
 
 
 
 
 
 
 
 

LÄRARSTUDENTERS, 
ELEVER I GRUNDSKOLANS 

OCH BARN I FÖRSKOLANS 

KUNSKAPER OM BIOLOGISK 

MÅNGFALD  
– EN LITTERATURUNDERSÖKNING 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Grundnivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Håkansson Sofie  

Lindholm Malin 
 

2018-LÄR1-3-G04 

 



 

Program: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, HT 2014  
Svensk titel: Lärarstudenters, elever i grundskolans och barn i förskolans kunskaper 
om biologisk mångfald 
Engelsk titel: Knowledge in biodiversity among pre-service teachers, pupils in 
elemantary school and children in preschool 
Utgivningsår: 2018 
Författare: Håkansson Sofie och Lindholm Malin 
Handledare: Svensson Jan-Erik 
Examinator: Levinsson Magnus 
Nyckelord: Biologisk mångfald, arter, artkunskaper, kunskaper i biologisk mångfald, 
lärarstudenter, elever i grundskolan, barn i förskolan. 
 ___________________________________________________________________  
Sammanfattning 
 
Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden av etiska skäl och för att människan är 

beroende av naturen. Bevarandet av den biologiska mångfalden är viktigt för en hållbar 

utveckling och därför behöver kunskaper om biologisk mångfald tillgodoses människan. 

Förskolan och skolan ska förmedla dessa kunskaper och därför analyserar vi här forskning om 

vilka kunskaper lärarstudenter, elever i grundskolan och barn i förskolan har om biologisk 

mångfald samt vilka aspekter och faktorer som bidrar till att de tar till sig kunskaper om 

biologisk mångfald, särskilt i artkunskap. Syftet är att beskriva resultat och egenskaper hos 

vetenskapligt granskade artiklar, i vilka arter och biologisk mångfald behandlas. 

 

Med hjälp av sökord och urvalskriterier identifierade vi nio vetenskapliga artiklar i olika 

databaser och vi kartlade dem för att få en övergripande bild av innehållet. Praktiskt görande i 

autentiska miljöer, lärares engagemang och intresse, personliga faktorer samt olika typer av 

hjälpmedel som bland annat professionell hjälp av experter är alla delar som behöver 

samspela för att lärarstudenter, elever i grundskolan och barn i förskolan ska kunna ta till sig 

kunskaper om biologisk mångfald. Varierande metoder användes i de olika studierna men 

sammantaget har de kommit fram till liknande resultat. Vi belyser också eventuella styrkor 

och svagheter för att kunna värdera kvalitén i forskningen 

För att uppfylla vårt syfte använde vi oss av två frågeställningar: Vilka kunskaper i 

artkunskap och biologisk mångfald har barn i förskolan, elever i grundskolan och 

lärarstudenter? Har lärarstudenter den kunskap som behövs för att kunna förmedla de 

kunskaper i biologisk mångfald, framför allt i artkunskap, som barn i förskolan samt elever i 

grundskolan behöver? Det visade sig att kunskaperna var bristfälliga hos samtliga och att 

vissa lärarstudenter inte har förståelse för den biologiska mångfaldens betydelse. 

Lärarstudenter kan således ha otillräckliga kunskaper för att undervisa. Ytterligare forskning i 

området har påvisats i artiklarna, vilket är positivt eftersom det kan göra att fler blir medvetna 

om den biologiska mångfaldens betydelse i relation till yrkesutövningen. Det är viktigt att vi i 

vår kommande yrkesroll ger möjligheter till ett meningsfullt lärande i biologisk mångfald.   
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Förord 
Större delen av kunskapsöversikten har vi gjort tillsammans. Inledningsvis läste vi hälften av 

artiklarna var för att senare byta och läsa den andra hälften. När vi skapade bilaga 1 och 2 

däremot, delade vi upp arbetet till viss del och fyllde i utefter den ursprungstext som lästs från 

början. Sammanfattning, inledning, syfte och frågeställningar, metod har vi suttit och gjort 

tillsammans på en dator. Senare i arbetet har vi delat upp oss mer. Vi har suttit tillsammans 

men skrivit på olika originaltexter samtidigt som vi haft möjlighet att sitta och bolla tankar 

och idéer med varandra under hela tiden. Även om vi skrivit på varsin del, har vi senare 

tillsammans läst igenom det vi skrivit för att ge varandras synpunkter på det som skrivits. De 

originaltexter Malin skrivit är den del där en övergripande beskrivning av artiklarna görs samt 

fyra kategorier i den fördjupade analysen, vilka är ”praktiskt görande i olika miljöer”, 

”lärarens roll”, ”hjälpmedel” och ”personliga faktorer”. Malin har även skrivit den del som 

heter ”styrkor och svagheter med forskningen” som ligger under resultat samt konstruerat 

bilaga 3 där hon delat in kategorierna från bilaga 1 till övergripande kategorier. Sofie har 

skrivit originaltexten till en kategori i den fördjupade analysen vilken är ”arter” samt de andra 

två delarna under resultatet som heter ”metoder som använts”, ”lärarstudenters, elever i 

grundskolans och barn i förskolans kunskaper om biologisk mångfald”. Även diskussionen 

har vi suttit och gjort tillsammans för att lättare kunna ”knyta ihop säcken”.  
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INLEDNING  
 

På jorden finns det en stor variation mellan och inom arter och en stor variation av livsmiljöer 

och ekosystem, dvs. biologisk mångfald eller som det också kallas, biodiversitet (Elvingson & 

Nilsson u.å). Den har stor betydelse för människan eftersom vi är beroende av de ekologiska 

systemen och de ekosystemtjänster den biologiska mångfalden tillhandahåller 

(Jordbruksverket 2017). Även av etiska skäl är det viktigt att bevara den biologiska 

mångfalden eftersom den har ett egenvärde och därför rätt att finnas till. Bevarandet av 

ekosystem och biologisk mångfald ingår som ett av FN:s 17 globala mål inom hållbar 

utveckling. Orsaken är att den biologiska mångfalden har en väsentlig roll för jordens framtid 

och kommande generationers överlevnad (United Nations Development Programme 2015). Vi 

anser därför att mänskligheten har en viktig utmaning framför sig genom att skapa en balans 

mellan att tillgodose mänskliga behov, utan att utarma naturens resurser, inklusive dess 

biologiska mångfald. Att använda jordens naturresurser och ekosystemtjänster på ett hållbart 

sätt, är ett ansvar som alla länder måste arbeta långsiktigt med.  

 

I Agenda 21, kapitel 15, ett av de grundläggande dokumenten från FN:s miljökonferens i Rio 

de Janeiro 1992, behandlas biologisk mångfald och hur man kan förbättra bevarandet av den 

eftersom den har minskat runtom i världen (Förenta Nationerna 1993). Snabba målmedvetna 

insatser krävs på både nationell och internationell nivå. I kapitel 25 beskrivs att barn och 

ungdomars deltagande i miljöfrågor är viktiga och att det behövs insatser från regeringar för 

att biologisk mångfald ska ingå i utbildningsprogram. I FN:s fjärde globala mål är utbildning 

också en av hållbarhetsaspekterna. Där beskrivs det att ”all utbildning ska främja värderingar, 

kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.”. I Sverige har undervisning om 

biologisk mångfald därför getts utrymme på alla stadier i utbildningssystemet (UNDP 2015). 

 

I en nyligen gjord kunskapsöversikt om biologi och hållbarhetsundervisning av Jeronen, 

Palmberg och Yli-Panula (2016) analyserades 24 vetenskapliga studier. Studierna behandlade 

ämnen kring biologi, hållbarhet, undervisningsmetoder och utomhusundervisning för att 

främja hållbar utveckling i grundskolan och gymnasieskolan men även i lärarutbildningen. 

Jeronen, Palmberg och Yli-Panula (2016) drog flera slutsatser. Undervisningsmetoderna 

måste alltid syfta till vad man ska undervisa om och vem som ska undervisas. I så gott som 

alla studier användes undervisningsmetoder där studenter aktivt deltar och arbetar i grupp. De 

undervisningsmetoder som nämndes oftast var bland annat experimentella aktiviteter och 

utomhusundervisning. Det framgår också att dessa undervisningsmetoder tillsammans kan 

bidra till hållbarhetsperspektiv i undervisningen. Den miljö som visade sig användas mest var 

klassrummet, därefter kom utomhusmiljön och till sist autentiska miljöer. Randler (2008) 

påpekar att utomhusundervisning endast ska ske efter en ordentlig genomgång i klassrummet. 

För att förstå den biologiska mångfalden behövs grundläggande kunskaper om arter. I 

undervisningen bör man endast fokusera på ett fåtal arter åt gången för att underlätta lärandet.  

 

Det finns ett samband mellan intresse för naturen och utomhusupplevelser. Det resulterar 

bland annat i att det personliga intresset och engagemanget för naturen blir mer långvarigt. 

Även de elever som inte har något fritidsintresse kopplat till naturen kan utveckla motivation 
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till att lära sig om naturen genom exkursioner i skolan. Även användandet av teknik i 

samband med observationer av naturen har visat sig vara motiverande för eleverna (Uitto, 

Juuti, Lavonen & Meisalo 2006). 

 

Ett av skolans uppdrag i Sverige är att genom undervisning ge eleverna de verktyg de behöver 

för att utveckla ett miljöperspektiv för att själva kunna göra ett ställningstagande kring olika 

miljöfrågor. Undervisningen ska även beröra människans levnadssätt i förhållande till hållbar 

utveckling. Kunskaper i biologi ger förutsättningar till att kunna påverka den egna livsmiljön 

och verka för en hållbar utveckling (Läroplan för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet 2011, Lgr11). Eleverna ska ges förutsättningar för att kunna tillägna sig dessa 

kunskaper men också för att utveckla ett hållbart förhållningssätt där bevarandet av biologisk 

mångfald är en viktig del. Begreppet biologisk mångfald nämns dock inte förrän i årskurs 7-9 

men det som ingår i begreppet tas upp redan i förskolan och vidare i grundskolans tidigare år.  

 

Undervisningen i grundskolan ska behandla dessa delar, vilket framgår under centralt innehåll 

i Lgr 11 (2011):  

 

• För årskurs 7-9 beskrivs det att undervisningen ska behandla biologisk mångfald i 

relation till vad som främjar samt hotar den. Eleverna ska också kunna delta i 

samhällsdiskussioner som rör biologisk mångfald. Undervisningen ska också behandla 

samband mellan populationer, ekosystemtjänster samt ekosystem lokalt, regionalt och 

globalt 

• I årskurs 4-6 ska undervisningen behandla ekosystem i närmiljön, organismers 

samband mellan varandra samt de mest vanliga arterna. Undervisningen ska också 

handla om människans beroende av naturen och påverkan på den och vad det betyder 

för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster ska också beröras i undervisningen  

• I årskurs 1-3 ska undervisningen behandla enkla näringskedjor och dess samband, 

organismer i ekosystem och namn på arter i närmiljön  

Förskolan i Sverige ska lägga en grund för lärande i naturvetenskap genom att bland annat 

sträva efter  

• att varje barn ska få möjligheten till att utveckla intresse samt få förståelse för enkla 

kretslopp och kunna se samband mellan människor, samhälle och natur. De ska även 

få möjligheten till att utveckla sin förståelse och få kunskap om växter och djur och 

dess samband (Läroplan för förskolan Lpfö98, 2016).  

Naturvistelser där aktiviteter används är viktiga i förskolan eftersom de har en positiv 

påverkan på bland annat miljömedvetenheten, men det kan också bidra till att barn får en 

känsla av att de är en del av något större. Dock visar det sig att barn i förskolan inte alltid får 

möjlighet att använda sig av kritiskt tänkande i frågor som rör förhållanden mellan människan 

och natur. Alla barn måste få en chans till att uppleva naturen på olika sätt för att få respekt 

för den. Barnen ska även ges möjlighet till att se samband i naturen för att kunna utveckla ett 

miljötänk (Ärlemalm-Hagsér 2013). 
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Människan har som tidigare nämnts blivit mer medveten om den biologiska mångfalden. Att 

ha kunskap om arter, som en central del i den biologiska mångfalden medför en fördjupad 

förståelse för ekosystemets betydelse. ”Det handlar om att skapa en bra livsmiljö för 

människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer.” (Nationalnyckeln till 

Sveriges flora och fauna 2010). För att få en känsla av sammanhang och förstå vikten av 

naturvetenskapen måste varje enskild människa skaffa sig kunskaper och beskriva fenomen 

inom den (Skolverket 2012, s. 22). Dock har det visat sig att barn har svårigheter med att 

bland annat identifiera djur. Att kunna identifiera djur, och även växter framgår även i 

forskning som viktigt för att få förståelsen för ekologi och biologisk mångfald. Människor 

uppskattar den biologiska mångfalden men begreppets innebörd och mångfaldens betydelse är 

svårt att förstå för många. Undervisningen behöver brytas ner i mindre delar för att elever 

lättare ska få förståelse för biologisk mångfald. Därför är artidentifiering en viktig del 

(Randler 2008). Även bland lärarstudenter har det visat sig att de inte alltid har fullständig 

begreppsförståelse och att de ibland inte kan se biologisk mångfald som en viktig roll för 

hållbar utveckling (Dikmenli 2010).   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

I den här kunskapsöversikten analyserar vi forskning om vilka kunskaper lärarstudenter, 

elever i grundskolan och barn i förskolan har om biologisk mångfald och vilka aspekter, som 

bidrar till att de tar till sig kunskaper om biologisk mångfald, särskilt i artkunskap. Med 

aspekter menar vi de delar som kan påverka eller påverkar hur man tar till sig kunskaper i 

biologisk mångfald. Syftet är att beskriva resultat och egenskaper hos vetenskapligt granskade 

artiklar, i vilka arter och biologisk mångfald behandlas. För att uppfylla syftet används 

följande frågor:  

 

- Vilka kunskaper i artkunskap och biologisk mångfald har barn i förskolan, elever i 

grundskolan och lärarstudenter? 

- Har lärarstudenter den kunskap som behövs för att kunna förmedla de kunskaper i 

biologisk mångfald, framför allt i artkunskap, som barn i förskolan samt elever i 

grundskolan behöver? 

Vi har även fördjupat oss i artiklarnas innehåll för att synliggöra de mest framträdande delar 

som främjar förståelsen för artkunskap och biologisk mångfald. Vi synliggör också aspekter 

och faktorer som kan påverka inlärningen hos lärarstudenter, elever i grundskolan och barn i 

förskolan.  
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METOD 

Informationssökning och urval 

Vi har valt att ta inspiration från de olika stegen som Eriksson-Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 83) presenterar. Vi använde sökmotorerna Google Scholar, Ulrich, 

ERIC (ProQuest) och Primo. Vi gjorde sökningar på Google Scholar ”med alla orden” 

biologisk mångfald som gav 18 700 resultat. För att begränsa oss ytterligare i vår sökning lade 

vi till orden i undervisningen som i sin tur gav 6740 resultat. Av dessa resultat läste vi några 

artiklar och upptäckte att flera av dem var examensarbeten och uppfyllde inte kraven utifrån 

vårt syfte. Några av de artiklar vi läste stämde väl med vårt syfte men efter att vi sökt på dem i 

Ulrich visade det sig att de inte var av vetenskapligt material. Därefter bekantade vi oss med 

ERIC (ProQuest) och fann sökmotorn lämpligast för vårt arbete eftersom det är en 

ämnesdatabas inom pedagogik, psykologi och utbildning (Eriksson-Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 75). 

 

Vår sökstrategi var att utgå från övergripande nyckelord utifrån syfte och frågeställningar. Vi 

sökte på biodiversity education + peer reviewed, vilket resulterade i ett stort antal träffar av 

artiklar (se figur 1). Vi valde därför att smalna av vår sökning med fler ord och använda oss 

av de booleska operatorerna ”AND” och ”OR” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013, ss. 78–79). I nästa steg sökte vi på biodiversity education + peer reviewed AND 

elementary school education OR pre-service teacher education AND species + publication 

date: 2000 - 2017 (se figur 1). 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 1. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapligt granskade artiklar via Eric (ProQuest) med sökord och 
avgränsningar som gjorts samt manuell reducering. n = antal artiklar 

 

 

 

 

biodiversity 
education + 

peer reviewed 
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peer reviewed 
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n = 56

reducering av 
56 artiklar
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reducering av 

11 artiklar
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För att kunna göra ett manuellt urval bland de vetenskapliga artiklarna tog vi först reda på det 

övergripande innehållet i dem. Det gjordes genom att läsa sammanfattningarna och gå igenom 

nyckelord. Därefter valdes artiklar bort av bland annat geografiska skäl för vi ville begränsa 

oss till forskning som var mer näraliggande oss, som Europa och USA. En annan anledning 

var att vissa artiklar inte följde en systematisk process då bland annat syfte, frågeställningar, 

bakgrund, resultat eller diskussion saknades (se figur 1). Efter det lästes artiklarna igenom i 

sin helhet. Ytterligare artiklar valdes bort av det skäl att biologisk mångfald med fokus på 

artkunskap och undervisning endast nämndes förbigående och motsvarade därför inte våra 

kriterier. Andra artiklar handlade om aktiva lärare vilket vi inte ansåg som aktuellt med tanke 

på vår frågeställning (se figur 1).  

 

Eftersom biologisk mångfald och artkunskap i undervisningen är vår utgångspunkt i arbetet 

valde vi att söka på biodiversity som är den närmsta motsvarigheten till biologisk mångfald på 

engelska och species som är engelskan motsvarighet till arter. Vi valde också elementary 

school education och pre-service teacher education som motsvarar förskola, grundskola och 

lärarutbildning. Begränsningar som t ex publiceringsår, kan vara bra för att smalna av sin 

sökning om man får ett stort antal träffar (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 

81). För att begränsa oss ytterligare lade vi till publiceringsåren 2000 - 2017. Något av eller 

flera av sökorden fanns antingen i titeln eller i sammanfattningen i de fem artiklar som blev 

kvar (se tabell 1).  

 

Vi var även intresserade av att hitta vetenskapligt granskade artiklar på svenska och därför 

använde vi oss också av sökmotorn Primo. Där sökte vi på begreppet biologisk mångfald + 

Vetenskapligt material + Tidskriftsartiklar + Years: 2000 – 2017. Via sökningen fick vi fram 

ett antal artiklar. Det var endast en artikel som valdes ut på grund av att de övriga artiklarna 

handlade om läroböcker, var på annat språk än svenska eller motsvarade inte vårt syfte 

innehållsmässigt (se figur 2). Vi gjorde även sökningar där vi lade till liknande ord som vi 

sökte i ERIC (ProQuest) fast på svenska, men utan resultat. Sedan sökte vi på begreppet 

artkunskap + Vetenskapligt material + Tidskriftsartiklar i Primo, vilket resulterade i väldigt få 

artiklar. Endast en av dessa artiklar var på svenska och passade vårt syfte samt tidsspann (se 

figur 3). 
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Figur 2. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapligt granskade artiklar via Primo och vidare genom 

manuell reducering. n = antal artiklar 

 

 

                 
 

 
Figur 3. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapligt granskade artiklar via Primo och vidare genom 

manuell reducering. n = antal artiklar 

 

För att få mer trovärdighet i vår kunskapsöversikt valde vi att ta med ytterligare två artiklar 

som vi fann via ett snöbollsurval i några av de sju artiklar vi hittat genom sökningar i 

databaser. Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 138) förklarar hur man kan 

använda sig av den här metoden då det bland annat är ett effektivt sätt att hitta 

informationsrika artiklar, få nya perspektiv men även för att få gott om material. För att få 

fram de två artiklarna gjorde vi en direktsökning via ERIC (ProQuest) och Primo. En av 

artiklarna hade refererats i tre av de sju artiklarna och därför upplevdes den extra intressant 

och den var genomförd i Sverige. Den andra artikeln valdes ut för att den var informationsrik 

utifrån vår frågeställning som specifikt riktar sig mot artkunskap. Efter detta urval gick vi 

vidare med vår kunskapsöversikt (se tabell 1).  

 

biologisk 
mångfald + 

Vetenskapligt 
material + 

Tidskriftsartikla
r + Years: 2000 

- 2017 

n = 31

Reducering av 
de 31 artiklarna

n = 1

artkunskap + 
Vetenskapligt 

material + 
Tidskriftsartikla

r 

n = 3

Reducering av 
de 3 artiklarna

n = 1
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Tabell 1. Översikt av artiklar som ingår i kunskapsöversikten. Samtliga har publicerats i referee-granskade 

vetenskapliga tidskrifter.  

  
 Författare Artikelnamn Publiceringsdata Databas 

1 Caiman, C. & Lundegård, 
I.  

Barns meningsskapande i 
ett projekt om biologisk 
mångfald och ekologi. 
 

Nordina: Nordic Studies 
in Science Education, 
11(1), ss. 73-78. 2015. 

Primo. 

2 Helldén, G. & Helldén, S. 
 

Students’ early 
experiences of biodiversity 
and education for a 
sustainable future. 

Nordina: Nordic Studies 
in Science Education, 
4(2), ss. 123-131. 2008. 

Primo 
Snöbollsurval. 

3 Jesus-Lebovitz, L., Faria, 
C., Baioa, A.M. & Borges, 
R. 
 

Exploring Marine 
Biodiversity through 
Inquiry with Primary 
School Students: A 
Successful Journey? 
 

Education 3-13, 45(4), ss. 
437-449. 2017. 

ERIC 
(ProQuest). 

4 Jiménez-Tejada, M., 
Sánchez-Monsalve, C. & 
González-García, F. 

How Spanish Primary 

School Students Interpret 

the Concepts of Population 

and Species. 

 

Journal of Biological 
Education, 47(4), ss. 232-
239. 2013. 

ERIC 
(ProQuest). 

5 Lindermann-Matthies, P. The Influence of an 
Educational Program on 
Children’s Preception of 
Biodiversity. 

Journal of Enviromental 
education, 33(2), ss. 22-
31. 2002. 
 

ERIC 
(ProQuest). 
 

6 Lindemann-Matthies, P., 
Constantinou, C., 
Lehnert, H., Nagel, U., 
Raper, G. & Kadji-
Beltran, C. 

Confidence and Perceived 
Competence of Preservice 
Teachers to Implement 
Biodiversity Education in 
Primary Schools--Four 
Comparative Case Studies 
from Europe. 
 

International Journal of 
Science Education, 
33(16), ss. 2247-2273. 
2011. 

ERIC 
(ProQuest). 
 

7 Palmberg, I. Artkunskap och intresse 
för arter hos blivande 
lärare för grundskolan.  
 

Nordina: Nordic Studies 
in Science Education, 
8(3), ss. 244-257. 2012. 

Primo. 

8 Palmberg, I., Berg, I., 
Jeronen, E., Kärkkäinen, 
S., Norrgård-Sillanpää, 
P., Persson, C., Vilkonis, 
R. & Yli-Panula, E. 

Nordic-Baltic Student 
Teachers' Identification of 
and Interest in Plant and 
Animal Species: The 
Importance of Species 
Identification and 
Biodiversity for Sustainable 
Development. 
 

Journal of Science 
Teacher Education, 26(6), 
ss. 549-571. 2015. 
 
 
 

ERIC 
(ProQuest). 

9 Patrick, P. & Tunnicliffe, 
S. 

What plants and animals 
do early childhood and 
primary students name? 
Where do they see them? 

Journal of Science 
Education and 
Technology, 20(5), ss. 
630-642. 2011. 

ERIC 
(ProQuest) 
Snöbollsurval. 
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Metod för kartläggning 

Vi gjorde en analys av de nio vetenskapliga artiklarna för att dels kartlägga deras 

utgångspunkter, resultat och slutsatser, dels kartlägga olika egenskaper hos den forskning som 

redovisas i artiklarna. Kartläggningen presenteras i bilagor. I bilaga 1 presenteras syfte, 

frågeställningar, urval, metod, eventuell teori, resultat, diskussion och om behov av ytterligare 

forskning påvisats i artiklarna. Vi valde även att ta med de mest framträdande kategorierna 

som vi kunde utläsa i artiklarna och grupperade dem efter arter, praktiskt görande i olika 

miljöer, lärarens roll hjälpmedel och personliga faktorer (se bilaga 3). Dessa fem kategorier 

var de mest återkommande delarna som nämndes i studierna. De motsvarade den del i vårt 

syfte som avser vilka delar som bidrar till att lärarstudenter, elever och barn i förskolan tar till 

sig kunskaper om biologisk mångfald, särskilt i artkunskap. Det gjorde vi för att få svar på 

vilka undervisningsmetoder som bidrar till lärande men också för att få syn på bakomliggande 

faktorer som kan var viktiga för att få förståelse för biologisk mångfald, särskilt artkunskap.  

För att genomföra kartläggningen lästes och granskades varje artikel noggrant (se bilaga 1). I 

bilaga 2 presenteras egenskaperna mer kortfattat för att få en mer övergripande bild och för att 

synliggöra vilka komponenter som finns med eller inte i varje artikel (se bilaga 2). Detta 

gjorde vi för att senare kunna analysera styrkor och svagheter i forskningen. 

 

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV ARTIKLARNA 
 

I denna del görs en övergripande beskrivning av artiklarna (se bilaga 2).  

Kvalitativa studier 

Caiman och Lundegård (2015) är en liten kvalitativ studie med barn i femårsåldern som med 

stöd av pedagoger utforskar organismer på en förskola. Helldén och Helldén (2008) är en liten 

kvalitativ studie, där elever på en grundskola i Sverige tidigare beskrivit organismer i olika 

ekosystem i en inspelad intervju. Två år senare får de lyssna på de inspelade intervjuerna och 

förklara hur de tänkte när de beskrev organismerna. Patrick och Tunnicliffe (2011) är också 

en kvalitativ studie där 108 barn och elever från USA och England deltagit. Studien tog reda 

på vilka kunskaper de har om växter och djur samt om det är någon kulturell eller pedagogisk 

skillnad mellan länderna.  

Kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier 

Jesus-Leibovitz, Faria, Baioa och Borg (2017) är en kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

studie där 164 elever får delta i ett fältarbete i Portugal kring förståelsen om biologisk 

mångfald och naturvetenskapliga arbetsprocesser. Palmberg (2012) är också en kombinerad 

kvalitativ och kvantitativ stor studie som utförts i Finland. I studien deltog både 

ämneslärarstudenter i biologi och grundskolelärarstudenter där deras kunskaper i arter, 

inställning till arter och vilka faktorer som lett fram till detta testades. Även Palmberg et al 

(2015) är en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie av grundskolelärarstudenter i 

Litauen, Sverige, Finland och Norge. I studien undersöktes deras kunskaper i arter, men även 

deras uppfattning om arters betydelse för biologisk mångfald och hållbar utveckling.  
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Kvantitativa studier 

Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) är en kvantitativ studie där 

spanska elevers tolkningar av begreppen art och population har undersöks. Lindemann-

Matthies (2002) är en mycket stor kvantitativ studie som genomförts i Schweiz. Studien visar 

hur elevers kunskaper om arter och dess mångfald förändrades efter att de deltagit i ett 

naturutbildningsprogram. Lindemann-Matthies et al (2011) är en stor kvantitativ studie där 

grundskolelärarstudenter från Cypern, Schweiz, Storbritannien och Tyskland deltagit. Studien 

undersökte hur grundskolelärarstudenter uppfattade sin egen kompentens i biologisk mångfald 

och hur säkra de kände sig att undervisa elever i biologisk mångfald. I studien undersöktes 

även grundskolelärarstudenters uppfattning om den utbildning de fått i biologisk mångfald 

och vart de hört om begreppet först.  

RESULTAT 
 

De vi valt att presentera i resultatet är vilka metoder som använts i studierna, vilka styrkor och 

svagheter som finns samt vilka kunskaper lärarstudenter, elever i grundskolan och barn i 

förskolan har om arter och biologisk mångfald. 

Metoder som använts i studierna 

Lindemann-Matthies et al (2011), Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia 

(2013) och Lindemann-Matthies (2002) har bedrivit en kvantitativ studie där samtliga använt 

sig av frågeformulär och gjort en statistisk analys. Lindemann-Matthies (2002) använde sig av 

test och kontrollgrupper för att säkerhetsställa om utbildningsprogrammet verkligen gett 

resultat medan Lindeman-Matthies et al (2011) valde att jämföra lärarstudenter och 

ämneslärarstudenter i biologi för att ta reda på deras uppfattade kompetens för att undervisa 

inom biologisk utbildning. Palmberg (2012) gjorde på ett liknande sätt då klasslärarstudenters 

och ämneslärarstudenters resultat jämfördes med elever i årskurs 7-9 samt “övriga vuxna” 

som fungerade som referensgrupper. Dessutom användes också kompletterande intervjuer för 

att ta reda på de faktorer som de ansåg påverkade inlärningen, samt jämförelser hur kunskaper 

sett ut innan, respektive efter en biologikurs. Jesus-Leibovitz et al (2017) använde också en 

kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod med enkäter och kompletterande intervjuer. 

Däremot har denna studie gjorts på liknande sätt som Lindemann-Matthies (2002) gjorde. I 

stället för att använda sig av ett utbildningsprogram genomförde Jesus-Leibovitz et al (2017) 

studien i kombination med ett fältarbete som eleverna deltagit i. Eleverna fick även göra en 

tankekarta före och efter fältarbetet för att jämförelser med hur elevernas förståelse sett ut 

innan och efter. Palmberg et al (2015) beskriver också sin metod som en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ, men däremot skiljer den sig i kombination av metoder jämfört med 

de andra studierna. När Palmberg et al (2015) använt sig av en kvalitativ metod menar de att 

diskussioner och många möten ägt rum inom forskargruppen för att säkerhetsställa 

tillförlitligheten och giltigheten av frågeformuläret eftersom det skulle stämma överens med 

styrdokument och handböcker. Den kvantitativa delen bestod av att deltagarna, som minst ett 

halvår innan studien gått en obligatorisk kurs i biologi eller naturvetenskap, fick svara på ett 

tredelat frågeformulär. De uppskattade även sitt intresse och redogjorde för idéer kring arter 
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och biologisk mångfald. Likt Jesus-Leibovitz et al (2017) har Caiman och Lundegård (2015) 

gjort en kvalitativ studie i samband med ett projekt inom biologisk mångfald på en förskola.  

 

Författarna tog del av videoinspelningar, pedagogisk dokumentation och teckningar barnen 

gjort för att ta reda på vilket naturvetenskapligt innehåll barn tar till sig under sitt utforskande 

av organismer i en pågående verksamhet. Helldén och Helldén (2008) använde sig också av 

videoinspelningar men i det syfte att deltagarna själva skulle lyssna på dem eftersom det var 

videoinspelningar de gjort två år tidigare. Utifrån det använde sig författarna av intervjuer. 

Även Patrick och Tunnicliffe (2011) använde sig av intervjuer, så kallade trestegsintervjuer 

för att se om deltagarna hade djupare kunskaper om djur och växter.  

Styrkor och svagheter med forskningen 

Sex artiklar har tydliga frågeställningar som besvaras (Caiman & Lundegård 2015, 

Lindemann-Matthies 2002, Lindemann-Matthies et al 2011, Palmberg 2012, Palmberg et al 

2015, Patrick & Tunnicliffe 2011). Samtliga artiklar har en vetenskaplig bakgrund. Sju 

artiklar definierar väsentliga begrepp (Caiman & Lundegård 2015, Helldén & Helldén 2008, 

Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve & González-Garcia 2013, Lindemann-Matthies et al 

2011, Palmberg 2012, Palmberg et al 2015, Patrick & Tunnicliffe 2011). Däremot är det 

endast fem av artiklarna som ger en tydlig teoretisk bakgrund (Caiman & Lundegård 2015, 

Helldén & Helldén 2008, Jesus-Leibovitz et al 2017, Palmberg et al 2015, Patrick & 

Tunnicliffe 2011). Det är jämnt fördelat mellan kvalitativa, kvantitativa samt kombinerade 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Fem artiklar har testat resultaten statiskt (Jiménez-

Tejada, Sánchez-Monsalve & González-Garcia 2013, Lindemann-Matthies 2002, Lindemann-

Matthies et al 2011, Palmberg 2012, Palmberg et al 2015). Svagheter och/eller felkällor 

diskuteras i sju artiklar (Caiman & Lundegård 2015, Jesus-Leibovitz et al 2017, Jiménez-

Tejada, Sánchez-Monsalve & González-Garcia 2013, Lindemann-Matthies 2002, Lindemann-

Matthies et al 2011, Palmberg et al 2015, Patrick & Tunnicliffe 2011). (se bilaga 2). 

 

De styrkor vi funnit med artiklarna är att de har ett högt antal vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar i referenserna, allt ifrån 43-82 % av de totala referenserna i varje artikel. 

Samtliga ger en gedigen vetenskaplig bakgrund vilket styrker deras syfte med forskningen. En 

annan styrka är att flertalet av artiklarna diskuterar sina svagheter och/eller felkällor, vilket 

gör dem mer trovärdiga när de redogör för att resultatet kunde fått ett annat utfall än vad som 

visades. Helldén och Helldén (2008), Jesus-Leibovitz et al (2017) och Jiménez-Tejada, 

Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) har inte tydliga frågeställningar, vilket vi på 

ett sätt kan se som en svaghet då det är svårt att lokalisera vad som ska tas reda på. Däremot 

svarade dessa ändå tydligt på syftet (se bilaga 1 och 2).  

 

Svagheter med Helldén och Helldén (2008) är att det är en ganska liten studie som dessutom 

är en del av en större studie som gör att den blir otydlig att läsa. Andra svagheter med Helldén 

och Helldén (2008) är att den har många brister som inga tydliga frågeställningar och att 

svagheter och eventuella felkällor inte diskuteras. Dessutom har Helldén och Helldén (2008) 

ett mycket lågt antal förhandsgranskade referenser. Den har 23 citeringar vilket är ganska 

högt i jämförelse med de andra artiklarna, dock är den tio år gammal.  
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Bortfall i relation till studiens resultat diskuteras inte i någon artikel, däremot nämns det i 

Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) och Lindemann-Matthies 

(2002) att de har skickat ut frågeformulär till ett flertal skolor men att svar inte kommit från 

alla. De bygger sedan sina studier utifrån de svar de fått in men det diskuteras inte som 

bortfall i resultatet.  Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) har 

gjort ett slumpmässigt urval vilket ger stor evidensstyrka enligt Eriksson-Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 120). Lindemann-Matthies (2002) däremot skickade ut 

frågeformulär till specifika skolor, vilket inte ger lika stor evidensstyrka i urvalet.  

Lärarstudenters, elever i grundskolans och barn i förskolans 
kunskaper om biologisk mångfald 

I Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) framgår det att elever har 

svårigheter med begrepp som hör till djur och natur. När de fick frågan om vad en population 

är kopplade de det begreppet till ”en person”. Samma koppling gjordes när de skulle förklara 

begreppet befolkning, då de kopplade begreppet till människan. När det gäller vad en art är 

fanns det också bristande kunskaper. I Patrick och Tunnicliffe (2011) visade resultatet att 

elever och barn i förskolan kunde namnge de arter som fanns i deras vardag och närmiljö men 

att artkunskapen inte sträcker sig mycket längre än så. Samtidigt beskriver Lindemann-

Matthies (2002) att elever inte alltid är bekanta med de lokala djuren och växterna. Jesus-

Leibovitz et al (2017) tog reda på de kunskaper eleverna hade innan studien genom 

tankekartor. Där visar det sig att eleverna hade ytterst få kunskaper om biologisk mångfald 

men att den sedan ökade efter deras deltagande i fältarbetet. Caiman och Lundegård (2015) 

redogör för att barnens kunskaper växer fram i en process och att deras tankar och idéer måste 

lyftas med hjälp av pedagogens stöd för att kunskap ska kunna utvecklas hos de mindre 

barnen. Enligt Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) kan de svar 

som eleverna gav bero på att eleverna inte hade tillräcklig begreppsförståelse då de inte 

förstår innebörden av orden. Detta kunde bero på att eleverna blivit introducerade i begreppen 

i sammanhang där de pratat om människor och därför kunde vissa elever inte koppla 

begreppen till djur och växter. Det var också vissa elever som inte förstod att även växter är 

arter och det kan bero på att de kopplar arter till levande ting och eftersom växter inte rör sig 

förstod de inte att även de var levande, vilket även Patrick och Tunnicliffe (2011) redogör för. 

Patrick och Tunnicliffe (2011) nämner att barns olika kunskaper om växter och djur kan bero 

på kulturella skillnader. Beroende på vad för djur och eller växter de möter i sin vardag eller 

som finns i lokalsamhället lär de sig också olika mycket om dem. Lindemann-Matthies (2002) 

motsäger detta till viss del då författaren av sitt resultat beskriver att djur och växter i 

lokalsamhället inte alltid uppmärksammas hos elever. Det kan bland annat vara på grund av 

att de inte uppmärksammar dem eller har intresse. Dock visas skillnader i kunskaper hos olika 

elever, författaren menar bl.a. på att det kan bero på att flickor visar mer intresse för 

bevarande än pojkar. Jesus-Leibovitz et al (2017) menar att den ökade kunskapen om 

biologisk mångfald och vetenskapligt arbetssätt kan bero på att eleverna efter fältarbetet fått 

möjlighet till att fördjupa sin förståelse.  
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I Palmberg et al (2015) framgår det i deras slutgiltiga diskussion att lärarstudenter har lågt 

kunnande om vanliga arter samt att de bristerna gör att lärarstudenter inte når upp till den nivå 

som krävs av en professionell lärare. Även Palmberg (2012) kom fram till att lärarstudenter 

har lågt kunnande om arter men att kunskaperna var bättre hos dem som precis haft sin 

biologikurs men försämrades ju längre tiden gick. Det visade sig också finnas skillnader i 

kunskapsnivån hos klasslärarstudenter och ämneslärarstudenter där ämneslärarstudenterna har 

högre kunskapsnivå. Lindemann-Matthies et al (2011) påvisar också lärarstudenters bristande 

kunskaper, fast inom biologisk mångfald. Vissa var inte ens bekanta med termen.  

 

Dessa brister i artkunskap samt biologisk mångfald kan bero på olika faktorer.  

Enligt resultat i Palmberg et al (2015) men även i Palmberg (2012) visar det sig att 

lärarstudenter har olika argument för varför man ska ha kunskaper i och om arter. De 

lärarstudenter som läser med inriktning, d.v.s. ämneslärare i biologi i Palmberg (2012) 

redogör för att artkunskap utgör en grund för biologisk kunskap och att man genom att ha 

dessa kunskaper, även kan se eventuella förändringar i naturen. Vissa klasslärarstudenter kan 

inte se nyttan med artkunskap och förstår inte deras roll i naturen, vilket kan vara en 

bidragande orsak till den bristande kunskapen då det kan vara svårt att se ett sammanhang.  

 

Vidare till Lindemann-Matthies et al (2011) kan de olika resultaten bero på vilken institution 

lärarstudenterna gick på och hur deras innehåll i utbildningarna såg ut. Institutionerna hade 

olika fokus i lärarutbildningen. Den i Schweiz utgick från att lärarstudenterna hade tillräckliga 

förkunskaper i biologisk mångfald och fokuserade mer på hur man undervisar i biologisk 

mångfald. De andra institutionerna valde istället att fokusera mer på att ge lärarstudenterna 

kunskaper i biologisk mångfald. Däremot redogör författarna för att undervisning som äger 

rum i naturen bidrar till att lärarstudenters kunskaper och attityder om arter blir bättre. Vissa 

lärarstudenter hade ytterst lite eller lite intresse av naturen, vilket kan ha samband med att 

vissa inte hört talas om termen biologisk mångfald. Vissa lärarstudenter ansåg att biologisk 

mångfald för hållbar utveckling var mindre viktigt, vilket kan ha att göra med att de inte 

förstått innebörden i termen.  

 

FÖRDJUPAD ANALYS – VAD PÅVERKAR KUNSKAPER OM 
BIOLOGISK MÅNGFALD  
 

Här presenteras de mest framträdande kategorierna i artiklarna för att främja kunskaper i 

biologisk mångfald och arter hos lärarstudenter, elever i grundskolan och barn i förskolan. Vi 

lyfter aspekter och faktorer som påverkar eller kan påverka deras kunskaper. Vi kommer även 

redogöra för aspekter och faktorer som bidrar till förståelse för sambandet mellan arter samt 

biologisk mångfald och betydelsen för en hållbar utveckling.  

Arter 

Patrick och Tunnicliffe (2011) redogör för att den engelska läroplanen kräver att elever ska 

kunna identifiera organismer samt hur de lever och att det därför är viktigt att läraren har 

vetskap om elevernas förståelse. Utifrån det, kan sedan läraren bygga undervisningen så att en 
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mer abstrakt undervisning kan äga rum för att eleverna ska ta till sig kunskaper. Intresse för 

bland annat växter avtar med åldern och det är därför viktigt att utforma lektioner som 

engagerar eleverna för att de ska uppskatta och öka intresset för växter.  

Samtidigt nämner författarna att exempelvis besök på djurparken gör att eleverna inte får 

fördjupad förståelse för djur eftersom de inte lever i sin naturliga livsmiljö utan att man därför 

måste utforma aktiviteter som visar hur djur lever i verkliga livet. Caiman och Lundegård 

(2015) förklarar att autentiska objekt, där man som i detta fall får följa ett händelseförlopp 

genom att ta in en levande groda in i klassrummet gör att eleverna genom en process 

utvecklar sin kunskap och får möjlighet att se samband som finns i hur grodan ser ut, hur den 

lever, och dess roll i naturen. Vidare i Patrick och Tunnicliffe (2011) påtalas kulturella 

skillnader i vad och hur eleverna lär sig. Det är viktigt att vara hörsam för elevers kunskaper 

för att kunna ha förståelse för de kulturella kunskaperna. Palmberg et al (2015) förklarar att 

kunskaper och identifiering av arter minskat. De förklarar vikten av att kunna identifiera arter 

tillsammans med intresse för naturen som en grund för att man ska kunna få förståelse för 

biologisk mångfald och hållbar utveckling. Att ha kunskaper om arter nämner Palmberg et al 

(2015) hör till allmänbildning. Även Palmberg (2012) kopplar kunskapen i och om arter till 

förståelse för hållbar utveckling där artkunskap utgör en grund för att man ska kunna utveckla 

ett tänk kring att det finns ett samband mellan arter, förändringar i naturen och hållbarhet. 

Författaren förklarar problematiken kring hur elever ska ges möjlighet att utveckla sin 

kognitiva förmåga kring arter om lärare inte har tillräcklig kompetens, intresse för eller 

tillräckliga kunskaper i och om arter för att lära ut. Goda artkunskaper kan resultera i att 

undervisningen blir mer praktisk där olika aspekter inom artkunskap lyfts fram. Även 

Lindemann-Matthies (2002) förklarar vikten av uppfattning om arter då skolan är viktig för att 

utveckla denna. Även åldern diskuteras då intresset för växter och djur minskar i och mer att 

eleverna blir mer och mer involverade i sociala frågor men även Helldén och Helldén (2008) 

förklarar att åldern också har att göra med hur man pratar om olika organismer och hur man 

beskriver dem. Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) beskriver 

vikten av att introducera begrepp som arter, population och befolkning för att lära elever att se 

samband mellan dem och kunna förstå vad begreppet biologisk mångfald innebär. Även 

Helldén och Helldén (2008) pratar om betydelsen av nya begrepp för att utveckla förmågan 

att urskilja den biologiska mångfalden då lärandet är en process då man måste addera ny 

kunskap till den man redan har. Vidare i Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-

Garcia (2013) beskrivs det att begreppen bör introduceras tidigt eftersom det i denna studie 

visade sig att eleverna inte kunde associera begreppet befolkning med människor eller att arter 

inte bara är djur utan växter, bakterier med mera.  

 

Praktisk görande i olika miljöer  

I Caiman och Lundegård (2015) studie beskrivs det praktiska görandet som att förskolebarnen 

”gör” naturvetenskap med stöd av vuxna när de utforskar en groda de har i ett terrarium på 

förskolan. De praktiska görande som att mata grodan och samtala kring den, hjälpte dem att få 

kunskaper om grodans former och funktion. De fick även förståelse för grodans roll i en 

näringskedja. Det praktiska görandet gjorde att de även utvecklade ett etiskt förhållningssätt i 

och med omsorgen av grodan. Författarna beskriver den här processen som att förskolebarnen 
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skapar mening kring organismer i ett projekt om biologisk mångfald. Helldén och Helldén 

(2008) använder sig också av meningsfullt lärande i sin forskning genom Ausubels teori som 

handlar om meningsfullt lärande.  

För att det ska bli meningsfullt lärande, så måste följande aspekter vara med: ämnet ska vara 

meningsfullt för eleven, eleven måste ha en uppfattning om den nya informationen som ska 

läras in och eleven ska även välja att lära sig meningsfullt. I en tidigare studie som eleverna 

fått varit med i så hade de fått beskriva vilka organismer de såg när de varit på exkursioner på 

bland annat en äng, vid en damm och när det varit på fågelskådning. Helldén och Helldén 

(2008) beskriver att elevers positiva upplevelser av djur och växter i naturliga miljöer kan ha 

en betydande roll i hur de i framtiden agerar om den biologiska mångfalden förändras. Även 

Jesus-Leibovitz et al (2017) påvisade liknande resultat att eleverna utvecklade en medvetenhet 

kring att vilja skydda miljön. Detta efter ett praktiskt görande i form av i ett ”utanför skolan 

fältarbete” i en våtmark. Lindemann-Matthies et al (2011) beskriver att lärarstudenterna som 

får egna erfarenheter av utomhusundervisning under sin utbildning har högre motivation till 

att använda sig av praktiska utomhusaktiviteter. Hands on aktiveter är något som både 

Palmberg (2012) och Patrick och Tunnicliffe (2011) betonar vikten av att använda. Palmberg 

(2012) nämner detta utifrån lärarstudentperspektivet och Patrick och Tunnicliffe (2011) 

utifrån barn och elevperspektivet. Palmberg (2012) diskuterar om hur en skötsel av en 

skolträdgård i skolans närmiljö skulle gynna kunskaper i arter genom praktiskt görande, en så 

kallad lärande miljö. Lärarstudenter menar på att utomhusundervisning där man får använda 

sina egna erfarenheter som den mest effektiva inlärningsmetoden för att främja kunskaper i 

biologisk mångfald (Palmberg et al 2015). Lärarstudenterna menar på att det får använda alla 

sina sinnen när det gör observationer i en naturlig miljö. Att få använda sina sinnen är något 

som Patrick och Tunnicliffe (2011) och Palmberg (2012) också beskriver som viktigt för 

inlärningen. Goda artkunskaper hos lärare skulle göra dem mer villiga till att använda sig av 

fältarbete i biologiundervisningen (Palmberg 2012). Palmberg et al (2015) slutsats är att all 

undervisning och inlärning vad gäller kunskaper om arter och biologisk mångfald för en 

hållbar utveckling ska ske i autentiska miljöer, vilket alla artiklarna mer eller mindre 

beskriver. 

 

Lärarens roll 

Lärares engagemang har en betydande roll för hur elever ökar sina kunskaper om arter och 

dess mångfald. De lärare som lagt ner fler timmar i ett utbildningsprogram kring arter för sina 

elever kunde påvisa att kunskaperna ökade ju fler timmar de lagt ner (Lindemann-Matthies, 

2002). Palmberg et al (2015) nämner att svenska lärarstudenter ser sin lärare som en viktig 

motivator som hjälper dem att fokusera på viktiga detaljer i naturen. Deras lärares intresse och 

engagemang för arter smittar av sig till dem. Caiman och Lundegård (2015) uttrycker vikten 

av att pedagogen har känsla för vad barnen vill förmedla eftersom det kan var svårt för barn 

att uttrycka verbalt vad de menar, där själva lyssnandet påtalas som viktigt. Pedagogers 

lyssnande var det som möjliggjorde meningsskapandet kring observationer av organismer. 

Det gjorde att pedagogerna varsamt kunde samtala kring de observationer av organismerna 

som barnen gjorde. Pedagogerna kunde ställa frågor utefter vad barnen funderade på och 
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barnen kunde på så sätt utveckla en förståelse för utseende och funktion kring organismerna. 

Pedagogen bidrog till att barnen fick förståelse om ekologiska samband.  

 

Hjälpmedel 

Palmberg et al (2015) nämner att de viktigaste informationskällorna om biologisk mångfald 

och arter för lärarstudenter är media, skola, familj och universitet, Lindemann-Matthies et al 

(2011) påvisar att lärarutbildningen är den viktigaste informationskällan. Andra 

informationskällor som nämns är bibliotek och litteratur som handlar om växter och djur, 

läromedel och nationalencyklopedin. Kombinationen om att först läsa sig till kunskap om 

arter och sedan göra exkursioner där de får uppleva och studera arterna i sin egen livsmiljö 

hjälper dem att förstå ekosystem bättre (Palmberg et al 2015). Jesus-Leibovitz et al(2017) och 

Lindemann-Matthies (2002) menar på att det finns ett behov av ett samarbete mellan skola 

och professionella inom naturvetenskap. Eleverna får där igenom en verklighetskontext där de 

lättare får en fördjupad förståelse med hjälp av experter inom det aktuella området. I den ena 

studien gjorde eleverna fältturer i ett våtmarksområde och fick testa på att arbeta 

vetenskapligt, de använde sig av en tankekarta där de fick beskriva sina kunskaper om 

biologisk mångfald och vetenskapliga arbetsprocesser, både före och efter (Jesus-Leibovitz et 

al 2017). I en annan studie av Lindemann-Matthies (2002) har ett naturutbildningsprogram 

fungerat som hjälpmedel. Stimulerande utbildningsprogram kan hjälpa barn i deras 

uppfattning om arter men även göra dem mer intresserade. Jiménez-Tejada, Sánchez-

Monsalve och González-Garcia (2013) talar om andra hjälpmedel som att spel, filmer och 

IKT kan ge ökad motivation och förbättra inlärningen om dessa används i samband med 

naturvistelser och när elever gör upptäckter på skolgården. Ett exempel som nämndes är att ta 

bilder på olika arter och sedan jämföra dem.  

 
Personliga faktorer 

Lärare behöver ge eleverna tidiga erfarenheter i olika typer av biotoper för att de ska ha 

möjlighet att utveckla sin förmåga till att förstå och urskilja biologisk mångfald (Helldén och 

Helldén (2008). Jesus-Leibovitz et al (2017) påtalar också vikten av att få tidiga erfarenheter 

för att det är då nyfikenheten är som störst. Likaså beskriver Patrick och Tunnicliffe (2011) 

hur barns tidiga erfarenheter hemifrån där de får medverka i trädgårdsarbetet bidrar till mer 

kunskaper om växter. Likande resultat har Helldén och Helldén (2008) kommit fram till, att 

elever som har tidiga erfarenheter hemifrån i form av utevistelser har en djupare förståelse för 

organismer i ett ekosystem. Palmberg (2012) redogör för att artintresse och förmågan att 

identifiera arter kommer från barndomen, att gemensamma utevistelser med familjen främjade 

sådana kunskaper. Patrick och Tunnicliffe (2011) menar på att barns upplevelser hemifrån är 

den bas som bidrar till barns verkliga kunskaper om biologiska företeelser. Jiménez-Tejada, 

Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) och Helldén och Helldén (2008) pratar 

däremot om egna erfarenheter och att de bör utnyttjas genom att använda sig av närmiljön i 

kombination med aktiviteter.  
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Lindemann-Matthies (2002) beskriver att flickor och pojkars kunskaper om arter och dess 

mångfald skiljer sig, flickor har högre kunskaper. Likaså menar Palmberg (2012) på att det 

finns könsskillnader i kunskaper om arter. I allmänhet har kvinnor högre kunskaper om arter 

än män, både vad gäller växter och djur. Däremot är glappet mellan kvinnor och män mindre 

vad gäller kunskaper om djur. Artintresset är större hos kvinnor än män, vilket är 

sammankopplat med deras respektive kunskaper. Lindemann-Matthies (2002) påpekar dock 

att när flickor och pojkar får möjligheten att delta i ett utbildningsprogram så utvecklas deras 

kunskaper om arter. 

 

Lindemann-Matthies (2002) beskriver att djur är mer intressant än växter, särskilt i unga 

åldrar. Patrick och Tunnicliffe (2011) visade på att barn har mer intresse för lokala djur. Med 

åldern dalar intresset för arter menar Lindemann-Matthies (2002) på, medan Patrick och 

Tunnicliffe hävdar att kunskaper om arter ökar i och med åldern. Tioårsåldern var den ålder 

då elever var mest uppmärksamma på växter och därför påpekar författaren att metoder för att 

främja kunskaper i den åldern borde prioriteras, något som Jesus-Leibovitz et al (2017) 

uppmärksammar då unga elever är kapabla till att engagera sig i forskning. Det visar sig att 

grupparbete är uppskattat bland äldre elever då de kan lära sig av varandra.  

 

Palmberg (2012) nämner andra faktorer som påverkar kunskaper om arter och intresset för 

arter vilka är; frekvensen av utevistelse, specialintresse för exempelvis hav, skog och fjäll, 

artintresse för någon specifik grupp av organismer som fåglar eller trädgårdsväxter och sist 

men inte minst fritidsintresse i form av bär och svampar. Exkursioner i biologiundervisning är 

något som är uppskattat bland elever och de påverkar deras motivation och intresse för arter 

vilket gynnar lärandet. Intresse för natur men även kunskaper om arter är det som främjar 

förståelse för biologisk mångfald, hållbar utveckling och miljöproblem (Palmberg et al 2015).  

Något positivt som Palmberg et al (2015) beskrev var att 60 % av lärarstudenterna hade ett 

högt intresse för arter och natur, vilket vi anser bådar gott för vår framtid.  

 

Utifrån den fördjupade analysen kan vi se att alla dessa kategorier på ett eller annat sätt går in 

i varandra och samspelar med varandra.  Alla dessa delar utgör en helhet och det är därför 

viktigt att skapa en bredd i undervisningen, både för barn, elever och lärarstudenter.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

De val vi gjort under artikelsökningen och urvalen av dem kunde i viss mån gjorts 

annorlunda. Vi kunde gjort mer avgränsningar geografiskt i sökningen istället för manuellt. 

Något annat vi kunde ha gjort annorlunda är att ha utforskat andra databaser för att få fram 

fler studier som innefattar barn i förskolan och lärarstudenter och därmed fått till oss ett 

djupare perspektiv. Vi kunde även kollat upp funktionerna i databaserna ERIC (ProQuest), 

Google Scholar och Primo bättre för att skapa oss en större säkerhet i användandet av dem. 

Det största hindret som vi upplevde var att vi var nybörjare i området och därför hade svårt att 

veta vad och hur vi skulle göra till en början.  



 

19 

 

 

De figurer (figur 1, 2 och 3) och den tabell (tabell 1) som presenteras i kunskapsöversikten 

tydliggör informationssökningen samt visar vilka artiklar som ingår. Den kartläggning vi gjort 

fungerar som ett stöd för läsaren då kunskapsöversiktens innehåll tydliggörs.  

Det gjorde vi genom att strukturera forskningsområdets delar och på så sätt kunnat se varje 

del för sig och dess betydelse i ett sammanhang. Strukturen fungerade även som ett stöd för 

oss i vår analysprocess av det vetenskapligt granskade artiklarna.  

 

De vetenskapligt granskade artiklarna analyserades utifrån de kartläggningar vi gjort (se 

bilaga 1 och 2). Dock kunde vi gjort kartläggningarna annorlunda genom att korta ner 

innehållet i dem för att underlätta för läsaren då det blir mycket information. Å andra sidan 

var mängden text viktig för oss då den hjälpte oss gå in på djupet i artiklarna. Rubrikerna och 

frågeställningarna i kartläggningarna har varit betydelsefulla för oss för att kunna se likheter 

och skillnader i artiklarna, men även för att kunna synliggöra viktiga aspekter i varje artikel. 

Aspekten teoretisk bakgrund har vi valt att inte fördjupa oss i nämnvärt på grund av att 

merparten av studierna inte haft tydliga teoretiska bakgrunder, vilket har bidragit till att vi inte 

kunnat utläsa dem. De få som har haft någon form av teoretisk bakgrund eller specifikt 

perspektiv som är relevant med vårt syfte och eller frågeställningar har synliggjorts. 

Kategorierna är de mest framträdande delarna i artiklarna. Dessa förtydligar vad som behövs 

för att vi ska kunna utläsa vad som är viktigt för få kunskaper om biologisk mångfald, särskilt 

i artkunskap men även vilka faktorer som kan påverkar inlärningen. De kategorier som vi sett 

som de mest framträdande, har vi valt att gruppera genom att ge dem ett samlingsnamn utifrån 

området de behandlar (se bilaga 3). I vissa fall blev samlingsnamnet de begrepp som var 

ständigt återkommande i flera studier. Det kan vara viktigt att ha i åtanke att kategoriernas 

innehåll skapats utifrån vilka delar som vi sett har varit mest framträdande i studierna. Även 

om kategorierna grupperats och fått samlingsnamn, har det varit svårt att särskilja dem åt för 

att de flesta av dem hänger samman på ett eller flera sätt.  

Resultatdiskussion 

Kunskapsöversiktens första frågeställning handlade om vilka kunskaper i artkunskaper och 

biologisk mångfald lärarstudenter, elever i grundskolan och barn i förskolan har. Det visar sig 

att begreppsuppfattning i biologi och vikten av den biologiska mångfalden är bristfällig bland 

lärarstudenter, vilket även har visat sig i tidigare forskning av Dikmenli (2010). Även elever i 

grundskolan har bristande kunskaper när det gäller begrepp som hör till djur och växter. Vissa 

lärarstudenter förstår inte varför artkunskap är betydelsefullt. Det har också framkommit att 

vissa lärarstudenter inte förstår den biologiska mångfaldens betydelse. Oftast kan elever i 

grundskolan och barn i förskolan namnge lokala arter men har inte en fördjupad kunskap 

kring dem.  

 

Kunskapsöversiktens andra frågeställning handlade om lärarstudenter har den kunskap som 

behövs för att kunna förmedla de kunskaper i biologisk mångfald, framförallt i artkunskap, 

som barn i förskolan samt elever i grundskolan behöver. Lärarstudenter har inte tillräckligt 

grundläggande artkunskaper samt kunskaper om biologisk mångfald. Vi kan därför dra 

slutsatser om att lärarstudenterna inte har tillräckliga kunskaper som behövs, för att kunna 
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förmedla de kunskaper som barn i förskolan samt elever i grundskolan behöver. Genom 

kunskapskapsöversikten kan vi däremot inte dra några generella slutsatser för alla 

lärarstudenter, då delen som representerar lärarstudenter är tämligen liten.  

 

Det är viktigt att ha grundläggande kunskaper om arter för att förstå den biologiska 

mångfalden (Randler 2008). Som lärarstudent ska man förbereda sig på att kunna undervisa 

de innehåll som står i styrdokumenten. I merparten av artiklarna förklaras det att eleverna 

genom biologiundervisningen ska få en grundläggande kunskap om arter och biologisk 

mångfald och bevarandet av dessa. Enligt den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö98, 

2016) ska förskolan lägga en grund för att varje barn ska få möjlighet till att utveckla intresse 

samt få förståelse för enkla kretslopp och kunna se samband mellan människor, samhälle och 

natur. De ska även få möjligheten till att utveckla sin förståelse och få kunskap om växter och 

djur och dess samband. I den svenska läroplanen för grundskolan (Lgr 11) i årskurs 1-3 ska 

skolan genom undervisning förmedla kunskaper som behövs för att bland annat kunna 

namnge arter i närmiljön och se samband mellan dessa i ett ekosystem. Vidare upp i åldrarna 

ska dessa kunskaper utvecklas för att eleverna ska få en djupare förståelse och verktyg som de 

behöver för att utveckla ett miljötänk för att verka för en hållbar utveckling. Dessutom är 

bevarandet av den biologiska mångfalden ett av FN:s 17 globala mål inom hållbar utveckling 

(UNDP 2015), vilket ytterligare styrker vikten av att elever får kunskap och förståelse i skolan 

om biologisk mångfald.  

 

Undervisning i och om arter bör utgå från befintliga kunskaper för att senare lyftas ut i en mer 

naturlig miljö. Dessutom bör man behandla ett fåtal arter i taget för att underlätta lärandet 

(Randler 2008). Utifrån vår kunskapsöversikt kan vi även se att det är ett effektivt sätt för att 

främja kunskaper i och om arter. Vi kan även se att det behövs en bättre balans mellan 

praktiska och teoretiska inslag i undervisningen. Jeronen, Palmberg och Yli-Panula (2016) 

påtalar att kombinerade undervisningsmetoder så som experiment och utomhusundervisning 

kan leda till nya perspektiv på hållbarhetsutveckling. Även Ärleman-Hagsér (2013) redogör 

för att naturvistelser kan påverka barns miljömedvetenhet men även att upplevelsen kan 

hjälpa dem att känna sig som att de är en del av något större. Som tidigare nämnts ska 

förskolan utgöra en grund som senare upp genom åren ska byggas på så att eleverna utvecklar 

djupare förståelse för den biologiska mångfaldens betydelse.  

Styrkor och svagheter i forskningsområdet 

I kunskapsöversikten har vi påträffat vissa styrkor och svagheter inom forskningsområdet. Vi 

har bland annat märkt att barn i behov av särskilt stöd inte nämns i artiklarna, vilket vi anser 

märkligt med det samhälle vi lever i idag då barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas i den 

vanliga undervisningen. Något annat som uppmärksammats i forskningsområdet är att det är 

få artiklar som beskriver när studien utfördes vilket får oss att fundera på om vissa studier är 

aktuella för hur området ser ut i dag. Som Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013, 

s. 115) beskriver, forskning är en färskvara. Samma författare har varit med i flera studier, det 

kan ha gjort att perspektiven till viss del blivit begränsade. Dock har kunskapsöversikten 

omfattat ett stort åldersspann då studierna har behandlat barn i förskolan, elever i grundskolan 

och lärarstudenter. De har ändå i huvudsak fått liknande resultat och kommit fram till 
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liknande slutsatser även om de använt olika metoder, vilket vi ser som styrkor. Det kan vara 

svårt att dra generella slutsatser genom vår kunskapsöversikt då utbildningssystemen ser olika 

ut i de olika länder där studierna utförts.  

 

Det har visat sig av denna kunskapsöversikt att lärarstudenter har bristande kunskaper i och 

om arter samt biologisk mångfald. Däremot är det flera av deltagarna i studierna som anser att 

dessa kunskaper är viktiga för att man ska utveckla ett hållbarhetstänk. Olika praktiska 

göranden, där undervisning äger rum i en ”verklig” miljö och där både lärarstudenter, elever 

och barn i förskolan får möjlighet till att se och höra gör att de utvecklar sin kognitiva 

förmåga. Agenda 21, kapitel 15 och 25, behandlar vikten av barn och ungdomars inkludering i 

miljöfrågor kring biologisk mångfald och att dessa frågor ska utgöra en del i undervisningen 

(Förenta Nationerna 1993). Det är därför av stor vikt att vi som lärarstudenter förstår 

betydelsen av att ge artkunskap och biologisk mångfald utrymme i undervisningen så att vår 

kommande generation får en möjlighet till att bevara vår jord. Med tanke på hur tekniken 

ständigt utvecklas och finns i barnens vardag, är det viktigt att vi som Uitto et al (2016) 

beskriver, att vi lyfter in teknik i undervisningen för att skapa motivation till lärande i 

biologisk mångfald.   

 

Styrkor och svagheter i studiernas metoder 

Kvalitativa studier 

Vi ser det som positivt att Caiman och Lundegård (2015), Helldén och Helldén (2008) och 

Patrick och Tunnecliffe (2011) använt sig av många olika metoder för att genomföra en 

kvalitativ studie. Helldén och Helldén (2008) samt Patrick och Tunnecliffe (2011) har använt 

sig av intervjuer vilket Christoffersen och Johannessen (2015, s. 84) förklarar lämpligt, då de 

som intervjuas får större frihet att uttrycka sig. Däremot undrar vi om det är lämpligt i en 

situation som i Helldén och Helldén (2008), då elever blev intervjuade två år senare om det 

som de sagts första tillfället. Vi upplever att det kan vara svårt att komma ihåg hur man tänkt 

för två år sedan, särskilt när man är barn som genomgår en utvecklingsprocess. Däremot anser 

vi att Patrick och Tunnecliffe (2011) som använts sig av intervjuer för att se om barn och 

elever har djupare förståelse, passar bra för studiens syfte då den här intervjutekniken gör att 

författarna kan mäta barnens kunskaper om arter mer på djupet, jämfört med Helldén och 

Helldén (2008). Dessutom är urvalet av deltagare mer omfattande i Patrick och Tunnecliffe 

(2011) än de andra två kvalitativa studierna samt att de gjort jämförelser mellan två länder. Vi 

upplever att det urval som gjorts i Caiman och Lundegård (2015), där man följde barn i 

förskolan var relevant för den studien. Helldén och Helldén (2008) borde de haft större urval 

för att möjligtvis få mer trovärdigt resultat. Caiman och Lundegård (2015) använde sig av ett 

annat tillvägagångssätt inom metoden än de andra två, då videoinspelningar, pedagogisk 

dokumentation, fotografier och teckningar använts samt att pedagogen använts som stöd, 

vilket i detta fall passat utmärkt till studiens syfte. Om intervju hade använts kan det enligt oss 

uppstått problematik då barn kanske har svårt att uttrycka vad de menar.  
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Kombinerade kvalitativa och kvantitativa studier 

Vi ställer oss positiva till att Jesus-Leibovitz et al (2017), Palmberg (2012) och Palmberg et al 

(2015) använt sig av kombinerade metoder. Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 15-16) 

beskriver att kvalitativa metoder gör att studien får en flexibilitet genom att den kan anpassas 

mer än en kvantitativ studie kan göra. Samtidigt har också kvantitativa studier fördelar då den 

begränsade flexibiliteten gör att svaren kan bedömas utan att behöva beakta området studien 

äger rum i eller deltagarna. Vi anser att en kombination av dessa metoder samspelar med 

varandra på så sätt att det blir ett djup i studien. De styrker eller kompletterar varandra och 

resulterar i att fler slutsatser kanske kan dras, vilket gör att studien blir mer trovärdig. En 

svaghet vi ser i Palmberg (2012), som handlar om lärarstudenters kunskapsnivå om arter, är 

att författaren inte nämner vart studien är utförd. Vi ställer oss konfunderade till det för att 

författaren har sitt huvudsäte i Åbo men samtidigt ska deltagarna redovisa sina svar på 

svenska. Därför undrar vi om studien genomförts i Sverige eller i Finland. Däremot ser vi 

många fördelar med den metod som använts. De har använt sig av flera jämförelsegrupper för 

att kunna mäta deras kunskapsnivå vilket vi bedömer är ett bra sätt för att säkerhetsställa att 

det resultat som visas stämmer. I Jesus-Leibovitz et al (2017) där de undersöker organismer i 

olika sediment använder de sig av tankekartor, intervjuer och enkäter vilket vi också ser som 

positivt då även dessa metoder kan styrka resultaten. Vi ställer oss positivt till Palmberg et al 

(2015) där man använt sig av lärarstudenter från Sverige, Finland, Norge och Litauen 

eftersom vi upplever att urvalet varit väl genomtänkt. Författarna har bland annat tagit hänsyn 

till lärarstudenternas ålder, kön och uppväxtort, vilket de andra två studierna inte gjort. Något 

som kunnat ha påverkat utfallet av resultatet är dock att deltagarna som var med i studien 

deltog efter att själva erbjudit sig. Det kan ha lett till att de som är särskilt intresserade av 

ämnet deltog och vise versa. En svaghet som författarna själva påtalar är att inga generella 

slutsatser kan dras eftersom lärarstudenterna som deltog från Norge och Litauen var för få. Vi 

uppfattar även otydligheter kring om studien verkligen är en kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ studie då lärarstudenterna endast svarat via frågeformulär. Om man jämför med de 

andra två studierna så krävs någon form av interaktion med deltagarna i studien, inte bara 

”kvalitativt utformade frågor”.  

Kvantitativa studier 

Samtliga kvantitativa studier, vilka är Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-

Garcia (2013), Lindemann-Matthies (2002) och Lindemann-Matthies et al (2011), har använt 

sig av statistisk analys. Det gör det möjligt att strukturera, jämföra, tolka och dra slutsatser 

mellan olika förhållanden kring det som efterfrågas i studien (Eriksson-Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, ss. 106–107). Studierna har använt sig av olika jämförelsepunkter vilka är 

ålder, klass, kön, institutionella likheter och skillnader med mera. Den största kvantitativa 

studien använde sig av flera jämförelsepunkter och en mer omfattad statistisk analys där även 

testgrupper använts för att säkerhetsställa resultatet (Lindemann-Matthies 2002). I relation till 

syftet och frågeställningarna bedömer vi att en så pass omfattad statistisk analys varit 

nödvändigt för att författaren skulle kunna svara på syfte och frågeställningar. Jiménez-

Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia (2013) borde haft kompletterande intervjuer 
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då vissa elever inte förstod frågorna på grund av sin ålder, vilket visade sig genom den 

statistiska analysen. Detta gjorde att resultatet blev missvisande. I den studie där 

lärarstudenter deltog var det en nödvändighet att använda sig av en statistisk analys eftersom 

utbildningarna har olika fokus i undervisningen men också för att de gjorde jämförelser 

mellan ämneslärarstudenter och klasslärarstudenter (Lindemann-Matthies et al 2011). Vi har 

svårt att sätta en ”etikett” på vilken typ av urvalsstrategi de olika studierna använt sig av 

vilket vi kan se som en svaghet. Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 95) 

nämner slumpmässiga och icke slumpmässiga urval. Slumpmässiga urval betyder att man gör 

ett stickprov av personer som har lika stor möjlighet att delta i undersökningen medan ett icke 

slumpmässigt urval betyder att man gör ett medvetet val. Vi har svårt att bedöma om de urval 

som gjorts varit representativt med tanke på studiernas syften. I Jiménez-Tejada, Sánchez-

Monsalve och González-Garcia (2013) var syftet att undersöka elevers kunskaper i södra 

Spanien men endast ett område valdes ut och vad är det som säger att de är representativa för 

alla elever i södra Spanien. I Lindemann-Matthies et al (2011) förklaras att lärarstudenter 

valdes ut genom att författarna kontaktade lärarutbildare som varit med i tidigare studier. De i 

sin tur valde ut lärarstudenter på en institution i respektive land. Vi anser att det hade behövts 

fler institutioner i varje land som deltog i studien. Om fler institutioner varit med i 

undersökningen skulle det vara lättare att dra generella slutsatser om de likheter och skillnader 

som finns i de olika länderna. Vi undrar om den institution som valdes ut i varje land kan vara 

representativ för det landet. I studien som utgår från ett utbildningsprogram ser vi också viss 

problematik med det urval som gjorts (Lindemann-Matthies 2002). Likt det författarna själva 

nämner, ser vi också att urvalet kan ha påverkats av lärarnas egna intressen för naturen och 

därför valt att vara med i studien. Samtidigt har de haft med testgrupper, kontrollgrupper och 

tidsomfång, vilket gör att de haft annan möjlighet till att generalisera sina resultat jämfört med 

de andra två studierna.  

 

Framtida forskning 

I några av artiklarna presenteras det behov av ytterligare forskning och Caiman och 

Lundegård (2015) menar att generella slutsatser av deras resultat i studien inte går att dra 

eftersom det var en så pass liten studie så ytterligare forskning inom området (vilket är hur 

barn utvecklar kunskaper och förståelse kring organismers form och funktion) behövs. 

Samtidigt påtalar Jesus-Leibovitz et al (2017) intresset av vidare forskning för att få djupare 

förståelse för den förändring som sker hos elever genom att studera tankekartor som elever 

konstruerar före och efter ett fältarbete. Även Lindemann-Matthies (2002) uttrycker behov av 

ytterligare forskning som har fokus på vilka varianter av aktiviteter som främjar förbättrad 

artuppfattning. Däremot upplever vi i de artiklar vi analyserat att den typen av forskning 

sedan har bedrivits, vilket kan ha att göra med att Lindemann-Matthies forskning 

genomfördes år 1995 och publicerades år 2002. Lindemann-Matthies et al (2011) redogör för 

att det behövs ytterligare forskning bland lärarstudenters relation mellan självkänsla och 

uppfattad kompetens i den praktiska undervisningen. Behov av ytterligare forskning nämner 

även Palmberg et al (2015) då det bör forskas vidare på vilka delar som påverkar 

lärarstudenter om man väljer eller inte väljer att använda sig av utomhusundervisning. Det bör 

även forskas vidare på om dessa delar påverkats av deras kunskaper och utbildning eller av 
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deras egna intressen. Vi ser det som positivt att ytterligare forskning kan lyftas och behandlas 

för att vi i vår kommande yrkesroll ska arbeta för att elever ska få bästa möjliga 

förutsättningar att utveckla kunskaper i biologisk mångfald. I många av dessa studier beskrivs 

det att tidiga erfarenheter bidrar till kunskap i och om arter samt biologisk mångfald.  

Därför anser vi att det är extra viktigt att ge de elever som inte har några tidiga erfarenheter, 

kunskaper i tidig ålder. 

 

Det vore intressant är att undersöka hur elevers artkunskaper ser ut i Sverige utifrån aspekten 

om det finns kulturella skillnader inom landet på elevers kunskaper. En idé är att göra 

jämförelser mellan mångkulturella skolor och andra skolor på barn i årskurs tre. Det är för att 

de då fått möjlighet till att ta del av mer biologiundervisning med tanke på att läroplanen inte 

ger så stort utrymme. Eftersom barn i behov av särskilt stöd inte nämns i artiklarna, vore det 

intressant att se om de undervisningsmetoder som främjar kunskaper i och om arter samt 

biologisk mångfald som nämns i artiklarna, även främjar barn och elever i behov av särskilt 

stöd. Vi upplever att dessa metoder och upplevelser är ultimata för barn och elever i behov av 

särskilt stöd då de får använda sig av praktiskt görande och sinnen.  

Eftersom kunskapsöversikten visat att man behöver använda sig av olika 

undervisningsmetoder för att få förståelse för biologisk mångfald vore det spännande 

undersöka hur lärare i Sverige arbetar med barn som kanske inte har samma möjligheter att ta 

del av dessa.  

Didaktiska konsekvenser i yrkesutövningen 

Som påvisats i de inledande delarna är biologisk mångfald och artkunskap en viktig grund för 

att utveckla förståelse kring hållbar utveckling. I den här kunskapsöversikten har vi kommit 

fram till att både elever och lärarstudenter har bristande artkunskaper och kunskaper om 

biologisk mångfald. Lärarstudenter har således inte tillräckliga kunskaper för att förse elever 

med de verktyg som de behöver för att få kunskaper om biologisk mångfald, särskilt i 

artkunskap. Vi har också kommit fram till att tidigare kunskaper hos barn i många fall har stor 

betydelse för deras senare förståelse och att det finns en koppling till familjens naturintresse. 

Förskolan ska lägga en grund för barnen, för att de senare lättare ska kunna tillägna sig 

kunskaper om biologisk mångfald samt i och om arter. Om barn inte får erfarenheter av 

naturen hemifrån är det av stor vikt att förskolan ger barn den möjligheten. Möjligheten ska 

fortsätta ges vidare upp i skolan. Vi har även kommit fram till olika aspekter och faktorer som 

kan påverka men också främja kunskaper. Det är viktigt att ha i åtanke när man undervisar om 

biologisk mångfald att det finns olika aspekter och faktorer som spelar roll för hur man tar till 

sig kunskaper men även hur de utvecklas. För att skapa kunskaper om biologisk mångfald är 

det viktigt att få förståelse för arter och sambandet mellan dem för att kunna se vilken roll de 

har i naturen. Lärarens engagemang och intresse har visat sig ha stor betydelse för barn och 

elever då det är de som ska skapa möjligheter till att undervisningen blir meningsfull. Något 

annat som visat sig främja elevers artkunskaper och kunskaper om biologisk mångfald är att 

använda sig av olika professionella instanser inom naturvetenskap i undervisningen.  

 

Det är därmed viktigt att skapa en bredd i undervisningen för att kunna tillgodose alla som ska 

undervisas. Kombinationer av olika undervisningsmetoder där lärarstudenter, elever och barn 



 

25 

 

i förskolan får möjlighet till praktisk undervisning i autentiska miljöer, bidrar till att de tar till 

sig kunskaper om biologisk mångfald, särskilt i artkunskap. I vår kommande yrkesroll är det 

viktigt att vi beaktar det vi tagit till oss genom den här kunskapsöversikten.  

Det är av stor vikt att vi blir de lärare som ger elever möjligheter att komma ut i naturen, att vi 

låter dem studera arter på nära håll och att vi planerar vår undervisning noggrant. Eftersom 

arter och biologisk mångfald inte ges stort utrymme i läroplanen, menar vi på att det är viktigt 

att skapa mer utrymme i undervisningen. Detta genom att arbeta ämnesövergripande för att på 

så sätt skapa mer tid indirekt åt ämnet. Vi kan inte ändra timplanen men vi kan anpassa 

undervisningen så att mer tid skapas. Den biologiska mångfalden och dess bevarande är 

viktig. Vi som lärare har inte bara ett uppdrag att undervisa om arter för att senare få en 

förståelse för biologisk mångfald utifrån läroplanen, vi har även globala mål att uppfylla. 

 

Begreppet biologisk mångfald nämns inte i svenska läroplaner förrän i årskurs 7-9 vilket vi 

genom den här kunskapsöversikten anser är allt för sent. Av de resultat vi fått fram, visar det 

sig att begreppsförståelse inom naturvetenskap är viktigt för att kunna se samband.  

Därför menar vi på att begreppet biologisk mångfald borde lyftas in i grundskolans tidigare år 

i läroplanen. Med tanke på det resultat vi fått fram om lärarstudenters bristande kunskaper, så 

ger de anledning till oro vad gäller läroplanens intentioner, särskilt i årskurs 7-9. Eleverna ska 

kunna diskutera den biologiska mångfaldens betydelse samt vad som främjar respektive hotar 

den. Hur ska eleverna kunna göra det om inte blivande lärare ens har grundläggande 

kunskaper i biologisk mångfald och dess betydelse? Som tidigare nämnts (se Inledning) 

redogör olika FN-dokument för att biologisk mångfald ska ges utrymme i alla 

utbildningssystems stadier, vilket vi inte anser sker tillräckligt tydligt i de yngre åldrarna i den 

svenska läroplanen. Den här kunskapsöversikten kanske kan bidra till att man tänker igenom 

läroplanen, både vad gäller introducering av begreppet tidigare, men även vad och hur man lär 

ut.    
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BILAGA 1 
 

Artikel Syfte/Frågeställning

ar 

Urval/metod/teori Resultat 

 

 

Kategorier Ytterligare 

forskning? 

Diskussion 

Caiman, C. & 

Lundegård, I. 

(2015). Barns 

meningsskapa

nde i ett 

projekt om 

biologisk 

mångfald och 

ekologi. 

Nordina: 

Nordic Studies 

in Science 

Education, 

11(1), ss. 73-

87. 

 

Syftet var att generera 

kunskap om vilket 

naturvetenskapligt 

innehåll barn 

konstituerar under sitt 

utforskande av 

organismer i en 

pågående verksamhet.  

 

Frågeställningar: 

1. På vilka 

olika sätt 

skapar 

barnen 

mening 

kring djur 

och natur i 

ett projekt 

om biologisk 

mångfald? 

2. I vilken 

ordning 

växer det 

naturvetensk

apliga 

ämnesinnehå

llet fram i 

aktiviteten? 

3. Vilken 

betydelse 

har 

pedagogerna 

för hur 

innehållet 

utvecklas 

bland 

barnen? 

 

 

 

KVALITATIV. 

 

Urval: 20 barn i 

femårsåldern i en 

svensk förskola 

som besöktes nio 

gånger. Studien är 

en del av ett projekt 

inom biologisk 

mångfald. Material 

som användes i 

studien var 

videoinspelningar, 

fotografier av 

barnens arbete, 

teckningar och 

pedagogisk 

dokumentation. 

 

Teori: Pragmatiskt 

perspektiv.  

 

I studien har man 

tagit fasta på 

tidigare forskning 

som rör barns 

förståelse om 

ekologisk hållbar 

utveckling.  

 

Barnen följde en 

grodas liv i ett 

terrarium de hade 

på förskolan.  

 

Studien gjordes 

genom detaljerade 

analyser av barnens 

utforskande i 

aktiviteterna, 

genom en så kallad 

”praktisk 

epistemologisk 

analys” som följer 

fyra åtskillnader i 

processen. Det 

genom att titta på 

hur barnens 

kommunikativa 

handlingar 

förändras och hur 

de får en djupare 

förståelse för 

organismernas form 

Barnen får 

kunskaper 

om ett 

naturvetensk

apligt 

innehåll med 

avseende på 

organismers 

former, 

funktioner 

och ekologi. 

Ekologiska 

samband där 

förståelse 

inom 

begrepp som 

predation 

berörs. 

De 

etablerade 

ett etiskt 

förhållningss

ätt till 

organismern

a i termer av 

omsorg och 

ansvar.  

 

Barnen 

började med 

att reda ut de 

frågor som 

handlade om 

organismern

as form och 

funktionella 

rörelser. 

Senare under 

aktiviteten 

utforskade 

de ”varför 

frågor” som 

gjorde att de 

kunde se 

ekologiska 

samband.  

Pedagogerna

s varsamma 

lyssnande 

möjliggjorde 

barnens 

meningsskap

ande och att 

Meningsfullt 

lärande.  

”Göra” – 

naturvetens 

ap. Autentiska 

objekt. 

Pedagogens 

stöd. 

Samband.  

 

Ja, författarna 

menar att då 

studien är 

ganska liten 

behövs 

ytterligare 

forskning på 

området. 

Barns verbala 

förmåga kan 

ibland 

försvåra vad 

de önskar 

förmedla 

såsom 

intresse. 

Därför är det 

viktigt med 

pedagogens 

känsla för vad 

barnen vill 

förmedla. 

”Lyssnandet” 

är viktigt. 



 

 

 

och livsvillkor i 

processen. 

de ”växte” i 

aktiviteten.  

 

Helldén, G. & 

Helldén, S. 

(2008). 

Students’ 

early 

experiences of 

biodiversity 

and education 

for a 

sustainable 

future. 

Nordina: 

Nordic Studies 

in Science 

Education, 

4(2), ss. 123-

131. 

 

Syftet var att studera 

hur eleverna bedömer 

biologisk mångfald i 

olika ekosystem, 

undersöka betydelsen 

av tidigare vardagliga 

erfarenheter för deras 

förmåga att prata om 

organismerna och 

slutligen diskutera 

resultatet av studien i 

relation till utbildning 

för en hållbar 

utveckling. 

 

Frågeställningar: Inga 

frågeställningar till 

studiens syfte. 

 

KVALITATIV. 

 

Urval: 15 elever, 

10-12 år på en liten 

skola i södra 

Sverige. 

 

Eleverna fick 

lyssna på sina egna 

inspelade intervjuer 

som de gjort med 

forskarna två år 

tidigare. De 

intervjuerna 

handlade om hur de 

beskrev organismer 

i en särskild miljö. 

Utifrån tidigare 

inspelningarna 

skulle eleverna 

svara på varför de 

svarade som de 

gjorde två år 

tidigare.  

 

Teori: Ausubels 

teori – om 

meningsfullt 

lärande. 

 

En jämförelse med 

tidigare intervjusvar 

gjordes. 

 

Forskarna använde 

sig av anteckningar 

samt 

ljudinspelningar när 

intervjuerna 

gjordes. 

Det visade 

sig finnas 

två typer av 

elevgrupper. 

Den ena 

gruppen 

beskrev 

organismern

a i 

ekosystemet 

på ett mer 

målande sätt 

och 

kopplade sin 

förståelse till 

vardagliga 

erfarenheter, 

tillsammans 

med familj 

samt tidigare 

år i skolan. 

 

Den andra 

elevgruppen 

hade inte 

samma 

förmåga att 

beskriva 

organismer. 

De kopplade 

inte till 

vardagliga 

erfarenheter 

på samma 

sätt utan mer 

till 

upplevelser i 

skolmiljö.  

 

Organismer. 

Miljö.  

Tidiga 

erfarenheter. 

Meningsfullt 

lärande. 

Begrepp. 

 

Nej. För att 

eleverna ska 

utveckla 

förmågan att 

kunna urskilja 

biologisk 

mångfald ska 

lärare ge 

eleverna 

möjlighet till 

tidiga 

erfarenheter 

genom att låta 

dem använda 

alla sina 

sinnen. Även 

samtal kring 

erfarenheter 

av biologisk 

mångfald gör 

att eleverna 

utvecklar sin 

förmåga att 

urskilja den. 

Elevernas 

egna 

erfarenheter 

ska vara 

utgångspunkt 

för 

undervisninge

n. 

Elevers 

positiva 

upplevelser 

om växter och 

djur i deras 

naturliga 

miljö, kan ha 

en betydande 

roll för deras 

agerande om 

den biologiska 

mångfalden 

förändras i 

framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jesus-

Leibovitz, L., 

Faria, C., 

Baioa, A.M. & 

Borges, R. 

(2017). 

Exploring 

Marine 

Biodiversity 

through 

Inquiry with 

Primary 

School 

Students: A 

Successful 

Journey?. 

Education 3-

13, 45(4), ss. 

437-449. DOI: 

10.1080/0300

4279.2015.110

7612 

 

Syftet var att 

utvärdera fältarbetets 

inverkan på 

grundskoleelevers 

förståelse kring 

biologisk mångfald 

och 

naturvetenskapliga 

processer.  

 

Frågeställningar: Inga 

frågeställningar till 

studiens syfte. 

 

 

KVALITATIV 

OCH 

KVANTITATIV. 

 

Urval: Deltagarna 

var från tre 

grundskolor i 

Portugal, nio olika 

klasser med en 

lärare i varje klass. 

Skolorna är 

placerade i närheten 

av 

våtmarksområdet. 

Eleverna var mellan 

7-10 år. Årskurs 2: 

”6” elever, årskurs 

3: 89 elever, 

årskurs 4: 69 

elever. Totalt 164 

deltagare. 

87 elever var pojkar 

och 77 var flickor.   

Endast en av 

klasserna i årskurs 

3 hade gjort ett 

liknande fältarbete 

tidigare. 

 

Eleverna fick göra 

en tankekarta på 

sina kunskaper om 

biologisk mångfald 

och den 

vetenskapliga 

arbetsprocessen. En 

gjordes före och en 

efter fältarbetet.  

 

Eleverna fick även 

fylla i en enkät om 

sina åsikter, 

lärarnas 

genomförande 

begrundades plus 

två 

halvstrukturerade 

intervjuer med både 

lärare och elever.  

 

Förarbetet gick ut 

på att eleverna fick 

se en film där de 

fick sätta sig in i 

rollen som 

marinbiolog och 

där bli bekanta med 

begreppet biologisk 

mångfald.  

 

Eleverna 

utvecklade 

förståelse för 

vetenskaplig

a begrepp 

och 

begreppet 

biologisk 

mångfald 

samt hur ett 

vetenskaplig

t arbete går 

till.  

 

Resultatet 

påvisar 

också att 

positiva 

attityder 

bidrar till en 

medvetenhet 

av att skydda 

miljön. 

Eleverna 

utvecklade 

också 

sociala och 

samarbetsfär

digheter.  

 

Grupparbetet 

var 

uppskattat 

bland 

eleverna 

vilket inte 

tidigare 

forskning 

med äldre 

elever visat.  

 

Det visade 

sig att yngre 

barn också 

är kapabla 

till att 

engagera sig 

i forskning.  

 

Aktiviteten 

hade hög 

motivationsf

aktor hos 

eleverna 

men vissa 

upplevde att 

det var 

mycket att 

tänka på 

samtidigt.  

”Utanför skola 

arbete”. 

Fältarbete. 

Expertishjälp. 

Vetenskaplig 

arbetsprocess. 

Tankekarta. 

Ålder. 

Tidiga 

erfarenheter. 

Enligt 

författarna 

skulle det vara 

intressant att 

komplettera 

den här 

studien med 

att gå på 

djupet med att 

förstå 

förändringen 

eleverna gjort 

mellan före 

respektive 

efter, genom 

att studera 

deras 

tankekartor. 

Barn är 

nyfikna på sin 

omvärld, vad 

gäller 

biologiska och 

fysiska 

fenomen. När 

de placeras i 

en specifik 

”miljö” och 

när de är mitt i 

en lärande 

process, 

skapas 

möjligheter 

för dem att 

komma på 

egna idéer 

vilket bidrar 

till kunskap 

och förståelse. 

Den här 

entusiasmen 

borde 

uppmuntras 

och börjas 

med i tidigare 

ålder. 



 

 

 

Eleverna delades in 

i två grupper under 

ett fältarbete och 

gjorde en 

inventering av 

levande organismer 

såsom växter, alger 

och ryggradslösa 

djur som de skulle 

hitta i lera eller 

sand. Detta 

sorterade dem 

utifrån en 

identifieringsguide. 

 

Sist delgav de sina 

upptäckter i de 

olika sedimenten 

där de diskuterade 

skillnaderna. 

Eleverna fick prova 

på grupparbete, 

diskutera, analysera 

och dra slutsatser 

mm. 

 

 

Av 

resultaten 

visar det sig 

att det är bra 

att 

introducera 

fältarbeten 

så tidigt som 

möjligt då 

nyfikenheten 

på naturen är 

som störst.  

 

Det finns 

behov av ett 

samarbete 

mellan skola 

och 

professionell

a centrum 

(inom 

naturvetensk

ap) eftersom 

eleverna 

sätts in i en 

verklighetsk

ontext där de 

kan få 

fördjupad 

förståelse 

med hjälp av 

experter.  

 

Jiménez-

Tejada, M., 

Sánchez-

Monsalve, C. 

& González-

García, F. 

(2013). How 

Spanish 

Primary 

School 

Students 

Interpret the 

Concepts of 

Population 

and Species. 

Journal of 

Biological 

Education, 

47(4) ss. 232-

239. DOI: 

10.1080/0021

9266.2013.799

081 

 

Syftet var att ta reda 

på hur elever i södra 

Spanien tolkar 

begreppet population 

och art. 

 

Frågeställningar: Inga 

frågeställningar till 

studiens syfte.  

 

 

 

KVANTITATIV. 

 

Urval: 147 elever, 

99 elever var från 

en privat skola och 

48 elever från två 

offentliga skolor. 

Alla elever gick i 

årskurs 5 eller 6.  

 Forskarna 

undersökte den 

spanska läroplanen 

så att de frågor som 

ställdes via 

frågeformulär 

skulle stämma 

överens med 

elevernas ålder och 

kunskapsnivå. 

Formuläret bestod 

av fyra frågor med 

fyra olika 

svarsalternativ, där 

ett av 

svarsalternativen 

var det rätta. Den 

På fråga 1 

svarade de 

flesta 

eleverna att 

en individ 

endast är en 

person. 

  

På fråga 2 

ansåg de 

flesta 

eleverna att 

det var 

människor 

som bor på 

samma plats.  

 

På fråga 3 

svarade de 

flesta 

eleverna att 

det var 

någon typ av 

levande 

varelse så 

som djur och 

Arter. 

Egna 

erfarenheter. 

Samband. 

Population. 

Tekniska 

hjälpmedel. 

 

 

Nej. Anledningen 

till att eleverna 

svarade som 

de gjorde på 

fråga 2 kan 

vara på grund 

av att 

begreppet 

population 

oftast relateras 

till människor. 

 

Att vissa 

elever inte 

kunde förstå 

att växter 

tillhör 

ekosystemet 

kan bero på att 

de inte ”rör på 

sig” och därför 

inte är levande 

organismer- 

 

Naturrelaterad

e begrepp bör 



 

 

 

sista frågan krävde 

ett kortare svar.  

 

De frågor som 

ställdes var: 

1. Vad är en 

individ? 

2. Vad är 

population

? 

3. Vad är en 

art? 

4. Frågan 

handlade 

om hur en 

bok 

beskrev 

population 

där 

eleverna 

fick svara 

på 

påståenden 

och sätta 

dem i 

relation till 

om de 

tyckte att 

de kunde 

tillämpas 

på 

människor 

och varför 

de i så fall 

svarade ja.  

 

Alla frågor var 

relaterade till 

individ, befolkning 

och artbegrepp.  

 

 

bakterier 

osv. Ett fåtal 

elever 

svarade att 

det var en 

typ av 

”människora

s”.  

 

Under sista 

frågan kunde 

eleverna inte 

riktigt 

koppla 

människan 

till övriga 

levande 

varelser, att 

ekosystemet 

bestod av 

djur och 

växter men 

inte 

människor. 

Vissa elever 

kunde inte 

förstå att 

växter tillhör 

ekosystemet. 

 

 

introduceras 

tidigare i 

skolåldern för 

att utveckla 

och förbättra 

undervisninge

n och 

lärandeprocess

en för att får 

förståelse för 

vad som ingår 

i begreppen. 

Det bidrar till 

att eleverna 

blir bättre 

förberedda i 

tänket kring 

miljön och 

kring 

biologisk 

mångfald.  

 

Lärande 

genom egna 

erfarenheter 

bör utnyttjas 

genom att 

utöva 

aktiviteter där 

den närmsta 

miljön 

används. 

Exkursioner, 

skolgården 

och att ta kort 

på olika arter 

för att jämföra 

dem är något 

att ha i åtanke. 

Spel, filmer 

och IKT mm i 

samband med 

ovanstående 

kan förbättra 

inlärningen 

och ge 

motivation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lindemann-

Matthies, P. 

(2002). The 

Influence of 

an Educational 

Program on 

Children's 

Perception of 

Biodiversity. 

Journal of 

Environmental 

Education, 

33(2), ss. 22-

31. 

Syftet var att 

undersöka om barns 

vardagliga 

uppfattningar om 

arter och mångfald 

påverkas av att ha 

deltagit i ett 

utbildningsprogram 

som handlar om 

naturen på väg till 

skolan. 

 

Frågeställningar: 

1. Har 

utbildningen 

ökat 

schweiziska 

barns 

uppfattning 

om arter? 

Om så är 

fallet, vilka 

ytterligare 

arter märkte 

barnen? 

2. Möjliggjorde 

utbildningsp

rogrammet 

att barnen 

lärde sig 

arter de 

tidigare inte 

kände till? 

3. Var 

resultatet i 

utbildningsp

rogrammet 

relaterat till 

hur mycket 

tid som lades 

ner på 

utbildningsp

rogrammet? 

4. Har barnens 

ålder och 

kön påverkat 

programmets 

resultat? 

KVANTITATIV. 

 

Urval: Ca 4000 

elever i Schweiz 

var av 

kontrollgrupper på 

166 klasser och 

testgrupp på 82 

klasser. Barnens 

ålder var 8-16 år 

(medel 10 år). 

 

Utbildningsprogra

mmet utfördes 

våren-sommaren år 

1995. 

 

Frågeformulär 

skickades ut med 

för och 

efterkunskapsfrågor 

till 14000 elever 

(525 klasser). 38 % 

svarade på 

förkunskapstestet. 

31 % svarade på 

efterkunskapstestet. 

 

Kontrollgrupperna 

deltog i 

utbildningsprogram

met mellan 1-60 

timmar (17 tim. i 

genomsnitt) plus att 

lärarna fick ett 

frågeformulär där 

de svarade på 

frågor om 

aktiviteter/tid. 

 

Testgruppen 

genomgick inte 

något 

utbildningsprogram 

och lärarna fick 

inget frågeformulär.  

Lärares 

engagemang 

belönades 

eftersom 

deltagande i 

utbildningsp

rogrammet 

ökade 

barnens 

uppfattning 

om arter och 

mångfalden 

av dem, det 

vill säga att 

de noterade 

fler arter.  

Ökningen 

var 

dessutom 

högre desto 

fler timmar 

som lagt ner.  

 

Ökningen av 

kunskaper 

var 

densamma 

för flickor 

och pojkar, 

men 

flickorna 

hade högre 

kunskap från 

början och 

även efter 

utbildningsp

rogrammet.  

 

Det mest 

intressanta 

var djur, 

särskilt i 

unga åldrar 

men 

intresset för 

djur och 

växter 

försvinner 

med åldern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utbildningspr

ogram. 

Uppfattningar 

om 

arter.  

Ålder. 

Kön. 

Lärarens 

engagemang.  

Växter och 

djur. 

Författaren 

påvisade att 

det var 

omöjligt att se 

vilka specifika 

aktiviteter i 

utbildningspro

grammet som 

lett fram till de 

positiva 

effekterna på 

artuppfattning 

hos barnen. 

Därför borde 

framtida 

forskning 

fokusera på 

vilka typer av 

aktiviteter som 

leder fram till 

förbättrad 

artuppfattning, 

genom 

striktare 

kontroller av 

lärarna. 

Med hjälp av 

stimulerande 

utbildningspro

gram kan barn 

bli mer 

intresserade 

och få en 

bättre 

uppfattning 

om växt och 

djurarter. 

 

Studiens 

positiva 

resultat kan ha 

varit på grund 

av att den 

genomfördes 

vår-sommar. 

Men också för 

att lärare med 

särskilt 

naturintresse 

engagerade 

sina elever 

mer. 

 

Studien var 

inte 

slumpmässig 

utan 

utskickade till 

specifika 

skolor. Det 

kan vara så att 

lärare med 

särskilt 

naturintresse 

gjorde så att 

det var deras 

elever som 

deltog i 

studien. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lindemann-

Matthies, P., 

Constantinou, 

C., Lehnert, 

H., Nagel, U., 

Raper, G. & 

Kadji-Beltran, 

C. (2011). 

Confidence 

and Perceived 

Competence 

of Preservice 

Teachers to 

Implement 

Biodiversity 

Education in 

Primary 

Schools--Four 

Comparative 

Case Studies 

from Europe. 

International 

Journal of 

Science 

Education, 

33(16), ss. 

2247-2273. 

DOI: 

10.1080/0950

0693.2010.547

534 

 

Syftet var att 

undersöka 

grundskolelärarstuden

ters förtroende och 

uppfattade kompetens 

för att undervisa i 

biodiversitet i skolan. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur 

välbekanta 

är 

lärarstudente

r med 

termen 

biodiversitet 

och varifrån 

får de sin 

information 

(inledande 

lärarutbildni

ng, andra 

källor)? 

2. Hur säkra 

känner de 

sig på att 

genomföra 

vissa 

utomhusakti

viteter i 

skolan? 

3. Hur ofta har 

de möjlighet 

att delta i 

biodiversitet

sutbildning? 

4. Hur nöjda är 

de med sin 

lärarförutbil

dning och 

hur 

kompetenta 

känner de 

sig för att 

förmedla 

vetenskaplig

a och icke-

vetenskaplig

a samt 

instrumentell

a aspekter av 

biologisk 

mångfald i 

skolan? 

5. Känner sig 

grundlärarst

udenter 

tillräckligt 

kompetenta 

och säkra för 

KVANTITATIV. 

 

Urval: 680 

lärarstudenter. 210 i 

Cypern, 330 i 

Schweiz, 73 i 

Storbritannien och 

67 i Tyskland. 

Lärarstudenterna 

gick andra eller 

tredje året på 

utbildningen. 

 

De fick ett 

frågeformulär där 

de skulle svara på 

fem frågor som 

syftar till studiens 

fem 

frågeställningar.  

 

 

 

Cirka en 

fjärdedel av 

lärarstudente

rna hade 

aldrig hört 

talas om 

termen. De 

brittiska 

deltagarna 

kände sig 

mer bekanta 

med termen 

än de andra 

deltagarna. 

Sammantage

t var 

utbildningen 

den 

viktigaste 

informations

källan för 

studenterna 

men tryckta 

och 

elektroniska 

medier 

ansågs också 

viktiga av 

britterna. 

 

Deltagarna 

kände sig 

ganska säkra 

på att 

tillämpa 

vissa 

utomhusakti

viteter i 

skolan. De 

kände sig 

mest 

självsäkra på 

att hålla 

skolplatsen 

ren och att 

undersöka 

organismer i 

skolans 

närområde 

med hjälp av 

sinnen. 

Deltagarnas 

självuppskatt

ade 

kunskaper 

om vilda 

växter och 

djur var 

ganska 

begränsade. 

Informationsk

ällor. 

Praktiskt 

görande. 

Utomhusaktivi

teter. 

Utomhusunder

visning. 

  

Ja, författarna 

uttrycker att 

det finns 

behov av att 

ytterligare 

undersöka 

förhållandet 

mellan 

självkänsla, 

upplevd 

kompetens 

och den 

verkliga 

undervisninge

n där de följer 

lärarstudenter 

från början till 

slut i 

utbildningen 

men även i 

början av 

deras arbete.  

Lärarutbildnin

garna var en 

viktig 

informationsk

älla om 

biologisk 

mångfald men 

de 

utbildningar 

som 

tillhandahölls 

var knappast 

tillräckliga. 

 

Att vissa 

studenter var 

obekanta med 

termen kan 

bero på att 

allmänheten, 

gymnasieeleve

r och 

lärarstudenter 

i 

naturvetenska

p har lite 

kunskaper om 

biologisk 

mångfald, dess 

förlust och 

bevarande. 

Därför bör inte 

lärarutbildare 

förvänta sig att 

studenter 

redan har 

dessa 

kunskaper.  

  

En balans 

mellan praktik 

och teori 

behövs för att 

utbildningen 

ska bli mer 

effektiv så att 

lärarstudenter 

blir med 

förberedda i 

deras 

yrkesroll.  

 

 



 

 

 

att utbilda i 

biologisk 

mångfald i 

relation till 

deras 

lärarutbildni

ng, 

erfarenheter 

från 

gymnasiet 

och 

personliga 

expertis? 

 

 

 

De 

lärarstudente

r som 

åtminstone 

hade haft 

utomhusakti

viteter två 

gånger om 

året under 

gymnasiet 

kände sig 

mer säkra.  

 

De deltagare 

som redan 

deltagit i 

moduler som 

var relevanta 

för 

biodiversitet

sutbildning 

ansåg att de 

bara var 

måttligt 

nöjda med 

sin 

utbildning. 

De kände sig 

också minst 

säkra på att 

lära ut frågor 

om 

biologiska 

mångfald 

och 

organisera 

miljöfrågor. 

Att 

genomföra 

aktiviteter i 

naturen var 

det som de 

kände sig 

mest säkra 

på.  

 

Palmberg, I. 

(2012). 

Artkunskap 

och intresse 

för arter hos 

blivande lärare 

för 

grundskolan.  

Nordina: 

Nordic Studies 

in Science 

Education, 

8(3), ss. 244- 

Syftet var att 

analysera blivande 

lärares kunskapsnivå i 

och inställning till 

artkunskap samt de 

faktorer som påverkat 

dessa. 

 

Frågeställningar: 

1. Har blivande 

lärare 

kunskap om 

de vanligaste 

lokala 

KVANTITATIV 

OCH 

KVALITATIV. 

 

Urval: 335 

lärarstudenter. 29 

av studenterna var 

ämneslärarstudenter 

i biologi, 142 var 

klasslärarstudenter i 

årskurs 2-5, 164 var 

klasslärarstudenter i 

årskurs 1. Övriga 

deltagare fungerade 

Ämneslärars

tudenterna 

hade bättre 

kunskap om 

arter än 

klasslärarstu

denterna. 

Medelpoäng

en var högre 

hos 

klasslärarstu

denterna än 

elever i 

Kön. 

Artkunskap. 

Lärandemiljö. 

Intresse. 

”Hands on”  

aktiviteter. 

Fältarbete 

Sinnen. 

Närmiljö. 

Skolmiljö. 

Nej. Vissa 

lärarstudenter 

och elever 

kunde inte se 

någon nytta 

med 

artkunskap 

och de hade 

inte förstått 

arternas roll i 

naturen.  

 

Lärarstudenter 

som var 



 

 

 

257. 

 

växterna och 

djuren på 

artnivå? 

2. Finns det 

skillnader i 

nivå av 

artkunskap 

mellan 

blivande 

klasslärare 

och 

ämneslärare 

i biologi, 

mellan 

blivande 

klasslärare 

och elever, 

mellan 

blivande 

klasslärare 

och övriga 

vuxna samt 

mellan 

blivande 

klasslärare 

som testats 

strax efter ett 

år efter 

respektive 

tre år efter 

att de haft 

artkunskap 

inom 

biologikurse

n vid 

lärarutbildni

ngen?  

3. Finns det 

könsskillnad

er i 

artkunskap 

och intresse 

för arter? 

4. Vilka 

faktorer 

påverkar 

blivande 

lärares 

inställning 

till och nivå 

i 

artkunskap? 

 

 

som 

referensgrupper 

vilka var 38 övriga 

vuxna och 118 

elever i årskurs 7 

och 9.  

Deltagarna fick 

göra ett test där de 

fick svara på 

bakgrundsfrågor, 

svara på hur ofta de 

rör sig i 

naturområden, vilka 

deras tre största 

intresseområden i 

naturen är, vilka tre 

organismgrupper de 

är intresserade av, 

samt namnge arter. 

 

De fem 

klasslärarstudenter 

som fått mest poäng 

på 

artkunskapsdelen 

samt alla 

ämneslärare valdes 

till en intervju i 

syfte att få reda på 

deras uppfattning 

av vilka faktorer 

som påverkar deras 

inlärning av arter 

samt vad 

artkunskap betyder 

för dem 

personligen.  

 

 

 

årskurs 7 

och 9. 

Kunskapen 

om arter var 

högre 

närmre den 

obligatoriska 

kursen i 

biologi för 

klasslärarstu

denterna 

men 

minskade ju 

längre tiden 

gick.  

 

Poängfördel

ningen hos 

klassrumslär

arstudentera 

och övriga 

vuxna visade 

vissa 

likheter men 

medeltalet 

för de övriga 

vuxna var en 

bråkdel 

högre. 

 

Kvinnorna 

hade högre 

poäng än 

männen i 

allmänhet.  

 

De som 

vistades mer 

i naturen, 

hade intresse 

för 

organismgru

pper, samt 

hade 

specialintres

se för 

biotoper (ex 

sjöar, skog) 

fick mer 

poäng än 

övriga.  

 

Fritidsintress

e som 

exempelvis 

att plocka 

svamp 

påverkade 

hur de kunde 

positivt 

inställda 

argumenterade 

för 

artkunskapens 

betydelse i all 

biologisk 

kunskap och i 

samband med 

eventuella 

förändring i 

naturen. De 

nämnde också 

att artkunskap 

tillhör 

allmänbildnin

g samt att det 

bidrar till 

uppskattning 

av den egna 

närmiljön. 

 

Det är viktigt 

att lärare har 

kunskap om 

arter och att 

undervisning 

blir praktisk 

och 

intresseväckan

de för elever, 

gärna i form 

av 

exkursioner, 

(gäller både 

unga elever 

såsom 

lärarstudenter)

, detta för att 

uppskatta sin 

närmiljö, få en 

medvetenhet 

för att bland 

annat skydda 

miljön. 

 

Tekniska 

hjälpmedel i 

undervisninge

n kan också 

gynna 

artinlärningen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

identifiera 

arter. 

 

Palmberg, I., 

Berg, I., 

Jeronen, E., 

Kärkkäinen, 

S., Norrgård-

Sillanpää, P., 

Persson, C., 

Vilkonis, R. & 

Yli-Panula, E. 

(2015). 

Nordic-Baltic 

Student 

Teachers' 

Identification 

of and Interest 

in Plant and 

Animal 

Species: The 

Importance of 

Species 

Identification 

and 

Biodiversity 

for 

Sustainable 

Development. 

Journal of 

Science 

Teacher 

Education, 

26(6), ss. 549-

571. DOI: 

10.1007/s1097

2-015-9438-z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka hur väl 

lärarstudenter kan 

identifiera vanliga 

lokala arter och 

intresse för och idéer 

om artidentifiering. 

Ta reda på deras 

uppfattning om vikten 

av artidentifiering 

samt biologisk 

mångfald för en 

hållbar utveckling. 

 

Frågeställningar: 

1. Vad är nivån 

på 

lärarstudente

rnas 

identifiering 

av och 

intresse för 

arter i 

Norden/Balti

kum? 

2. Vilken typ 

av 

undervisning

, studie och 

inlärningsme

tod samt 

material 

upplever 

lärarstudente

r som de 

mest 

effektiva när 

man studerar 

växter och 

djur?  

3. Hur 

identifierar 

lärarstudente

r arter? 

4. Vilka typer 

av argument 

har 

lärarstudente

rna för eller 

mot 

betydelsen 

av 

artidentifieri

ng i 

allmänhet, 

betydelsen 

av 

KVANTITATIV 

OCH 

KVALITATIV. 

 

Urval: 456 

lärarstudenter från 

Litauen, Sverige, 

Finland och Norge. 

83 % var kvinnor 

och medelåldern 

var 25 år. 

Deltagarna var allt 

från landsbygd till 

storstad.  

 

Först svarade 

lärarstudenterna på 

frågor om deras 

intresse för och 

idéer om arter samt 

biologisk mångfald 

och hållbar 

utveckling för att 

forskargruppen 

skulle skapa sig en 

holistisk syn. 

 

Sedan fick 

lärarstudenterna ett 

frågeformulär som 

hade tre delar, 

vilket innehöll 

demokratiska 

frågor, 

artidentifieringspro

v samt 13 ingående 

frågor om åsikter, 

metoder och 

material för 

undervisning, 

identifiering av 

arter samt 

kopplingar till 

biologisk mångfald 

och hållbar 

utveckling.  

 

Lärarstudent

erna hade 

lågt 

kunnande 

om arter. 

 

De förslog 

praktiskt 

görande för 

bättre 

inlärning 

och de ansåg 

att 

artidentifieri

ng var 

viktigt för 

biologisk 

mångfald 

och hållbar 

utveckling.  

 

Tidigare 

forskning 

har inte 

kunnat 

påvisa 

vikten av 

artidentifieri

ng men det 

gjorde den 

här studien. 

 

Det finns ett 

behov av 

utbildning 

för 

lärarstudente

r och 

”praktiskt 

görande” i 

autentiska 

miljöer för 

att få 

förståelse 

kring 

biologisk 

mångfald 

och hållbar 

utveckling.  

 

Inga 

generella 

slutsatser 

från studien 

kan dras 

gällande 

studenterna 

Artidentifierin

g.   

Autentisk 

miljö. 

Praktiskt 

görande. 

Intresse. 

Informationsk

ällor. 

Utomhusunder

visning. 

Lärarens roll.  

Författarna 

påpekar att 

man skulle 

kunna ta reda 

på vilka 

faktorer som 

bestämmer 

eller 

förhindrar 

valet av mål 

för 

utomhusunder

visning. I 

vilken 

utsträckning 

lärares 

kunskaper och 

deras 

utbildning 

spelat för roll i 

jämförelse 

med deras 

intressen. 

Studenternas 

kunskapsnivå 

nådde inte den 

nivå som 

krävs av en 

professionell 

lärare. En 

lärare ska vara 

bekant med de 

vanligaste 

arterna i sin 

närmiljö och 

de som visas i 

skolböckerna. 

I diskussionen 

påvisas att 

artidentifikatio

n minskats hos 

människor. 

Kunskaper om 

arter och 

intresse för 

natur är det 

som främjar 

förståelse för 

biologisk 

mångfald, 

miljöproblem 

och hållbar 

utveckling. 60 

% av 

lärarstudentern

a påvisade att 

de har hög till 

mycket högt 

intresse för 

naturen, vilket 

bådar gott för 

framtiden.  

 

Det var 

omöjligt att 

dra några 

slutgiltiga 

slutsatser utan 

kompletterand

e intervjuer.  

 

Det tillhör 

allmänbildnin

gen att ha 

kunskaper om 

arter. 



 

 

 

 

 

 

 

artidentifieri

ng för 

hållbar 

utveckling 

och vikten 

av biologisk 

mångfald för 

en hållbar 

utveckling? 

 

från Norge 

och Litauen 

för att de var 

för få 

deltagare.  

 

Det är 

mycket 

arbete kvar 

för att göra 

utbildningen 

mer 

begriplig 

och 

intressant 

om arter och 

dess roll i 

ekologi och 

biologisk 

mångfald 

och deras 

roll i hållbar 

utveckling. 

 

Patrick, P. & 

Tunnicliffe, S. 

(2011). What 

plants and 

animals do 

early 

childhood and 

primary 

students 

name? Where 

do they see 

them? Journal 

of Science 

Education and 

Technology, 

20(5), ss. 630-

642. doi: 

10.1007/s1095

6-011-9290-7 

 

Syftet var att ta reda 

på om det är någon 

skillnad i barns 

kunskaper om 

organismer (växter 

och djur) beroende på 

vart barnen bor, men 

även om de det finns 

en kulturell eller 

pedagogisk skillnad 

vart man bor?  

 

Frågeställningar: 

1. Vilka växter 

och djur är 

barn bekanta 

med? 

1. Vilka djur 

märker barn 

i sin 

vardagliga 

miljö? 

2. Vilka är de 

platser där 

barn säger 

att de 

observerar 

växter och 

djur? 

3. Varifrån har 

barnen 

skaffat sig 

kunskaper 

om växter 

och djur?  

 

KVALITATIV.  

 

Urval: Totalt 108 

barn/elever. 36 var 

från USA och 72 

var från England. 

Åldrarna varierade 

mellan 4, 6, 8 och 

10 år. Nio barn i 

varje åldersgrupp 

blev utvalda av 

förskollärare och 

grundskollärare 

som hade mer än 

sju års erfarenhet. 

Det skulle vara 

jämnt fördelat 

utefter barnens 

förmågor vilka var 

lätt, mittemellan 

och svår. Även 

könsfördelningen 

skulle vara så jämn 

som möjligt.  

De engelska 

skolorna som var 

representerade var 

från norra London 

och i USA var 

skolorna från ett 

storstadsområde i 

centrala ”North 

Carolina”.  

 

Teoretiskt ramverk 

bygger på 

Namngivnin

g av växter 

var likartat i 

USA och 

England. 

Inhemska 

växter 

namngavs 

mer än 

exotiska av 

barn i 

England. 

Barn i USA 

nämnde 

odlade 

växter mer 

än exotiska.  

Ros och gräs 

nämndes 

oftast. 

Mossor 

nämndes 

inte alls av 

elever/barn i 

USA men av 

några i 

England.  

Trädgården 

nämndes 

mest och 

skolan kom 

på 4-5 plats.  

Möjligheten 

till att kunna 

namnge 

växter och 

Tidig 

barndom. 

Organismer. 

Kulturella 

skillnader.   

”Hands on” 

aktiviteter. 

Sinnen. 

Utomhusunder

visning.  

Djur och 

växter. 

 

 

 

Nej. Vissa 

skillnader som 

visades kan 

vara kulturellt 

kopplade då 

exempelvis 

lokalsamhället 

kan påverka 

vad barn vet 

om växter och 

djur. 

 

De djur som 

blev angivna 

mest var mus, 

hund och katt, 

men det 

behöver inte 

nödvändigtvis 

betyda att 

eleverna är 

mest 

intresserade av 

de djuren, utan 

det kan vara 

på grund av att 

de oftast ser 

dem i 

lokalområdet. 

 

Eftersom 

barnen och 

eleverna 

redogör för att 

de lär sig om 

organismer i 



 

 

 

 

 

 

nationella 

vetenskapliga 

standarder i USA 

och i England 

bygger den på 

nationella 

läroplanen. 

 

Barnen och 

eleverna fick svara 

på fem frågor om 

växter och djur i en 

intervju efter 

förutbestämda 

frågor. Dessa frågor 

är så kallade tre-

lagers 

intervjufrågor. Det 

första lagret är där 

de fritt får tänka 

kring vilka 

organismer de 

känner till. Det 

andra lagret är var 

de såg organismen 

och det tredje lagret 

är mer att de ska 

identifiera en 

organism i en 

specifik livsmiljö.  

 

Intervjutekniken 

användes för att se 

om de hade en 

djupare förståelse 

och inte bara 

upprepar ett namn 

på en organism de 

hört. I USA gjordes 

Intervjuerna om 

djur och växter på 

olika dagar men 

med samma barn. I 

England var det 

olika barn/elever 

som svarade på 

frågor om djur och 

växter. De 

intervjuades på en 

lugn plats i skolan.  

 

Svaren 

kategoriserades och 

kodades samt 

placerades in i en 

tabell. Om ett barn 

svarade att de inte 

visste, kodades de 

inte alls.  

 

kunna 

placera dem 

i en livsmiljö 

ökade med 

åldern. 

 

Barn och 

elever i 

England 

nämnde 

exotiska djur 

mer än 

inhemska 

medan de i 

USA oftast 

nämnde 

inhemska 

djur. 8-

åringarna 

var de som 

kunde 

namnge flest 

djur i båda 

länderna. 

Antalet 

husdjur som 

nämndes var 

också lika i 

båda 

länderna. 

Till skillnad 

från 8-

åringarna 

kunde 10-

åringarna 

förklara mer 

kring djuren, 

deras 

livsmiljö och 

egenskaper. 

  

Engelska 

och 

amerikanska 

barn lär sig 

om djur och 

växter i sin 

vardag. 

Barns 

informella 

observatione

r och 

interaktioner 

på 

”hemmaplan

” utger en 

del av deras 

verkliga 

kunskap om 

sin vardag är 

det viktigt att 

föräldrarna 

blir 

involverade i 

undervisninge

n av växter 

och djur.    

 

Den bristande 

kopplingen 

mellan 

livsmedel och 

djur kan bero 

på att man inte 

lever på gårdar 

i samma 

utsträckning 

längre.  

 

Det viktiga när 

man 

undervisar om 

växter är 

”hands on” 

aktiviteter. 

Lärarna bör ta 

med växter 

och djur in i 

klassrummet 

för att 

undervisninge

n ska bli 

värdefull och 

effektiv för 

eleverna men 

också för att få 

möjlighet till 

att integreras 

med 

organismerna 

och kunna 

ställa frågor.  

  



 

 

 

biologiska 

fenomen. 

Barns och 

elevers 

tidigare 

erfarenheter, 

så som att 

plantera med 

familjen gav 

dem mer 

kunskap om 

växter.  

 

Lokala djur 

var något 

som de var 

mer 

intresserade 

av jämfört 

med 

internationel

la djur. De 

mest 

angivna 

djuren var 

mus, hund 

och katt. 

Boskapsdjur 

nämndes 

minst av alla 

djur. 

Kopplingen 

mellan 

boskapsdjur 

och 

livsmedel 

var inte 

tydlig.  

 

Kunskaper 

om växter 

ökade med 

ålder i båda 

länderna 

förutom i 

ålderskatego

rin 4-6 år i 

England. 

 

 
  



 

 

 

BILAGA 2 
 

Artikel Finns 

tydliga 

frågeställni

ngar? 

Ja/nej 

Tydliggör 

författarna 

svar på 

frågeställni

ngarna?  

Definier

as 

väsentli

ga 

begrepp

? Ja/nej 

Ges 

tydlig 

teoretis

k 

bakgru

nd? 

Ja/nej 

Kvanti

tativ 

eller 

kvalita

tiv 

metod 

eller 

båda? 

Är 

resultat

en 

testade 

statistis

kt?  

Diskuteras 

svagheter 

eventuella 

felkällor? 

Ja/nej 

Antal 

refere

nser? 

Hur många 

av 

referensern

a är peer 

reviewed 

artiklar i 

tidskrifter? 

Hur 

många 

citeringar 

har 

artikeln? 

Caiman, C. & 

Lundegård, I. 

(2015). Barns 

meningsskapa

nde i ett 

projekt om 

biologisk 

mångfald och 

ekologi. 

Nordina: 

Nordic Studies 

in Science 

Education, 

11(1), ss. 73-

87. 

 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Pragma

tiskt 

perspe

ktiv. 

Kvalit

ativ. 

- Ja. 60. 26. 2. 

Helldén, G. & 

Helldén, S. 

(2008). 

Students’ 

early 

experiences of 

biodiversity 

and education 

for a 

sustainable 

future. 

Nordina: 

Nordic Studies 

in Science 

Education, 

4(2), ss. 123-

131. 

 

Nej. - Ja. Ja. 

Ausub

els 

teori. 

Kvalit

ativ. 

- Nej. 14. 6. 23. 

Jesus-

Leibovitz, L., 

Faria, C., 

Baioa, A.M. & 

Borges, R. 

(2017). 

Exploring 

Marine 

Biodiversity 

through 

Inquiry with 

Primary 

School 

Students: A 

Successful 

Nej. - Nej. Ja. Kvanti

tiv och 

kvalita

tiv. 

- Ja. 46. 23. 0. 



 

 

 

Journey?. 

Education 3-

13, 45(4), ss. 

437-449. DOI: 

10.1080/0300

4279.2015.110

7612 

 

Jiménez-

Tejada, M., 

Sánchez-

Monsalve, C. 

& González-

García, F. 

(2013). How 

Spanish 

Primary 

School 

Students 

Interpret the 

Concepts of 

Population 

and Species. 

Journal of 

Biological 

Education, 

47(4), ss. 232-

239. DOI: 

10.1080/0021

9266.2013.799

081 

 

Nej. - Ja. Nej. Kvanti

tativ. 

Ja. Ja. 37. 17. 6. 

Lindemann-

Matthies, P. 

(2002). The 

Influence of 

an Educational 

Program on 

Children's 

Perception of 

Biodiversity. 

Journal of 

Environmental 

Education, 

33(2), ss. 22-

31. 

 

Ja. Ja. Nej. Nej. Kvanti

tativ. 

Ja. Ja. 59. 31. 148. 

Lindemann-

Matthies, P., 

Constantinou, 

C., Lehnert, 

H., Nagel, U., 

Raper, G. & 

Kadji-Beltran, 

C. (2011). 

Confidence 

and Perceived 

Competence 

of Preservice 

Teachers to 

Ja. Ja. Ja. Nej. Kvanti

tativ. 

Ja. Ja. 73. 52. 23. 



 

 

 

Implement 

Biodiversity 

Education in 

Primary 

Schools--Four 

Comparative 

Case Studies 

from Europe. 

International 

Journal of 

Science 

Education, 

33(16), ss. 

2247-2273. 

DOI: 

10.1080/0950

0693.2010.547

534 

 

Palmberg, I. 

(2012). 

Artkunskap 

och intresse 

för arter hos 

blivande lärare 

för 

grundskolan.  

Nordina: 

Nordic Studies 

in Science 

Education, 

8(3), ss. 244-

257. 

 

Ja. Ja. Ja. Nej. Kvanti

tativ 

och 

kvalita

tiv. 

Ja. Nej. 39. 17. 7. 

Palmberg, I., 

Berg, I., 

Jeronen, E., 

Kärkkäinen, 

S., Norrgård-

Sillanpää, P., 

Persson, C., 

Vilkonis, R. & 

Yli-Panula, E. 

(2015). 

Nordic-Baltic 

Student 

Teachers' 

Identification 

of and Interest 

in Plant and 

Animal 

Species: The 

Importance of 

Species 

Identification 

and 

Biodiversity 

for 

Sustainable 

Development. 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Holisti

skt 

perspe

ktiv. 

Kvanti

tativ 

och 

kvalita

tiv. 

Ja. Ja. 73. 60. 7. 



 

 

 

Journal of 

Science 

Teacher 

Education, 

26(6), ss. 549-

571. DOI: 

10.1007/s1097

2-015-9438-z 

 

Patrick, P. & 

Tunnicliffe, S. 

(2011). What 

plants and 

animals do 

early 

childhood and 

primary 

students 

name? Where 

do they see 

them? Journal 

of Science 

Education and 

Technology, 

20(5), ss. 630-

642. doi: 

10.1007/s1095

6-011-9290-7 

 

Ja. Ja. Ja. Ja. Kvalit

ativ. 

- Ja. 105. 69. 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

BILAGA 3 
 

Praktiskt görande i olika miljöer  

Caiman och Lundegård 2015; ”göra” naturvetenskap, meningsfullt lärande 

Helldén och Helldén 2008; miljö, meningsfullt lärande 

Jesus-Leibovitz, Faria, Baioa och Borges 2017; utanför skola arbete, fältarbete 

Lindemann-Matthies et al 2011; utomhusaktiviteter, utomhusundervisning 

Palmberg 2012; ”hands on”-aktiviteter, lärande miljö, fältarbete, sinnen, närmiljö, skolmiljö 

Palmberg et al 2015; autentisk miljö, utomhusundervisning 

Patrick och Tunnicliffe (2011); ”hands on”-aktiviteter, sinnen, utomhusundervisning 

Arter 

Caiman och Lundegård 2015; autentiska objekt, samband 

Helldén och Helldén 2008; organismer, begrepp 

Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia 2013; arter, population, samband 

Lindemann-Matthies 2002; uppfattning om arter, växter, djur 

Palmberg 2012; artkunskap 

Palmberg et al 2015; artidenfiering 

Patrick & Tunnicliffe 2011; djur, växter, organismer, kulturella skillnader 

Hjälpmedel  

Jesus-Leibovitz et al 2017; tankekarta, expertishjälp, vetenskaplig arbetsprocess 

Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia 2013; tekniska hjälpmedel 

Lindemann-Matthies 2002; utbildningsprogram 

Lindemann-Matthies et al 2011; informationskällor (lärarutbildningen och medier) 

Palmberg et al 2015; informationskällor (lärarutbildningen, skolan, familj och medier) 

Lärarens roll  

Caiman och Lundegård 2015; pedagogens stöd 

Lindemann-Matthies 2002; lärarens engagemang 

Palmberg et al 2015; lärarens roll 

Personliga faktorer  

Helldén och Helldén 2008; tidiga erfarenheter 

Jesus-Leibovitz et al 2017; tidiga erfarenheter, ålder 

Lindemann-Matthies 2002; ålder, kön 

Palmberg 2012; kön, intresse 

Palmberg et al 2015; intresse 

Patrick och Tunnicliffe 2011; tidig barndom 

Jiménez-Tejada, Sánchez-Monsalve och González-Garcia 2013; egna erfarenheter 
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