före och efter genomförandet, medan deras lärare 
besvarade enkätfrågor efter aktiviteten.  Resultatet visar att (1) ungdomarnas 
vilja att lära sig mer om naturen har ökat efter aktiviteten, (2) deras kunskaper 
om allemansrätten breddas och (3) det finns skillnader i ungdomarnas 
föreställningar som skulle kunna kopplas till deras ursprung och/ eller kön. 
Resultatet diskuteras i relation till tre faktorer som i tidigare forskning visat sig 
påverka integrationen; språkutveckling, en sociokulturellt stödjande omgivning 
samt tidigare erfarenheter & kunskaper. Slutsatserna som dras är att 
naturaktiviteter kan bidra till att öka ungdomarnas intresse för och kunskap 
om naturen, att de kan underlätta undervisning i grupper med olika 
kunskapsnivå samt att naturen kan fungera som en mötesplats genom 
exempelvis naturaktiviteter och föreningsliv och därmed underlätta 
integrationen av nyanlända i det svenska samhället.  

 

Nyckelord: nyanlända, invandring, integration, utomhuspedagogik, 
allemansrätten, museum, natur, skog, språkutveckling, sociokulturell 
omgivning 
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1 Inledning  
De senaste åren har det kommit många människor med olika bakgrund till 
Sverige. De har ofta tvingats fly från sina hemländer p.g.a. krig och andra 
oroligheter. Dessa människor, som jag väljer att kalla nyanlända, ska nu skapa 
sig nya liv i Sverige. Utmaningen som ligger framför oss nu, är att välkomna 
dem för att underlätta deras väg in i det svenska samhället. Vi måste våga 
mötas och ömsesidigt lära oss av varandra, för att integrationen ska lyckas.  

      De nyanländas första möten med den svenska kulturen sker ofta genom 
introduktionsklasser i skolan (barn och ungdomar) och SFI (Svenska För 
Invandrare, vuxna). Här ligger svårigheten kanske främst i att möta alla olika 
behov, eftersom dessa grupper ofta har väldigt blandade kunskapsnivåer och 
tidigare erfarenheter av skola (Axelsson & Nilsson 2013).  

 
Bild 1 Naturaktivitet med nyanlända ungdomar. Foto: Maria Brandt 

Jag tror att det är viktigt att inte bara se de nyanlända som problem, utan att vi 
också lär oss att se de möjligheter som finns med möten mellan människor 
med olika bakgrund. Vad kan vi som ”svenskar” lära oss om andra länder och 
kulturer? Kanske sådana möten kan hjälpa oss att förstå något om de 
konflikter som pågår runt om i världen? Jag vill lyfta detta, eftersom jag under 
arbetet med den här studien funnit en mängd litteratur som belyser att det är 
lätt att falla in i att nyanlända ”ska lära sig det svenska systemet” (Bunar 2010, 
Runfors 2003), kanske t.o.m. bli svenskar? Men varför är det så viktigt? Varför 
kan vi inte samsas och mötas någonstans på vägen. Det är klart att det är av 
stor vikt att en människa som just flyttat till ett nytt land förstår och till viss del 
anpassar sig till samhället. Men ofta blir tonen nedvärderande i detta, när det 
bara är invandrarna, de nyanlända, som ska anpassa sig och ”lära sig”, utan att 
vi inser att vi själva också har mycket att lära av dem.  
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      För att människor ska kunna mötas behövs mötesplatser. För mig har 
naturen alltid varit en självklar del av livet och en plats för lugn och eftertanke, 
där jag gärna umgås med vänner och familj. Naturen kom därför att bli 
grunden till mitt val av område för den här studien.  I den svenska naturen 
finns det mycket som vi som vuxit upp här tar för givet. Det faktum att vi får 
röra oss fritt, plocka bär och svamp, tälta en natt, bada, göra upp eld och njuta 
av landskapet utan att fråga markägaren om lov, är inte självklart i andra 
länder. Naturen är för oss en plats för rekreation, men det är även en 
mötesplats för likasinnade genom olika föreningar och organisationer.  

      I mitt arbete med naturguidning både på fjället och med barn och 
ungdomar i Uppsala, har jag insett att det finns stora möjligheter med 
undervisning i naturens egna ”klassrum”. Det underlättar förståelse för olika 
fenomen genom att man ser dem i sitt rätta sammanhang. I grupper med 
varierande kunskaper, som de med nyanlända, är det ofta svårt att möta allas 
nivå i ett vanligt klassrum (Bunar 2010). Detta är något som vi till viss del kan 
möta genom undervisning utomhus – s.k. utomhuspedagogik (LIU 2017, 
Szeczepanski 2013). Här saknas klassrummets begränsande yta och istället 
används den friare utomhusmiljön som lärandets arena.  

Med utgångspunkten att använda naturen som ”klassrum” och mötesplats 
började arbetet med denna studie.   
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet definierar jag först begreppet ”nyanländ elev” och går sedan 
in på nyanlända elevers första möte med svensk skola samt faktorer som 
påverkar hur väl detta fungerar. Därefter behandlas forskningsläget om vilka 
kunskaper och föreställningar nyanlända ungdomar har om naturen och 
ämnet biologi/ naturkunskap, innan jag tar upp utomhuspedagogik, 
föreningslivet möjliga mötesplatser och avslutningsvis en internationell utblick 
i ämnet.  

2.1 Sveriges mottagande av flyktingar 2015 

Under 2015 kom 162 877 människor till Sverige för att söka asyl (Migrations-
verket 2016). Av dessa var 70 384 barn, varav 35 369 ensamkommande. Totalt 
fick 109 235 personer uppehållstillstånd, varav 36 645 permanenta och av dessa 
var 3 209 ensamkommande barn. Nu står vi inför utmaningen att integrera 
våra nya medborgare i det svenska samhället och skolan. Skolans del är kanske 
främst att utbilda eleverna, dels i det svenska språket och dessutom i de övriga 
skolämnena, där jag i denna studie lägger fokus på gymnasiets kurser i biologi 
och naturkunskap.  

2.2 Definition av ”nyanländ elev” 

I denna rapport definieras ”nyanländ elev” genom de tre kriterier som Bunar 
(2010, s. 17) har ställt upp utifrån Skolverkets och Skolinspektionens 
definitioner. Dessa är följande: (1) ”Har invandrat till Sverige, oavsett 
invandringsskälet”, (2) ”Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, 
oavsett skolbakgrund i övrigt” och (3) ”Kommer till grund- eller gymnasie-
skolan strax före skolstart (6-års respektive 15-årsåldern) eller under sin skoltid 
(upp till 18-årsåldern), oavsett om de går i introduktionsklass eller från början 
är fysiskt integrerade i ordinarie klasser”. Vidare menar Bunar (a.a.) att 
personer normalt räknas som nyanlända i ungefär 2 år, men att målet bör vara 
en så snar integration som möjligt. Utbildningsdepartementet rekommenderar 
att använda begreppet ”nyanländ” under maximalt 4 år efter ankomst 
(Utbildningsdepartementet 2013). Ungdomarna som deltog i min studie 
definieras alla som nyanlända. De är mellan 16 och 19 år och har i genomsnitt 
varit 13,5 månader i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska 
språket. 

2.3 Det första mötet med svensk skola 

Nyanlända elever uppfyller sällan kravet på godkänt betyg i svenska som 
krävs antagning till de nationella gymnasieprogrammen (Skolverket 2016). 
Därför blir deras första möte med svensk skola oftast språkintroduktion 
(sprint), vilket är ett av fem program (Preparandutbildning, Program-inriktat 
individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språk-
introduktion) för elever som är obehöriga till de nationella gymnasie-
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programmen (Skolverket 2013). För dem som fått permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige måste sprint påbörjas senast den första delen av året eleven 
fyller 20 år. För asylsökande och personer med tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd måste sprint påbörjas innan personen fyller 18 år. Undervisningen bör 
anpassas efter varje elevs individuella behov och fokus ligger på svenska, men 
ibland läses andra kurser parallellt.  

2.4 Nyanlända ungdomars skolgång 

Utifrån perspektivet skolresultat, har forskare under de senaste 30 åren till stor 
del fokuserat på varför det är så många elever med invandrarbakgrund som 
inte lyckas i skolan (Granstedt 2010, s. 46). De lägre resultaten bland dessa barn 
förklaras på olika sätt under olika perioder (Granstedt 2010, s. 46). Under 
början av 2000-talet fokuserades det på bristande språk som förklaringsmodell. 
Det finns även en trend i att forskningens fokus från 1980-talet har flyttats från 
eleven till läraren, skolan och samhället (a.a.). Även Bunar (2010, s. 9) tar upp 
problematiken med att elever med utländsk bakgrund ofta har sämre 
betygsprestationer och att det är färre som slutför utbildningen. Han vill dock 
lyfta fram att det finns många möjligheter med mångfalden i skolan och 
samhället. I PISA:s undersökning av 15-åringars kunskaper i matematik, 
naturvetenskap och läsförståelse från 2012, såg man en sjunkande trend i den 
svenska skolan (Pettersson et al. 2013), detta vände dock i den senaste 
undersökningen från 2015. Här har resultaten förbättrats i alla tre 
ämnesområden (Schleicher & Halgreen 2016). Trots att de nya PISA- resultaten 
totalt sett förbättrats, finns fortfarande stora skillnader mellan infödda svenska 
elever och elever med invandrarbakgrund. Generellt har elever med 
invandrarbakgrund lägre resultat än de svenska eleverna. Dessa skillnader är 
större än OECD:s medeltal och kvarstår även när man tagit elevernas 
socioekonomiska status i beaktande. Här kan även nämnas att andelen elever 
med invandrarbakgrund ökade från 11 % till 17 % mellan 2006 och 2015.  

Axelsson & Nilsson (2013, s. 2) poängterar att nyanlända är en heterogen 
grupp som har många olika bakgrunder och erfarenheter. Faktum kvarstår 
dock att det finns svårigheter med integrationen av nyanlända både i 
samhället och skolans undervisning. Vi ska nu titta på några av de faktorer 
som i tidigare forskning visat sig påverka nyanlända ungdomars skolresultat; 
Språkutveckling, Sociokulturellt stödjande omgivning, Tidigare erfarenheter & 
kunskaper.  

(1) Språkutveckling. Språket är en viktig grundsten för att kommunikation ska 
fungera och därmed kunskaper överföras och mottas. iFous (innovation, 
Forskning och utveckling i skola och förskola) genomförde under 2015 en 
förstudie där det framkom att undervisningen av nyanlända ofta fokuserar på 
svenska, vilket får till följd att undervisningen i andra ämnen blir bristfällig 
(Skolinspektionen 2015). Både Nygård Larsson (2011) och Hägerfelth (2004) tar 
i sina avhandlingar upp betydelsen av att behärska det svenska språket för att 
kunna ta till sig kurserna i naturvetenskap och biologi på gymnasiet. Även 
Axelsson & Nilsson (2013, s. 10-11) poängterar språkets betydelse för att 
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eleverna ska kunna förstå texter och frågor i alla ämnen. Vidare menar de att 
eleverna i introduktionsklasser ofta har luckor i den vardagliga svenskan och 
därför har svårt att följa med. Ett problem kan vara att ämneslärare förklarar 
sitt ämnes speciella ord, medan de vardagliga termerna riskerar falla i 
glömska.  

(2) Sociokulturellt stödjande omgivning. En av faktorerna som flera författare tar 
upp är att ungdomarna har en sociokulturellt stödjande omgivning (Axelsson 
& Nilsson 2013, Thomas & Collier 2002). Axelsson & Nilsson lyfter fram att 
introduktionsklasser ofta fungerar som en trygghet där en känsla av 
tillhörighet finns, medan elever riskerar blir besvikna när de börjar i vanlig 
klass eftersom de känner sig utanför (a.a.). Isoleringen i de vanliga klasserna 
påverkar med stor sannolikhet elevernas skolresultat. För att undvika detta 
föreslår författarna att läraren bör arbeta för att skapa en inkluderande miljö i 
sina klasser. Axelsson och Nilsson menar dock att problemen ofta grundar sig i 
brist på både pedagogiska och sociala resurser i skolorna.  

      Zachrison (2014) belyser det stora problemet bland vuxna nyanlända är att 
de känner sig utanför och annorlunda både i klassrummet och utanför. Detta 
leder till att de ofta umgås inom sina etniska grupper och därmed inte får 
möjlighet att träna på svenska, vilket förstärker utanförskapet till majoriteten 
av samhället, de svensktalande. Detta torde även gälla ungdomar.  

(3) Tidigare erfarenheter & kunskaper. Ett av problemen med integrationen av 
nyanlända elever beskrivs som en avsaknad i att ta till vara de kunskaper och 
erfarenheter som de har med sig (Bergendoff 2014, Bunar 2010, s. 26). Både 
Bunar (a.a.) och Runfors (2003) menar att nyanlända ständigt pekas ut och att 
det ofta tas för självklart att de ska formas efter den ”svenska modellen”, både 
i skolan och i samhället i stort. De nyanlända ska lära sig svenska snarast, för 
att underlätta deras integration i samhället. Men i frågan om detta är den 
”rätta” modellen står man utan svar. Bunar (a.a.) menar att det som ofta glöms 
bort är att svenskar har mycket att lära från elever med utländsk bakgrund 
också. Detta borde kanske istället vara utgångspunkten i hur undervisning i 
olika ämnesområden läggs upp? 

      De nyanländas erfarenheter från tidigare skolgång skiljer mycket mellan 
olika personer i samma åldersgrupp. Detta är ytterligare en utmaning för 
undervisande lärare, när det i samma grupp kan gå elever med helt skilda 
förkunskaper och skolbakgrund (a.a., Axelsson & Nilsson 2013).  

2.5 Kunskaper om biologi och föreställningar om svensk 
natur 

Ovan konstaterades att språket är ett av de viktigaste verktygen i nyanlända 
elevers lärande. Hägerfälth (2004, s. 38-40) diskuterar språkets betydelse i 
naturkunskap på gymnasiet utifrån flera infallsvinklar. Hon menar att det 
naturvetenskapliga språket bygger på en organisationsprincip, där fenomen 
beskrivs i relation till varandra samt att definitioner är vanligt förekommande. 
Grammatiskt skiljer sig också språket, då passiv form används istället för 
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aktiv. Dessutom komprimeras ofta texter till ett minimum och vardagliga 
beskrivande ord byts ut mot ämnesrelevanta uttryck. Det faktum att det 
naturvetenskapliga språket skiljer sig från vardagligt språk menar författaren 
försvårar för andraspråkselever att lära sig naturvetenskapliga ämnen. Nygård 
Larsson (2011, s. 297-300) fick liknande resultat i en studie där 
28 gymnasieelever med utländsk bakgrund intervjuades. Hon menar att 
naturvetenskapliga texter ofta är svårt att läsa eftersom det innehåller så 
mycket information och svåra ord. Trots att ämnet ibland är svårt tycker 
eleverna i studien generellt om biologi i skolan. Det främsta intresset riktas 
mot människokroppen, men även genetik, evolution och det praktiska arbetet 
anses intressant. Det område som eleverna i studien tycker är minst intressant 
är artkunskap.  

När det gäller nyanländas föreställningar om naturen finns det inte så många 
studier som undersöker dessa. Det faktum att jag i friluftslivet sällan möter 
personer med utländsk bakgrund gör dock att jag undrar om det finns någon 
särskild anledning till detta? Vilka hinder finns för nyanlända och personer 
med utländsk bakgrund att ta sig ut i naturen? Statistiken tyder på att personer 
med utländsk bakgrund vistas mindre i naturen än infödda Svenskar (SCB 
2002). I en forskningsöversikt från Statens folkhälsoinstitut (Lisberg Jensen 
2008) lyfts rädslor för både överfall, småkryp och ormar, samt även kulturella 
och fysiska hinder som anledningar till att personer med utländsk bakgrund 
inte vistas i naturen.  

2.6 Utomhuspedagogik 

Det finns en norm i att undervisning ska bedrivas inomhus, i klassrum, där 
läraren undervisar om fenomen genom att berätta om dem (Szeczepanski 
2013). På Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (LIU 2016) som är en del 
av Linköpings universitet forskar man på ämnet utomhuspedagogik. Här 
definieras ämnesområdet som följer: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 
bl.a. innebär: att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, 
att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas samt att platsens 
betydelse för lärandet lyfts fram.” 

Szeczepanski (2013) menar att man genom att flytta undervisningen utanför 
klassrummet kan få positiva effekter på inlärningen. Utomhus främjas 
interaktion mellan våra sinnen och omgivningen. Dofter, synintryck, ljud och 
smaker förstärker upplevelser som kan vara svåra att beskriva inomhus. 
Utomhuspedagogik kan även bidra till att ge en ökad helhetssyn och ekologisk 
begreppsförståelse, eftersom eleverna får uppleva fenomen i sin rätta kontext. 
Utöver de rent mentala och fysiska fördelarna, tar Szeczepanski upp flera 
studier som tyder på att en närmare kontakt med naturen ofta resulterar i en 
ökad miljömedvetenhet, förståelse för social rättvisa och en vidgad 
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samhällssyn. Szeczepanski tillfrågar i sin studie lärare om deras syn på 
utomhuspedagogik. Resultaten tyder på att undervisning utomhus och i 
rörelse kan bidra till att förbättra språket, vilket även styrks i en studie av 
Fägerstam (2012). 

2.7 Föreningslivet som mötesplats 

När det gäller naturaktiviteter för nyanlända, hittar jag i dagsläget inte någon 
studie som direkt studerar natur- och friluftsaktiviteter och deras effekt på 
integrationen av nyanlända i skola och samhälle. Däremot finns det en mängd 
föreningar och organisationer som aktivt arbetar för integration med natur- 
och friluftsaktiviteter (Friluftsfrämjandet 2017, De5Stora 2016, Hej främling 
2017). Föreningslivet är starkt inrotat i den svenska kulturen och det fungerar 
ofta som mötesplatser inom olika intresseområden (von Essen & Wallman 
Lundåsen 2016), därför, menar jag, finns det god grund i att påstå att det i 
föreningar finns en outnyttjad potential att användas som mötesplats och 
därmed ett verktyg för integration.  

2.8 Internationella studier om flyktingars skolgång 

Att det finns en problematik kring integrationen av flyktingar i både skola och 
samhälle är inte något som är unikt för Sverige. Forskare runt om i världen 
undersöker vilka svårigheter som finns och vilka metoder som ger en 
framgångsrik integration. Jag vill här lyfta fram exempel på studier från andra 
länder och har valt en studie från Australien och en från USA.  

      I den Australiensiska studien menar Taylor och Kaur Sidhu (2012) att det 
finns flera problem i skolans mottagande av flyktingar. De menar, liksom 
Bunar (2010), att flyktingar inte är en homogen grupp, utan individer med 
olika bakgrund och omständigheter som lett fram till flykten. Dessutom tar de 
upp svårigheten i att flyktingar ofta anses vara ett ”problem” i de skolor de 
undervisas i. Efter att ha studerat elever på 4 olika skolor, drar de slutsatsen att 
det viktigaste för en lyckad skolgång för flyktingungdomar är skolans ethos 
och en inkluderande approach. Dessutom menar de att det är av stor betydelse 
att se till helheten i ungdomarnas utbildning och välmående, samt att både 
föräldrar och övriga samhället involveras. 

      I den Amerikanska studien undersöker Brinegar (2010) hur elever med 
invandrarbakgrund (1-10 år i USA) som går i en högstadieskola (”middle 
school”) upplever sin vardag. Hon menar att det finns fördelar med att 
undervisa nyanlända elever i mindre grupper eftersom detta gör att eleverna 
upplever undervisningen som lugnare. Hennes slutsatser är att miljön spelar 
roll, vilket innebär att det är viktigt med en skolmiljö där eleverna känner sig 
trygga både med läraren, klassen och det fysiska rummet. 

      Dessa båda studier lyfter fram aspekter som grundar sig i vikten av att ha 
en trygg och inkluderande skolmiljö. Dessutom påpekar de att elever i klasser 
inte är homogena grupper, oavsett om de är födda i ett land eller flyttat dit 
senare i livet.  
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3 Syfte & Frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka en grupp nyanlända ungdomars 
föreställningar om den svenska naturen är, samt om dessa förändras efter en 
naturaktivitet. För att även få lärarens perspektiv tillfrågas två lärare som 
arbetar med sprint-klasser om deras syn på naturaktiviteter/ utomhus-
pedagogik och vilka behov som finns för att de själva ska kunna bedriva 
undervisning om svensk natur.  

Utöver detta finns en målsättning att konkretisera hur man som lärare eller 
utomhuspedagog kan arbeta med att förmedla kunskaper om den svenska 
naturen till nyanlända. I det större perspektivet hoppas jag på att bidra med 
kunskap om hur utomhuspedagogik både kan underlätta vägen mot 
integration i det svenska samhället och öka intresset för att vistas utomhus och 
tillägna sig kunskaper om naturen, möjligen genom att undanröja eventuella 
rädslor och negativa föreställningar om naturen. Kunskaper om naturen kan 
även bidra till en vilja att bevara naturen och därigenom arbeta för en hållbar 
utveckling.  

Frågeställningarna är följande:  

• Vilka föreställningar finns hos gruppen nyanlända ungdomar om den 
svenska naturen och att vara ute i naturen?  

• Hur påverkas föreställningarna av en aktivitet ute i naturen? 

• Vilka hinder anser två lärare på sprint att det finns för nyanlända 
ungdomar att lära sig om svensk natur? 

• Hur kan man arbeta för att sprida kunskap om Sveriges natur till 
nyanlända ungdomar? 

Den sista frågeställningen vill jag främst närma mig i diskussionen om den 
genomförda naturaktiviteten. 
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4 Metod 
Först utformades en naturaktivitet för nyanlända ungdomar. För att försöka 
besvara frågeställningarna fick de två klasser som deltog i aktiviteten och 
deras lärare besvara enkäter. Enkätsvaren analyserades kvantitativt och tolkas 
i relation till bakgrunden i diskussionen. 

4.1 Studiens upplägg och urval 

Det första steget i studien var att utforma en naturaktivitet anpassad för 
nyanlända ungdomar. Detta gjordes i samarbete med det biologiska museet 
Biotopia. Syftet med naturaktiviteten var att ge ett underlag för att i praktiken 
kunna testa om en sådan kan påverka nyanlända ungdomars föreställningar 
om den svenska naturen. Nästa steg var att hitta ungdomar som ville delta. För 
detta kontaktades sprint-klasser på fyra olika skolor i Uppsala. Ett 
bekvämlighetsurval (Dimenäs 2007) gjordes genom att de två klasser som först 
visade intresse valdes att delta i aktiviteten. Dessa grupper visade sig skilja sig 
åt i hur utvecklat deras svenska var, trots att de varit ungefär lika lång tid i 
Sverige (13,5 månader i medeltal). Under naturaktiviteten uppmärksammade 
jag att den ena gruppen hade ett mer nyanserat språk. Eleverna medverkade i 
studien genom att de först fick svara på enkätfrågor (Enkät nr. 1, bilaga 1), 
därefter genomfördes naturaktiviteten med två träffar, en på museet och en ute 
i skogen. Avslutningsvis fick de svara på ytterligare enkätfrågor (Enkät nr. 2, 
bilaga 2). De två lärarna som deltog besvarade enkätfrågor efter 
naturaktiviteten (bilaga 3).  

4.2 Aktivitet i samarbete med Biotopia 

Biotopia är ett biologiskt museum beläget i Uppsala, Sverige. Museet är öppet 
för allmänheten och erbjuder även guidningar och aktiviteter för förskole- och 
skolgrupper upp till gymnasienivå (Biotopia 2016). Det är kostnadsfritt för alla 
skolor inom kommunen och målsättningen är att det ska fungera som ett 
komplement till skolans undervisning. 

Utgångspunkten i aktiviteten var att först ge en upplevelse på museet som 
skulle lägga grunden till en senare guidad upplevelse utomhus. Skog och 
Allemansrätt valdes som tema och aktiviteten döptes till ”Naturen i Sverige”.  

4.2.1 Träff 1; på Biotopia 

På Biotopia genomfördes en guidad tur där vi tittar på dioramorna och 
pratade om hur naturen ser ut i Sverige, med fokus på Uppland. Därefter fick 
eleverna i grupper om 3-4 göra en övning om allemansrätten. Övningen gick 
ut på att diskutera och komma fram till vad man får göra och vad man inte får 
göra i den svenska naturen. I rummet fanns utskrivna A3 ark med text på, t.ex. 
”Plocka bär & svamp”. För att förtydliga användes rekvisita i form av bär, 
svamp, djur, simglasögon, en bruten kvist, tändstickor och skräp. 
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Övningsmaterialet utgick ifrån ”Håll Sverige rent”: s material om allemans-
rätten som finns tillgängligt på flera språk (Håll Sverige rent 2016).  

4.2.2 Träff 2; i skogen 

Den andra träffen var i skogen. Vi vandrade ca 2 km enkel väg, tittade på olika 
saker (träd, växter, mossor, lavar och fåglar) på vägen. Sedan fick eleverna 
göra ”skogsbingo” (bilaga 4). Därefter gjorde vi upp eld och kokade kaffe/ te 
till fika. Under fikat pratade vi om allemansrätten och djuren som finns i 
skogen. Avslutningsvis gick vi tillbaks till utgångspunkten.  

 
Bild 2 Naturpedagogen Sara Beckman kokar kaffe över öppen eld och  
diskuterar allemansrätt med en grupp nyanlända ungdomar. 

4.3 Val av enkätstudie som metod 

Enkätstudier valdes som metod eftersom det anses vara ett lämpligt verktyg 
för att studera människors attityder till olika företeelser och man kan 
undersöka hur ofta åsikter förekommer (Dimenäs 2007).  Dessutom är det 
enkelt att på kort tid nå många människor. Enkäterna i studien uppfyllde de 
riktlinjer som finns för missiv genom att deltagarna informerades om (1) vem 
som gjorde undersökningen, (2) i vilket syfte, (3) vilken grupp som 
undersöktes, (4) att deltagande var frivilligt och anonymt samt att alla 
deltagare var över 15 år och därmed själva kunde samtycka till deltagande.  

4.4 Enkät för nyanlända ungdomar 

Totalt deltog 35 elever i naturaktiviteten. Innan genomförandet besvarades 
enkät nr. 1 (bilaga 1) av 27 elever, medan enkät nr. 2 (bilaga 2) besvarades av 
29 elever. Frågorna utformades för att undersöka elevernas föreställningar om 
den uppländska/ svenska naturen och allemansrätten, samt om dessa 
påverkades av aktiviteten. 

4.4.1 Enkät nr. 1 

I den första enkäten (bilaga 1) besvarade ungdomarna först bakgrundsfrågor 
(kön, ursprung, ålder, tid i Sverige) (Dimenäs 2007). Därefter syftade frågorna 
till att ta reda på ungdomarnas kunskaper om naturen, genom frågor om vilka 
djur som finns i uppland, om det finns farliga djur i Sverige samt vad 
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ungdomarna tycker om Sveriges natur. Dessutom efterfrågades skillnader 
jämfört med deras hemländer. För att ta reda på ungdomarnas kunskaper om 
allemansrätten efterfrågades vad man får göra i naturen samt vilken 
utrustning man behöver för att vistas i naturen. Avslutningsvis ställdes frågor 
om elevernas inställning till att vara i naturen samt om de vill lära sig mer om 
den.  

4.4.2 Enkät nr. 2 

I den andra enkäten (bilaga 2) besvarade ungdomarna frågor om deras 
inställning till den genomförda naturaktivitetens olika delar och att vara i 
naturen. Därefter efterfrågades återigen vad man får göra i naturen samt om 
och i så fall vad ungdomarna vill lära sig mer om i naturen. 

4.5 Enkät för lärare 

De två lärarna besvarade enkätfrågor efter att aktiviteten genomförts i sin 
helhet. Frågorna syftade främst till att ta reda på vilka behov och möjligheter 
som de anser finns för utomhuspedagogik i undervisning av nyanlända 
ungdomar, hur mycket tid de spenderar utomhus i dagsläget samt vilka 
hinder som finns för att de ska kunna ta ut eleverna i naturen. Följande frågor 
användes (även bilaga 3): 

• Vad tyckte du om upplägget för träffarna? Vad var bra? Vad kunde ha 
gjorts bättre?  

• Vilka möjligheter ser du för utomhuspedagogik riktad till nyanlända 
elever? 

• Hur mycket är ni ute i naturen med eleverna?  
• Vilka hinder finns för att ta med eleverna ut? 
• Har du förslag eller idéer på andra aktiviteter som Biotopia skulle 

kunna ordna? 

4.6 Analys av enkätsvar 

Svaren sammanställdes i tabellform i Excel (Microsoft Office 2016) och 
analyserades kvantitativt genom att antalet liknande svar ställdes i relation til 
det totala antalet svarande i varje fråga. Detta gav för varje fråga ett svar i både 
procent och andelar av det totala antalet svarande, exempelvis 11 %, 3 av 27 
elever. Detta skrevs ut i parentes (11 %, 3 elever), där det totala antalet 
svarande var 27 innan aktiviteten och 29 efter. Resultatet analyserades och 
tolkades i växelverkan med bakgrunden (jfr den teoretiska referensramen, 
Dimenäs 2007), s.k. deskriptiv statistik, i diskussionsavsnittet. 

4.7 Metoddiskussion och etiska överväganden 

Genom användande av enkäter direkt till nyanlända ungdomar har jag kunnat 
studera deras inställning till samt kunskap och föreställningar om den svenska 
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naturen, vilket även var målsättningen med studiens metod. Dessutom är det 
med enkätstudier möjligt att nå en större mängd svarande än om studien hade 
genomförts i intervjuform (Dimenäs 2007). Eleverna får även möjlighet att 
fundera innan de svarar. Att ställa öppna frågor som jag gjorde i den första 
enkäten riskerar ge en större variation i hur svaren ser ut, samt att det kan vara 
svårt att sammanställa resultatet (a.a.), detta övervägdes innan studien, men 
den språkligt låga nivån talade för att det skulle fungera med öppna frågor. 
Detta bevisades även i de korta svar som samtliga svarande gav. Det finns 
minst fyra ytterligare faktorer som kan påverka resultatet:  

(1) Enkäter har en begränsning i den mängd information som kan fås från varje 
individ. Detta kan vara särskilt viktigt i en grupp som denna, där alla har 
begränsade kunskaper i svenska. Det som kan stärka validiteten med metoden 
är dock att studiepersonerna ges tid att fundera över svaren samt att det 
möjliggör insamlande av en större mängd data (Dimenäs 2007).  

(2) Studien utfördes av samma person som höll i naturaktiviteten. Detta kan 
påverka reliabiliteten av resultatet beroende på vilken relation eleverna 
upplever till personen.  

(3) Ungdomarna i studien går i två klasser på samma skola, vilket kan påverka 
studien genom att de har liknande bakgrund i den svenska skolan. Detta kan 
leda till en mindre variation i deras enkätsvar. De har svarat på enkäterna 
under lektionstid, vilken kan ha påverkat resultatet genom att de samarbetat. 
Det är dock enskilda individer med olika bakgrund, vilket torde synas i 
utfallet.  

(4) Elevernas kunskaper i svenska är begränsade. Under studien visade det sig 
variera mycket både inom och mellan de två deltagande klasserna. Ett 
begränsat språk kan påverka svaren genom att de inte kan beskriva sina 
kunskaper och inställningar så utförligt samt att svaren kan bli svåra att tolka 
och missförstås. Dessutom påverkade den språkliga nivån hur detaljerat vi 
kunde prata om skogen och allemansrätten under naturaktiviteten. 

Under studien har hänsyn fortlöpande tagits till god forskningssed i de etiska 
överväganden som funnits (Vetenskapsrådet 2016). Sprint-klassernas lärare tog 
beslutet att de ville delta i aktiviteten under skoltid. Därefter tillfrågades 
eleverna om de ville svara på frågorna i enkät 1 och 2. Alla ungdomar var över 
15 år, deltagandet i enkäterna var frivilligt och de svarade anonymt på 
frågorna. De har informerats om att enkäterna skulle användas till denna 
studie och har samtyckt till detta. Därigenom har hänsyn tagits till 
informationskravet och samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har uppfyllts 
genom att enkäterna är helt anonyma och skolornas namn omnämns inte i 
rapporten. Därigenom finns ingen information som kan spåras till enskilda 
individer. Materialet används endast i studien och inte i något kommersiellt 
eller icke-vetenskapligt syfte, vilket uppfyller nyttjandekravet. 
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5 Resultat  
Detta kapitel delas upp i fyra delar. I Del 1 fokuserar jag på ungdomarnas 
kunskaper och föreställningar om den svenska naturen innan aktiviteten. I Del 
2 beskrivs ungdomarnas kunskaper och föreställningar efter aktiviteten och i 
Del 3 lyfts skillnader mellan dessa fram. I Del 4 beskrivs lärarnas enkätsvar.  

I studien deltog totalt 29 elever från två sprint-klasser deras respektive lärare. 
Majoriteten av eleverna kom ursprungligen från Afghanistan (16 elever), 
medan övriga kom från Syrien, Eritrea, Somalia, Uganda, Etiopien, Guinea, 
Filippinerna och Peru (Figur 1). Av eleverna var 19 pojkar och 8 flickor samt 
medelåldern var 16,5 år (mellan 16 och 19 år). De hade i medeltal varit 13,5 
månader i Sverige. 

Figur 1 Fördelning mellan kön och ursprungsland bland ungdomarna i studien. 

5.1 Del 1: Ungdomarnas kunskaper och föreställningar 
om Sveriges natur innan aktiviteten 

5.1.1 Kunskaper om Sveriges djur 

Eleverna tog upp totalt 17 olika arter eller grupper av djur, fåglar och småkryp 
som de anser finns omkring Uppsala. De som flest nämnde var fåglar (44 %, 
12 elever), följt av räv (41 %, 11 elever), älg (33 %, 9 elever) och ekorre (22 %, 
6 elever) (Figur 2). Dessutom nämndes orm, hare/ kanin, fisk, uggla, snigel/ 
myror, ödla, rådjur, mus, lodjur, igelkott, häst och anka.  

      Här finns en skillnad i elevernas ursprung och/ eller kön (Figur 3). Pojkar 
som kommer från Afghanistan svarar oftare älg och räv, medan flickor från 
Afrika i större utsträckning nämner fåglar och ugglor.  
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Figur 2 Djur som finns omkring Uppsala enligt de nyanlända ungdomarna. Y-axeln beskriver 
antalet ungdomar som nämner det aktuella djuret på x-axeln. 

När det gäller vilka farliga djur som finns i Uppsalas närhet, tog flest (63 %, 
17 elever) upp björn som exempel, följt av orm (33 %, 9 elever), varg (30 %, 
8 elever) och älg (22 %, 6 elever) (Figur 4). En menade att hare är ett farligt djur 
som finns i Sverige, medan tre av eleverna svarade att lejon/ tiger är farliga 
djur som finns på zoo i Sverige. Här finns ingen skillnad i elevernas ursprung 
eller kön. 

 
Figur 3 Djur som finns omkring Uppsala enligt de nyanlända ungdomarna som här grupperas efter 
sitt ursprung. 
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Figur 4 Fördelning mellan de svenska djur som ungdomarna i studien upplever som farliga. 
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5.1.2 Kunskaper om Sveriges natur 

Eleverna beskriver framförallt Sveriges natur med att det är Mycket skog (59 %, 
16 elever) och Kallt (37 %, 10 elever), men några tar även upp att det finns 
många Sjöar, Åar och Hav (18 %, 5 elever) (Figur 5). Några tycker att den 
svenska naturen är vacker och 2 av eleverna uppskattar att den är ren (7 %). Ett 
fåtal svarar att det finns berg i den svenska naturen (7 %, 2 elever). 

”Skog är Sveriges natur till mig.” (pojke 16 år, Afghanistan) 

 
Figur 5 Nyanlända ungdomar beskriver sin bild av den svenska naturen. Mycket skog och att det är 
kallt är det som främst utmärker deras svar. 

”Naturen i Sverige är verkligen vacker och hisnande, men vädret är kallt men inte 
dåligt. Jag tycker Sverige är ett vackert land.” (flicka 17 år, Uganda) 

En elev beskriver vintern som kall och tycker därför att den inte är så bra: 

”Sverige har mycket träd och vatten, Sveriges vinter är jättekall och inte bra.”  
(pojke 16 år, Afghanistan) 

5.1.3 Jämförelse med hemlandet 

I jämförelsen med hemlandet tar eleverna upp olika saker beroende på sitt eget 
ursprung. De som kommer från Afghanistan beskriver de höga bergen som 
finns i hemlandet samt att det är torrt, medan Sverige har träd, skog och sjöar. 
Även här beskrivs Sverige som kallt.  

”Sveriges natur är jättekall men fin. Det är mycket skog. Mitt land är jättevarmt, 
ingen skog och inga hav.” (pojke 16 år, Afghanistan) 

De elever som kommer från de övriga länderna tar också upp att Sverige 
saknar djungel, att det finns andra djur i deras länder (ex. hyena och tiger), 
samt att deras land har regnperiod på sommaren och är varmare och soligare.   

Eleven med ursprung från Peru lyfter fram att hans land, precis som Sverige, 
är rikt på naturresurser.  

5.1.4 Vilken utrustning behöver man i naturen? 

I frågan om utrustning menar 25 av eleverna (89 %) att man bör klä sig i varma 
kläder, jacka, byxor (eller lång kjol), mössa och skor/ stövlar som är anpassade 
till aktiviteten. Dessutom tar de upp att man kan ha med sig ryggsäck (7 %, 2 
elever), mat och vatten (11 %, 3 elever), tält och kök (4 %, 1 elev) och kniv (4 %, 
1 elev).  
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5.1.5 Vad får man göra i den svenska naturen?  

I frågan om vad man får göra i den svenska naturen svarar flest (59 %, 
16 elever) att man får Tälta/ Campa (Figur 6). Några tar även upp att man får 
Plocka blommor & bär (27 %, 7 elever), Promenera (4 %, 1 elev) och Grilla 
(4 %, 1 elev). En av eleverna svarade att vi får göra mycket, men att det även 
finns regler i naturen. Ytterligare en annan skrev att vi får simma i sjöar, ha 
picknick i parker och campa i skogen.  

”Jag kan simma i sjöar och har picknick med familjen i parken eller campar i svensk 
skog.” (flicka 16 år, Filipinerna) 

Två av eleverna tog upp att man inte får lämna sopor och att det finns regler i 
naturen också. Tre skrev att det finns allemansrätt i Sverige.  

 
Figur 6 De nyanlända ungdomarnas kunskaper/ föreställningar om vad man får göra i den svenska 
naturen. 

5.1.6 Vilja att lära sig mer, samt om vad? 

Det var endast 14 elever (52 %) av eleverna som uttryckte en önskan att lära sig 
mera om Sveriges natur, medan 10 elever (37 %) inte ville lära sig mer. 
Resterande svarade inte på den frågan, alternativt ”Vet ej”. Av dem som ville 
lära sig mer var det främst kunskaper om Djur (26 %, 7 elever) och Träd/ Skog 
(22 %, 6 elever) som efterfrågades, medan några mer allmänt vill lära sig om 
Naturen (11 %, 3 elever) (Figur 7). Här finns också skillnader i elevernas 
ursprung och/ eller kön. Pojkar som kommer från Afghanistan ville i större 
utsträckning lära sig mer om Träd/ Skog eller Naturen, medan flickor som 
kommer från Afrikanska länder är mer intresserade av Djur.  

 
Figur 7 De områden som nyanlända ungdomar vill lära sig mer om, fördelat efter deras 
ursprungsland/ världsdel. 
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5.2 Del 2: Ungdomarnas inställning till och kunskaper 
om Sveriges natur efter en genomförd naturaktivitet 

Efter naturaktiviteten svarade 26 av eleverna (90 %) att de tyckte Bra, Mycket 
bra eller Utmärkt om natursaktiviteten. Resterande 3 elever (10 %) tyckte 
Ganska bra om den. Det var inte någon av eleverna som valde alternativet Inte 
alls bra. På aktiviteten uppskattade eleverna främst att Lära sig om naturen 
(63 %, 17 elever), men även Koka kaffe (41 %, 12 elever), Skogsbingo (31 %, 
9 elever), Promenaden (28 %, 8 elever) och Elda brasa (28 %, 7 elever) var 
populära alternativ (Figur 8).  

 
Figur 8 De mest uppskattade delarna av naturaktiviteten. 

5.2.1 Vilja att lära sig mer, samt om vad? 

Nu svarade 25 elever (86 %) att de ville lära sig mer om naturen (Figur 9), med 
det största intresset riktat mot Djur (41 %, 12 elever) följt av Natur (24 %, 7 
elever) i allmänhet. Dessutom var det enstaka (1-2 elever) som ville lära sig 
mer om Träd/ Skog, Blommor, Berg, Hav, Sjöar och Åar.  

5.2.2 Vad får man göra i den svenska naturen?  

Efter aktiviteten svarade 17 av eleverna att man får Promenera (59 %), följt av 
Elda/ Grilla (31 %, 9 elever). 3 av eleverna (10 %) svarade att man får Tälta/ 
Campa i naturen, 3 elever (10 %) svarade Cykla eller Rida och 2 elever (7 %) 
att man får Plocka blommor (Figur 9). 

 
Figur 9 Ungdomarnas uppfattning av vad man får göra i naturen efter att de deltagit i 
naturaktiviteten. 
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Eleverna menade att man inte får Bryta kvistar (34 %, 10 elever), Lämna skräp 
(28 %, 8 elever) eller Elda (28 %, 8 elever). Enstaka svarade även att man inte 
får Bränna ner träd, Plocka blommor, Köra bil, Gå på annans tomt eller Bajsa. 
En av eleverna skriver:  

”Man får inte göra ingrepp på naturen.” 

5.3 Del 3: Hur påverkas föreställningarna om Sveriges 
natur av en aktivitet? 

5.3.1 Vill eleverna lära sig mer om naturen och om vad i så fall? 

Efter aktiviteten är det 11 elever (38 %) fler som vill lära sig mer om den 
svenska naturen, samtidigt som ingen svarar att de inte vill lära sig mer 
(Figur 10).  

 
Figur 10 Jämförelse mellan nyanlända ungdomars inställning till att lära sig mer om naturen före 
och efter att de deltagit i en naturaktivitet. 

Det populäraste området de vill lära mer om var fortsättningsvis Djur, som 
även ökade från 7 till 12 elever. Träd/ Skog minskade något (1 elev), till fördel 
för att mer allmänt lära sig mer om Natur som ökade från 3 till 7 elever 
(Figur 11). 

 
Figur 11 De områden inom svensk natur som de nyanlända ungdomarna vill lära sig mer om före 
och efter en naturaktivitet. 

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

Före	ak[viteten	 E\er	ak[viteten	

Ja	

Nej	

Vet	ej	

0	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	

Djur	 Skog	 Natur	

Före	ak[viteten	

E\er	ak[viteten	



  

 

19 
  

5.3.2 Vad får man göra i den svenska naturen? 

Här framträder en skillnad i att eleverna i större grad menar att man får 
Promenera (inklusive gå och springa) och Elda/ Grilla, medan de i lägre grad 
skriver att man får Tälta/ Campa. Dessutom är de fler som tar upp att man får 
Plocka bär & blommor och Rida/ Cykla. (Figur 12). 

 
Figur 12 Jämförelse av nyanlända ungdomars beskrivningar av vad man får göra i naturen före och 
efter att de deltagit i en naturaktivitet 

5.4 Del 4: Vilka möjligheter och hinder ser två lärare med 
att inkludera naturaktiviteter i undervisningen av 
nyanlända? 

5.4.1 Lärare A 

Lärare A menar att de försöker komma ut i naturen med eleverna ett par 
gånger per termin. Han berättar även att de har som målsättning att göra 
någon aktivitet utanför skolan varje fredag. I dessa aktiviteter ingår både 
kulturella studiebesök och naturaktiviteter. De hinder som läraren ser är 
framförallt att viss utrustning saknas. Eleverna har kläder, men utrustning för 
att genomföra aktiviteter saknas ibland. I frågan om vilka aktiviteter som de 
skulle vilja att Biotopia arrangerade, svarar läraren att det är bra med 
organiserade aktiviteter och en bredd på dem för att nå olika målgrupper.  

5.4.2 Lärare B 

Lärare B menar att det är bra för eleverna att vara i naturen. Hon ser fördelar 
med sådan undervisning genom att eleverna uppmuntras till att samtala, 
lyssna, vara omtänksamma och hjälpas åt. Hon berättar även att deras skola 
kommer ha tema ”människokroppen” under våren och att syftet med det är att 
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eleverna ska röra sig både på skolgården och i skogen. De hoppas även ge en 
förståelse för att man mår bra av att vara ute och röra på sig. 

      Det största hindret för att ta med eleverna ut är enligt henne den 
begränsade lektionstiden. Hon anser dock att de tider vi träffades var bra och 
passade in i deras schema. Dessutom menade hon att det var bra att 
skogsutflykten var efter lunch. Hon föreslår att Biotopia och skolan kan ha en 
gemensam planering för att arbeta med hållbar utveckling.  

5.4.3 Sammanfattning Del 4 

De båda lärarna har en positiv inställning till naturaktiviteter och utomhus-
pedagogik. De ser fördelar som att eleverna uppmuntras till att samtala, lyssna 
och röra på sig. De hinder som finns är främst undervisningstiden och att viss 
utrustning saknas. Det verkar dock inte finnas någon brist på vilja från deras 
(lärarnas och skolans) sida, då de båda beskriver att de vill vara ute flera 
gånger per termin och gärna åker på studiebesök av olika slag. De ser även 
Biotopia som en samarbetspartner. Den ena föreslår att Biotopia kan arrangera 
aktiviteter för olika målgrupper, medan den andra menar att det skulle vara 
bra med gemensam planering med fokus på hållbar utveckling.  
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6 Diskussion 
Den genomförda studien tyder på att nyanlända ungdomars inställning till och 
kunskaper om svensk natur kan förändras genom en naturaktivitet. Studien 
visar att det efter naturaktiviteten är 11 elever (38 %) fler av de totalt 
29 eleverna som vill lära sig mer om den svenska naturen. Samtidigt är det 
ingen som svarar att de inte vill lära sig mer, till skillnad från före aktiviteten, 
då det var 10 elever (37 %) som sade sig inte vilja detta. Efter aktiviteten syns 
även en vidare bredd i ungdomarnas kunskaper om vad man får göra i den 
svenska naturen (allemansrätten). I ungdomarnas kunskaper om djur samt de 
områden de vill lära sig mer om, finns det innan naturaktiviteten skillnader 
som kan gruppera dem efter ursprung och/ eller kön. 

6.1 Nyanlända ungdomars föreställningar och kunskaper 
om naturen 

Innan naturaktiviteten framstår ungdomarnas föreställningar och kunskaper 
om den svenska naturen som begränsade. De svarar ensidigt och väldigt likt 
varandra. De beskriver Sveriges natur i stora drag och tar främst upp Skog, 
Kyla och Vattendrag som karaktäristiskt för naturen här. I jämförelsen med 
hemlandet anses den svenska naturen vara grön och kall, samtidigt som den 
saknar både berg, djungel och de djur som ungdomarna är vana vid.  

      Vidare beskriver ungdomarna djurlivet omkring Uppsala med totalt 17 
exempel på djur, fåglar och småkryp. Här finns en skillnad som kan grupperas 
efter elevernas ursprung och/ eller kön. Flickor från Afrika svarade i större grad 
att det finns Fåglar, medan pojkar från Afghanistan tog upp Räv och Älg. 
Skillnaderna sammanfaller genom att det är främst flickor i studien som 
kommer från Afrika och endast pojkar som kommer från Afghanistan. Det är i 
denna studie inte möjligt att säkerställa om det är könet eller ursprungslandet 
som orsakar denna skillnad, därför diskuteras det i fortsättningen utifrån en 
gruppering i ”ursprung och/ eller kön”.  Det finns dock studier som tyder på att 
det förekommer skillnader mellan könen i inställningen till naturvetenskap, där 
pojkar generellt är mer intresserade av de naturvetenskapliga ämnena än flickor 
(Sjøberg & Schreiner 2010).  

      Även när ungdomarna beskriver vad man får göra i den svenska naturen är 
svaren ensidiga. Detta får mig att undra varför eleverna så ofta väljer liknande 
eller samma svar? Det kan tyda på att de har samarbetat med varandra när de 
besvarade frågorna. Det kan även bero på okunskap eller ointresse för naturen, 
vilket gör att de helt enkelt inte vill anstränga sig för att svara på dessa frågor. 
Men det kanske mer sannolika svaret är deras bristande språkkunskaper. Ett 
svagt språk kan förklara varför eleverna verkar välja det första bästa svar de 
hör eller kommer på. Vikten av att behärska ett gemensamt språk är något som 
återkommer i tidigare forskning (Nygård Larsson 2011, Hägerfelth 2004, 
Axelsson & Nilsson 2013). Det är grunden för en fungerande kommunikation 
och därmed också förståelse för uppgifter och undervisning i skolan. Axelsson 
& Nilsson (a.a.) poängterar betydelsen av att både ha kunskaper i 
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vardagsspråk och i olika ämnens specifika termer. Det förekommer att elever i 
introduktionsklasser saknar baskunskaper i svenska och därmed riskerar att 
halka efter i alla ämnen.  

      I den aktuella studiens naturaktivitet var målsättningen att anpassa språket 
efter ungdomarnas nivå. Detta resulterade i skillnader i den mängd 
information som deltagarna fick med sig, då den ena gruppen visade sig vara 
starkare i svenska och därmed kunde gå in på mer detaljer i allemansrätten 
och de organismer som finns i skogen. För att en sådan nivåanpassning ska 
fungera är det viktigt att ha en djupare förståelse för elevernas kunskaper. 
Annars finns det en risk att eleverna saknar de grundläggande termerna och 
därmed inte förstår de sammanhang läraren eller, i det här fallet, 
naturpedagogen vill förmedla (a.a.). Intressant i sammanhanget är det faktum 
att utomhus-pedagogik har visat sig fungera som ett verktyg för att förbättra 
både språket och förståelsen för miljön, samtidigt som den ofta bidrar till en 
vidgad samhällssyn (Szeczepanski 2013). I min studie noterade jag att det 
underlättade för mig som naturpedagog att ha naturlig rekvisita att visa och 
samtala kring under aktiviteten. Även Fägerstam (2012) observerade, i en 
studie med australiensiska och svenska högstadieelever, positiva effekter på 
andra- och tredjespråks inlärning med utomhuspedagogik. Hennes resultat 
tyder även på undervisningen kan ha effekt både på elevernas självförtroende 
att tala nya språk och deras förmåga att hålla sig till ämnet.    

6.2 Hur påverkas föreställningarna av en naturaktivitet? 

Det kanske mest påfallande resultatet var att ungdomarnas inställning till att 
lära sig mer om naturen förändrades i positiv riktning. Dessutom tyckte alla 
ungdomarna om att vara i skogen på naturaktiviteten. De visade efter 
aktiviteten ett ökat intresse att lära mer om Djur, medan intresset för Träd/ 
Skog minskade, kanske till fördel för att lära mer om Natur, som ökade i 
intressegrad (Figur 11). Här finns också skillnader i ungdomarnas ursprung 
och/ eller kön. Pojkar från Afghanistan ville i större utsträckning lära sig mer 
om Träd/ Skog eller Naturen, medan flickor från Afrikanska länder var mer 
intresserade av att lära sig mer om Djur. Dessa skillnader skulle kunna 
kopplas till det faktum att tidigare forskning visat att de ofta är stora skillnader 
i nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter från tidigare skolgång (Bunar 
2010). Elever i introduktionsklasser är, lika lite som vilken annan grupp i 
samhället som helst, en homogen skara. Det är individer med olika bakgrund 
och därmed kunskaper och erfarenheter. Ett problem i detta som både Bunar 
(a.a.) och Runfors (2003) tar upp är att skolan ofta ser till elevernas brister före 
deras kunskaper och förmågor. Det råder en vilja att forma eleverna till 
”svenskar”, när många kanske i själva verket skulle vinna på att ta lärdom från 
deras erfarenheter. Genom att göra det kunde undervisningen anpassas 
därefter, istället för att ständigt försöka få eleverna att passa in. Detta skulle 
kunna bidra till att öka elevernas motivation till att lära sig i alla skolans 
ämnen.   
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     En intressant del i den aktuella studiens resultat, är att en så stor del av 
eleverna (63 %, 17 elever) svarade att en av de bästa upplevelserna i skogen var 
att Lära sig mer om naturen. Det faktum att ungdomarna, bland flera andra 
alternativ, väljer just denna, kan tolkas som att den här typen av aktivitet 
stimulerar lusten till lärande. Kanske beror det på kravlösheten i miljön ute i 
skogen, kanske är det så att de utomhuspedagogiska teorierna har en grund 
som vi även kan se i den här studien? Utomhuspedagogik har visat sig ge goda 
resultat på inlärningen och det anses ofta bero på kombinationen av 
upplevelse och reflektion (LIU 2016), där interaktionen mellan våra sinnen och 
omgivningen anses spela en betydande roll (Szeczepanski 2013). Rätt använt 
hjälper detta till att ge en helhetssyn som bidrar till ökad förståelse för olika 
fenomen. Resultatet från min studie som visar att eleverna vill lära sig mer om 
naturen, skulle kunna grunda sig i att lärandet skedde utomhus, där 
undervisning om de olika naturelementen befann sig i sin rätta kontext. Vidare 
beskrivs i tidigare forskning att ett av de områden inom biologi och 
naturkunskap som främst intresserar nyanlända ungdomar är det praktiska 
arbetet (Nygård Larsson 2011), vilket går i linje med den praktiska karaktären 
av min studie. Ett område som kan tolkas skilja sig från Nygård Larssons 
studie (a.a.) är dock ”artkunskap”.  Detta område var det som intresserade 
eleverna minst i hennes studie, medan ungdomarna i min studie vill lära sig 
mer om främst djur, men även skog/ träd och natur i allmänhet.  

      För att illustrera detta vill jag ge ett exempel från naturaktiviteten i studien: 
Vid ett tillfälle berättade jag om olika barrträd och deras speciella egenskaper, i 
en dunge med just sådana träd, där ungdomarna fick möjlighet att känna på 
kottar, bark och barr, samtidigt. Vi kunde även leka med orden, tall blev på 
engelska ”tall”, vilket även stämde på trädet, det är ju faktiskt riktigt högt! 

      Ytterligare en utomhuspedagogisk aspekt från exemplet ovan, är att det 
bidrar till att det inte spelar så stor roll att elevgruppen har olika språklig och 
kunskapsmässig utveckling. Utemiljön underlättar för alla att få utbyte på sin 
egen nivå. Fägerstam (2012) lyfter fram att en av fördelarna med utomhus-
pedagogik är att deltagarna inkluderas i undervisningen mer än de normalt 
gör i ett klassrum.  

Även i frågan om vad man får göra i naturen syns en förändring efter 
naturaktiviteten. Innan aktiviteten svarade ungdomarna väldigt likt varandra, 
med en klar majoritet som menade att man får Tälta/ Campa. Efter aktiviteten 
däremot, svarade de med en bredd av olika alternativ. Promenera och Elda/ 
Grilla var de vanligaste svarsalternativen. De visste även mer om vad man 
inte får göra och svarade här: Bryta kvistar, Lämna skräp, Elda, Köra bil m.m. 
Att några svarade att man inte får elda tyder dock på att de inte helt förstod 
innehållet i övningen om allemansrätten samt guidningen utomhus. Detta är 
något som är viktigt att komma ihåg i arbetet med nyanlända, då 
kommunikationen inte alltid fungerar felfritt. Det är dock intressant att se att 
bredden på elevernas svar ökade från den första enkäten till det att 
naturaktiviteten genomförts i sin helhet.  
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6.3 Integration i skola och samhälle 

Ett syfte med studien var att undersöka om utomhuspedagogik kan underlätta 
integration av nyanlända i det svenska samhället och samtidigt öka intresset 
för att vistas utomhus och lära sig om naturen. Integration är ett hett ämne, i 
vilket Runfors (2003) menar att mycket av svårigheterna med att integrera 
nyanlända elever ligger i strukturer i samhället som speglas i skolan. Hon 
framhåller, liksom Bunar (2010), att invandrarelever ofta kategoriseras efter 
sina brister, istället för att utnyttja det positiva som mångfalden kan ge oss. För 
att komma åt detta problem, kan det vara till fördel att lämna den 
traditionsbundna skolan och ta med en del av utbildningen utomhus 
(Szeczepanski 2013). Att vistas i naturen har även många andra positiva 
effekter på den psykiska och fysiska hälsan (Lisberg Jensen 2008). Dessutom är 
Sverige ett land med rikt föreningsliv och många aktiviteter som man kan 
samlas kring på sin fritid (von Essen & Wallman Lundåsen 2016). Detta är 
starkt rotat i samhället och om vi ger nyanlända möjlighet att delta i olika 
aktiviteter som vi tar för givna, bör vi kunna bidra till en ökad integration i 
samhället och dessutom ett ökat välmående både psykiskt och fysiskt. Det 
knyter an till vikten av att nyanlända har en sociokulturellt stödjande 
omgivning för att integrationen i samhället ska lyckas (Axelsson & Nilsson 
2013, Thomas & Collier 2002). Att få vänner genom olika aktiviteter och 
föreningslivet bidrar till att stärka den sociala umgängeskretsen och därmed 
öka möjligheterna till en känsla av tillhörighet. Därigenom skulle den isolering 
som så ofta sker av olika etniska grupper (Zachrison 2014) kunna undvikas. 

    Det finns alltså en mängd fördelar med att vistas i naturen. Det finns dock 
även statistik som tyder på att personer med utländsk bakgrund vistas mer 
sällan i naturen än infödda svenskar (SCB 2002). I den aktuella studiens 
praktiska del utfördes en enkel friluftsaktivitet som de flesta svenska barn och 
ungdomar gjort många gånger under uppväxten. Vi gick ut i skogen, gjorde 
upp eld och kokade kaffe. Detta, som även ingår i allemansrätten, är för många 
svenskar självklart och friluftslivet är en viktig del av den svenska kulturen. 
Vad är det då som hindrar personer med utländsk bakgrund från att vistas i 
naturen? I studier om detta framhålls rädslor, kulturella skillnader och fysiska 
hinder (Lisberg Jenssen 2008). De intervjuade lärarna i min studie menar att de 
hinder de ser för att vara i naturen med eleverna främst är undervisningstiden 
och att de saknar utrustning för friluftsliv. Det saknas dock inte vilja från 
lärarnas och skolans sida, då de båda lärarna är ute flera gånger per termin och 
gärna åker på studiebesök av olika slag.   

6.4 Hur kan man arbeta för att sprida kunskap om 
Sveriges natur till nyanlända ungdomar? 

Studiens resultat tyder på att ungdomarnas kunskaper om Sveriges natur 
ökade. Ungdomarna uppskattade främst att Lära sig om naturen, men även 
Koka kaffe, Skogsbingo, Promenaden och Elda brasa. Några menade att det 
skulle kunna vara fler övningar. Även lärare A påpekade att naturaktiviteten 
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kunde förbättras genom att använda fler övningar som skogsbingo, quiz och 
arbetsuppgifter, både på Biotopia och i skogen. Därför vill jag förorda att man i 
både vanlig undervisning och naturaktiviteter varierar innehållet med 
övningar och andra aktiviteter, för att på det sättet göra ämnet intressantoch 
relevant. Detta enligt de grundläggande utomhuspedagogiska tankarna, där 
man poängterar vikten av att ämnet upplevs i sin rätta kontext för att öka 
förståelsen och förbättra inlärningen (LIU 2016). 

      Ytterligare en aspekt är den ökade kunskapens roll i sammanhanget. I min 
studie framgår att elevernas vilja att lära sig mer om naturen ökar. Det kan 
sättas i relation till att ökad kunskap har visat sig öka miljömedvetenheten och 
samhällsförståelsen (Szeczepanski 2013). Kanske kan den ökade kunskapen 
även bidra till ett ökat intresse? I ett längre perspektiv skulle naturaktiviteter 
som denna således kunna bidra till både en hållbar utveckling och fungera 
som ett verktyg för att underlätta integrationen i det svenska samhället.  

      Ett ökat intresse för naturen och kunskap om densamma skulle även kunna 
även bidra till att viljan att prova på aktiviteter som arrangeras av 
organisationer och föreningar ökar. Det finns idag en mängd organisationer 
som arbetar med aktiviteter särskilt för nyanlända (Friluftsfrämjandet 2017, 
Hej Främling 2017, De5Stora 2016). I dessa ges möjlighet att prova aktiviteter, 
men även att träffa ”svenskar” och därigenom fungerar det som mötesplatser 
över etniska gränser. Detta stärker känslan av att människor befinner sig i ett 
socialt sammanhang (Axelsson & Nilsson 2013) och därmed ökar möjligheten 
till det vi benämner som en ”lyckad integration”. Dessa föreningar och 
organisationer kan även stärka sina samarbeten med skolorna och därigenom 
öka medvetenheten hos nyanlända om att de finns. För infödda svenskar är 
föreningslivet en naturlig del av samhället. Men för människor som just 
kommit hit tror jag det är viktigt att informera om möjligheterna med dessa. 
Att ha en inkluderande approach, för att människor ska känna sig välkomna 
och trygga, är något som lyfts fram i både nationella (a.a., Bunar 2010) och 
internationella studier (Brinegar 2010, Taylor & Kaur Sidhu 2012). 
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7 Slutsatser 
Studiens resultat tyder på att naturaktiviteter kan påverka nyanlända 
ungdomars inställning till samt föreställningar och kunskaper om den svenska 
naturen. De tre viktigaste resultaten var följande: 

1. Viljan att lära mer om naturen ökar efter naturaktiviteten. 

2. Ungdomarnas kunskaper om vad man får göra i naturen breddas efter 
naturaktiviteten.  

3. Ungdomarnas kunskaper om vilka djur som finns samt vilka områden 
de vill lära sig mer om skiljer sig beroende på deras ursprung och/ eller 
kön. 

För att lyckas med integration i skola och samhälle finns det 
”framgångsfaktorer” som har lyfts fram i studien. Resultatet diskuteras i 
förhållande till dessa och här lyfts naturaktiviteter som ett verktyg för positiv 
språkutveckling, att underlätta undervisning i kunskaps och erfarenhets-
mässigt heterogena grupper samt att naturen kan fungera som en mötesplats 
både genom naturaktiviteter och som en väg in i föreningslivet, vilket kan 
stärka den sociala gemenskapen och därmed öka det personliga välmåendet 
och dessutom bidra till en lyckad integration i samhället. 

7.1 Framtiden 

Eftersom jag har fokuserat på ungdomar i den här studien, vill jag uppmuntra 
till vidare forskning som undersöker om naturaktiviteter kan ha liknande 
effekt på nyanlända barn och vuxna.  

Av praktiska skäl valdes enkätfrågor som metod. En större studie med 
ingående intervjuer skulle kunna ge en djupare förståelse för vilka 
föreställningar som finns om den svenska naturen. Det skulle även vara 
intressant att studera i vilken grad ursprunget och könet påverkar 
inställningen och kunskaperna om naturen.  

I bakgrunden nämns studier som visar på att rädslor kan vara ett hinder för 
invandrare att röra sig i naturen. Detta är något som jag i denna studie inte 
fördjupar mig i. Det kunde dock vara intressant att i framtida forskning 
undersöka i vilken grad rädslor styr nyanländas vistelse i naturen samt vilka 
möjligheter det finns att undanröja sådana hinder.  

Redan i min studies naturaktivitet med endast två träffar kunde jag se ett 
positivt resultat i ungdomarnas ökade vilja att lära sig mer om naturen. Detta 
får mig att tro att regelbundna aktiviteter skulle kunna bidra ytterligare till att 
öka ungdomarnas kunskaper om naturen och deras motivation att vistas i den. 
Det skulle kunna ske genom fortsättningsaktiviteter för skolklasser där man 
besöker olika miljöer (sjö, myr, hav, äng, olika typer av skogar). Dessutom kan 
frivilliga fortsättningsgrupper utanför skoltid vara en möjlighet att fördjupa 
kunskaperna för dem som är intresserade. Där skulle man även kunna 
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förmedla kontakter med föreningar och ideella organisationer. I dessa 
alternativ kan man erbjuda deltagarna att prova på olika friluftsaktiviteter, 
med ett fortsatt fokus på att mötas och uppleva samtidigt som man får lära sig 
om naturen. Att skapa mötesplatser genom organiserade natur- och 
friluftsaktiviteter kan alltså vara en väg för att uppnå det vi strävar efter: en 
lyckad integration i samhället av våra nya medborgare!  
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 Bilaga 1: Enkät nr. 1 till elever 
 

Vad är svensk natur för dig? 
 

Vem är du? 

Man ☐ Kvinna ☐ 

Varifrån kommer du? _____________________________  
 
Hur gammal är du? _______________________________ 

Hur länge har du varit i Sverige? ___________________ 

 
Frågor om Sveriges natur: 

1. Vilka djur finns i naturen runt Uppsala? 
 

2. Finns det farliga djur i Sverige? 
 

3. Kan du beskriva vad svensk natur är för dig? 
 

4. Vad får man göra i den svenska naturen? 
 

5. Vilka skillnader finns mellan Sveriges natur och ditt hemlands natur? 
 

6. Vad behöver man för kläder och utrustning? 
 

7. Finns det något inom svensk natur som du vill lära mer om? 
 

8. Vad tycker du om att vara ute i naturen? 

 

Tack för din medverkan! 

Sara Beckman 

Magisterarbete i didaktik (ämne: Biologi) 
Mittuniversitetet 

 



  

 

 

 Bilaga 2: Enkät nr. 2 till elever 
 
Naturen i Sverige 

Vad roligt att du ville följa med till Stadsskogen! Nu undrar jag vad du 
tyckte om att vara där.  

1. Vad tyckte du om att vara i Stadsskogen? (sätt X i en ruta)  
 
☐ Utmärkt 
☐ Mycket bra 
☐ Bra 
☐ Ganska bra 
☐ Inte alls bra 
 

2. Vilken/ vilka av dessa tyckte du var intressant? (sätt X i rutorna) 
 
☐ Promenaden 
☐ Elda brasa 
☐ Koka kaffe 
☐ Lära sig om naturen 
☐ Skogsbingo 
 

3. Vad får man göra i den svenska naturen? 
 
 

4. Vad får man INTE göra i den svenska naturen? 
 
 

5. Vill du lära dig mer om den svenska naturen? I så fall vad? 
 
 

6. Övriga kommentarer:  
 

Tack för din medverkan! 

 

Sara Beckman 

Magisterarbete i didaktik (ämne: Biologi) 
Mittuniversitetet 



  

 

 

 Bilaga 3: Enkät till lärare 
 

• Vad tyckte du om upplägget för träffarna? Vad var bra? Vad kunde ha 
gjorts bättre?  
 

• Vilka möjligheter ser du för utomhuspedagogik riktad till nyanlända 
elever? 
 

• Hur mycket är ni ute i naturen med eleverna?  
 

• Vilka hinder finns för att ta med eleverna ut? 
 

• Har du förslag eller idéer på andra aktiviteter som Biotopia skulle 
kunna ordna?



  

 

 

Bilaga 4: Skogsbingo 
 

  

Mossa Löv Barr 

Torr kvist Kotte Svamp 

Växt Sten Lav 


