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Abstract  
Biologisk mångfald är idag ett högaktuellt ämne som dyker upp i många sammanhang. 

Förutom att det talas om det i media är det ett begrepp som ingår i kursplanen för 

kärnämnet naturkunskap A. Eftersom alla som går i årskurs 3 i gymnasiet har läst 

naturkunskap A finner vi det intressant att undersöka dessa elevers attityder till begreppet. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever kopplar samman det de hör om 

biologisk mångfald i t.ex. skola och media med sin vardag? Eventuella skillnader mellan kön 

och beroende på vilket program eleverna går är också av intresse. 

 
Undersökningen utfördes som en kvantitativ enkätundersökning där 114 gymnasieelever 

från 3 olika programtyper ingick. Det var elever från de naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga samt yrkesförberedande programmen.  

 

Resultatet visar att för väldigt många av eleverna betydde biologisk mångfald inte någonting 

i deras vardag. De som kopplade ihop begreppet minst med sin vardag var de elever som 

går ett yrkesförberedande program. Av de elever som svarade något på frågan om vad 

begreppet betyder för dem i deras vardag så svarar merparten att det betyder stor 

artrikedom. Andra svar berör ekosystem, framtiden samt människans beroende av 

mångfalden. De miljöer eleverna huvudsakligen hade kommit i kontakt med begreppet var i 

skolan och framför TV:n. 

 
Ämnesord:      
Biologisk mångfald, attityder, vardagsföreställningar. 
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1. Inledning 
Biologisk mångfald och kunskaper om naturens resurser har alltid utgjort en viktig del i 

människors liv. Vi människor samt andra organismer är beroende av en genetisk variation 

inom arter, mellan arter samt en variation av naturtyper. De senaste årtiondena har det skett en 

kraftig degradering av naturresurser både på land och i vatten. I samhället drivs diverse 

miljödebatter varav vissa handlar om just biologisk mångfald. Frågan är om elever lär sig 

tillräckligt mycket i skolan för att kunna delta i dessa debatter. För att kunna delta i en 

samhällsdebatt krävs onekligen viss kunskap kring det som debatteras, risken blir annars att 

debatten blir ensidig och att argumenten bygger på vardagsföreställningar istället för på 

vetenskapliga grunder. Kopplar elever samman det de hör om biologisk mångfald i t.ex. skola 

och media med sin vardag? Skulle det vara så att de inte gör denna koppling så hamnar 

eleverna i ett läge där det i en samhällsdebatt blir svårt att ta ställning utifrån vetenskapliga 

grunder.  Svein Sjøberg skriver i sin bok ”Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk 

ämnesdidaktik” från 2005 fyra argument om varför man bör läsa om naturvetenskap. I ett av 

argumenten betonas demokratin som en viktig del. Där skriver Sjøberg att ”naturvetenskaplig 

kunskap är viktig för initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin.” 

(s.163) I en demokrati förutsätts det att invånarna är självständiga och kan påverka sin egen 

livssituation. I vikiga beslut som tas i ett samhälle är naturvetenskapliga och etiska 

problemställningar sammanvävda. 

 

För att ta itu med problemet med degraderade naturresurser enades flertalet av världens 

länder, under ett internationellt toppmöte som hölls i Rio de Janeiro 1992, om Konventionen 

om Biologisk Mångfald (CBD). Målet med konventionen är att gemensamt försöka bevara en 

stor artrikedom och ”… hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvis fördelning av 

nyttan som uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser…” (SÖ 1993:77, artikel 1, s.7).       

De mål som Konventionen om Biologisk Mångfald innehåller ska dessutom bygga på den så 

kallade ekosystemansatsen (EA). Detta är en modell som integrerar de ekologiska, 

ekonomiska samt sociala systemen. Utgångspunkten är med andra ord en helhetssyn där det 

tas hänsyn till samtliga system (Naturvårdsverket, 2008a). 

Vid en uppföljande internationell konferens i Johannesburg år 2002 slogs det fast att det gick 

för långsamt med bevarandet av biologisk mångfald. Det togs då ett beslut att man senast år 

2010 kraftigt skall ha minskat förlusten av biologisk mångfald. För att nå upp till denna 

målsättning tog Sveriges riksdag i november 2005 ett beslut om ett 16:e miljömål Ett rikt 
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växt- och djurliv som landet ska sträva mot. Inom ramen för detta mål skall förlusten av 

biologisk mångfald bromsas, andelen hotade arter ska minska och det ska vara ett hållbart 

nyttjande av naturens resurser. De 16 miljömålen styr naturvårdsarbetet i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2008b). 

I nyheter möts vi ofta av frågor som berör biologisk mångfald, t.ex. då det pratas om ”hållbar 

utveckling” och ”Agenda 21”.  Detta visar på hur viktigt det är med biologisk mångfald i 

dagsläget och det medför att det är viktigt att eleverna förstår begreppet och kan koppla det de 

hör i skolan med verkligheten för att kunna delta i en samhällsdebatt som rör frågan. 

Biologisk mångfald omtalas år 2008 i ett flertal sammanhang, t.ex. så har 2008 utsetts till 

grodans år efter det att forskare varnat om att en tredjedel av världens grodor riskerar att 

försvinna, därför behövs en kraftinsatts för att hindra grodornas utrotning (Sjögren, 2008). Ett 

annat ställe där det tydligt syns att det läggs stor vikt på begreppet är i 2008 års vårbudget där 

regeringen lägger till 50 miljoner kronor i arbetet för att hejda förlusten av biologisk mångfald 

(Dagens Nyheter, 2008). 

 

Eftersom biologisk mångfald är ett högaktuellt ämne finner vi det intressant att undersöka 

elevers attityder kring begreppet och framförallt hur gymnasieelever kopplar ihop det de hör 

om biologisk mångfald i t.ex. skola och media med sin vardag. 

1.1 Bakgrund  

Elever förväntas ha någon uppfattning om vad begreppet biologisk mångfald innebär efter 

dels behandling i skolan i kärnämnet naturkunskap A och dels i media. Detta leder till tankar 

kring vad elever får för attityder till biologisk mångfald. Kopplar de ihop all information de 

tar del av till en helhetsbild? Blir begreppet biologisk mångfald i t.ex. skola och på TV något 

de tar med sig in i sitt vardagliga tänkande? Ser eleverna biologisk mångfald som något av 

vikt? Ser de begreppet i sitt faktiska sammanhang, nämligen hur beroende människan är av att 

det finns en viss biologisk mångfald? 

 

Om vi utgår från lärarens arbete (i gymnasieskolan) så är det att undervisa utifrån det som står 

i Lpf 94 samt gymnasieskolans kursplaner. Elever bör under sin skolgång utveckla en 

förståelse för det samspel som sker i miljön runt omkring och syftet med skolämnet biologi är 

bland annat att: 
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”… öka intresset för naturens mångfald och skönhet samt att utöka omsorg och respekt 

för det levande. Utbildningen syftar även till att ge sådana kunskaper som stimulerar till 

ett aktivt deltagande i samhällsdebatten utifrån ett biologiskt perspektiv. Däri ingår att 

fördjupa kunskapen om de evolutionära processer som ligger till grund för 

organismernas mångfald och släktskap liksom kunskapen om vad som krävs för en 

ekologisk hållbar utveckling.” (Skolverket, 2008a) 

 

Att elever får möjlighet att reflektera över sina erfarenheter bör vara en viktig del av lärarens 

sätt att undervisa då det är viktigt att försöka bygga lärandet på elevernas erfarenheter. 

Sjøberg (2005) menar att om ny kunskap ska konstrueras ”… måste den haka sig fast i det 

som redan byggts upp. Annars blir det ingen ’kognitiv struktur’, det blir i bästa fall fritt 

flytande och oavhängiga delar av faktakunskaper” (s.58). 

 

Eleverna måste med andra ord ges möjlighet att sätta in det nya de ska lära sig i ett redan känt 

sammanhang. Även i Lpf 94 står det om hur viktigt det är att eleverna får reflektera över sina 

tidigare erfarenheter och får möjlighet att använda sina tidigare kunskaper: 

 
”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 

Skolan skall ge eleverna överblick och sammanhang, vilket fodrar extra 

uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna skall få möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” (Lpf 94, s.6). 

 

Elever påverkas av alla sociala miljöer de befinner sig i och eftersom de tillbringar så mycket 

tid i skolan bör denna påverka deras kunskaper och attityder mycket. Förutom skolan så finns 

det ett flertal miljöer som kan tänkas påverka elevernas uppfattningar om begreppet biologisk 

mångfald, t.ex. hemmet, TV:n samt bland kompisar. Vygotskij med sitt sociokulturella 

perspektiv menar att ett barns (eller den lärande individens) utveckling sker i samspel med 

den omgivning barnet/individen befinner sig i. Han delar in det som en elev har möjlighet att 

lära sig inom en viss ram, som benämns ZPD (Zon of Proximal Development). På svenska 

brukar man benämna ZPD med närmaste utvecklingszonen. ZPD innebär det som eleven inte 

kan lära sig själv utan genom interaktion med andra människor. Beroende av vilken assistans 

de får kan barn antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå där barnet lär sig alltså av 

egen kraft, eller i en nivå över sin egen förmåga om de blir stimulerade av föräldrar, lärare 

eller någon mer kunnig person (Stensmo, 1994).  
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Om man utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan man se elevens tänkande och 

föreställningsvärldar som att de ”… är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och 

dess intellektuella och fysiska redskap” (Säljö, 2000, s.81). Språket spelar därför en viktig roll 

inom det sociokulturella perspektivet med tanke på att lärandet anses ske i interaktion med 

andra människor, d.v.s. lärarens språk spelar stor roll för vad eleverna faktiskt lär sig. Även 

om läraren pratar om biologisk mångfald kanske han/hon inte nämner det vid namn och då 

kanske elever inte heller gör denna koppling som är så naturlig för läraren.  

 

Språk är inte neutralt utan istället finns där en dynamik med värderingar och attityder som kan 

vara osynliga. Säljö (2000) menar att det finns någon ”… slags spänning mellan den 

generella lexikala betydelsen och den innebörd ord och uttryck ges i en konkret kommunikativ 

situation ” (s.87). Vad har detta med biologisk mångfald och elevers attityder kring begreppet 

att göra? Jo, om nu biologisk mångfald har en lexikal betydelse (vetenskaplig definition av 

ordet) och en annan betydelse då man pratar om begreppet i vardagen så uppstår onekligen 

vissa bekymmer för elever då det gäller begreppet. Tar eleverna till sig den vetenskapliga 

definitionen de förhoppningsvis får i skolan eller håller de fast vid vardagsspråkets förklaring 

av begreppet? Kan de sätta in begreppet i ett sammanhang utanför skolan? I Lpf 94 står det 

tydligt att skolan skall ge elever överblick och sammanhang och för att de ska kunna utveckla 

sin kunskap krävs just att de kan få in olika begrepp i ett speciellt sammanhang. Frågan är om 

skolan lyckas ge eleverna detta sammanhang då det gäller biologisk mångfald? 

 

Barn (och vuxna) har föreställningar om världen och de fenomen individen möter prövas i den 

verklighet individen lever i. Sjøberg (2005) menar att kunnande bildas och existerar genom 

levande och aktiva processer inom individen. Sinnesintrycken talar inte för sig själva; de 

tolkas mot bakgrund av de föreställningar som individen redan har. Dessa föreställningar 

förändras under inverkan av omvärlden, särskilt i samspel med andra människor. Därigenom 

utvecklas en människas tänkande. Elever bär med sig föreställningar om naturvetenskapliga 

fenomen från det vardagliga livet och en viss problematik uppstår ibland när individen träder 

in i klassrummet, då man använder ett vardagsspråk utanför klassrummet och ett vetenskapligt 

språk i klassrummet under de naturvetenskapliga lektionerna. Olika elever har olika 

föreställningar om fenomen och dessa föreställningar utformas i ett socialt sammanhang.  
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Föreställningar som elever bär med sig till klassrummet, enligt Sjøberg, är stabila och svåra 

att förändra. Som ovan nämndes uppstår friktion mellan elevernas vardagsföreställningar och 

de vetenskapliga idéer skolan ska förmedla.  
 

”Det som då händer är ofta att eleverna bemästrar situationen genom att etablera två 

parallella typer av förståelse, som inte förvirrar varandra. Skolans kunskap har sitt 

giltighetsområde, nämligen skolan och dess laborationer, prov och examina. Ute i den 

verkliga världen gäller fortfarande de intuitiva föreställningar som eleverna mödosamt 

har byggt upp genom åren och som stort sett fungerar bra. ” (Sjøberg, 2005, s.302) 

 

Utifrån detta frågar vi oss om biologisk mångfald betyder något för eleverna utanför skolans 

väggar, eller om begreppet bara ses som något de lär sig inför ett prov och sedan glömmer 

bort. Våra utgångspunkter då det gäller denna undersökning är framförallt Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet där lärande till stor del sker genom interaktion med andra 

människor. Läraren spelar en viktig roll dels då det gäller att motivera eleverna och dels då 

det gäller att skapa en miljö som gynnar elevernas lärande. Då det gäller biologisk mångfald 

och andra naturvetenskapliga begrepp har läraren stora möjligheter att påverka elevernas 

vardagsföreställningar. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever kopplar samman det de hör om 

biologisk mångfald i t.ex. skola och media med sin vardag? Eventuella skillnader mellan kön 

och beroende på vilket program eleverna går är också av intresse. Ett annat syfte med 

undersökningen är att ta reda på vad som kan ha påverkat elevernas uppfattningar kring 

begreppet. I detta innefattar vilka miljöer eleverna har hört talas om biologisk mångfald samt 

hur mycket begreppet har behandlats under lektionstid i gymnasiet. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Vad är biologisk mångfald 

Med biologisk mångfald menas den totala variationen av livsformer. Denna variation går att 

dela in i 3 underrubriker: 

● Genetisk variation inom arter, det vill säga att individerna inom en art ser olika ut och har 

olika anlag, t.ex. för ögonfärg.  

● Variation mellan arter, det vill säga att det finns många olika sorters arter men också 

samspelet dem emellan. 

● Variation av naturtyper och mellan ekosystem, t.ex. så ser ekosystemen väldigt olika ut i en 

granskog kontra en lövskog eller i havet kontra i en sjö (Naturvårdsverket, 2008c).  

 

I Rio de Janeiro 1992 arbetades det fram en konvention av Förenta Nationerna om biologisk 

mångfald (UN Convention on Biological Diversity, CBD). Förenta Nationerna valde då denna 

definition på biologisk mångfald:  

 

"… variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från 

bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska 

komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan 

arter och av ekosystem” (SÖ 1993:77, artikel 2, sid.9) 

 

Hållbart nyttjande, enligt konventionen, är bland annat ett led i försöken att undanröja 

miljöhot; där man hushåller med naturresurser på ett sätt så att den biologiska mångfalden inte 

minskas. I Brundlandtrapporten från Rio konferensen 1992 definieras hållbar utveckling ”som 

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredställa sina behov” (Alarik & Magnusson, 1994, s.12). 

 

Sverige är anslutet till Konventionen för biologisk mångfald och är förbundet att följa EU:s 

lagstiftning, policy och strategier. Det finns en omfattande svensk lagstiftning med 

anknytning till konventionen om biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2008d). År 1999 

trädde den så kallade miljöbalken i kraft, i denna samlades Sveriges dåvarande 16 miljölagar 

(Rubenson, 2002). 
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2.2 Varför är det så viktigt med biologisk mångfald? 

Det finns flera skäl till varför man bör skydda biologisk mångfald. Naturvårdsverket (2008c) 

menar att det vanligtvis är framförallt fyra anledningar som brukar nämnas: 

 

Försörjning och välstånd 

Människan är beroende av de biologiska resurserna och studier av naturen leder både till nya 

råvaror (mat, mediciner mm) och nya tekniska uppfinningar som gynnar oss. Inom 

läkemedelsindustrin och jordbruk t.ex. så är gener en otroligt viktig råvara vid tillämpning av 

bioteknik. Trots all högteknologi i dagens samhälle så är vi fortfarande beroende av växt- och 

djurriket – vår mat kommer ju fortfarande därifrån. 

 

Ekosystemtjänster 

Ekosystemen utför många tjänster som vi tar för givet och kanske inte alltid tänker på. Ett 

enkelt exempel är syret vi får tack vare växternas fotosyntes. Andra exempel är 

mikroorganismernas arbete med att frigöra näringsämnen samt deras nedbrytning av 

luftföroreningar. 
 
Estetiska värden 

Naturen inspirerar, ger sinnesro och främjar vår hälsa. Den avspeglas i både musik, litteratur 

och konst, vilket visar på dess förmåga att inspirera och att den ger ett visst kulturellt värde. 

 
Etiska och existentiella värde 

Den biologiska mångfalden är ett resultat av flera miljarder års evolution och många 

människor ställer sig frågande till varför vi skulle ha rätt att ändra naturens gång. Andra 

argument är varför vår generation skulle ha rätt att påverka och tömma naturresurser som 

kanske kommande generationer kommer att vara beroende av? Dessutom är människan själv 

en del av mångfalden och vad gör oss till den del i systemet som har rätt att styra och ställa? 

(Naturvårdsverket, 2008c)  

 

ArtDatabanken i Uppsala är det ställe i Sverige där man håller koll på vilka arter som finns i 

Sverige och vilka som är utrotningshotade. De arter som på något sätt är hotade hamnar på en 

så kallad rödlista. En art som hamnar på en rödlista är klassad som försvunnen, akut hotad, 

starkt hotad, sårbar eller missgynnad. Det finns omkring 58 000 arter i Sverige. Av dessa är  
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4 120 arter rödlistade och 258 av dem är försvunna från Sverige och 1 953 räknas som starkt 

eller akut hotade (Miljöportalen, 2008).  

 

Hur ska då alla arter kunna räddas? Måste alla arter räddas? Det finns vissa arter som kanske 

är viktigare att rädda än andra. Dessa kallas nyckelarter och är arter som spelar en extra stor 

roll i ett ekosystem. Slås en nyckelart ut så riskerar fler arter i systemet att slås ut. T.ex. så 

finns det växter som fungerar som nyckelarter åt fler än 30 djurarter (Stiftelsen Håll Sverige 

Rent, 1995).  

 

Som det ser ut med resurser för att rädda alla arter så är det idag en omöjlighet. Därför är det 

nödvändigt att hitta metoder som gör att det går att välja ut vilka som är viktigast att rädda. 

Kanske är det inte de mest hotade eller sällsynta arterna som är viktigast att rädda. Argument 

för att en art ska bevaras kan vara många. Det kan vara estetiska värden, unika egenskaper 

eller symboliska värden (t.ex. världsnaturfondens jättepanda). Det kan även vara rent etiska 

värden och då handlar det om ett ansvar inför kommande generationer eller att man anser att 

alla organismer har samma rätt att leva. En art kan också vara viktig för forskning kring 

förståelsen av hur världen fungerar och det kan idag vara omöjligt att avgöra vilka arter som 

kan bli viktiga att forska på i framtiden. Givetvis kan det även finnas rent ekonomiska värden 

och här spelar skogs- och jordbruk samt mediciner en stor roll. Ett annat argument är att vissa 

arter är viktigare än andra för att ett ekosystem ska fungera så bra som möjligt. Inom detta 

område finns det stora kunskapsluckor då det gäller vissa områden, t.ex. lägre djur, växter och 

svampar.  Utbredning, nationell eller global frekvens samt direkta hot om utrotning har varit 

starka argument de senaste decennierna, d.v.s. att om en art varit hotad i Sverige men varit 

utbredd på andra platser i världen så har den inte ansetts lika viktig att skydda som en art som 

bara finns i t.ex. Norden. Oavsett vilken anledning som väljs för att bevara en art så måste 

anledningarna vara ”generellt riktiga och biologiskt relevanta” (Hedenäs & Bisang, 2002, 

s.28). 

 

Uddenberg (1995) har gjort en omfattande studie, bestående av både enkäter och intervjuer, 

kring svenskars inställningar till naturen och miljön. Han skriver bland annat om att 

människor till stor del söker sig till naturen för själva naturupplevelserna. I intervjuerna 

Uddenberg gör så framkommer framförallt människans beroende av naturen samt hur viktigt 

estetiskt värde naturen har för människan. Flertalet i undersökning anser att naturen är vacker 

och att man finner ro där, men de flesta beger sig inte ut i naturen enbart för att njuta. Männen 
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verkar helst vilja förena själva naturupplevelsen med något, åtminstone skenbart nyttigt, så 

som fiske eller jakt. Kvinnorna legitimerar gärna sina naturupplevelser med t.ex. svamp- eller 

bärplockning. Så många som 94 % av de i Uddenbergs undersökning svarar att naturen får 

dem att känna sig avspända och harmoniska. 

2.3 Förändringar i den biologiska mångfalden 

Att den biologiska mångfalden förändras och att vissa arter försvinner är en naturlig 

förändring som alltid har pågått. Skillnaden nu är att förändringarna sker så snabbt. Alla arter 

behövs visserligen inte för att upprätthålla ett ekosystem, men det är svårt at att säga nu vilka 

arter eller gener som kan bli betydelsefulla i framtiden (Naturvårdsverket, 2008c). Att 

förändringarna går snabbare nu jämfört med tidigare beror delvis på mänsklig påverkan. I 

industriländer är det framförallt storskaliga jord- och skogsbruk som är orsaken till 

förändringarna, medan det i U-länderna framförallt beror på överbefolkning. Utsläpp av olika 

gaser leder till ett ändrat klimat som i sin tur leder till förändringar i den biologiska 

mångfalden. Andra orsaker är utsläpp av gifter, jakt och fiske samt störande friluftsliv 

(bioresurs, 2008). 

 

Det största hotet mot biologisk mångfald anses vara utplåning av habitat (boplatser). Ett känt 

exempel på detta är avverkningar av den tropiska regnskogen som agerar hem åt ett väldigt 

stort antal organismer (Andersson, 1998). 

2.4 Biologisk mångfald i skolan 

”Varför ska vi läsa om biologisk mångfald?” kan vara en fråga elever ställer till sin lärare. 

Som lärare finns det en läroplan samt kursplaner att förhålla sig till då lektioner skall planeras. 

Hur ser det ut i den svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och 

kursplanerna för ämnena biologi och naturkunskap?  

 

I Lpf 94 står det bland annat att skolan har ansvar för att eleverna lär sig se hur människan 

samspelar med omvärlden och efter avslutad gymnasieutbildning ska eleverna kunna ta 

ställning i olika frågor som rör värdegrunder.  
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Följande står under rubriken 2.1 Kunskaper: 
 

”Mål att uppnå: 

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat 

program eller sådant individuellt program som är förenat med yrkesutbildning under 

anställning, s.k. lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller gymnasial 

vuxenutbildning 

• har förmågan att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livfrågor och värderingsfrågor och 

• kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv” (s.10-11) 

 

I kursplanerna för de naturorienterade ämnena står följande: 

I ämnet biologi tas det upp att eleverna ska ha kunskap om ekosystem och t.ex. hur ens livsstil 

kan påverka både en själv och andra. Ämnet syftar även till att öka respekten för allt levande 

samt öka intresset för den mångfald som finns i naturen. 

 
”Utbildningen i ämnet biologi syftar till att bredda den naturvetenskapliga bildningen 

samt att ge kunskaper om livsstilens och miljöns betydelse för såväl den egna 

individens som för andra organismers livsvillkor. Ämnets roll är också att öka intresset 

för naturens mångfald och skönhet samt att utveckla omsorg och respekt för det 

levande.” (Skolverket, 2008a) 

 

Biologi A 

Efter avslutad kurs står det att eleverna ska: ”ha kunskap om struktur och 

dynamik hos ekosystem” (Skolverket, 2008b). 

 

Biologi B  

Här står det inga mål som har direkt med biologisk mångfald att göra (Skolverket, 

2008c). 

 

I ämnet naturkunskap handlar det mycket om att ge eleverna de kunskaper de behöver för att 

kunna ta ställning i olika frågor ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta gäller både i form 

av personliga val då det gäller livsstil samt deltagande i samhällsdebatter. 
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”Utbildningen i ämnet naturkunskap syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur 

ett naturvetenskapligt perspektiv. (…) Ämnets syfte är dessutom att ge 

naturvetenskapliga kunskaper för att kunna ta ställning i frågor som är viktiga för 

individ och samhälle som t.ex. genteknik, hållbar utveckling och energifrågor.” 

(Skolverket, 2008d) 

 

Naturkunskap A  

Efter avslutad kurs skall elever ”ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och 

dynamik samt betydelsen av biologisk mångfald” (Skolverket, 2008e). 

 

Naturkunskap B 

I denna kurs ingår inga mål som har direkt med biologisk mångfald att göra (Skolverket, 

2008f). 

 

Förutom att det står i Lpf 94 och i kursplaner, se ovanstående stycken, om varför man ska läsa 

om biologisk mångfald i skolan så är en annan viktig anledning att naturvetenskapen 

utvecklas hela tiden. Samma kunskap som ger oss en bättre framtid kan också utplåna oss. För 

att kunna påverka sin livssituation och ta vissa beslut gäller det att ha vissa baskunskaper 

inom naturvetenskapen för att kunna förstå den och för att man ska kunna skilja på bra och 

dåliga argument (Sjøberg, 2005). 

 

Det har gjorts en textanalytisk studie av biologisk mångfald i läroböcker som används under 

de naturorienterade lektionerna i grundskolans senare år. I denna undersökning kom de fram 

till att mellan 35-60 % av böckernas innehåll tillhör biologisk mångfald och 45-70 % av 

bilderna tillhör biologisk mångfald (Granqvist & Mordfjäll, 2007). Frågorna de utgick ifrån 

då de gjorde textanalysen var följande:  

– Förekommer begreppet biologisk mångfald i läroböckerna?  

– Hur definieras begreppet?  

– Hur definieras art enligt läroboken? 

– Hur definieras ekosystem enligt läroboken?  

– Varför ska den biologiska mångfalden bevaras enligt läroboken? 

– Hur många sidor har läroboken? Hur många av dessa sidor handlar om biologisk 

mångfald? 
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– Hur många bilder har läroboken? Hur många av dessa bilder tillhör biologisk 

mångfald?  

 

Utifrån dessa resultat går det att konstatera att en ganska stor del av samtliga läroböcker som 

används i grundskolans senare år tillhör den biologiska mångfalden. Detta innebär att eleverna 

bör ha någon slags uppfattning om begreppet biologisk mångfald redan då de kommer till 

gymnasiet från grundskolan. 

2.5 Attityder till naturvetenskapliga ämnen - tidigare forskning 

När det gäller elevers attityder till olika ämnen i skolan spelar läraren en relativt stor roll. 

Både Sjöberg (1997) och Hedin & Svensson (1997) diskuterar betydelsen av lärarens 

personliga egenskaper för elevernas intresse för och attityd till undervisningen. Lärarens 

entusiasm och ämneskunskaper anses vara viktiga, men även lärarens förmåga till empati för 

sina elever spelar roll.  

 

Gullbrand (2007) påvisar att det finns ett samband mellan intresse för naturvetenskapliga 

begrepp och naturvetenskap i vardagen. Intresset för naturvetenskapliga begrepp hos elever på 

det naturvetenskapliga programmet visar sig i denna undersökning vara högre jämfört med 

elever på andra program. Dessa elever visar sig även ha ett större intresse för naturvetenskap i 

vardagen. I enlighet med tidigare studier så framkom det att flickor var mer intresserade än 

pojkar av biologi. Det är inte bara biologi utan även hela naturvetenskapen som flickor verkar 

vara mer intresserade av jämfört med pojkar. Nedan följer sammandrag av två stora 

internationella forskningsprojekt (PISA och ROSE) som har gjorts om bl.a. elevers attityder 

och intressen kring naturvetenskap. 

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som 

genomförs inom OECD- (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

länderna. År 2006 deltog Sverige för tredje gången i denna undersökning. Genom olika prov 

och enkäter undersöker man femtonåriga elevers förmåga i och attityder till naturvetenskap, 

matematik och läsförståelse. Målet med projektet är att testa och utvärdera skolbarns 

prestationer runtomkring i världen.  Utifrån undersökningen kan man sammanfattningsvis 

säga att flickor i Sverige visar ett betydligt större intresse för naturvetenskap jämfört med 

pojkar (Skolverket, 2007).  
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ROSE, The Relevance of Science Education, är ett annan internationellt forskningsprojekt. 

Data samlades in från 35 länder, bl.a. Sverige. I projektet samlades empirisk data in från 

elever i olika länder och kulturer, och på så sätt inhämtades teorier och erfarenheter från 

forskare från dessa länder. På så sätt möjliggörs en debatt om skolans undervisning kring 

naturvetenskap och teknik så att den upplevs meningsfull och relevant av alla elever 

(Schreiner & Sjøberg, 2004). Målgruppen för ROSE- projektet är elever i 15- årsåldern och 

med projektet vill man undersöka elevernas erfarenheter, intressen, planer för framtiden samt 

attityder och uppfattningar till bl.a. naturvetenskap och miljöfrågor. Enligt Rose- projektet 

(Sjøberg, 2005) anser svenska ungdomar att naturvetenskap är viktig för samhället, men att 

eleverna inte är nöjda med lektionerna i naturvenskapliga ämnen de har fått i skolan. Typiska 

intressen för flickor och pojkar är att flickor visar ett större intresse inom områden som t.ex. 

ätstörningar, aborter och alternativa terapier (yoga, healing etc.). Pojkar visar, enligt ROSE- 

projektet, större intressen däremot i områden som t.ex. explosiva kemikalier, hur atombomben 

fungerar och hur det känns att vara tyngdlös i rymden (Sjøberg, 2005). En viss skillnad tycks 

alltså förekomma mellan könen. Sjøberg (2005) menar att för att väcka intresset för 

naturvetenskapliga ämnen hos både flickor och pojkar måste undervisningen kring dessa 

ämnen: 

 
        ”– betona den samhälleliga användningen av naturvetenskap och teknologi 

– gör dessa ämnen mindre abstrakta, teoretiska och rent intellektuella,  

– gör innehållet mer personorienterat, knyt det till människors behov och visa på olika 

värden av naturvetenskap och teknik”  

– visa de naturvetenskapliga ämnenas betydelse för det filosofiska tänkandet och vårt 

kultur” (Sjøberg, 2005, s. 377) 

 

Andersson (2001) sammanställde, på uppdrag av Skolverket, de senaste tjugo årens forskning 

om hur elever tänker kring naturvetenskapliga ämnen. När det gäller biologisk mångfald så 

redovisas här bland annat resultaten från en nationell utvärdering av skolan 1998 avseende 

läroplanernas mål (US98) där 86 % av gymnasieeleverna i åk 3 svarar ja på påståendet ”Arter 

av levande organismer dör i våra dagar ut i snabbare takt än någonsin under människans 

historia”. På påståendet ”Att bevara den biologiska mångfald vi har är nödvändigt för att inte 

livet på jorden ska dö ut” svarar 10 % av eleverna nej. Flertalet elever tycker med andra ord 

att alla arter är lika viktiga. Eleverna fick i undersökningen även besvara frågan ”Är det ett 

problem eller ej att arter dör ut?”  Majoriteten anser att det är ett problem eftersom arter 

ingår i ett sammanhang och argumenten är framförallt människocentrerade. 15 % menar att 
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det inte är så problematiskt. Att så många som 15 % svarar på detta sätt visar på viss brist på 

logik i svaren, mer rimligt hade varit att dessa 15 % även svarat nej på påståendet om 

nödvändigheten av att bevara den biologiska mångfald vi har idag (endast 10 % svarade 

detta). 

 

Många av svaren tyder på att eleverna tänker sig att det finns en speciell naturlig ordning som 

är skadlig att förändra. Detta benämner Andersson (2001) som ett exempel på vardagsekologi 

och hit hör uppfattningen om att varje art uppfyller ett syfte som är nödvändigt för att en 

större helhet skall fungera. Även Uddenberg (1995) skriver att de flesta menar att allt levande 

har en viss unik funktion. Vardagsekologi uppkommer genom användandet av ett 

vardagsspråk där biologisk mångfald ofta innebär detsamma som stor artrikedom och detta 

leder fram till de föreställningar många har om att alla arter är lika viktiga. 

 

I motsats till vad de flesta eleverna tror så är det inte nödvändigt att bevara den biologiska 

mångfald som finns just nu. Evolutionens historia är ett levande bevis på att livet gått vidare 

trots att många arter försvunnit efterhand. Andersson m.fl. (1998) menar att det möjligen går 

att förklara elevernas uppfattning genom att de gått på den gamla myten att ”… artrikedom 

hos ett ekologiskt system medför stabilitet…” (s.77). Om man tror på detta fullt ut så kan det 

leda till slutsatsen att om en art slås ut så rubbas denna stabilitet och ekosystemen blir så 

instabila att de faller sönder och förstörs.   

2.6 Problemprecisering 

Utifrån vetskapen om vad eleverna ska lära sig om biologisk mångfald enligt Lpf 94 och 

kursplaner samt hur svårt det kan vara att koppla ihop vetenskapliga begrepp med 

verkligheten och göra dem till sin egna så växer frågor kring elevernas attityder till begreppet. 

Forskningsfrågorna som kommer att behandlas är: 

 

1. Vad innebär begreppet biologisk mångfald för gymnasieelever i åk 3 i 

deras vardag? 

2. I vilka miljöer har eleverna främst hört talas om biologisk mångfald? 

3.  I vilken utsträckning tycker eleverna att de har fått undervisning om 

begreppet i skolan under gymnasietiden? 

4. Vad finns det för eventuella skillnader i attityder kring begreppet: a) 

mellan pojkar och flickor? b) beroende på vilket program eleverna går? 
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3. Empirisk del 

3.1 Val av metod 

För att kunna besvara de aktuella problempreciseringarna samt för att kunna generalisera 

resultaten valdes en kvantitativ metod (Patel & Davidson, 2003). Fördelen med att göra en 

kvantitativ undersökning var bland annat att undersökningen fick en större bredd, det vill säga 

fler personer kunde delta i undersökningen i förhållande till om det valts en kvalitativ metod, 

vilket medför en mer rättvist bild vid en generalisering av resultaten. För att på ett enkelt sätt 

kunna samla in svar från många elever valdes enkät som metod (Kvale, 1997). Utöver att 

många svar kunde samlas in under kort tid så är enkäter billiga att genomföra och svaren kan 

skrivas helt anonymt varvid eleven kan svara mer ärligt och inte styras av vad de tror att 

intervjuaren vill höra. Genom enkäter undviks den så kallade intervjuareffekten (Denscombe, 

2000). 

 

Nackdelen med att ha enkäter är att det kanske inte alltid finns ett svarsalternativ som 

stämmer in, detta togs det viss hänsyn till genom att på sista frågan låta eleverna svara fritt. 

Hur sanningsenligt har eleverna svarat? Detta är svårt att veta och kan vara en nackdel med 

enkätundersökning (Denscombe, 2000). Vid utdelning och insamling av enkäterna var vi 

närvarande, vilket gav eleverna möjlighet att ställa frågor. I samband med enkätutdelningen 

delades även ett följebrev (se bilaga 1) ut där bakgrunden till enkäten presenterades.  

 

Enkäterna delades ut under lektionstid, vilket bör gynna mer genomtänkta svar än om de 

delats ut i korridoren på raster. En annan fördel med att dela ut enkäter under lektionstid och 

att vi var närvarande var att resultaten samlades in omedelbart och kunde hanteras direkt. 

Dessutom blev det en nästintill hundraprocentig svarsfrekvens, kanske till skillnad från om 

enkäterna skickats ut till skolorna (Kvale, 1997). En eventuell nackdel med att dela ut 

enkäterna i en klassrumssituation skulle kunna vara att somliga elever försöker besvara 

enkäten på ett så ”korrekt” sätt som möjligt och inte vågar skriva helt ärliga svar. 

3.2 Val av intressenter 
Undersökningen gjordes på två gymnasieskolor i en kommun i Nordöstra Skåne. För att få tag 

i elever användes tidigare praktikplatser och några lärare där tillfrågades om det gick bra att få 

komma och störa några minuter på deras lektioner. De som fick svara på enkätfrågorna gick 

som tidigare nämnts i åk 3 på gymnasiet. Anledningen till att just denna grupp valdes ut var 
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att de hunnit läsa någon naturkunskapskurs samt eventuellt någon biologikurs och där 

förhoppningsvis kommit i kontakt med begreppet. Dessa grupper med elever har dessutom 

fått viss gemensam undervisning inom området till skillnad mot om elever i årskurs 1 med 

olika bakgrund valts ut. Dessutom är dessa elever snart på väg att lämna skolans värld och de 

kommer kanske inte så länge till att vara under påverkan av den miljön. En hel del elever 

återvänder inte till skolbänken igen och därför speglar de i åk 3 möjligen även den vuxne i 

samhället till viss del.  

 

En ytterligare sak som det togs hänsyn till var att få med elever som gick olika program i 

undersökningen för att se om det eventuellt kunde framkomma några skillnader dem emellan. 

Program som medvetet valdes ut var det naturvetenskapliga programmet, det 

samhällsvetenskapliga programmet samt några yrkesförberedande program. Något som också 

kunde vara av intresse var skillnader i svar mellan killar och tjejer och därför var målet att få 

in relativt lika många svar från respektive kön.  

 

Denna undersökning har tagit hänsyn till de yrkesetiska principerna som presenteras av 

Vetenskapsrådet i ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” (Vetenskapsrådet, 2008). I denna rapport finns det fyra allmänna huvudkrav som 

gäller inom forskning, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Under varje krav finns det ytterligare regler. En sammanfattning över 

dessa fyra krav följer här nedan. 

 

Informationskravet  

Eleverna informerades muntligt om att det var frivilligt att delta i enkätundersökningen som 

delades ut. Om deltagarna vid förmodan ville avbryta undersökningen hade de rätt till detta. 

 

Samtyckeskravet  

Att skicka hem brev till föräldrarna för att eleverna skulle få delta i undersökningen undveks 

genom att dela ut enkäter till gymnasieelever i åk 3 där samtliga var myndiga.  

 
”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär ).” 

(Vetenskapsrådet, 2008, sid. 9) 
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Konfidentialitetskravet 

Eleverna informerades om att tystnadsplikt råder och att enkäterna kommer att behandlas 

konfidentiellt dvs. ingen obehörig kommer att läsa dem. Denna information fick eleverna 

muntligt vid enkätutdelningen Enkäterna som delades ut var av anonym karaktär och detta gör 

det svårt att identifiera vem personen i fråga är. Skolorna där undersökningen gjordes 

namnges inte.  

 

Nyttjandekravet 

All information som har samlats in via enkäterna kommer endast att användas i 

forskningsändamål.  

3.3 Val av enkätfrågor 

Enkäten inleddes med en definition av begreppet biologisk mångfald, detta för att alla som 

svarade på enkäten skulle veta vad begreppet betyder. Därefter ställdes frågor med ett antal 

svarsalternativ dvs. frågor med bundna svar. Bakomliggande faktorer till tyckandet (så som 

intresse för natur, gymnasieprogram, kön m.m.) var av stort intresse. Detta eftersom det 

eventuellt kunde dyka upp resultat som gick att gruppera efter dessa faktorer. Frågor valdes ut 

som ansågs kunna besvara de aktuella forskningsfrågorna. En svårighet med utformningen av 

enkätfrågorna var att formulera svarsalternativ där det gick att förvänta sig spridda svar bland 

eleverna. Hade alla valt samma svarsalternativ på en fråga så hade inte frågan visat på någon 

bredd och därför inte varit så givande. 

 

Fördelen med att ha fasta frågor i en enkät, enligt Denscombe (2000), är att informationen 

som samlas in är enhetlig och den låter sig kvantifieras och jämföras. Frågorna är med andra 

ord lätta att bearbeta och även lätta att besvara. Nackdelarna dock är att de som svarar på 

enkäterna eventuellt inte tar sig tid att läsa igenom fråga ordentligt. Om man, som i detta fall, 

har fasta frågor tillåts respondenten inte att nyansera sina svar vilket kan vara frustrerande 

(Denscombe, 2000). Svaren blir eventuellt heller inte så genomtänkta som de kanske blivit i 

en intervjusituation (Kylén, 2004). 

 

Sista frågan i enkäten skrevs som en öppen fråga, detta för att låta eleverna tycka till fritt och 

ge dem möjlighet att skriva ett lite mer uttömmande svar om vad själva begreppet biologisk 
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mångfald innebär för dem. Denna sista fråga var av kvalitativ karaktär medan metoden 

fortfarande var kvantitativ (Denscombe, 2000).  

3.4 Bearbetning av resultat 
För att bearbeta de svar som samlats in efter enkätutdelningarna användes Excel. Svaren 

räknades om från antal elever till procent för att ge en mer lättöverskådlig bild av resultaten. 

Det valdes att göra två diagram per fråga, detta för att kunna redovisa eventuella skillnader 

mellan både flickor och pojkar samt beroende på vilket program eleverna gick. Sist 

bearbetades fråga 9 och för att kunna hantera denna fråga studerades elevsvaren och de 

delades in i 5 olika kategorier. Därefter gjordes det diagram med hjälp av Excel även på denna 

fråga. 
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4. Analys och resultat av enkäter 
Totalt samlades 114 enkäter (se bilaga 1) in. Av dem som besvarade enkäterna gick 47 elever 

på det samhällsvetenskapliga programmet, 41 elever på det naturvetenskapliga programmet 

samt 26 elever på ett yrkesförberedande program. 61 av dem som deltog i undersökningen var 

flickor och 53 av dem var pojkar.  

 

Enkäten bestod av 10 frågor varav en av dem handlade om könstillhörighet och en om vilket 

program eleven gick. Följande 8 frågor hade med biologisk mångfald att göra och dessa 

enkätfrågor redovisas här var för sig, detta för att göra det mer överskådligt. I diagrammen 

som följer redovisas resultaten i procent och dessa tal är avrundade till närmsta heltal, därav 

blir slutsumman inte jämnt hundra procent om man lägger ihop staplarna. 

4.1 I vilka miljöer har eleverna hört talas om biologisk 
mångfald? 
Frågan om i vilka miljöer eleverna hört talas om biologisk mångfald var en flervalsfråga, 

d.v.s. eleverna hade möjlighet att kryssa i flera alternativ. Eleverna var relativt överens 

oberoende kön och oberoende program. Den miljö där flest hade hört talas om begreppet var i 

skolan och som klar tvåa kom TV:n. Det går att se en viss tendens åt att flickorna framförallt 

hört talas om begreppet i skolan, medan pojkarna i större utsträckning hade hört talas om det 

på fler ställen (även pojkarna hade dock huvudsakligen hört talas om begreppet i skolan). När 

det gäller att ha hört begreppet i hemmet, bland kompisar eller på Internet var det mestadels 

pojkar som går på det naturvetenskapliga programmet som hade gjort det. När det gäller att ha 

hört begreppet hemma och bland kompisar var merparten av dem som gjort det naturvetare. 

Utöver de alternativ som eleverna hade att välja på i enkäten svarade några att de hört/sett 

begreppet i tidningar, böcker, media samt att det var första gången vid enkättillfället. De två 

eleverna som svarade att det var första gången de hört begreppet vid enkätutdelningen är båda 

pojkar och går ett yrkesförberedande program. Att det huvudsakligen var naturvetare som hört 

begreppet i hemmet kan tyda på att det finns ett större intresse för naturen i dessa hem jämfört 

med övriga. Att det är flest naturvetare som hört begreppet bland kompisar går det att tolka 

som att det beror på att dessa elever läst fler kurser än övriga som innehåller biologisk 

mångfald och därför diskuterar de lektionsinnehåll och därmed begreppet sinsemellan. 
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I vilka miljöer har du hört talas om biologisk mångfald?
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Fig.4.1.a Diagram över i vilka miljöer elever har hört talas om begreppet biologisk mångfald. Svarsskillnader 

mellan flickor och pojkar. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.4.1.b Diagram över i vilka miljöer elever har hört talas om begreppet biologisk mångfald. Svarsskillnader 

beroende på vilket program eleverna går. 
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4.2 Hur många lektioner tror eleverna att det ägnats åt biologisk 
mångfald under gymnasietiden? 
Elevernas svar då det gäller hur många lektioner under gymnasiet som ägnats åt biologisk 

mångfald är ganska spridda, speciellt hos samhällsvetarna, men det går ändå att se vissa 

tendenser. De som går på det naturvetenskapliga programmet tycker att de har haft fler 

lektioner som berört biologisk mångfald jämfört med övriga, medan de som går ett 

yrkesförberedande program är de som tycker de haft minst lektioner som berört biologisk 

mångfald. Att naturvetarna tycker de har behandlat begreppet mer är logiskt med tanke på att 

de läst fler kurser som berör biologisk mångfald. Även många av samhällsvetarna svarar att 

de haft få lektioner (43 % svarar 0-3 ggr). Av dem som går på det naturvetenskapliga 

programmet var det 54 % som svarade att det ägnats 6 eller fler lektioner åt biologisk 

mångfald. Motsvarande siffra hos samhällsvetarna är 35 % och hos dem som går ett 

yrkesförberedande program är siffran 12 %. 4-5 lektioner är den kategori som får flest svar. 

Någon markant skillnad mellan könen förekommer inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.4.2 Diagram över hur många lektioner eleverna tror ägnats åt biologisk mångfald i skolan under 

gymnasietiden. Svarsskillnader beroende på vilket program eleverna går. 
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4.3 Hur ofta är eleverna ute i naturen/skogen på sin fritid? 
Att vara ute i naturen/skogen varje vecka var den kategori som fick flest svar på frågan om 

hur ofta eleverna är ute i naturen/skogen på sin fritid. 52 % av flickorna och 47 % av pojkarna 

valde detta alternativ. 30 % av pojkarna och 26 % av flickorna är ute minst en gång i 

månaden. Det skiljer med andra ord inte så mycket mellan hur mycket pojkar och flickor är 

ute, även om flickorna är de som är ute något mer. De elever som är ute något mer än övriga 

är de som går ett yrkesförberedande program, där 66 % av eleverna är ute varje dag eller varje 

vecka. Näst mest ute är naturvetarna. Den grupp som har flest som är ute 1-6ggr/år eller aldrig 

är samhällsvetarna och dessa är med andra ord de som tillbringar minst tid ute. Anledningarna 

till varför det finns vissa skillnader är oklart. Möjligen tillbringar de som går ett mer teoretiskt 

program mer tid inne åt studier än de som går ett yrkesförberedande program. 
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Fig.4.3.a Diagram över hur ofta eleverna är ute i naturen/skogen på sin fritid. Svarsskillnader mellan flickor och 

pojkar. 
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Fig.4.3.b Diagram över hur ofta eleverna är ute i naturen/skogen på sin fritid. Svarsskillnader beroende på vilket 

program eleverna går.  

4.4 Tycker eleverna att alla arter är lika viktiga att bevara? 
Det alternativ som fick flest svar då det gällde att svara på om alla arter är lika viktiga att 

bevara är det att alla arter är lika viktiga, annars hotas den biologiska mångfalden. Det finns 

en markant skillnad i svaren mellan pojkar och flickor i denna fråga. 64 % av flickorna 

respektive 44 % av pojkarna svarar ja (antingen p.g.a. att den biologiska mångfalden hotas 

eller p.g.a. att alla organismer är lika mycket värda). 26 % av flickorna respektive 48 % av 

pojkarna hade svarat nej. Varför det är en sådan skillnad mellan pojkar och flickor är oklart. 

Kanske beror det på att de är olika intresserade av mångfalden eller också kan det bero på 

olika etiska värderingar.  Det finns även en skillnad beroende på vilket program eleverna går. 

Merparten av dem som går ett yrkesförberedande program röstade ja, medan merparten av 

naturvetarna svarade nej. Samhällsvetarna var de som gav mest spridda svar. Av dem som går 

ett yrkesförberedande program svarade 70 % ja, av dem som går på det samhällsvetenskapliga 

programmet svarade 57 % ja och av dem som går det naturvetenskapliga programmet svarade 

41 % ja. Kanske beror de yrkesförberedande programmens elevsvar på att de även är de som 

tillbringar mest tid ute och därför uppskattar mångfalden? Deras svar kan även bero på att de 

berört ämnet minst i skolan under gymnasiet eller också har de andra etiska värderingar än de 

på de andra programmen. 

Hur ofta är du ute i naturen/skogen på din fritid?

8

23

54

12

4

15

23

49

11
7

37

49

7

0

10

20

30

40

50

60

Aldrig 1-6ggr/år Minst 1g/mån Varje vecka varje dag

Svarsalternativ

Pr
oc

en
t

Yrkesförberedande program
Samhällsvetenskapligt program 
Naturvetenskapligt program 



 27

Tycker du att alla arter är lika viktiga att bevara?
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Fig.4.4.a Diagram över huruvida eleverna tycker att alla arter är lika viktiga att bevara. Svarsskillnader mellan 

flickor och pojkar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.b Diagram över huruvida eleverna tycker att alla arter är lika viktiga att bevara. Svarsskillnader 

beroende på vilket program eleverna går. 
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4.5 Skulle eleverna rösta ja eller nej till ett bygge på mark med 

sällsynt stor artrikedom ifall kommunen skulle tjäna både 

pengar och arbetstillfällen på det? 

Totalt sett hade eleverna röstat nej, men det är en skillnad i svaren mellan pojkar och flickor. 

67 % av flickorna respektive 45 % av pojkarna hade röstat nej. 16 % av flickorna respektive 

40 % av pojkarna hade röstat ja. Övriga hade röstat blankt. Varför det är en sådan skillnad 

mellan könen är oklart. Kanske handlar det precis som i föregående fråga om att det skiljer i 

intresse eller i deras etiska värderingar. Någon markant skillnad beroende på vilket program 

eleverna gick förekom inte. Att det skiljde i föregående fråga men inte i denna kan ha att göra 

med att i denna så är en ekonomisk aspekt inblandad. 
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Fig. 4.5 Diagram över huruvida eleverna skulle rösta ja eller nej till ett bygge. Svarsskillnader mellan flickor och 

pojkar. 
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4.6 Vilken effekt tycker eleverna skulle vara värst respektive 
minst farlig om jordens medeltemperatur fortsätter höjas i 
samma takt som nu? 
Den värsta effekten anser flest elever att ett ökat antal naturkatastrofer skulle vara. Därefter 

följer insektsburna sjukdomar samt att havsytan höjs. Någon större skillnad mellan könen 

finns inte på denna fråga. Däremot skiljer det lite mellan programmen. De kategorier som fick 

flest röster av de elever som går ett yrkesförberedande program var att havsytan höjs (31 %) 

samt fler naturkatastrofer (31 %). Den kategori som fick flest röster av samhällsvetarna var 

fler naturkatastrofer (47 %) och bland naturvetarna var det att ekosystemen inte hinner med 

(39 %). Totalt sett var det alltså kategorin om fler naturkatastrofer som fick flest svar. Vilken 

effekt som spelar minst roll var eleverna nästintill helt överens om, de tyckte det var att isarna 

smälter och att skidsystem försvinner. 
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Fig.4.6.a Diagram över vilken effekt eleverna tycker skulle vara den värsta om jordens medeltemperatur 

fortsätter höjas i samma takt som nu. Svarsskillnader mellan flickor och pojkar. 
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Fig.4.6.b Diagram över vilken effekt eleverna tycker skulle vara den värsta om jordens medeltemperatur 

fortsätter höjas i samma takt som nu. Svarsskillnader beroende på vilket program eleverna går. 

4.7 Hur naturintresserade är eleverna? 
På en skala från 1-5 där 1 är mycket intresserad och 5 inte alls intresserad är 3 det 

svarsalternativ som får flest svar. En tydlig skillnad i svaren är att merparten av flickorna (52 

%) lägger sig i mitten på en 3:a medan pojkarna fördelar sig mer jämnt över hela skalan 

(endast 28 % lägger sig på en 3:a). Pojkarna står för ytterligheterna åt båda håll. Det går att se 

en skillnad i intresse utifrån vilket program eleverna går. De som går på det 

naturvetenskapliga programmet är de som är mest intresserade, men samtidigt är de även den 

mest heterogena gruppen. Detta resultat är lite överraskande med tanke på att dessa elever valt 

just ett naturvetenskapligt program och rimligen bör vara lite intresserade av det som är 

utgångspunkten för deras inriktning, nämligen just naturen. Mest överens är samhällsvetarna 

där 53 % svarar en 3:a. 
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Hur naturintresserad är du på en skala från 1-5 där 1 är mycket 
intresserad och 5 inte alls intresserad?
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Fig.4.7.a Diagram över hur naturintresserade eleverna är. Svarsskillnader mellan flickor och pojkar. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.4.7.b Diagram över hur naturintresserade eleverna är. Svarsskillnader beroende på vilket program eleverna 

går. 
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4.8 Vad innebär begreppet biologisk mångfald för eleverna i 
deras vardag? 
Eftersom detta var en öppen fråga har svaren kategoriserats och eftersom flera elevsvar passar 

in under mer än en kategori blir denna fråga en typ av flervalsfråga. De kategorier som svaren 

delades in i var följande: blankt svar/vet ej, ingenting, ekosystemtänkande, artrikedom samt 

framtidsperspektiv/människans beroende. Det syns tydligt i svaren att biologisk mångfald för 

flertalet av eleverna som svarar något på frågan betyder artrikedom. Här följer några exempel 

på elevsvar som sorterades in i kategorin artrikedom:  

 

”Många olika sorters växter och djur”  

”Att samma art kan ha flera olika utseenden”  

”Det innebär att djur och växter samverkar för att hålla antalet olika växter och djur så högt 

som möjligt. Allt mår bättre med större artrikedom”  

”Naturen och alla dess djur och växter. Det man ser när man går ut i naturen”  

 

77 % av dem som går ett yrkesförberedande program svarade blankt eller skrev ingenting. 38 

% av dem som går det samhällsvetenskapliga programmet samt 20 % av dem som går på det 

naturvetenskapliga programmet svarade likadant. Detta visar att väldigt många av eleverna 

inte är medvetna om hur stor roll begreppet biologisk mångfald faktiskt betyder för dem i 

deras vardag. Att det skiljer så mycket mellan programmen är logiskt med tanke på att de som 

går på ett naturvetenskapligt program läst fler kurser som berör biologisk mångfald än övriga 

och det är de som upplever att de fått flest antal lektioner under gymnasietiden som berört 

biologisk mångfald. Dessutom hade dessa elever även hört begreppet på fler ställen än övriga 

och de är även den grupp som är mest intresserade av naturen. Någon större skillnad mellan 

könen syns inte i denna fråga, men där är en liten tendens åt att pojkarna huvudsakligen ser 

artrikedom medan flickorna kopplar in begreppet lite mer i ett sammanhang så som ekosystem 

och koppling till människans beroende av den biologiska mångfalden nu och i framtiden. 

Dessutom är det något fler flickor som har lämnat blankt svar eller skrivit ingenting (43 %) 

jämfört med pojkarna (38 %). Detta kan eventuellt hänga ihop med att det var något fler 

flickor än pojkar från de yrkesförberedande programmen och elever på de programmen var de 

som hade lägst svarsfrekvens på frågan. En markant skillnad mellan programmen finns då det 

gäller hur mycket eleverna svarade på frågan. Om man bortser från dem som inte svarat 

någonting och de som skrivit ingenting så ser man en tydlig skillnad mellan programmen. De 

som går på det naturvetenskapliga programmet skrev betydligt fylligare svar och flera av dem 
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skrev mellan en halv och en hel A4-sida. Ser man på svaren från dem som går det 

samhällsvetenskapliga programmet eller ett yrkesförberedande program så skrev de ett fåtal 

ord eller några meningar bara.  

 
 
 
 
 
 
       
 

 

 

 
 

 

 

Fig.4.8.a Diagram över vad biologisk mångfald betyder för eleverna i deras vardag. Svarsskillnader mellan 

flickor och pojkar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.4.8.b Diagram över vad biologisk mångfald betyder för eleverna i deras vardag. Svarsskillnader beroende på 

vilket program eleverna går. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Biologisk mångfald är som tidigare nämnts ett högaktuellt ämne och därav fann vi det 

intressant att undersöka elevers attityder kring begreppet, samt hur gymnasieelever i årskurs 3 

kopplar ihop biologisk mångfald med det de lär sig t.ex. i skolan och hör från media med sin 

vardag. I en av våra frågeställningar var vi intresserade av att få veta i vilka miljöer eleverna 

främst hört talas om begreppet. Övriga frågeställningar handlade om i vilken utsträckning 

eleverna tycker att de fått undervisning om biologisk mångfald i skolan under gymnasietiden, 

samt om det finns några eventuella skillnader i attityder kring begreppet mellan pojkar och 

flickor eller beroende på vilket program eleverna går. 

 

Inte helt oväntat hade de flesta eleverna hört talas om biologisk mångfald framförallt i skolan 

och på TV. Att några få elever svarar att det är första gången de hört begreppet är lite 

oroväckande eftersom biologisk mångfald enligt kursplanerna ska ingå i kärnämnet 

naturkunskap A, vilket samtliga elever som besvarat enkäten har läst. Dessutom så bör 

eleverna ha hört begreppet redan i grundskolans senare år då stora delar av läroböckerna som 

används under de naturorienterade lektionerna där innehåller just biologisk mångfald 

(Granqvist & Mordfjäll, 2007).   

 

54 % av dem som går ett yrkesförberedande program svarar att de på lektionerna under 

gymnasietiden berört begreppet 0-1 eller 2-3 ggr, motsvarande siffra för samhällsvetarna är 43 

% och för naturvetarna 15 %. Naturvetarna är utan tvekan de som tycker de fått mest 

undervisning om biologisk mångfald, vilket är logiskt med tanke på att de förutom 

naturkunskap A också läst kurser i biologi som berör ämnet och vars roll bland annat är att 

öka intresset för naturens mångfald (Skolverket, 2008a).  

 

När det gäller naturintresse så är det de som går det naturvetenskapliga programmet som är 

mest intresserade, vilket överensstämmer med vad Gullbrand (2007) skriver. Men det är inte 

alla som är lika intresserade utan svaren hos naturvetarna är relativt spridda. Tvärtemot vad 

Gullbrand (2007) kommer fram till så är det i detta fall en större spridning i intresse hos 

killarna jämfört med hos tjejerna. Minst intresserade är de som går det samhällsvetenskapliga 

programmet och dessa är även den grupp som har flest som är ute väldigt sällan eller aldrig i 

naturen/skogen på sin fritid. Möjligen finns det ett samband här då intresse (eller icke intresse 
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i detta fall) för vetenskapliga begrepp och intresse för vetenskap i vardagen tenderar att hänga 

ihop precis som Gullbrand (2007) säger.  

 

De som går ett yrkesförberedande program är de som är ute mest i naturen/skogen på sin 

fritid. Detta är även den grupp där flest tycker att den värsta effekten av höjd medeltemperatur 

på jorden skulle vara att staden de bor i riskerar att hamna under havsytan. Möjligen hänger 

detta ihop med att de faktiskt vistas mycket ute i sin närmiljö och därför värdesätter det högt 

att den finns kvar.  

 

70 % av dem som går ett yrkesförberedande program tycker att alla arter är lika viktiga att 

bevara, vilket kan tyda på delvis okunskap om att alla arter inte är lika viktiga, eller att de har 

dessa etiska värderingar om naturen. Att så många som 70 % svarar som de gör hänger 

eventuellt ihop med att de inte fått så mycket kunskap om biologisk mångfald som de kanske 

borde ha fått i skolan och därför går på vardagsmyten om att ifall en art försvinner rubbas hela 

ekosystemet. Precis som i Anderssons m.fl. (1998) undersökning tror majoriteten att det är 

viktigt att bevara den biologiska mångfalden precis som den är just nu. Hos dem som går det 

naturvetenskapliga programmet är siffran betydligt lägre vilket eventuellt då beror på att fler 

av dem grundar sina svar på vetenskapliga grunder istället för vardagsföreställningar. Att 

kunna skilja på bra och dåliga argument som rör frågan blir svårt för övriga elever i framtida 

samhällsdebatter Det finns en markant skillnad mellan pojkar och flickor i denna fråga då fler 

flickor tycker att alla arter är lika viktiga. Kanske har flickor och pojkar olika etiska 

värderingar? Eller också hänger det samman med flickornas intresse som enligt PISA 

(Skolverket, 2007) och ROSE (Sjøberg, 2005) är större då det gäller sådant som har med 

naturvetenskap att göra. 

 

När det gäller röstning om bygge på en äng med stor artrikedom så är det precis som i frågan 

om ifall alla arter är lika viktiga, d.v.s. fler flickor än pojkar tycker att det är viktigt att bevara 

ängen med alla dess arter. I princip bekräftar denna fråga föregående frågas svar, där flickorna 

ju tyckte att alla arter är viktiga att bevara. Skillnaden i svaren på denna fråga är däremot att 

det inte skiljer något beroende vilket program eleverna går och hur de svarar. Eventuellt 

svarar de annorlunda då det kommer in ekonomiska aspekter i bilden? Varför det är en sådan 

skillnad mellan flickor och pojkar förtäljer inte denna undersökning utan detta lämnar vi 

vidare till eventuell framtida forskning. 
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I sista enkätfrågan ”Vad betyder biologisk mångfald för dig i din vardag?” märks tydliga 

vardagsföreställningar som eleverna har om biologisk mångfald. För väldigt många av 

eleverna betyder begreppet enbart en stor artrikedom. Detta kommer troligtvis ur 

vardagsekologin där biologisk mångfald ofta bara betyder stor artrikedom (Uddenberg, 1995). 

Resultatet visar att skolan inte lyckats skapa de rätta förutsättningarna för att bryta 

vardagsföreställningarna hos så många av eleverna.  

 

Flera av eleverna har inte ens någon vardagsföreställning om begreppet utan svarar blankt 

eller ”ingenting”. Att så många som 77 % av dem som går ett yrkesförberedande program 

svarar blankt eller ”ingenting” på frågan om vad begreppet biologisk mångfald betyder för 

dem i deras vardag, visar att målen för kursen naturkunskap A inte uppnåtts hos så många av 

dessa elever. Att det skiljer så mycket mellan de elever som går på ett yrkesförberedande 

program (77 %) och de samhällsvetenskapliga eleverna (38 %), som inte heller läst någon 

biologi, kan bero på antingen olika undervisningsmetoder och innehåll beroende på vilken 

klass läraren har eller också kan det tänkas bero på elevernas studieintresse. Bland 

naturvetarna var det endast 19 % som svarat blankt eller ”ingenting”. Av dem som gav ett 

svar på frågan så hamnade svaren inom följande kategorier: ekosystemtänkande, artrikedom 

samt framtidsperspektiv/människans beroende. Det är en markant skillnad i fyllighet då det 

gäller svaren på denna öppna fråga. Naturvetarna skrev betydligt mer och detta är kanske 

naturligt då de har hört talas om begreppet på fler ställen i större utsträckning jämfört med 

övriga, samt tycker att de har haft fler lektioner i skolan som haft med biologisk mångfald att 

göra. 

 

Vi behöver inte alla arter för vår egen överlevnad, men vilka arter skall vi spara? En specifik 

art kanske inte är en nyckelart i ekosystemet, gör det då något om den försvinner? Har inte allt 

levande ett lika värde? Den snabba minskningen av arter har till stor del berott på mänsklig 

påverkan och hur var det nu igen med definitionen för hållbar utveckling som antogs 1992 i 

Brundlandtkonferensen? Där stod det att vi ska ha en utveckling som tillgodoser våra behov 

här och nu och samtidigt ha en utveckling som inte äventyrar nästa generationers framtid 

(Alarik & Magnusson, 1994). Kanske är det lättare för läraren då det pratas om biologisk 

mångfald att säga att alla arter är lika viktiga istället för att ge sig in komplicerade 

diskussioner om att vissa arter är viktigare än andra. Detta kan leda till att vardagsekologin 

bekräftas hos eleverna. Fördelen med detta är att eleverna förhoppningsvis inser att biologisk 

mångfald är viktig, men nackdelen är att eleverna då bygger sina kunskaper på 
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vardagsföreställningar och inte på vetenskapliga grunder. Å andra sidan går det inte idag att 

säga vilka arter som kommer att bli viktiga i framtiden (Naturvårdsverket, 2008c) och p.g.a. 

det skäl samt etiska skäl kanske det är lika bra att läraren till viss del använder sig av denna 

vardagsekologi.  

 

Själva syftet med arbetet var ju att undersöka om elever kopplar samman det de hör om 

biologisk mångfald i t.ex. skola och media med sin vardag. Resultatet blev att för många av 

eleverna betydde begreppet ingenting i deras vardag. Hur ska man koppla det eleverna har 

med sig i sitt bagage (d.v.s. vardagsföreställningar i detta fall) och den information de hör 

skolan? I Lpf 94 belyser man vikten av att elever ser samband när de utvecklar sin kunskap 

och att de skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och kunna tillämpa sig ny 

kunskap. Vi håller med Sjøberg (2005) i hans resonemang kring att man för att kunna 

konstruera ny kunskap måste bygga vidare på det eleverna vet sen innan. De sinnesintryck 

eleverna får talar inte för sig själva utan istället tolkas föreställningar mot den bakgrund som 

individen redan har och de förändras under inverkan av omvärlden. Precis som Vygotskij med 

sitt sociokulturella perspektiv menar vi att ett barns (eller den lärande individens) utveckling 

sker i samspel med den omgivning barnet/individen befinner sig i. I skolans värld innebär 

detta att läraren spelar en viktig roll då hon/han ska utmana elevernas utveckling. 

 

Om undervisningsmetoden och innehållet på lektioner skiljer sig mellan olika program när 

biologisk mångfald presenteras för elever, kan viss etisk problematik uppstå. Att en kurs som 

t.ex. naturkunskap A är ett kärnämne innebär att den ska vara likvärdig, d.v.s. ha samma 

innehåll men kanske i olika kontext, oavsett i vilken klass man går eller på vilket 

gymnasieprogram man går. Vi vill dock inte med detta arbete fungera som ett rättesnöre för 

hur lärare ska lägga upp sin undervisning, men viss problematik uppstår om en kurs inte 

innehåller samma innehåll oavsett inriktning eleven läser.  

 

Vilken betydelse har då denna undersökning för framtiden? Utifrån undersökningens resultat 

upplever vi det som att undervisningen om biologisk mångfald inte berört eleverna. Hur 

arbetar man då med begreppet för att lyckas beröra eleverna och få dem att koppla samman 

biologisk mångfald med sin vardag? Eventuella svar på detta lämnar vi till framtida forskning. 

Det går även att ta fasta på att det är svårt att bryta vardagsföreställningar och att dessa 

föreställningar existerar i klassrummet, precis som Sjøberg (2005) skriver. Är man medveten 

om detta är det lättare att eventuellt bryta vardagsföreställningarna. En erfaren och duktig 



 38

lärare bör rimligtvis veta vilka vardagsföreställningar som är vanliga bland eleverna och utifrån 

detta lättare kunna bemöta och arbeta med dem. Detta gäller givetvis undervisning i stort och 

inte bara då det gäller biologisk mångfald. Undersökning kan även leda fram till tankar kring 

skolan idag och skolan i framtiden och vi finner det vara av stor vikt att alla som arbetar inom 

skolans värld arbetar tillsammans för att nå en mer likvärdig utbildning för eleverna.  

5.2 Metoddiskussion 
Målet var att få in cirka 100 enkäter från elever i åk 3 i gymnasiet. Att hitta klasser som kunde 

delta i undersökningen ställde inte till några bekymmer, detta eftersom det fanns möjlighet att 

vända sig till tidigare praktikplatser. Önskvärt hade varit att få med lika många elever från de 

yrkesförberedande programmen som från övriga program. Kanske hade resultaten blivit 

annorlunda? Vår förhoppning är trots allt att de som deltog i undersökningen från de 

yrkesförberedande programmen är representativa för sin grupp. 

 

Att välja enkätfrågor gick relativt bra då det var ganska tydligt vad som behövde undersökas 

för att kunna besvara forskningsfrågan. Det som var svårt med att skriva enkätfrågor var att 

hitta på svarsalternativ där alla kunde hitta ett alternativ som passade. Något som också var 

svårt och viktigt att tänka på var att ställa frågor och skriva svarsalternativ där det gick att 

förvänta sig spridda svar. Hade alla svarat samma sak på en fråga hade det inte varit en bra 

enkätfråga. Detta lyckades mycket bra då alla svarsalternativ blev valda någon gång och det 

var endast en fråga där nästan alla eleverna svarade samma sak (frågan om vilken effekt som 

var minst viktig om jordens medeltemperatur fortsätter höjas på i samma takt som nu). 

 

I efterhand upplevde vi som sagt att enkätfrågorna var relativt bra, men kanske att fråga 6 och 

7 (se bilaga 1) inte riktigt fyllde samma funktion som övriga för att besvara 

problempreciseringarna. Men de hade trots allt med attityder att göra så det var ändå 

intressant att se dessa svar. Ett sätt att kontrollera vilka frågor som hade varit mest användbara 

hade varit att innan utdelningen av enkäterna på skolorna gjort ett pilottest. Detta var något 

som vi missade att göra. 

 

En annan viktig del då enkätfrågorna skulle skrivas var att formulera tydliga frågor. Även 

denna del lyckades bra då det var få elever som ställde frågor om enkätfrågorna och alla 

frågor med svarsalternativ besvarades av alla elever utom en elev. Den enda frågan som inte 

besvarades av alla av de övriga var den sista frågan. Att ha en sista fråga som var öppen var 



 39

tänkt som ett sätt att låta eleverna tycka till fritt och ett sätt att eventuellt få fram ett mer 

uttömmande svar om vad själva begreppet biologisk mångfald innebär för dem i deras vardag. 

Dessvärre var det en hel del som valde att antingen inte besvara den frågan eller svara väldigt 

kortfattat. Eventuellt var eleverna trötta då de kom till sista frågan, eller också var frågan helt 

enkelt för svår. Ett annat alternativ är att de inte svarade för att begreppet biologisk mångfald 

faktiskt inte betyder något för dem i sin vardag (så vitt de vet). Hade en annan metod valts, så 

som t.ex. intervjuer där det går att ställa följdfrågor, så hade eventuellt resultaten sett lite 

annorlunda ut. Samtidigt så skulle risken å andra sidan då varit att av misstag ställa ledande 

frågor som hade lett till missvisande resultat. Om undersökningen skulle ha gjorts om så hade 

den sista frågan troligtvis fått förbli en enkätfråga men den hade formulerats annorlunda och 

eventuellt delats upp i flera delfrågor för att öka svarssekvensen. 

 

I det stora hela är vi nöjda med enkäten då den ledde fram till att syftet med undersökningen 

kunde uppnås och problempreciseringarna besvaras. 
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6. Sammanfattning 
Biologisk mångfald är en av de delar som ingår i kursplanen för kärnämnet naturkunskap A 

och alla elever i åk 3 på gymnasiet ska ha läst den. Syftet med undersökningen var att ta reda 

på hur elever kopplar samman det de hör om biologisk mångfald i t.ex. skola och media med 

sin vardag. Elever tar med sig sina vardagsföreställningar om naturvetenskapliga fenomen 

från det vardagliga livet till lektionen. Inom skolans väggar utvecklas nya begrepp som t.ex. 

biologisk mångfald. Kopplar elever ihop vardagsföreställningar med den kunskap skolan 

förmedlar? 

 

I Lpf 94 betonas vikten av att elever ska lära sig se sammanhang och att det är viktigt att 

bygga vidare på deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Vardagsföreställningar kan vara 

svåra att bryta sig loss från och ska man konstruera ny kunskap, som Sjøberg (2004) skriver i 

”Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik”, måste man bygga vidare 

på just elevernas tidigare erfarenheter så att faktakunskaper faller in i ett sammanhang.  

 

Undersökningen utfördes som en enkätundersökning där 114 gymnasieelever från 3 olika 

programtyper ingick. Undersökningsgruppen bestod av elever från naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga samt yrkesförberedande program. Anledningen till att en 

enkätundersökning valdes var för att få en större bredd i undersökningen samt lättare kunna 

generalisera svaren (Patel & Davidson, 2003).  

 

Resultatet visar att många av eleverna inte kopplar samman det de hör om biologisk mångfald 

i t.ex. skola och media med sin vardag. 77 % av eleverna som går ett yrkesförberedande 

program gör inte någon koppling alls mellan biologisk mångfald och sin vardag. Motsvarande 

siffra för samhällsvetarna är 38 % och för naturvetarna 19 %. Av de elever som svarade något 

om vad biologisk mångfald betyder i deras vardag svarade de flesta att biologisk mångfald 

innebär stor artrikedom. Andra svar som eleverna gav berörde ekosystem, framtiden samt 

människans beroende av mångfalden. 

 

Den miljö där flest hade hört talas om begreppet biologisk mångfald var i skolan och som klar 

tvåa kom TV:n. De som går på det naturvetenskapliga programmet tycker att de har haft fler 

lektioner som berört biologisk mångfald jämfört med övriga, medan de som går ett 

yrkesförberedande program är de som tycker de haft minst lektioner som berört biologisk 
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mångfald. När det gäller skillnader mellan flickor och pojkar så tyckte framförallt flickorna 

att det är lika viktigt att bevara alla arter. En annan skillnad var att pojkarnas naturintresse 

varierade väldigt mycket medan flickorna var mer samlade i gruppen för medelintresserade. 

Mest naturintresserade var naturvetarna, men det är inte alla som är lika intresserade utan i 

denna studie är svaren som mest spridda på detta program. De elever som är mest ute i 

naturen på sin fritid är de som går ett yrkesförberedande program och dessa elever är även de 

som är mest benägna om att alla arter är lika viktiga att bevara. Men det är som sagt inte så 

många av dessa som kopplar samman biologisk mångfald med sin vardag. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att många av eleverna inte gör någon koppling 

mellan biologisk mångfald och deras vardag. Utifrån undersökningens resultat upplever vi det 

som att undervisningen om biologisk mångfald inte berört eleverna. Hur man ska lyckas med 

detta framgår inte i denna undersökning utan detta lämnas till eventuell framtida forskning. 
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e, kursplan i Naturkunskap A 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id

=3203&extraId= [Läst 080409] 

 

f, kursplan i Naturkunskap B 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=5&skolform=21&id

=3278&extraId= [Läst 080512] 

 

Utrikesdepartementet, Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) SÖ1993:77, 

Konventionen om biologisk mångfald. Pdf-format, nedladdning.  

http://www.regeringen.se/sb/d/1427/a/15180 [Läst 080410] 

Vetenskapsrådet ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning”. Pdf-format, nedladdning  

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf [Läst 080513] 
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Bilaga 1 
 

Följebrev enkät 
Våra namn är Gentiana Durmishi och Lisa Modéer. Vi går lärarutbildningen på Kristianstad 

Högskola, med inriktning naturkunskap/biologi respektive idrott/biologi mot grundskolans 

senare del och gymnasiet. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete som handlar om 

biologisk mångfald. Vi vore därför tacksamma om just du vill ta dig tid och svara så ärligt du 

kan på de frågor vi ställer i enkäten på nästkommande sidor. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Lisa Modéer   Gentiana Durmishi 
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Enkät till gymnasieelever i åk 3. 
 

Definition biologisk mångfald: 

"… variationsrikedomen bland levande organismer av alla 

ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och 

andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka 

dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 

mellan arter och av ekosystem” 

 

Med biologisk mångfald menas med andra ord den totala variationen av livsformer. Det 

handlar om genetisk variation inom arter, variation mellan arter samt variation av naturtyper 

och mellan ekosystem. 

Nedan följer ett antal frågor som delvis berör detta ämnet! 

Jag som svarar på frågorna är: 

 Man      Kvinna 

 

1. Vilken inriktning stämmer bäst in på ditt gymnasieprogram? 

 Natur      Samhälle      Annan 

 

2. I vilka miljöer har du hört talas om biologisk mångfald?     

 TV      Skolan      Hemmet      Kompisar      Internet      Annat ____________ 

 

3. Hur många lektioner under gymnasietiden tror du delvis har ägnats åt biologisk 

mångfald? 

 0-1      2-3      4-5      6-7      Fler 

 

4. Hur ofta är du ute i naturen/skogen på din fritid? 

 Aldrig      1-6 ggr/år      Minst 1gång/månad      Varje vecka      Varje dag 
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5. Tycker du att alla arter är lika viktiga att bevara? 

 Ja, alla levande organismer är värda lika mycket. 

 Ja, annars hotas den biologiska mångfalden. 

 Vet ej. 

 Nej, under evolutionen har arter naturligt försvunnit och jorden har ju överlevt ändå. 

 Nej, men det är farligt om många arter försvinner för snabbt. 

 

6. Ett stort företag vill expandera och bygga ut sin verksamhet. Detta skulle i sin tur 

leda till stora ekonomiska vinster för kommunen och det skulle skapa många 

arbetstillfällen. Marken de vill bygga på är en äng som består av en sällsynt stor 

artrikedom och är alltså värdefull om man tänker på biologisk mångfald. För att ta ett 

beslut bestämmer sig kommunen för en kommunal folkomröstning. Skulle du rösta ja 

eller nej till ett bygge? 

 Ja, att kommunen får bättre ekonomi och fler arbetstillfällen är viktigare än en ängs 

artrikedom. 

 Ja, en äng mer eller mindre kan inte spela någon roll. 

 Vet inte, röstar blankt. 

 Nej, kommunen kan hitta andra sätt att tjäna pengar. 

 Nej, det är viktigt att skydda alla områden med stor biologisk mångfald. 

 

7. Vilken tycker Du är den värsta effekten om jordens medeltemperatur fortsätter höjas 

i samma takt som nu? Rangordna från 1-5 där 1 är den värsta effekten och 5 är den 

effekt som spelar minst roll. 

 Havsytan höjs och t.ex. denna stad riskerar hamnar under vattenytan.  

 Fler naturkatastrofer så som stormar och översvämningar. 

 Ekosystemen hinner inte med, arter dör. 

 Insektsburna sjukdomar och matförgiftningar ökar kraftigt. 

 Isarna smälter vilket leder till att många skidsystem hotas. 
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8. Hur naturintresserad är du på en skala från 1-5 där 1 är mycket intresserade och 5 är 

inte alls intresserade? 

 1      2      3      4      5   

 

9. Vad innebär begreppet ”biologisk mångfald” för dig i din vardag? Svara fritt! 
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Bilaga 2 
 

Hur många lektioner under gymnasietiden tror du 
delvis har ägnats åt biologisk mångfald?
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Vilken tycker du är den effekt som spelar minst roll om jordens 
medeltemperatur fortsätter höjas i samma takt som nu?
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Vilken tycker du är den effekt som spelar minst roll om jordens medeltemperatur 

fortsätter höjas i samma takt som nu? 

2 1 3 3
14

3 2 1 3

30

3 1

31

0
10
20
30
40

H
av

sy
ta

n
hö

js
 o

ch
 v

år
st

ad
ris

ke
ra

r
ha

m
na

Ek
os

ys
te

m
e

n 
hi

nn
er

 in
te

m
ed

, a
rte

r
dö

r

Is
ar

na
sm

äl
te

r
vi

lk
et

 le
de

r
till

 a
tt 

m
ån

ga
sk

id
sy

st
em

Svarsalternativ

Pr
oc

en
t

Yrkesförberedande program 
Samhällsprogram
Naturvetenskaplig program

 
 
 
 
 
 
 
 
 


