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Sammandrag 

Allt fler människor i den moderna värld vi lever i spenderar en stor del av sin fritid 

framför en skärm, så även eleverna. Det finns en tidspress i vår vardag. Särskilt 

tidspressad vardag har i många fall just barnfamiljers vardag påvisats vara. Det leder 

till minskad naturkontakt hos barn, vilket kan ha konsekvenser för deras 

kunskapsutveckling inom biologi samt intresse för artkunskap.   

Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket tid barn i årskurs 1 vistas i 

naturen på fritiden, om det påverkar barnens motivation och framgång att tillägna sig 

kunskaper inom biologi och om verksamma lärare uppmärksammar skillnader 

i artkunskap jämfört med tidigare årskullar. Detta görs genom en litteraturstudie samt 

två enkätundersökningar. Den ena enkätundersökningen görs i två klasser i åk 1 där 

eleverna i klasserna svarar på enkäterna. Den andra enkäten fylls i av verksamma lärare 

på samma skola som de deltagande eleverna tillhör. Resultatet visade att det fanns en 

kategori av elever som utmärkte sig; de som vistades väldigt lite i naturen. Övriga 

elever hade en större spridning och vistades tillräckligt mycket i naturen för att få 

möjlighet att dra nytta av naturkontaktens positiva effekter på utvecklandet 

av artkunskap.  I denna studie har lärarna lyft vissa skillnader mellan dagens elevers 

kunskap inom artkunskap jämfört med tidigare årskullar. Inga, av lärarna, upplevda 

skillnader i intresse eller motivation uppvisades i denna studie.  

 

 

Nyckelord: Åk 1, grundskola, naturvistelse, naturrelationer, utomhuspedagogik 
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Inledning  

Allt fler människor i den moderna värld vi lever i spenderar en stor del av sin fritid 

framför en skärm, så även eleverna. Sandberg skriver i sin avhandling, ”De är inte ute 

så mycket”- Den bostadsnära naturkontaktens betydelse och utrymme i storstadsbarns 

vardagsliv, hur människor i dagens samhälle kantas av en tillvaro och omgivning som 

inte inkluderar naturkontakt. Det finns en tidspress i vår vardag. Vardagen innefattar 

olika aspekter så som arbete, bostad och fritidsaktiviteter som ska hinnas med och 

bidrar till ett pressat tidsschema. Tidspressen gör att utevistelse kanske inte alltid hinns 

med. Särskilt tidspressad vardag har i många fall just barnfamiljers vardag påvisats 

vara. Till detta tillkommer det faktum att vi nu för tiden behöver söka upp 

naturpräglade miljöer för att kunna inkludera dessa i våra vardagliga liv eftersom de 

sällan återfinns i vår närmsta omgivning (Sandberg, 2012). Samtidigt lyfter Fägerstam i 

sin avhandling, Space and place : perspectives on outdoor teaching and learning, ett annat 

perspektiv på tidspress när det kommer till barnens utevistelse i 

undervisnignssammanhang. Det upplevs nämligen av lärare som tidskrävande att 

implementera utomhusundervisning och många lärare påtalar en oordning bland sina 

elever när undervisningen flyttas utomhus då de inte är vana att vistas utomhus i 

sådana situationer. Det leder till att undervisningen inte alltid lyckas bidra till att 

utveckla de kunskaper hos eleverna som läraren har intention att utveckla (Fägerstam, 

2012). Denna tidspress och dess tillhörande potentiella effekt på barnens 

kunskapsutveckling i ett undervisningssammanhang kan bidra till att lärare inte heller 

väljer att erbjuda barnen en möjlighet att genom undervisningen få någon form av 

naturkontakt. 

Därtill belyser Sandberg även att allt färre lever direkt i naturen eller utav att 

exempelvis bruka naturen. Generellt finns en syn på att naturkontakt är positiv i många 

aspekter för barn i växande ålder. Sandberg poängterar vidare hur vi trots detta leder 

barnen bort från naturen genom vår samhällsutveckling (Sandberg, 2012). Kanske kan 

det även få konsekvenser för undervisningen inom biologi där vi lärare efterfrågar 

kunskaper som kanske inte längre är lika tydligt relevanta för eleverna utifrån deras 

vardag. En relevans som kanske var tydligare för dem som var barn för någon eller 

några generationer sedan. Är eleverna inte ute i naturen och möter olika växter och djur 

kanske det också är svårare att skapa ett intresse hos dem om naturen och dess arter. 

Jag tror att detta är motiv nog till att vi lärare bör ta eleverna ut i naturen i 

undervisningen. Jag tror också att det är av stor betydelse för eleverna att de vistas i 

naturen även utanför skolan. Dels för att de ska kunna nå vissa förkunskaper att ta med 

in i skolan men också för att stärka deras naturvetenskapliga intresse. I detta kan 

således föräldrarna, som kan utgöra stöd i utforskandet av naturen på fritiden, ha en 

betydande roll i barnens kunskapsutveckling. Artkunskap har traditionellt förts över 

från generation till generation när det svenska samhället hade ett mer uttalat beroende 

av naturen för nyttoändamål och den inte verkade enbart som rekreationsändamål. 

Sandberg lyfter också i sin avhandling hur det sällan debatteras om 

naturkontaktens negativa effekter på barn. Han menar på att det kanske är i alltför stor 

grad som forskning och samhället i överlag tittar på enbart de positiva effekterna. 

Samtidigt poängterar han att det är alarmerande i sig att vi debatterar om barns 

eventuella brist på naturkontakt och dess tillkommande konsekvenser när vi lever i ett 

samhälle och en tid då levnadsvillkor präglas av välstånd. Nu för tiden väljer vi utifrån 
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egen vilja om vi ska vistas utomhus, vart och när vi ska göra det.  I vår samtid väljer vi 

att vara utomhus där det är som mest bekvämt, där vi inte behöver stå i regn, där maten 

kan förvaras i kylskåp och så vidare. Naturrelationen likväl som aktiviteter utomhus 

förändras i förhållande till övrig samhällsutveckling varpå Sandberg menar att detta 

som fenomen bör utforskas desto mer (Sandberg, 2012). Denna studie ämnar utforska 

detta område ytterligare, har samhället förändrats så som Sandberg beskriver det är det 

också intressant för mig som blivande lärare att undersöka huruvida denna förändring 

eventuellt satt spår i en utbildningskontext.  

I denna studie har elevers kunskapsutveckling inom artkunskap, i relation till 

deras naturkontakt på fritiden, valts ut som objekt för vidare studier. Via frågeformulär 

ombads elever i årskurs 1 besvara frågor som berör hur mycket tid av sin fritid de 

spenderar i naturen, vilken slags natur de brukar röra sig i, om förälder eller annan 

vuxen är delaktig när de undersöker naturen, vad de tycker om naturen, om de har 

några fritidsintressen som involverar naturvistelse eller återkommande 

fritidsaktiviteter av det slaget. Frågeformuläret riktat till elever har flertalet fasta 

svarsalternativ men även vissa frågor där eleverna uppmanas att svara helt fritt, den är 

således av både kvantitativ som kvalitativ karaktär. Därtill riktas ytterligare ett 

frågeformulär till verksamma lärare, detta formulär är av mer kvalitativ karaktär då 

lärare i formuläret uppmanas svara med egna formuleringar. Formuläret riktat till 

lärare ämnar bringa en kvalitativ aspekt till studien och information om huruvida 

enskilda lärare upplever förändringar i elevers utvecklande av artkunskap. 
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Bakgrund  

Bakgrunden syftar till att med hjälp av tidigare forskning diskutera utvecklandet av 

kunskaper inom naturvetenskap. Detta görs utifrån läroplanens mål och ett särskilt 

fokus läggs på artkunskap. Artkunskapens betydelse ur ett bredare perspektiv än 

enbart dess funktion som medel för att nå vissa kunskapskrav i skolsammanhang är 

också en viktig infallsvinkel för bakgrunden att behandla och detta redogörs för i 

relation till lärarens roll att förmedla kunskap inom området arter och biologisk 

mångfald. Genom bakgrunden synliggörs även tidigare forskning om barns 

utomhusvistelse och naturkontakt i syfte att uppnå en bättre helhetsbild av de olika 

faktorer som kan påverka barns kunskapsutveckling inom det valda fokusområdet. 

Därefter lyfts utomhuspedagogikens möjliga inverkan i utvecklandet av kunskap inom 

naturvetenskapliga områden för att diskutera naturkontaktens pedagogiska betydelse. 

Bakgrunden avslutas med att lyfta eventuella konsekvenser som kan komma utav 

bristande artkunskap och dess tillhörande insikter samt förståelse för naturen. Genom 

dessa olika infallsvinklar kan elevers utvecklande av artkunskap såväl som 

naturkontaktens inverkan på barns kunskapsutveckling sättas i en bredare kontext av 

väsentlighet för denna undersökning. 

 

Vad säger styrdokumenten? 
Styrdokumenten utgör själva ramverket för vad som ska behandlas i 

naturvetenskapsundervisningen vilket gör dessa relevanta att belysa utifrån denna 

studies ämnesfokus. Artkunskap ses i sig själv inte som en enskild punkt i läroplanens 

centrala innehåll för årskurs f-3 men kan ses utgöra en del av mer 

kunskapsövergripande innehåll och som en del av kunskapskraven. I läroplanen står 

det att naturvetenskapsundervisningen ska behandla följande centrala innehåll i åk f-3 

och området Året runt i naturen: 

● Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters 

livscykler och anpassningar till olika årstider. 

● Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och 

artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

● Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ett ekosystem 

(Skolverket, 2017). 

I dagens moderna samhälle ser jag det inte som helt självklart att alla elever har någon 

form av förkunskap inom dessa områden som ovan lyfts som centralt innehåll i 

naturvetenskapsundervisningen. En eventuell avsaknad av förkunskaper inom dessa 

områden skulle eventuellt kunna försvåra möjligheten för elever att nå de mål som 

detta innehåll ämnar uppnå. 

Följande kunskapskrav kopplat till det tidigare nämnda centrala innehållet lyfts 

i läroplanen som krav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 inom ämnet 

biologi: 

● Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån 

upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven 

om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och 

växter.  
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● Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av 

enkla undersökningar som handlar om naturen. 

● Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, 

sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på 

kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. (Skolverket, 2017). 

Undervisning med fokus på dessa kunskapskrav skulle kunna tänkas utformas på ett 

sådant sätt att det inkluderar artkunskap som en del i att uppnå kraven. Det kan också 

tänkas att sådana kunskapskrav likt de ovan nämnda lättare uppnås för de elever som 

vistas mer i naturen och själva kommit i kontakt med olika arter. Dessutom har troligen 

elever som vistats ute och har haft naturkontakt tillägnat sig mer praktisk erfarenhet, 

såväl medvetet som omedvetet, av den faktiska förändring som sker i naturen under 

ett år vilket skulle kunna vara fördelaktigt för att uppnå just dessa krav. 

Artkunskap i undervisningen ur ett bredare perspektiv 
Artkunskap, som utgör en del av tidigare nämnda centrala innehåll och kunskapskrav 

inom naturvetenskapsundervisningen, kan bidra till att stärka ett intresse för naturen i 

överlag och kan även gynna eleverna på många plan. Exempelvis kan elever som 

tillägnat sig artkunskap ha vinning för det både i det privata livet som i skolan och i 

andra framtida undervisningssammanhang. Detta skriver Irmeli Palmberg om i sin 

studie Artkunskap och intresse för arter hos blivande lärare för grundskolan. Hon belyser i sin 

studie hur regelbundna exponeringar av naturen bidrar till att individer kan utveckla 

en relation till naturen och allt levande vilket i sin tur gör individer mer mån om livets 

mångfald. Finns ingen sådan kontakt till naturen riskerar naturen att nedvärderas. 

Palmberg lyfter också att det är redan i barndomen som den första anknytningen till 

naturen görs, men att denna grund främst skapas i de familjer där natturrelaterade 

fritidsintressen redan är befästa. En sådan kontakt till naturen kan bidra till en djupare 

förståelse och intresse hos barnen för artkunskap och ekologi. Därigenom kan 

färdigheter att observera och identifiera arter också utvecklas. Även om Palmberg med 

hjälp av tidigare forskning kunde peka på många aspekter som talar för vikten av 

artkunskap visade hennes studie också på att det både hos elever och lärarstuderande 

finns individer som inte finner det nödvändigt eller användbart med kunskaper om 

olika arter (Palmberg, 2012). Artkunskap har betydelse i ett bredare sammanhang men 

om vi lärare inte själva står fast vid betydelsen av sådan kunskap är det troligtvis 

svårare för oss att lyckas förmedla sådana kunskaper till våra elever. Det vi lärare finner 

mindre betydelsefullt tenderar ofta uppta mindre utrymme i vår undervisning.  

Därtill skriver Palmberg att lärares inställning och värdering av biologisk 

mångfald kan ligga till grund för en bristande undervisning inom artkunskap. En lärare 

som inte anser att sådana kunskaper har någon större betydelse kan medverka till att 

eleverna inte heller lyckas utveckla färdigheter i att undersöka och identifiera arter, följa 

naturens förändringar under året eller för den delen kunna värdesätta sin närmiljö. 

Därav menar Palmberg att det är extra viktigt att lärare får utveckla sin egna kunskap 

inom detta område under sin lärarutbildning. Dessutom är det enligt henne nödvändigt 

med praktiskt arbete och undervisning utomhus genom exempelvis fältstudier för att 

uppnå en gynnsam inlärning av arter och stärka elevernas känslor för naturen 

(Palmberg, 2012). Varpå ytterligare en problematik grundat i lärarens didaktiska val 

och utformning av undervisning lyfts till diskussion. Det är läraren som aktivt måste 

göra valet att ta ut undervisningen utanför klassrummets ofta trygga men i 
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naturvetenskapssammanhang begränsande miljö. Läraren måste därtill söka sig egen 

kunskap inom området för att känna sig beredd att möta de olika frågor som kan 

grundas i det mer praktiska och undersökande arbete som utomhusmiljön kan erbjuda.  

Vikten av att tidigt exponeras för utomhusmiljöer 
Forskning visar på många positiva aspekter i barns utveckling och välmående i relation 

till utomhusvistelse. Nedan kommer några av dessa aspekter diskuteras. Till viss del 

kommer diskussionen även behandla föräldrars roll i detta då föräldrar kan verka för 

att stödja elevernas kunskapsutveckling utanför skolan. 

I studien Exploring How Families Do Science Together: Adult-Child Interactions 

at Community Science Events lyfter författarna bakom artikeln hur främjande av 

familjeinlärning i naturvetenskap är viktigt för att stärka naturvetenskapslärandet 

utanför skolan (Tuttle, Mentzer & Strickler, 2017). Författarna belyser även att en 

föräldra-barn diskurs om vetenskapen kan främja ett interventionellt tänkande hos 

barnen och bidra till att stärka deras förståelse för vetenskapliga begrepp. Medan 

lärarna får professionell utbildning i att främja den typ av diskurs som uppmuntrar till 

elevers undersökande är insatser som hjälper föräldrar att utveckla samma typer av 

inlärningsspråkkunskaper knappa (Tuttle, Mentzer & Strickler, 2017). 

I studien: Elementary Science Indoors and Out: Teachers, Time and Testing lyfter 

författarna av studien att forskning visar på att exponering av utomhusmiljöer för barn 

har förmågan att påverka deras miljömedvetenhet, vetenskapliga lärande, attityd till 

miljö och deras trygghet samt minska eventuella rädslor kopplade till utomhusvistelse 

(Carrier, Tugurian & Thomson, 2013). Trots dessa positiva effekter som vistelse i 

utomhusmiljöer kan frambringa ses en minskning av barns direkta erfarenheter av och 

i naturen. Denna brist på erfarenheter av naturen kan få konsekvenser. Författarna 

bakom studien skriver om att forskning påvisat att de personer som i sin barndom tidigt 

får erfara naturen utvecklar minnen som sätter starka spår hos dem. Varpå forskare 

menar att sådana starka naturminnen ofta återfinns hos personer som i vuxen ålder blir 

naturalister och miljöaktivister (Carrier, Tugurian & Thomson, 2013). 

 

Utomhuspedagogikens inverkan på elevers kunskapsutveckling 

Fägerstam har i sin avhandling Space and Place: Perspectives on outdoor teaching and 

learning nått fram till resultat som visar på att utemiljön, som i sig är ett mer fysiskt 

utvidgat undervisningsrum, har möjlighet att bidra med en positiv inverkan i 

utbildningssammanhang. Möjligheter som nämns är att bland annat en positiv 

påverkan på sociala relationer, att alltfler aktivt deltar samtidigt som fler samarbetar 

och kommunicerar med varandra om undervisningens centrala innehåll (Fägerstam, 

2012). Dessa möjligheter är sådana som ofta lyfts under min lärarutbildning som motiv 

för att förlägga undervisningen utanför klassrummets väggar. Många av våra lärare, 

oberoende av deras undervisningsämne, uppmanar oss att ta vara på den omgivande 

naturens många möjligheter när vi själva tar klivet ut som nyexaminerade lärare. 

Att flytta undervisningen till diverse miljöer utomhus kan dock upplevas som att 

stort steg att ta för en nybliven kanske ovan lärare. För många kan det kanske upplevas 

tillräckligt omvälvande att hantera allt som ska hända och ske inom klassrummets till 

synes välkända och trygga väggar. Trots att naturen finns tätt inpå husknuten kan 
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steget ut vara betydligt längre än så. I Fägerstams avhandling framkommer att flertalet 

erfarna lärare anser det vara tidskrävande att implementera utomhusundervisning 

bland sina elever. Dessa lärare som hade arbetat med utomhusundervisning ansåg att 

det kunde ta hela tre månader med återkommande utomhusförlagd undervisning 

innan deras elever fullt förstod innebörden med utomhusundervisning. Framförallt 

upplevde lärarna att det under dessa tre månader var oordning bland eleverna vilket 

försvårade den utomhusförlagda undervisningen (Fägerstam, 2012). Nedan följer 

forskning som tyder på att tiden som läggs på att anlägga denna förståelse bidrar till att 

stärka lärandet i ett längre perspektiv och på så vis kan den tidskrävande 

implementeringen av utomhuspedagogiken vägas upp.  

Carrier, Tugurian och Thomson belyser bland annat att erfarenheter av 

experimentellt lärande i autentiska miljöer har visats kunna bidra med motivation 

bland elever, vilket kan ses som en positiv effekt av utomhusundervisning. Vidare har 

erfarenheter som eleverna kan koppla samman med en plats också visats effektiva i 

positiv bemärkelse då de påverkar elevers miljömedvetenhet. De hävdar dock även att 

såväl klassrums- som utomhusbaserad undervisning är av betydelse när det kommer 

till att påverka elevernas attityder i miljöfrågor (Carrier, Tugurian & Thomson, 2013).  

Fägerstam har också, likt Carrier, Tugurian och Thomson, studerat effekterna av 

den utomhusförlagda undervisningen. Fägerstam fann under sin studie flera exempel 

då undervisning genomfördes utomhus inom olika ämnen så som språk, fysik, 

matematik, och biologi. En avgränsning gjordes dock av Fägerstam vilket medförde att 

hennes studie belyser hur kunskapsutvecklingen inom ämnena biologi och matematik 

kan påverkas av den utomhusförlagda undervisningen. Det visade sig att inom båda 

ämnena kunde ett likvärdigt undervisningsresultat uppnås när undervisningen hölls 

delvis utomhus som när den var helt klassrumsbaserad. Det fanns till och med en 

antydan till mer utvecklade kunskaper när undervisningen förlades utomhus. Av detta 

drog Fägerstam slutsatsen att utomhusundervisningen möjliggör ett lärande som 

behandlar så väl kognitiva och sociala som emotionella aspekter. Därigenom kan 

undervisningens teoretiska delar konkretiseras och generera mer långvariga minnen av 

undervisningens innehåll samt öka lusten att lära hos eleverna (Fägerstam, 2012). På så 

vis gynnas eleverna på flera plan av den utomhusförlagda undervisningen. 

Sandberg belyser även han att utomhusvistelsen tilldelas en pedagogisk ställning 

samt ses som en direkt påverkande faktor för att skapa intresse och en moralisk känsla 

för såväl miljöproblem som naturen i sig själv. Sandberg hävdar även att detta är viktigt 

att uppmärksamma då det synliggör ett bredare samhällsintresse av barns 

natturrelationer (Sandberg, 2012). I skolan kan således utomhusvistelse nyttjas av 

läraren för att stödja elevers intresse och moral i natursammanhang. 

Lärarna i Fägerstams studie poängterade även de betydelsen av att elever har 

förskaffat sig en erfarenhet av den lokala naturen för att därefter kunna utveckla ett 

miljöengagemang och en känsla av platstillhörighet. Många av dessa lärare upplevde 

dock att deras elever inte var bekant med de naturmiljöer som fanns i närliggande 

omgivning. Detta visade sig bland annat i att eleverna ofta var rädda och obekväma när 

de hamnade i sammanhang där de vistas i naturen. Därtill kunde elevernas kunskap 

om naturen härledas till media i större utsträckning än till deras egna erfarenheter 

(Fägerstam, 2012). 
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Begränsad utevistelse ett växande problem – Indoor childhood 
Dagens barn i grundskoleålder spenderar endast en begränsad tid åt att utforska sin 

utomhusmiljö. En orsak till att detta görs i så liten utsträckning är bland annat att barn 

av idag spenderar mer tid inomhus än vad barn av tidigare generationer gjort. Detta 

kan sammankopplas med dragningen till teknikens värld, bristen av gröna ytor i 

utomhusomgivningen och rädsla för utomhusmiljön. Ett genomsnittligt barn i USA 

spenderar nästan åtta timmar inomhus varje dag, framför en elektronisk skärm så som 

teve, dator, tevespel. En tredjedel av de vuxna i USA tittar på teve mer än fyra timmar 

om dagen. Det har där gått så långt så att begreppet indoor childhood har myntats. 

Indoor childhood leder inte bara till hälsoproblem utan genom bristen på 

utomhusvistelse leder det även till begränsad kunskap om naturen och människans 

integration eller koppling till naturen (Carrier, Tugurian & Thomson, 2013). 

I Sverige noteras till viss del en liknande samhällsutveckling likt den i USA för 

även här visar forskning på att tekniken tar allt större utrymme och tid i våra liv medan 

naturkontakten minskas. Sandberg lyfter i sin avhandling om hur television och datorer 

bidrar till att barn alltmer lockas till att vistas inomhus och att barns naturumgänge 

minskas. Därtill ersätter schemalagda aktiviteter i stor utsträckning den fria leken och 

möjligheten för barn att utforska på egen hand. Genom detta väcks funderingar om 

huruvida barn som idag har allt, i materiella tillgångar, är på väg att förlora relationen 

till naturpräglade miljöer. Sandberg belyser samtidigt att denna oro till viss del kan 

grundas i en romantiserad bild av en mer ursprunglig barndom med upptäckter, 

utmaningar och lek i naturmiljöer. I Sverige finns en tendens att vi präglas av en inlärd 

positiv inställning till naturkontakt genom traditionella friluftssammanhang så som 

midsommar, friluftsdagar, sommarstuga. Vi har dessutom allemansrätten som främjar 

denna inställning. Inte sällan förknippas stadsmiljöer traditionellt som negativa 

uppväxtmiljöer för barn. Därtill kan också en viss del av oron om barns relation till 

naturpräglade miljöer sammankopplas till naturkontaktens hälsoeffekter. Forskning 

visar på att hur vistelse i naturmiljöer kan relateras till hälsoeffekter så som sänkt 

blodtryck, minskad stress och motorisk förbättring. Koncentrationsförmågan förbättras 

och även den begreppsbildande förmågan kan ses förbättras av naturkontakt 

(Sandberg, 2012). 

Konsekvenser av bristande artkunskap och insikt samt förståelse 
för naturen 
En konsekvens som nämns i forskning är att de naturvetenskapliga kunskapsluckor 

som uppstår, när naturvetenskap utelämnas i barnens utbildning, kvarstår. Analyser i 

studien Science Achievement Gaps Begin Very Early, Persist, and Are Largely 

Explained by Modifiable Factors, i USA gjorda av Morgan, Farkas och Hillemeier 

indikerar att det finns stora luckor i allmän kunskap redan när barnen börjar på 

förskolan. Den allmänna kunskap som barnen tillägnade sig under förskoleåren var den 

starkaste faktorn för vilken allmän kunskap de hade med sig till första klass, som i sin 

tur var den starkaste förutsägelsen för barnens naturvetenskapliga kunskapsnivå från 

tredje till åttonde klass. Stora naturvetenskapliga kunskapsluckor var uppenbara när 

naturvetenskapliga tillvägagångssätt och tillhörande naturvetenskapliga 

kunskapskrav introducerades först i tredje klass. Dessa luckor kvarstod tills åtminstone 

slutet av åttonde klassen. De flesta eller alla observerade luckor i observerade 
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naturvetenskapliga sammanhang förklarades i studien av flertalet olika faktorer. Vilka 

dessa faktorer är kommer inte lyftas här dock bör det nämnas att de faktorer som 

framkom antydde att när det kommer till att verka för ett minskat glapp i 

naturvetenskapliga prestationer i USA behövs intensifierade och tidigare åtgärder, 

särskilt innan barnen börjar skolan. Om dessa glapp inte motverkas eller åtgärdas 

kommer de utgöra bestående vetenskapliga prestationshinder, de uppstår vid 

förskoleålder men sitter i tills åtminstone slutet av åttonde klass (Morgan, Farkas & 

Hillemeier, 2016). Denna forskning är visserligen gjord i USA men visar på att det finns 

ett glapp i de naturvetenskapliga kunskaper som barnen har med sig in i skolan och 

som kvarstår under en längre tid. Ett glapp som kanske skulle kunna påvisas även i 

Sverige och är tänkvärt då det kan tyda på vikten av föräldrars stöttning i barns 

kunskapsutveckling för att stärka den även utanför skolan. 

Ytterligare en konsekvens belyses av Palmberg i hennes studie Artkunskap och 

intresse för arter hos blivande lärare för grundskolan. Palmberg menar nämligen att 

bristande kunskap om olika arter, bristande observationsförmåga, samt bristande 

gestaltnings- och klassificeringsförmåga gör det svårare för eleverna att tillägna sig en 

djupare förståelse för flertalet naturvetenskapliga och då främst biologiska fenomen. 

Artkunskap utgör en grund för vidare biologisk kunskapsutveckling (Palmberg, 2012). 

Detta talar för att artkunskapen med fördel kan ingå i naturvetenskapsundervisningen 

även i ett större syfte än för att enbart nå de kunskapskrav som nämnts tidigare i denna 

studie. Samtidigt som utelämnande av artkunskap kan få konsekvenser för elevers 

naturvetenskapliga förståelse.  

Slutligen bör ”biologiska analfabeter” och ”växtblindhet” lyftas som en eventuell 

konsekvens av bristande artkunskap och insikt samt förståelse för naturen. Palmberg 

skriver nämligen även hur forskningsresultat från olika delar av världen visar 

oroväckande resultat som tyder på att alltfler människor är på väg att bli ”biologiska 

analfabeter” samt ”växtblinda”. Med biologiska analfabet och växtblindhet menas en 

försämrad eller icke befintlig förmåga att identifiera samt särskilja olika arter från 

varandra. Liknande tendenser har setts när sådana kunskaper hos elever i grundskolan 

har undersökts då eleverna numera inte klarar av att identifiera lika många djur och 

växter i sin närmiljö i samma utsträckning som tidigare elever gjort (Palmberg,2012).    

 

 

 

 

  



 

9 

 

Teoretisk ram 

I den teoretiska ramen beskrivs de relevanta teorier som arbetet grundar sig på. Vidare 

förtydligas och motiveras dessa i relation till arbetet. 

För att kunna utreda hur lärare upplever elevers kunskapsnivå och visade 

intresse i och för ämnet biologi och då främst artkunskap samt elevers upplevda 

naturkontakt antar arbetet en fenomenologisk inriktning. Max van Manen (2007) 

beskriver den fenomenologiska inriktningen som att den formar arbetet såtillvida att 

det utgår ifrån den enskilda människans uppfattning och erfarenheter. Utifrån den 

fenomenologiska inriktningen hoppas den som genomför arbetet uppnå en förståelse 

för hur den enskilda människan uppfattar fenomen i dennes livsvärld. Detta sätt att 

arbeta på tar ingen hänsyn till eventuell förförståelse hos undersökaren (Van Manen, 

2007). 

Genom att tillämpa en fenomenologisk ansats hoppas jag kunna synliggöra hur 

eleverna berättar att de själva vistas i naturen och hur de upplever naturkontakten. 

Ansatsen ämnar också till viss del bringa klarhet i huruvida elever intresserar sig för att 

spendera tid i naturen på sin fritid samt huruvida de upplever att de har stöd av vuxna 

i sitt utforskande. Därtill är ansatsen även lämplig att tillämpa för att kunna redogöra 

för enskilda lärares upplevelse av elevers kunskapsutvecklande inom artkunskap. 

Vidare omfamnas detta arbete av Vygotskijs lärandesyn. En lärandesyn utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv, vilken lyfts av Olga Dysthe (1996), hon redogör för 

betydelsen av dess grundtanke, att inlärning sker i samspel och interaktion med andra 

(Dysthe, 1996). Domonikovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar också på att denna 

teori står för att lärande och utveckling möjliggörs genom interaktion med andra men 

också genom kommunikation. Det sociokulturella perspektivet på lärande och 

utveckling är därmed en social teori om lärande som ämnar att bringa förståelse i hur 

människor tillgodoser sig kunskaper och erfarenheter via varierade aktiviteter där de 

samspelar med andra. Därtill betonas även att kunskap, utifrån denna teori, inte är 

möjligt att föra över från en människa till en annan utan kunskap behöver snarare 

överföras genom ett deltagande i ett socialt samspel (Dominković, Eriksson & Fellenius, 

2006). Detta är en lärandesyn som kan anses vara en bakomliggande ansats till att elever 

behöver aktivt utforska naturen i ett sammanhang där de kan lära och utvecklas i ett 

socialt samspel mellan såväl lärare, som föräldrar, och emellan elev och elev. Därmed 

är denna teori relevant att utgå från i detta arbete. Studien är således av kvalitativ 

design utifrån ett sociokulturellt perspektiv och med ett visst inslag av en 

fenomenologisk ansats. 

I den här studien fungerar den sociokulturella teorin där människors handlingar 

och beteenden förstås i en social och kulturell kontext som utgångspunkt. Denna teori 

ser på lärande som något som sker i en kontext. För att kunna förstå lärandet krävs 

således en analys av lärandet i relationen sammanhanget, kontexten. I detta 

analysperspektiv utgör också kommunikationen en central aspekt i lärandet. I dag 

framhålls det sociala samspelet och kulturen som särskilt betydelsefullt, enligt den 

sociokulturella teorin, för barns utveckling. Människor kan överföra traditioner såväl 

som kunskaper från generation till generation. Därav är det även nödvändigt att 

studera eventuella sociala och kulturella förändringar för att nå en förståelse för 

människans utveckling. Ett barn utvecklas biologiskt genom biologiska förändringar 

men samtidigt utvecklas det genom interaktion med andra och genom sina handlingar. 
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Däremot kan dessa olika utvecklingar, den sociokulturella och den biologiska korsa 

varandra (Nilholm, 2018). Vilket styrker relevansen att undersöka huruvida elever får 

möjlighet att undersöka och lära sig tillsammans med andra även i hemmiljön. 

Föräldrar, likt lärare, kan erbjuda barnen ett sociokulturellt lärande. 

Begreppet natur 
Natur som begrepp väljs i denna studie att definieras enligt den definition som 

Nationalencyklopedin uttrycker, det vill säga enligt följande:  

“Den del av den omgivande verkligheten som inte är skapad av människan med tonvikt på den 

synliga delen: växter, mineraler etc., ibl. äv. djur.” “… den materiella världen i stort (i en extrem 

betydelse: allting) men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i form 

av växter, djur, landformer osv.” (Nationalencyklopedin, 2019) 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket tid barn i årskurs 1 vistas i naturen på 

fritiden samt om det finns delaktiga vuxna som eleverna kan undersöka naturen 

tillsammans med och ställa detta i relation till naturkontaktens betydelse för barnens 

motivation och framgång till att tillägna sig kunskaper inom artkunskap. Dessutom 

ämnar arbetet synliggöra om verksamma lärare uppmärksammar några skillnader 

bland dagens elevers kunskap inom artkunskap jämfört med tidigare årskullar. Detta 

skulle kunna ge en anvisning för hur lärare tillsammans med föräldrar kan arbeta för 

att stödja elevers kunskapsutveckling genom att erbjuda naturkontakt på såväl fritid 

som i hemmiljö. Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

● Hur ofta och hur mycket tid spenderar elever i åk 1 i naturen på sin fritid? 

● Upplever elever att de får möjlighet att aktivt undersöka naturen tillsammans 

med sina föräldrar eller andra vuxna? 

● Uppmärksammar lärare några skillnader mellan dagens elevers kunskap samt 

visade intresse inom artkunskap jämfört med tidigare årskullar? 
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Metod 

Studien har en kvalitativ design utifrån ett sociokulturellt perspektiv med inslag av en 

fenomenologisk ansats. Då denna forskning begränsas i både tid och omfång 

avgränsades studien till ämnet biologi och året runt i naturen istället för det bredare 

naturvetenskapliga ämnet. Mer specifikt riktades arbetet mot elevers artkunskaper. 

Ytterligare en avgränsning var att göra en variant av fallstudie där två 

enkätundersökningar genomförs för att undersöka hur elever i två utvalda klasser i 

årskurs ett vistas i naturen samt lärares uppfattning om elevers kunskapsutveckling 

inom artkunskap. Arbetet omfattade inte tillräckliga mängder data för att göra någon 

bredare generalisering men synliggör barns naturkontakt i de specifika klasser som 

deltar i studien. Oancea och Punsch (2014) skriver att en fallstudie ofta klassas som en 

kvalitativ studie då den sällan kan generera tillräcklig data för att vara av kvantitativ 

karaktär. Vidare skriver de att en falltstudie även kan inkludera enkäter som underlag 

för studiens datainsamling trots att denna typ av datainsamling är vanligare för 

kvantitativa studier (Oancea & Punsch, 2014). 

Som komplement till tidigare forskning gjordes de två enkätundersökningarna. 

Dessa är explorativa korrelationsundersökningar som Oancea och Punsch beskriver 

som lämplig att tillämpa för att tydliggöra sambandet mellan olika variabler. I 

enkätundersökningar görs detta genom att ställa beroende, oberoende och 

kontrollfrågor som tillsammans synliggör en eller flera korrelationer mellan frågornas 

utfall (Oancea & Punsch, 2014). I detta arbete söktes sambandet mellan hur mycket tid 

elever i åk 1 spenderar i naturen, deras möjlighet att utforska naturen med en vuxen 

och den, av lärare, eventuellt upplevda skillnaden i visat intresse för artkunskap. Det 

gjordes genom att sätta ihop beroende frågor samt kontrollfrågor i två uppsättningar 

(Oancea & Punsch, 2014). En riktad till elever i åk 1 (Bilaga 1) och en till verksamma 

lärare (Bilaga 2).  

Den första enkätundersökningen syftade till att eleverna i de två utvalda 

klasserna får synliggöra hur ofta de brukar vara i naturen på fritiden, om deras föräldrar 

brukar undersöka naturen tillsammans med dem, hur ofta de är i naturen på skolan 

samt hur intresserade de är av att lära sig mer om olika växter och djur i deras närmiljö. 

Dessa enkäter delas ut till två stycken klasser i årskurs ett på samma skola. 

Därtill riktades en enkät till verksamma lärare för att undersöka om lärare 

upplever någon skillnad när det kommer till dagens elevers kunskaper inom 

artkunskap jämfört med tidigare årskullar. Här delas enkäten ut till sju lärare på 

lågstadiet som varit verksam i mer än fem år. 

Utmaningarna för utformandet av studien var att avgränsa empiri av betydelse 

för frågeställningar då det fanns en osäkerhet i att de inte var tillräckligt tydligt 

avgränsade. Det kan även vara ovant för elever att svara på denna typ av frågor. Vidare 

har barn i så ung ålder sällan en särskild utvecklad tidsuppfattning vilket kan ge viss 

avvikelse i resultatets trovärdighet.  

Urval 
I denna studie användes två enkätundersökningar. En enkät (Bilaga 1) riktar sig till 

elever i årskurs ett, den andra enkäten (Bilaga 2) riktar sig till lärare som varit 

verksamma mer än fem år. Undersökningarna genomfördes vid en skola på 
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landsbygden. Skolan ligger cirka en mil utanför en stad i norra delen av Sverige. Skolan 

har ett naturnära läge, skog och vattendrag finns på cirka 200 meters gångavstånd från 

skolan. Många av eleverna bor på den landsbygd där skolan ligger och de flesta 

bostäderna på orten har ett naturnära läge. I de två klasserna är det sammanlagt 33 

elever. Även den enkätundersökning som riktas till verksamma lärare i den här studien 

görs på denna skola. Det är således till samma skola som såväl de deltagande eleverna 

som de deltagande lärarna i denna studie hör till. Att begränsa urvalet av deltagande 

lärare till samma skola medför även att 7 lågstadielärare tilldelas enkäten. Detta görs 

utifrån att dessa lärare är eller har varit verksamma i årskurserna F-3. Denna 

avgränsning har gjorts utifrån att de klasser som studien riktas mot är just årskurs ett 

och tillhör spannet F-3.  

Genomförande 
Innan elevenkäterna (Bilaga 1) genomfördes informerades vårdnadshavare via missivbrev 

till vårdnadshavare (Bilaga 3) om undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Även 

eleverna informerades om detta i samband med enkätundersökningen. De fick även ta 

del av att undersökningen gjordes anonymt och vi pratade under en gemensam 

diskussion om anonymitetens betydelse och tydliggjorde att de därav inte skulle skriva 

sina namn på enkäten. När elevenkäterna fylldes i av eleverna var de samlade i sina 

klassrum. Jag som genomförde studien var också den som läste upp frågorna och de 

olika svarsalternativen på enkäterna för eleverna. Därtill fick eleverna, innan de började 

fylla i enkäterna, även information om hur jag valt att definiera begreppet natur i den 

här studien. Vidare resonerade vi om hur lång tid en timme är. Detta gjorde vi genom 

att genom att jämföra en timme med elevernas första morgonlektion. Jag hade innan 

besöket fått vetskap om att den första morgonlektionen var en timme lång. Vi fortsatte 

tillsammans försöka bilda oss en uppfattning om den tid som lyftes i enkäten som 

svarsalternativ genom att dra fortsatta paralleller till elevernas skoldag. Vissa ord 

tydliggjordes när vi stötte på dem under tiden vi gjorde enkäten. Exempel på de ord 

som tydliggjordes var fritid, vistas, vattendrag, äng, park och spendera. Eleverna ombedes 

med ett kryss markera de svarsalternativ som stämde in på just dem. Eleverna 

informerades också om att de kunde välja att markera ett alternativ i direkt anslutning 

till att jag läste alternativet om de tyckte att det stämde överens med exempelvis hur de 

vistas i naturen.  

De lärare som deltog i studien blev tilldelade enkäten till lärare (Bilaga 2) utifrån 

att de hade varit verksamma som lärare i minst fem år. Ett missivbrev (Bilaga 4) delades 

ut till lärarna där de bland annat informerades om att deras deltagande skedde 

anonymt. Lärarna fyllde självständigt i enkäten via Google forms vilket även ledde till 

att jag som genomförde studien inte kan veta identiteten bakom de svar som inkom. 

Lärarna som deltog ställde upp frivilligt, tyvärr blev inte svarsfrekvensen särskilt hög 

vilket till viss del hör ihop med avgränsningen att enbart dela ut enkäten till lärare på 

samma skola som de deltagande eleverna hör till.  

När eleverna fyllde i enkäten gjordes ett förtydligande av vissa ords innebörd 

eftersom det inte kan förväntas att alla elever i en årskurs 1 har kunskap om flera av 

ordens innebörd. Därtill finns en förhoppning om att preciserandet av ordens innebörd 

minskar risken att elevernas varierade förmåga för ordförståelse påverkar resultaten. 

Eftersom enkätfrågorna och tillhörande svarsalternativ lästes upp borde 

elevernas möjlighet att besvara frågorna blivit mer jämställd. På det sättet borde de 
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flesta av eleverna kunnat välja ett alternativ genom om de aktivt lyssnat på de olika 

svarsalternativ som läses upp. Detta genererade även i att deras svarsförmåga inte blev 

alltför beroende av deras läsförmåga. 
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Resultat 

I denna del redovisas studiens empiri. Av de sammanlagda 33 eleverna i klasserna 

svarade 28 på enkäten för elever. Därtill tillkom svar från 3 lärare av de 7 som tilldelades 

enkäten i den enkätundersökning som riktades mot lärare. Den samlade empirin 

redovisas genom att belysa de analyspunkter som är relevanta för att senare diskutera 

det här arbetes syfte och frågeställningar. Först redogörs empirin utifrån elevenkäterna 

och därefter empirin utifrån enkäterna till lärare. Informationen som både de 

deltagande eleverna och lärarna bidragit med genom enkäterna sammanställs även för 

att därefter i diskussionen kunna jämföra dem med varandra samt gentemot den 

tidigare forskning som presenterats i arbetets bakgrund. 

Elevers naturkontakt 
Så ofta spenderar eleverna tid i naturen på fritiden 

Enkätundersökningen visades att 75 % av de tillfrågade eleverna spenderar tre timmar 

eller mindre tid i naturen per vecka. I genomsnitt spenderas tre timmar i veckan i 

naturen. Figur 1 visar också att 11 elever eller 39 % av eleverna spenderar mindre än en 

timme per vecka i naturen. Samtidigt spenderar 21 % av eleverna fem eller fler timmar 

ute i naturen.  

 

 
Figur 1. Hur mycket tid av din fritid spenderar du i naturen?  
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I figur 2 visas hur tiden fördelas över antal tillfällen. Nio elever anger att de spenderar 

tid ute i naturen mindre än en gång i veckan. 68 % är ute i naturen som mest två gånger 

i veckan. I genomsnitt är eleverna ute i naturen nästan 3 gånger i veckan.  

 

  
Figur 2. Hur ofta är du ute i naturen? 
 

Svaren i enkäterna visar på att de flesta elever som är ute längre stunder också är ute 

oftare och vise versa. Enda undantaget är två elever som i sina enkäter uttrycker att de 

är ute i naturen mindre än en timme varav den ena är det fördelat på fem tillfällen per 

vecka och den andre är det fördelat på något tillfälle varje dag.  

 

Elevers fritidsaktiviteter 

Eleverna spenderar sin fritid på flera olika aktiviteter, både spontana och 

återkommande. I tabell 1 visas en sammanställning över hur eleverna uppgav att de 

spenderade sin fritid. Vanligast är att leka både ute och inne, följt av att cykla, gå på 

scouterna och spela tv-spel. Ovanligast är att läsa, sjunga i kör och träna gymnastik. 

Fördelningen mellan inomhus- och utomhusaktiviteter är nästan 50/50, vilket syns i 

Figur 3. Det enda undantaget, när inom- och utomhusaktiviteter inte fördelas enligt 

ovan, är bland de elever som är ute i naturen mindre än en gång eller mindre än en 

timme i veckan. De håller på med 68 % av aktiviteterna inomhus och 32 % utomhus. 
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Tabell 1: Vad brukar du göra på din fritid? 

Aktivitet Antal 

Leka inne 10 

Leka ute 8 

Cykla 6 

Scouterna 5 

Spela Tv-spel 5 

Titta på TV 4 

Dansa 3 

Hoppa studsmatta 3 

Fotboll 2 

Rida 2 

Rita 2 

Titta på iPad 2 

Basket 1 

Deltaträning 1 

Gymnastik 1 

Kolla på telefon 1 

Kör 1 

Läsa 1 

 

 

 

 
Figur 3: Vad brukar du göra på din fritid? 
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För att belysa återkommande aktiviteter har dessa sammanställts i tabell 2 nedan. 12 

elever uppger att de inte har någon form av återkommande aktivitet. Av de 11 elever 

som spenderar mindre tid än 1h/vecka ute i naturen är det tre elever som har en 

återkommande utomhusaktivitet. De övriga åtta elever som spenderar mindre tid än 

1h/vecka i naturen uppger att de inte har någon form av återkommande aktivitet. 

Fördelningen mellan återkommande aktiviteter är 67% utomhusaktiviteter och 33% 

inomhusaktiviteter. Detta visas i figur 4.  
 
 
Tabell 2: Har du några återkommande aktiviteter? 

Aktivitet Antal 

Fotboll 6 

Scouterna 4 

Ridning 3 

Kör 3 

Dans 1 

Gymnastik 1 

Basket 1 

Löpning 1 

Konståkning 1 

 

 
Figur 4: Återkommande aktiviteters fördelning mellan utomhusaktiviteter och 

inomhusaktiviteter. 

 

Undersöker eleverna naturen tillsammans med en förälder eller 
annan vuxen?  

Resultaten i denna undersökning tyder på att eleverna är ute i naturen i genomsnitt 3 

timmar per vecka och en dryg timme per tillfälle. Men spenderar de någon nämnvärd 

tid i naturen med en förälder eller annan vuxen som kan stötta dem i sitt 

kunskapsutvecklande? I figur 5 svarar eleverna på den frågan. Vanligast är att de ibland 

har en vuxen med sig, tätt följt av mycket sällan som utgör 36 % av svaren. Samtidigt 
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är det 14 % som anger att de ofta har en vuxen med sig att undersöka naturen 

tillsammans med.  

 

 
Figur 5: Brukar dina föräldrar eller någon annan vuxen undersöka naturen tillsammans med dig? 

 

Korrelationen mellan hur mycket tid som eleverna spenderar i naturen och hur ofta en 

vuxen är med visas i figur 6 nedan. Det går att utläsa att elever som spenderar lite tid 

ute i naturen mycket sällan har en vuxen med sig.  

 

 
Figur 6: Hur ofta är en vuxen med i naturen uppdelat på hur mycket eleverna är i naturen.   
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Det finns flera olika miljöer som eleverna kan få naturkontakt i. I figur 7 visas en 

sammanställning över de miljöer som eleverna i dessa klasser regelbundet brukar vistas 

i. Vanligast är att vistas i skog, nära en sjö eller annat vattendrag och på en äng. Det 

enda fallet av “annan” natur angavs var bergsmiljö. Det vara bara ett fall då en elev 

uppgav att denne inte vistas i naturen.  

Från enkäten framkom också att elever som har med sig vuxna när de upptäcker 

naturen vistas i fler miljöer. De som mycket sällan har med sig en vuxen vistas i 

genomsnitt en slags miljö, skogsmiljö. De som har med sig en vuxen sällan, ibland eller 

ofta besöker i genomsnitt två till tre miljötyper.  

 

 
Figur 7. Vilken slags natur brukar du vistas i? 

 

  



 

21 

 

Vad tycker eleverna om att spendera tid i naturen? 

Figur 8 återspeglar elevernas inställning till att vistas i naturen, som samlades in i 

enkäten. Den visar att nästan alla elever (93 %) tycker bra om att vistas i naturen 

oberoende av hur ofta de är i naturen, hur länge, om en vuxen är med eller i vilken slags 

miljö de är i. 

 

 
Figur 8. Vad tycker du om att spendera tid i naturen? 

 
Detta faktum förtydligas ytterligare med figur 9 som visar ett fraktionsstapeldiagram 

över elevernas inställning till att vistas i naturen. 

 

 
Figur 9: fraktionsstapeldiagram över elevernas inställning till att vistas i naturen 
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Lärares upplevelse av nutida elevers kunskapsutveckling inom 
artkunskap jämfört med tidigare elever 
När resultatet granskades i den enkät som riktats till verksamma lärare så påvisades att 

tre lärare lämnat en fullständigt ifylld enkät. En deltagande lärare har inte fyllt i enkäten 

komplett varav det resultatet bortses från vid summerandet av det samlade resultatet 

för att inte ge några felaktiga mätvärden. Utöver det redovisas resultatet från 

lärarenkäten här såtillvida att en redogörelse görs för de olika svar som framkommit 

sett till respektive fråga. Det samlade resultatet i enkäterna visar på att de som deltagit 

i undersökningen har arbetat som verksam lärare under 5 - 20 år varpå fördelningen 

över verksamma år ser ut enligt följande: 

• Lärare 1: Har arbetat som verksam lärare i fem år. 

• Lärare 2: Har arbetat som verksam lärare i fem år. 

• Lärare 3: Har arbetat som verksam lärare i 20 år. 

 

Elevernas förkunskaper 

Dessa tre lärare var aningen oense om huruvida det är någon skillnad på elevernas 

förkunskaper (Figur 10). Lärare 3 var den enda som tyckte sig se sådana skillnader. 

Lärare 3 som uppmärksammat skillnader i förkunskaper hos dagens elever jämfört med 

de elever hon hade i sin första klass utvecklar sitt svar enligt följande:“Nu ser jag till hela 

klassen, på individnivå finns det alltid elever med mer och djupare förkunskaper. Det var fler 

elever som hade förkunskaper "förr". Känns också som att de elever som hade förkunskaper "förr" 

hade lite djupare kunskaper än dagens elever. Tänker att detta gäller både växter och djur.” 

(Lärare 3) 

 

Elevernas intresse 

Elevernas intresse ansåg två av lärarna inte sig kunna uppleva någon skillnad på hos 

sina elever. Här ansåg dock Lärare 1 att viss skillnad kunde urskiljas i att dagens elever 

visade mer intresse för artkunskap. Lärare 1 väljer att utveckla sitt svar på följande vis: 

“Möjligtvis är eleverna än mer intresserade nu när många barn inte upplever ”naturen” på nära 

håll i samma dagliga utsträckning som förr.” (Lärare 1) 

 

Eventuella hinder 

Två av de tre lärarna upplever att det förekommer vissa hinder för att kunna utveckla 

dagens elevers artkunskap. Dock är hindren som de två lärarna upplever av olika 

karaktär. Lärare 1 anser att det finns hinder utifrån de tidsramar som lärare har i 

uppdrag att forma sin undervisnings ifrån. “Mer pressad timplan numer som kan utgöra 

ett hinder i form av mindre tid av skoldagen att spendera ute i naturen”.(Lärare 1) Lärare 3 

menar å andra sidan att hindren som finns för att utveckla sådana kunskaper bland 

dagens elever snarare grundar sig i elevernas brist på förkunskaper. “Ett hinder kan ju 

vara att förkunskaperna är låga eller att bara ett fåtal elever har förkunskaper och då får jag börja 

mer från "början" och vi hinner inte/ kommer inte till fördjupade kunskaper på samma TID som 

tidigare. Annars ser jag att intresset och nyfikenheten finns hos eleverna så det är inget hinder.” 

(Lärare 3) Den tredje läraren, Lärare 2, upplever däremot inga sådana hinder. 
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Eventuella förutsättningar 

Likaså som lärarna upplevde vissa hinder lyfter de även vissa skillnader i 

förutsättningar för att utveckla elevers artkunskap. Lärare 1 menar att tekniken har 

bidragit att skapa andra förutsättningar av positiv bemärkelse: “Modern teknik och 

tillgång till projektorer/smartboards i klassrummen ger möjlighet att snabbt se filmer inom 

området.” (Lärare 1) Lärare 3 är lite inne på samma spår: “Att bilder och filmer är så 

lättillgängligt på nätet nu mot "förr". Att kunna fota med eleverna och ta med bilderna in/skriva 

ut i färg för att sedan använda till fortsatt samtalsunderlag/ skrivjobb/repetition i klassrummet.” 

(Lärare 3) Lärare 2 upplever däremot ingen sådan skillnad: “Nej, jag tycker inte det är 

någon större skillnad när det gäller förutsättningar som kan underlätta det.” (Lärare 2) 
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Diskussion 

Elevers naturkontakt 
Så lång tid och så ofta spenderar eleverna tid i naturen. 

Resultatet visade på att 68 % av de deltagande eleverna är ute i naturen som mest två 

gånger i veckan. I genomsnitt är eleverna ute i naturen tre timmar eller mindre fördelat 

på tre gånger per vecka. Samtidigt spenderar hela 21% av eleverna så pass mycket tid 

som fem eller fler timmar per vecka i naturen. Dessa elever och genomsnittseleverna 

som visar på tendenser till kontinuitet i sin naturkontakt kan tänkas ha möjlighet att 

genom sin vistelse i naturen skaffa sig egna erfarenheter av naturen. Carrier, Tugurian 

och Thomson (2013) nämnde hur barn som vistas i naturen förskaffar sig erfarenheter 

som utvecklar en miljömedvetenhet, bildar en grund för vetenskapligt lärande, 

utvecklar en attityd till miljö och gör dem tryggare i naturen. Däremot var det hela nio 

elever som angav att de är ute i naturen mindre än en gång per vecka. Varav en elev i 

enkäten angav att denne inte alls vistas i naturen. Här skulle det kunna tänkas att, 

utöver att dessa elever går miste om de fördelar som Carrier, Tugurian och Thomson 

lyfte, finns det en risk för ytterligare konsekvenser av den bristande naturkontakten. 

Bland annat de konsekvenser som Palmberg (2012) lyfte. Den bristfälliga 

naturkontakten hos dessa nio elever skulle kunna leda till en bristande artkunskap och 

insikt samt förståelse för naturen. De eleverna skulle även i ett längre perspektiv riskera 

att klassas som ”biologiska analfabeter” och ”växtblindhet” till följd av deras 

obefintliga vistelse i naturen. Utifrån dessa konsekvenser som Palmberg lyfte skulle 

vikten av utomhuspedagogikens utrymme i skolan även kunna betonas. Får inte dessa 

elever någon naturkontakt på sin fritid blir det än viktigare för oss som lärare att se till 

att vår undervisning erbjuder dem den möjligheten för att kompensera den bristande 

naturkontakten och möjligheten att bilda egna erfarenheter i anknytning till naturen.  

Genom elevenkäten framkom det att det är vanligast att eleverna är ute i naturen 

en timme per tillfälle. Oavsett om eleverna vistas ofta i naturen eller inte så visar 

resultatet att det finns en stark korrelation mellan hur mycket tid av sin fritid som 

eleverna spenderar i naturen och antalet tillfällen. Helt enkelt, utifrån de svar som 

påvisades i resultatet, är det de elever som ofta är ute även de elever som spenderar 

mer tid i naturen. I endast två fall överensstämmer inte svaren på enkäterna med denna 

korrelation. Dessa elever har svarat att de ofta är ute i naturen men att de gånger de är 

ute i naturen så är de ute under en kortare stund än genomsnittseleven. Denna 

avvikelse i svarsmönstret bland eleverna skulle kunna förklaras med att dessa elever 

vistas i naturen på ett annat sätt än vad övriga elever gör. Det skulle också kunna 

härledas till att dessa elever kan ha en annan definition av vad det innebär att vara ute 

i naturen eller att de har en avvikande tidsuppfattning i jämförelse med de andra 

eleverna.  

 

Elevers fritidsaktiviteter 

Bland eleverna så visade resultaten att det var vanligt att ägna fritiden åt olika slags 

aktiviteter varav flertalet elever har aktiviteter av återkommande karaktär så som 

ridning, basket, scouter etc. Det visade sig vara lika vanligt med inne- och uteaktiviteter. 

Det går också i resultatet från enkäterna att utläsa att de elever som är ute i naturen 
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minst har betydande högre andel inneaktiviteter. De som vistas i naturen 1-3h eller mer 

har istället en jämn fördelning mellan inom- och utomhusaktiviteter. Detta kan ju även 

bero av vilka typer av aktiviteterna som eleverna ägnar sig åt. Scouterna är en 

återkommande aktivitet som det är rimligt att anta erbjuder eleverna att vara ute i 

naturen. Även om en aktivitet är en utomhusaktivitet innebär det dock inte att den per 

automatik medför naturkontakt enligt den definition av natur som valts att förhålla sig 

till i denna studie. Detta medför att de utomhusaktiviteter som uppkom i 

enkätundersökningen inte kan likställas med hur mycket tid och hur ofta eleverna 

vistas i naturen.  

Ytterligare en aspekt när det kommer till elevers återkommande aktiviteter är 

den effekt dessa aktiviteter har på elevernas möjlighet att vistas i naturen. Sandberg 

(2012) belyste i sin avhandling hur tidspressen i vår vardag kan begränsa vår 

naturkontakt. Han benämnde vardagliga aspekter som arbete och fritidsaktiviteter som 

tidskrävande och bidra till en ökad tidspress och att detta främst förekom i barnfamiljer. 

Är denna studies deltagande elevers vardag redan fylld till bredden med olika 

aktiviteter är det kanske inte mycket tid kvar av vardagen att spendera ute i naturen 

vilket kan ha påverkat de siffrorna i undersökningen. 

 

Undersöker eleverna naturen tillsammans med en förälder eller 
annan vuxen?  

Att ha en delaktig vuxen verkar enligt denna undersökning spegla hur elevernas 

naturkontakt ser ut vilket gör denna studies sociokulturella perspektiv på lärande än 

mer väsentligt. Enligt det sociokulturella perspektivet som Dominković, Eriksson och 

Fellenius (2006) beskriver skulle delaktiga vuxna kunna bidra till att eleverna får 

möjlighet att utveckla sina kunskaper i samspel och genom kommunikation med en 

annan person. Den vuxne kan antas besitta mer artkunskap och kunskap om naturen 

än vad eleverna har hunnit utveckla och kan genom interaktion och ett gemensamt 

undersökande bidra till att även eleverna kan utveckla liknande kunskaper. Det finns 

ett mönster i resultatet som tyder på att de elever som spenderar lite tid och sällan är i 

naturen mycket sällan har en delaktig förälder eller vuxen med sig när de undersöker 

naturen. Ett annat mönster i resultatet visar på det faktum att dessa elever sällan 

besöker andra naturmiljöer än skog. De elever som istället spenderar mycket tid och 

ofta är i naturen upplever att de ofta eller ibland har en förälder eller vuxen att 

undersöka naturen med. Dessa elever vistas också i flera olika slags naturmiljöer. Detta 

mönster skulle kunna förklaras av att eleverna som är i naturen tillsammans med en 

vuxen kanske därigenom får andra möjligheter att röra sig till andra naturmiljöer än 

enbart de närliggande. Att leka i den närliggande skogsdungen uppfattas troligen av 

flertalet föräldrar som en trygg plats för barn att utforska på egen hand medan andra 

miljöer kan av föräldrar upplevas mindre trygga och därmed blir mindre tillgängliga 

för barnen.  

 

Vad tycker eleverna om att spendera tid i naturen? 

Resultatet i enkäterna visar på att eleverna oavsett hur ofta de vistas i naturen, hela 93% 

är positivt inställda till att vistas i naturen. Detta bör vara något att ta fasta på för lärare 

vid utformningen av undervisningen inom artkunskap. Eftersom eleverna tycker bra 

om att vistas i naturen och det dessutom, enligt exempelvis Fägerstam (2012), finns 
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mycket att vinna på att flytta ut undervisningen ur ett kunskapsutvecklande syfte och 

därför bör fler lärare oftare ta steget ut ur klassrummet. Lusten att lära är en stor 

drivkraft i elevers kunskapsutveckling, så varför inte dra nytta av den lust och 

motivation som naturkontakten kan bidra med.  

Lärares upplevelse av nutida elevers kunskapsutveckling inom 
artkunskap jämfört med tidigare elever 
Elevernas förkunskaper 

Resultaten visar på att lärarna inte är överens om huruvida det är någon skillnad på 

elevernas förkunskaper. Lärare 3 som arbetat som lärare i 20 år var den enda som tyckte 

sig se sådana skillnader. Den läraren upplevde att flertalet elever hade med sig mer och 

fördjupade förkunskaper in i skolan för närmare 20 år sedan än vad elever idag har. 

Kanske kan denna lärares upplevelse bero av att det under dessa 20 år har skett en allt 

större samhällsutveckling än vad det gjort under de enbart fem år som lärare 1 och 2 

varit verksamma. Carrier och Thugurian (2013) poängterade ju att utomhusmiljön inte 

utforskas av barn i samma utsträckning idag som det tidigare gjorts. En 

samhällsutveckling som enligt dem skulle kunna uppenbaras i den begränsade 

kunskap om naturen som barn uppvisar. Vilket skulle kunna vara en bakomliggande 

orsak till varför lärare 3 upplever att dagens elever har mindre förkunskaper inom 

artkunskap. Sandberg (2012) beskrev även han en liknande samhällsutveckling i 

Sverige, vilket också talar för att lärarens upplevelse grundar sig i 

samhällsutvecklingen. Å ena sidan kanske lärarens egna upplevelse präglas av den 

känsla som Sandberg beskriver som romantisering av barndomen, dess upptäckter, 

utmaningar och lek i närmiljöer. Å andra sidan kanske det kan ses som ett tecken på att 

den bristande naturkontakten bland barn får konsekvenser. En sådan konsekvens av 

bristande naturkontakt kan exempelvis visas bland elevers bristande förkunskaper 

vilket i sig  skulle kunna riskera utgöra en grund för den alltmer utspridda biologiska 

analfabetism och växtblindhet som Palmberg (2012) lyfter. Palmberg hävdar bland 

annat att bristande förkunskaper hos eleverna i de lägre årskurserna skulle kunna yttra 

sig i att eleverna inte klarar av att identifiera lika många djur och växter i sin närmiljö i 

samma utsträckning som tidigare elever gjort. Detta skulle kunna styrka den upplevda 

minskningen av elevers förkunskaper som Lärare 3  lyfter. Lärare 3 nämner nämligen 

att läraren numera behöver börja med grunder i artkunskap som tidigare elever hade 

med sig in i klassrummet som redan befintliga förkunskaper.  

 

Elevernas intresse 

Elevernas intresse för artkunskapen upplevde de tre deltagande lärarna vara relativt 

likvärdigt hos de elever som de haft under sina verksamma år. En lärare upplevde en 

aning mer visat intresse hos dagens elever. I de klasser som deltog i denna 

undersökning uttryckte hela 93% av de deltagande eleverna att de tyckte om att vistas 

i naturen. Därtill spenderar eleverna i genomsnitt tre timmar fördelat på tre gånger per 

vecka. Kanske kan denna positiva inställning till att vistas i naturen tillsammans med 

det faktum att de flesta elever ändå spenderar en viss del av sin fritid i naturen bidra 

till elevernas uppvisade intresse för artkunskap som lärarna noterar. Samtidigt antydde 

den lärare som upplevde ett aningen ökat intresse bland dagens elever att intressets 

uppgång kunde höra ihop med att elever idag enligt denne lärare sällan är ute. Carrier, 
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Tuguriana och Thomson (2013) belyste just hur nutidens barn spenderar alltmer tid 

inomhus och hur det genomsnittliga barnet i USA spenderar mer än åtta timmar per 

dag inomhus. Den genomsnittliga eleven i den här undersökningen vistas i naturen tre 

timmar per vecka fördelat på tre tillfällen. Men det finns en grupp elever som inte 

vistades ute ens i närheten av så mycket. I den här studien går det därför inte att utesluta 

att Indoor childhood förekommer även bland de eleverna. Dessa tre timmar kanske i sig 

inte är tillräckligt för att utesluta möjligheten att genomsnittseleven är inomhus mer än 

åtta timmar per dag. Dock har denna enkätundersökning efterfrågat hur ofta eleverna 

vistas i naturen och inte hur ofta de vistas utomhus. Om studien efterfrågat hur ofta 

eleverna vistas utomhus hade troligen ett helt annat resultat framkommit. Dock kan 

lärarens uppfattning om att eleverna idag vistas mindre utomhus stärkas av Sandbergs 

som i sin avhandling lyfter ett samband mellan barns inomhusvistelse och deras 

minskade naturumgänge. Ett samband som tyder på att det finns belägg att hävda att 

elever som i minde utsträckning vistas utomhus även vistas mindre tid i naturen. Dock 

är det inte tillräckligt som belägg för att hävda att elever som spenderar mindre tid i 

naturen även skulle spendera mindre tid utomhus. 

 

Eventuella hinder 

Resultatet visade även på att två av lärarna upplever vissa hinder när det kommer till 

elevers kunskapsutveckling inom artkunskap. Bland annat lyfte Lärare 1 den 

tidspressande timplanen som ett sådant hinder då den ibland försvårar möjligheten att 

flytta undervisningen till naturen.  Lärare 1 som lyfte tidsplanen som hinder verkade 

genom sitt formulerade svar även antyda att utomhusundervisning är väsentligt för att 

utveckla elevernas artkunskaper. Tidsramarna i timplanen skulle kunna ses som 

faktorer som gör det svårt för lärare att arbeta med utomhusundervisning då det ställer 

större krav på att upprätthålla ordning. Fägerstam (2012) nämnde i sin avhandling hur 

utomhusundervisningen kunde ta tre månader att implementera och att lärare ofta 

under denna implementeringsperiod upplevde det rörigt med 

utomhusundervisningen. För att hinna med den undervisning som enligt timplanen 

ska genomföras har troligen många verksamma lärare märkt av vilken avgörande 

faktor som ordningen kan vara för att hinna med det man planerat att göra varje 

undervisningstillfälle och lyckas förhålla sig till timplanen. 

Lärare 3 uttryckte även en upplevelse av att elever idag har låga förkunskaper 

och att bara ett fåtal av eleverna besitter några förkunskaper inom artkunskap. Detta 

ansåg den läraren kunna utgöra ytterligare ett hinder för att utveckla elevernas 

artkunskap. Men likt det tidsrelaterade hindret som lärare 1 lyfter skulle även detta 

hinder kunna relateras till tidsaspekten. Lärare 3 menade på att när elever inte har några 

förkunskaper krävs mer undervisningstid för att kunna utveckla dagens elevers 

artkunskaper jämfört med den mängd undervisningstid som läraren kunde lägga på 

detta hos tidigare elever. En intressant aspekt i att just den här läraren upplever att 

elever idag har mindre eller inga förkunskaper inom artkunskap är att Lärare 3 har varit 

verksam lärare i 20 år. Under dessa 20 år kan samhällsutvecklingen tänkas tagit ett 

större steg än under de fem år som de andra två lärarna varit verksamma. Skillnaden 

på hur stor samhällsutveckling som skett under respektive lärares verksamma år kan 

ha satt spår i lärarnas upplevelse av skillnader mellan elever av idag och de elever som 

de haft tidigare. Sandberg (2012) lyfte hur vår utomhusvistelse har förändrats i 

samband med att samhället utvecklats. Bland annat belyste han att 
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samhällsutvecklingen har gjort att vi i vår samtid är utomhus när vi själva väljer att vara 

utomhus och att vår naturrelation därav följer samhällsutvecklingen. Detta kan ju även 

vara sättas i relation till att lärare 3 upplever att eleverna numera inte har lika mycket 

förkunskaper då mindre utomhusvistelse kan leda till mindre naturkontakt och mindre 

naturkontakt skulle kunna yttra sig i mindre kunskaper om naturen. Antydan till 

minskade förkunskaper hos eleverna som Lärare 3 uttryckte kan även stödjas av 

Palmberg (2012) som även hon belyste att elever i grundskolan numera i mindre 

utsträckning klarar av att identifiera lika många djur och växter i deras närmiljö som 

föregående elever gjort. Sådana kunskaper skulle kunna tänkas innefattas i 

benämningen förkunskaper. 

 

Eventuella förutsättningar 

I resultatet framkom också att två av lärarna upplevde nya förutsättningar i 

undervisningen av dagens elever som kan bidra till utvecklandet av artkunskap. Lärare 

2 upplevde å andra sidan inte att det under hennes fem verksamma år hade blivit någon 

nämnvärd skillnad i sådana förutsättningar. Lärare 1, som också varit verksam i endast 

fem år, upplevde däremot att den moderna tekniken var mer tillgänglig som 

hjälpmedel i klassrummet. Exempelvis lyfte läraren projektorer och smartboards samt 

utökad möjlighet att se film inom området artkunskap. Att se film inom området 

snarare än att hålla i undervisningen ute i naturen är tidseffektiv när timplanen ska 

efterföljas. En sådan form av undervisning skulle dock bidra till, som av Fägerstam 

(2012) lyfte i negativ bemärkelse, att utveckla kunskap hos eleverna om naturen via 

media än från egna erfarenheter och egen naturkontakt. Därtill har 

utomhuspedagogiken många fördelar när det kommer till elevers kunskapsutveckling.  

I jämförelse med Lärare 1 som var mer klassrumsorienterad i sitt svar om 

eventuella förutsättningar så nämner Lärare 3 också att de tekniska förutsättningarna 

har bidragit med en förändring. Lärare 3 lyfter dock dessa i ett samband där tekniken 

nyttjas för att ta foton när eleverna är i naturen, foton på det de ser och upptäcker i 

naturen, för att sedan kunna fortsätta samtala om de naturnära upptäckterna i 

klassrummet. Vilket kan tyda på att denna lärare värnar om att vara ute i naturen för 

att kunna utveckla artkunskaper. Samtidigt kan nyttjandet av tekniken minimera 

antalet undervisningstillfällen utomhus då läraren genom att nästa lektion låta eleverna 

samtala om fotografierna kan plocka in naturen från närmiljön in i klassrummet. I 

klassrummet kan då ett fortsatt undersökande av den nära naturen ske.  

Huruvida lärarna upplever att förutsättningarna att utveckla elevers artkunskap 

förändrats eller inte kan tänkas bero på flertalet faktorer. Under de senaste 20 åren har 

nog de flesta av oss som rört oss inom skolans värld, antingen som elev, lärare eller 

lärarstudent sett att möjligheten till olika typer av tekniska hjälpmedel i undervisningen 

har förändrats. För 20 år sedan såg vi just inga smartboards, projektorer eller surfplattor 

i klassrummen. Det gör vi nu, dock i olika stor utsträckning beroende på vilken skola 

vi befinner oss på. Denna variation på  kan utgöra en bakomliggande orsak till de skilda 

svaren hos lärarna när det kommer till upplevda skillnader i förutsättningar. Enkäterna 

redogjorde inte för vid vilka eller hur många skolor lärarna varit verksamma vid. 

Eventuella byten mellan skolor under de verksamma åren kan för vissa lärare innebära 

ett byte från en skola där det finns mer tekniska förutsättningar till en skola som har lite 

mindre tekniska förutsättningar. Efter fem år kanske denna skillnad har hunnit jämna 
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ut sig och läraren kan uppleva det som oförändrat. Vilket kan ha påverkat varför lärare 

som varit verksam i endast fem år inte upplever någon skillnad i förutsättningar. 

Pedagogiska konsekvenser 
Pedagogiska konsekvenser av den bristande naturkontakt som påvisats bland en del av 

de deltagande eleverna i denna studie skulle, tillsammans med den uppfattning lärare 

3 har av elevers bristande förkunskaper, kunna uttrycka sig i att jag som pedagog måste 

inkludera mer tid i min undervisning för att anlägga kunskaper som hos tidigare 

årskullar kunnat förväntas vara befintliga förkunskaper hos eleverna. Vidare skulle 

implementeringen av undervisning i naturen kunna ta längre tid om inte eleverna har 

någon tidigare erfarenhet och vana av att vistas i naturen vilket Fägerstam (2012) också 

lyfte som en möjlig konsekevens av bristande naturkontakt. Många elever som saknar 

denna vana skulle först behöva få tid att bekanta sig med naturen för att genom ökad 

kunskap och insikt om naturen kunna minska eventuella olustkänslor när det kommer 

till vistelse i naturen. Först då kan jag som pedagog förhoppningsvis dra nytta av den 

upptäckarglädje och det lustfyllda lärande bland mina elever som 

utomhusundervisningen kan bidra med. Dock finns ständigt en tidspress då jag som 

pedagog måste lägga min undervisning utifrån rådande timplan. Även om vi går åt ett 

håll där naturvetenskapsundervisningen skulle behöva mer tid för att kunna utveckla 

samma artkunskap bland dagens elever som hos tidigare årskullar så har jag som 

pedagog inte möjlighet att lägga mer tid till naturkunskapsundervisningen än den tid 

som redan avsätts i timplanen. 

Metoddiskussion 
En enkätstudie användes för att få en överblick över hur ofta elever i åk 1 brukar vara i 

naturen på fritiden och om de brukar upptäcka naturen tillsammans med en vuxen. För 

detta syftet är metoden lämpligt. Bortfallet av svar var lågt, 85 % av eleverna i klasserna 

svarade på enkäten. Detta möjliggjordes av att enkäterna delades ut under ordinarie 

lektionstid. Trots det är resultatet inte representativt för att kunna dra några vidare 

generaliseringar eftersom studien inte varit tillräckligt omfattande. Hade fler klasser 

och andra skolor i olika miljöer inkluderats hade studien haft större validitet.  

Detsamma gäller enkäten som delades ut till lärare som varit verksamma mer än 

5 år. Hade fler lärare, även lärare från andra skolor, deltagit hade resultatet blivit mer 

representativt. Det går också att reflektera över om intervjuer av lärarna hade gett andra 

eller mer utförliga resultat. Då studiens urval var relativt litet hade kanske intervjuer 

gett bättre resultat. Samtidigt hade intervjuer troligen varit alltmer tidskrävande och 

därav inte varit genomförbart i denna studie. En fördel med intervjuer, som inte finns i 

samma utsträckning vid enkätundersökningar, är möjligheten att följa upp med fler 

frågor eller att förtydliga syfte eller andemeningen med frågorna som ställs. Med en 

enkät lämnas tolkningen helt upp till respondenten vilket kan leda till viss osäkerhet 

att svaren reflekterar det som var syftet med enkäten. Lärarenkäten som användes i 

denna studie skulle kanske vara mer lämplig om studien varit större. Därtill har studien 

en fenomenologisk inriktning vilket betyder att det är elever och lärares enskilda 

upplevelser som studien redogör för. Varje deltagande lärare och elev upplever 

verkligheten på olika vis och har skildrat verkligheten utifrån sin egna individuella 

upplevelser av den. Detta medför att deras upplevelser av verkligheten inte till fullo 
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kan likställas med hur de olika faktorer som denna undersökning behandlat upplevs 

av andra individer. 
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Avslutande sammanfattning 

Syftet med detta arbete var bland annat att undersöka hur mycket tid barn i årskurs 1 

vistas i naturen på fritiden samt om det finns delaktiga vuxna som eleverna kan 

undersöka naturen tillsammans med och ställa detta i relation till naturkontaktens 

betydelse för barnens motivation och framgång till att tillägna sig kunskaper inom 

artkunskap. Eleverna i årskurs 1 vistas i genomsnitt tre timmar i naturen per vecka 

fördelat på tre tillfällen per vecka. I denna generalisering gömmer sig en särskiljande 

trend. De elever som vistas väldigt lite utomhus. De spenderar mindre än en timme i 

veckan ute i naturen, ägnar sig åt en högre andel inomhusaktiviteter, upptäcker mycket 

sällan naturen tillsammans med en vuxen och vistas i färre slags natur. Som enkäten 

visar har det inte någon betydelse på barnens inställning till naturen, men kan ha 

påverkan på naturkontaktens betydelse för att eleverna ska tillägna sig artkunskaper. 

De vistas för lite i naturen för att den ska kunna ge ett positivt avtryck på elevernas 

artkunskap. Det är inte fastställt här i denna studie att det har motsatt effekt heller.  

När det gäller elevernas stöd i sitt utforskande av naturen upplever 10 av de 28 

deltagande eleverna att de mycket sällan har en vuxen med sig när de undersöker 

naturen. De resterande eleverna upplever i genomsnitt att de ibland får göra det. I 

enkäten framkom även ett statistiskt samband som tyder på att de elever som mycket 

sällan har en vuxen med sig utforskar färre olika slags naturmiljöer. Dessa elever är 

även de som svarar att de spenderar minst tid i naturen. Det finns dock inte tillräckliga 

belägg i denna studie för att kunna klargöra om detta enbart är en statistisk tillfällighet 

eller en faktisk korrelation.  

I denna studie har lärarna lyft vissa skillnader mellan dagens elevers kunskap 

inom artkunskap jämfört med tidigare årskullar. Sådana skillnader är exempelvis att en 

lärare upplever minskade och inte heller lika djupa förkunskaper inom artkunskap 

bland dagens elever. Detta upplevs som ett hinder i elevernas kunskapsutveckling då 

lärarna måste ägna mer tid åt grunder som hos tidigare elever varit befästa. Däremot 

upplevs utvecklandet av elevers artkunskap underlättas av att lärarna idag har andra 

tekniska förutsättningar att nyttja i undervisningen. Exempelvis kan elever i större 

utsträckning se naturskildrande filmer, fota sina upptäckter i naturen för att kunna 

skriva ut dem och studera dem vidare i klassrummet. Det bör också tillägas att lärarnas 

upplevda skillnader mellan elevernas kunskap har visats mer omfattande för den lärare 

som varit verksam längst. För de lärare som varit verksam i enbart fem år kan sådana 

skillnader vara svåra att urskilja när det gäller en så pass kort tidsperiod.  

Därtill upplevde lärarna inga större skillnader i elevers visade intresse utan 

kunde oberoende av hur länge de varit verksamma lärare konstatera att elever idag 

visade ett likvärdigt intresse likt de elever som lärarna undervisat tidigare år. Möjligtvis 

upplevdes även en viss antydan till ett större intresse bland dagens elever enligt en av 

lärarna.  
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Framtida forskning 
Skolan i studien hade ett naturnära läge ute på landsbygden. Framtida forskning kan 

utöka studien och jämföra huruvida eleverna vid skolor på landsbygden vistas i 

naturen i jämförelse med jämnåriga elever vid mer central belägna skolor. En fråga att 

undersöka hur det geografiska läget påverkar elevers förkunskaper och möjliga 

kunskapsutveckling inom artkunskap. 
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Bilaga 3, missivbrev till vårdnadshavare 
 

Hej! 

Jag kontaktar dig eftersom jag läser mitt sista år vid Mittuniversitetets 

grundlärarutbildning och därav skriver jag just nu mitt andra 

självständiga examensarbete. Ett examensarbete inom ämnet 

naturvetenskap. Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket tid 

barn i årskurs 1 vistas i naturen på fritiden samt om det finns delaktiga 

vuxna som eleverna kan undersöka naturen tillsammans med och ställa 

detta i relation till naturkontaktens betydelse för barnens motivation 

och framgång till att tillägna sig kunskaper inom biologi. Dessutom 

ämnar arbetet synliggöra om verksamma lärare uppmärksammar några 

skillnader bland dagens elevers kunskap inom artkunskap jämfört med 

tidigare årskullar.  Genom de kunskaper som eleverna bär med sig 

utifrån tidigare erfarenhet av naturen och en medvetenhet bland lärare 

om sådana förkunskaper kan möjligen kunskapsutvecklingen gynnas. 

Det skulle också kunna ge en anvisning för hur lärare tillsammans med 

föräldrar kan arbeta för att stödja elevers kunskapsutveckling genom 

att erbjuda naturkontakt på såväl fritid som i hemmiljö. Ditt barn 

kommer att svara på en enkät där barnets naturkontakt kartläggs. 

Frågorna på enkäten ämnar synliggöra hur mycket tid och hur ofta ditt 

barn spenderar tid i naturen samt i vilka sammanhang detta sker. Du, 

ditt barn och er skola kommer i denna undersökning vara anonyma. 

Vid eventuella funderingar eller invändningar var god kontakta mig 

eller ert barns lärare. 

 

Med vänlig hälsning 

Alexandra Carlson 

Lärarstudent vid Mittuniversitetet  

 

Kontaktuppgifter 

Alexandra Carlson 

Tele: ……………….. 

Mail: ………………. 
  

mailto:aljo1010@student.miun.se
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Bilaga 4, missivbrev till lärare 
 

Hej! 

Jag kontaktar dig eftersom jag läser mitt sista år vid Mittuniversitetets 

grundlärarutbildning och därav skriver jag just nu mitt andra 

självständiga examensarbete. Ett examensarbete inom ämnet 

naturvetenskap. Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket tid 

barn i årskurs 1 vistas i naturen på fritiden samt om det finns delaktiga 

vuxna som eleverna kan undersöka naturen tillsammans med och ställa 

detta i relation till naturkontaktens betydelse för barnens motivation 

och framgång till att tillägna sig kunskaper inom biologi. Dessutom 

ämnar arbetet synliggöra om verksamma lärare uppmärksammar några 

skillnader bland dagens elevers kunskap inom artkunskap jämfört med 

tidigare årskullar.  Genom de kunskaper som eleverna bär med sig 

utifrån tidigare erfarenhet av naturen och en medvetenhet bland lärare 

om sådana förkunskaper kan möjligen kunskapsutvecklingen gynnas. 

Det skulle också kunna ge en anvisning för hur lärare tillsammans med 

föräldrar kan arbeta för att stödja elevers kunskapsutveckling genom 

att erbjuda naturkontakt på såväl fritid som i hemmiljö. Jag skulle 

därför vilja att du besvarar bifogad enkät för verksamma lärare. Du, din 

skola och dina elever kommer i denna undersökning vara anonyma. 

 

Därtill vill jag be dina elever besvara en elevenkät som ämnar 

synliggöra hur mycket tid och hur ofta de är i naturen, samt i vilka 

sammanhang de vistas i naturen.  

 

Med vänlig hälsning 

Alexandra Carlson 

Lärarstudent vid Mittuniversitetet  

 

Kontaktuppgifter 

Alexandra Carlson 

Tele: …………………. 

Mail: …………………. 

mailto:aljo1010@student.miun.se
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