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Abstrakt 
Studien syftar till att få kunskap om elevers natursyn och relatera deras natursyn till lärande 

för hållbar utveckling. En kvalitativ undersökning genomfördes där eleverna genom 

bildskapande och i samtal fick uttrycka sin natursyn. Inledningsvis fick 38 elever i två klasser 

i årskurs 6 skapa individuella bilder där de illustrerade sin syn på naturen och sedan 

komplettera bilderna med skriftliga kommentarer. Därefter valdes tio elever ut för 

intervjusamtal, utifrån de bilder de ritat. I dessa samtal synliggjordes elevernas natursyn 

ytterligare. Natursynerna synliggjordes i elevernas sätt att relatera sig till naturen och i de 

miljö moraliska uttalanden och miljö etiska ställningstaganden som eleverna uttryckte. De 

natursyner som eleverna uppvisade var människan är en del av naturen, människan är delvis 

en del av naturen och människan är utanför naturen.  
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1.Inledning 
Hållbar utveckling utgör en viktig del av skolans undervisning. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, härmed kallad läroplanen (Skolverket, 2018) uttrycks 

detta tydligt. I värdegrunden och i de naturorienterande ämnenas kursplaner beskrivs att 

eleverna ska ges kunskap om miljöfrågor och hållbar utveckling (ibid.). Hållbar utveckling 

beskrivs kortfattat handla om att människor idag och människor i framtiden, ska ha möjlighet 

att få sina grundläggande behov tillfredsställda (WCED, 1987). Vidare ska undervisningen ge 

eleverna kunskap om människans beroende av och påverkan på naturen (Skolverket, 2018). 

Undervisningen om hållbar utveckling ska baseras på elevernas erfarenheter (ibid.). Det är av 

vikt att knyta an till elevernas intressen och erfarenheter i undervisningen om miljö och 

hållbarhet då det avgör hur eleverna tar in och tolkar information (Payne, 1998; Helmfrid, 

2007). Det blir således viktigt att ta reda på elevernas uppfattningar om naturen och hur de 

ser på människans betydelse i  naturen. Grundsynen i läroplanen är att människan är en del av 

naturen (Skolverket, 2017), men det går inte att utgå från att eleverna anser detta. Einstein 

(Citerad av Sullivan, 1972) beskrev att människan är en del av universum men att människan 

distanserat sig från naturen genom att endast känna omtanke och kärlek om sina närmsta. 

Einstein menade att människan måste vidga sina vyer och känna omtanke och vårda allt 

levande och naturen.  

 

Lärande för hållbar utveckling handlar bland annat om elevers natursyn. (Almers, 2009). Med 

natursyn menas i denna studie hur eleverna relaterar sig själva till naturen och vilka 

miljömoraliska uttalanden och miljöetiska ställningstaganden eleverna gör. Det blir således 

viktigt att förstå vilken kunskap och vilka värderingar eleverna uttrycker i samtal om naturen, 

eftersom lärande för hållbar utveckling ska baseras på deras tidigare erfarenheter. Studier har 

visat att de möten som barn har med naturen påverkar hur de hanterar miljöfrågor senare i 

livet (Kahn, 2002). Det är på så vis betydelsefullt att utifrån elevernas natursyner möjliggöra 

utveckling av kunskap och engagera dem inför framtiden. Björneloo (2008) förklarar att 

undervisningen behöver ge eleverna den kunskap de behöver för att kunna möta de 

utmaningar som världen står inför. I UNESCOs  (2017) guide för lärande för hållbar 

utveckling framhålls att hållbar utveckling bör vara ett av huvudmålen med all utbildning. 

Fortsättningsvis menar Unesco att människans sätt att nu hantera naturen inte är ett hållbar 

sätt och det måste undervisningen belysa.  

 

Intresset för denna studie bottnar i vilken natursyn barn har då vi, som Louv (2009) beskriver, 

lever i en alltmer digitaliserad värld där vistelse utomhus minskar. Denna studie handlar  

således om vilken natursyn elever i årkurs 6 uppvisar och natursynerna kopplas sedan 

samman med lärande för hållbar utveckling. Som nämnt är det etiska perspektivet viktigt för 

hållbar utveckling och därför blir det extra intressant att få kunskap om hur eleverna ser på 

ansvar för natur och miljö. Det denna studie tillför är att studera och synliggöra barns 

natursyn, att lyfta den etiska dimensionen och att  tydliggöra kopplingen mellan etik, moral, 

natursyn och lärande för hållbar utveckling.   
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att utveckla kunskap om elevers natursyn och relatera det till lärande för hållbar 

utveckling.  

 

i. Hur relaterar sig elever i årskurs 6 till naturen? 

ii. Vilka miljömoraliska uttalanden och vilka miljöetiska ställningstaganden gör eleverna 

i samtal om naturen? 
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2. Bakgrund 
Nedan beskrivs de natursyner som påverkat människor över tid, eftersom det visat sig att 

dagens natursyner bottnar i tusenåriga strukturer. Med natursyn menas hur människan tänker 

och förhåller sig till naturen. Kopplingar mellan natursyn och lärande för hållbar utveckling 

framställs i texten. Natursynen, förståelse för demokrati och kulturarvet är alla betydelsefulla  

delar av förståelsen för hållbar utveckling. 

 

2.1 Natursyner 

Natursyn kan enklast förklaras som det sätt vi tänker om och förhåller oss till naturen. 

Natursynen svarar på frågor som ”vad är naturen? hurdan är naturen? och vem är människan i 

relation till naturen?” (Helmfrid, 2006, s. 5). Det finns en stark koppling mellan vår natursyn 

och vårt sätt att försörja oss med mat och övriga förnödenheter (Sörlin, 1991). Kunskaper, 

gemensamma myter och religioner har historiskt påverkat vårt förhållande till naturen 

(Harari, 2015). Det är  mångtusenåriga strukturer som har byggt upp våra natursyner och 

därför har de förändrats genom de olika försörjningsstrategier som människan haft under sin 

historiska utveckling, när vi gick från jägare och samlare, till jordbrukssamhälle, och 

slutligen till ett globalt industri- och kunskapssamhälle (Hjorth, 2002; Helmfrid, 2007).  

 

2.1.1 Natursynens förändring 

Fram till för 10 000 år sedan levde människan som jägare och samlare. Den tidens människa 

var en del av naturen och ingick i ekosystemen. Liksom andra arter var människan utsatt för 

rovdjur, sjukdomar och epidemier (Hjorth, 2002). Människorna levde som nomader och det 

fanns inga fasta boplatser och inga gränser för vad som ansågs som boplats eller som natur, 

därav existerade inte begrepp som exempelvis vildmark eftersom människan själv var en del 

av systemet. Tillgången till mat reglerade storleken på enskilda människogrupper (Hjort, 

2002; Sörlin, 1991). Det har inte gått att tyda nomadfolkens inställning till naturen men 

forskare har dragit paralleller mellan dem och nutidens naturfolk. Forskare har bland dagens 

naturfolk sett ett respektfullt förhållande och en känsla av samhörighet till naturen (Hjorth, 

2002).  

 

Jordbruksutvecklingen startade på några olika platser i världen för ca 10 000 år sedan. Den 

skedde något senare i Sverige än i många andra delar av världen. För ungefär fem tusen år 

sedan infördes tamboskap till Sverige.  I och med att människan började odla grödor och 

hålla tamboskap förändrades sätten att skaffa mat och människan blev mer bofast (Hjorth, 

2002). Människorna var dock fortfarande i hög grad beroende av naturen och de 

förutsättningar som naturen gav, exempelvis jordmån, klimat och nederbörd. För odlingarna 

kunde det få förödande konsekvenser om vilda djur betade eller trampade ner odlade grödor 

och tamboskap behövde skyddas mot rovdjur. Det är under den här tiden som naturen utanför 

människornas bosättningar börjar kallas för vildmark och rovdjuren ses som vilddjur. Det 

uppstår ett behov av att skydda sig mot den vilda naturen och det är därför som det vid den 

här tiden uppstår åtskillnad mellan ”mänsklig kultur” och ”vild natur” (Sörlin, 1991; Hjorth, 

2002). Det sker här en brytpunkt i synen på naturen. Innan denna brytpunkt var natur och 

kultur inte åtskilda (Hjorth, 2002). Det finns likheter med vikingarnas världsbild för ca 2000 
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år sedan. Människornas boning låg i mitten i centrum, och innanför deras murar fanns 

kulturen, utanför murarna fanns odjuren, det onda (ibid.).  

 

Under den långa epoken ”jordbrukssamhället” som varade fram till för ca 150 - 300 år sedan 

livnärde sig människor huvudsakligen genom att bruka mark och odlas grödor som kunde 

ätas direkt eller användas som foder till djuren. Under jordbruksepoken utvecklades 

odlingsmetoderna allt mer vilket sakta ledde fram till större skördar. Den ökade mängden mat 

ledde till fler människor. Övergången till industrisamhället skedde stegvis. Människor 

började specialisera sig och få olika arbetsuppgifter. Istället för att endast odla det egna 

hushållets mat blev det möjligt att utföra specialiserade sysslor och tjäna pengar som det gick 

att handla mat för. För de människor som därmed fick andra arbetsuppgifter, exempelvis 

hantverkare eller industriarbetare uppstod en annan relation till naturen. Naturen och 

jordbruksmark började svara mot ett behov av nöjen och rekreation (Sörlin, 1991). 

Ängsbruket som var jordbrukarnas arbetsplats kom därmed efter hand att få ett skönhetsvärde 

och inte endast ses som en arbetsplats. Den sång som fåglarna på ängarna bjöd på och de 

blommor som växte kom att vara en stor inspiration för kommande visor, dikter och 

målningar som skapades. Efterhand började naturen få ett kulturellt värde (Hjorth, 2002).  

 

Det finns en stark koppling mellan natursyn och religion (Helmfrid, 2007; Hjorth, 2002; 

Worster, 1994/1996). Bland jägare och samlare och de naturfolk som härstammar ur 

ursprungsbefolkningar, exempelvis indiankulturer, är det vanligt att naturen ses som besjälad 

och helig. De gudar som tillbeds, finns i naturen och är del av naturen. Stora djur som 

exempelvis älg eller björn kan tillskrivas gudomliga egenskaper. Det anses således viktigt att 

hålla sig väl med den besjälade naturen för att själv få mat och för att inte bli straffad av 

naturen (ibid.). I och med judendomen och kristendomen som uppstod under 

jordbrukssamhället förändrades natursynen drastiskt. Inom dessa religioner finns det en gud 

som är skild från naturen och det jordiska livet. Människans relation till Gud ses som mycket 

mer viktig än relationen till naturen. Naturen ges inget särskilt egenvärde och ses istället som 

den scen där de religiösa handlingarna utspelar sig (Hjorth, 2002). Helmfrid (2007) har 

skrivit om hur naturen framställs inom kristendomen och beskriver bland annat att när djur 

förekommer är det ofta i sammanhang där de framställs som onda, till exempel beskrivs 

ormen som ond. De gånger som naturen framställs som vacker är när tamboskapen eller den 

egna trädgården lyfts fram. Vidare framställs jorden som människans tillhörighet och något 

som människan har rätt att nyttja för sina egna intressen. I skapelseberättelsen säger Gud att 

människan ska råda över fiskarna i haven, fåglarna i himlen samt över djuren på jorden. Detta 

synsätt är dock öppet för tolkning då det finns de som menar att människan har ett moraliskt 

ansvar att förvalta guds skapelser (ibid.).  

 

I och med den vetenskapliga revolutionen som startade under 1500-talet började den judiska 

och kristna natursynen ifrågasättas. Kyrkan gjorde då motstånd eftersom Gud inte längre 

behövdes för att förklara hur världen fungerar. Istället förklarades naturens funktioner på ett 

mekanistiskt sätt, det vill säga, ungefär som en maskin som är beroende av olika kugghjul. 

Naturvetenskapen gjorde stora framsteg och kunskaper om atomer och partikelsystem gjorde 

det möjligt att beskriva de strukturer och mönster som bygger upp hela universum (Hjorth, 



 5 

2002). Den mekanistiska natursynen möjliggjorde teknikutveckling och var viktig för den 

industriella revolutionen som ägde rum från 1700-talet och framåt. Genom att vi fick tillgång 

till nya tekniker, fick vi också möjlighet att skövla och omforma naturen (Sörlin 1991). 

Denna mekanistiska natursyn har dock kommit att bli ifrågasatt. I mitten av 1800-talet 

uttryckte Marsch i ”Man and nature” (1864, i Hjorth, 2002) att människan varit tanklös och 

levt enligt onda krafter. Marsch beskrev att människan tanklöst tagit för sig av naturen och 

fällt skogar, dikat ur våtmarker, dämt floder och på annat sätt skövlat naturen. Han menade 

att om människan själv inte åtgärdade detta får det konsekvenser som leder till en steril natur 

och det kommer i sin tur att skada människan tillbaka (Hjorth, 2002). Från mitten av 1800-

talet efterfrågades allt oftare en helhetssyn på människa och natur. Ekologiämnet börjar 

därmed så småningom växa fram (ibid.). 

 

Under 1960-talet börjar det riktas skarp kritik mot människans sätt att handskas med naturen. 

1962 publicerades boken Silent spring av Rachel Carson. Carson skriver att fågelsången 

kommer att tystna på grund av alla kemikalier som människan sprider ut i naturen. Detta sätt 

att belysa miljöproblem startade en miljödebatt som blev grunden för ett nytt 

miljömedvetande. Naturen fick fler försvarare och skaran av ekologer som förmedlade 

oroande konsekvenser av mänsklighetens agerande i naturen växte. Flera miljöorganisationer 

växte fram och några tog också steget in i den politiska verksamheten (Hjorth, 2002; 

Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 2011). Samtidigt som den ekologiska 

medvetenheten växte fram uppstod också frågan om det var ett problem att människan i 

industrisamhället hade fjärmat sig från naturen (Hjorth, 2002). Denna fråga har under senare 

år kommit att fokusera på barns vistelse i naturen och huruvida barn håller på att tappa 

kontakten med naturen (Hjorth, 2002; Mårtensson, et al., 2011). 

 

En studie som Payne (1998) genomfört, där syftet var att studera barns uppfattning om 

naturen och miljön,  visade på barns olika sätt att uppfatta naturen. Barnens syn på naturen 

varierade. Några såg naturen som icke levande, några såg den som ekologisk med minimal 

påverkan av människor och en annan inkluderade människan i naturen. Barnet som 

inkluderade människan i naturen ansåg att en pir, en brygga skapt av människan var en del av 

naturen då den var gjord av naturliga material samtidigt som vissa havsdjur använde pirens 

pålar till boplats och för födosök.  Ett barn ansåg att naturen är naturlig så länge den inte 

påverkats av människan (ibid.). Vid frågan om ett djur på zoo är naturligt ansåg barnet att det 

inte var naturligt då djuret inte är i sin naturliga miljö utan i en miljö skap av människor. 

Flera barn ansåg att naturen är en process som inte bara är vacker, att naturen exempelvis är 

när träden får blad samtidigt som det är när trädens löv faller ner på hösten och bryts ner 

(ibid.). Att många barn ansåg naturen som vacker och oförstörd tolkar Payne som att det 

delvis kan bero på den bild som naturprogram på TV sänder ut. Det är ofta vackra filmer och 

bilder där naturen framstår som ren. I en studie gjord av Kahn (2002) som studerade hur barn 

i olika delar av världen värderar naturen såg däremot de flesta naturen som oren, smutsig och 

nedskräpad. Kahn uppmärksammade även att 95% av barnen uppvisade en 

människocentrerad natursyn medans resterande 5% menade att naturen i sig har ett värde 

(Kahn, 2002).  
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2.1.2 Nutida natursyner 

Hjorth (2002) beskriver att det är mångtusenåriga strukturer som dagens natursyner baseras 

på. Det är även människans olika sätt att försörja sig som förändrat sätten att se på naturen 

(ibid.). Det gör att människans natursyn förändras i långsam takt och idag är Helmfrids 

(2007) beskrivna natursyner aktuella och ofta refererade till. Ett kriterium Helmfrid nämner 

för de natursyner som presenteras är att de ska ha betydelse för hållbar utveckling. De tre 

natursyner som Helmfrid (2007) beskriver benämns som den outsinliga källan, den sköra 

evighetsmaskinen och den gemensamma kroppen.  

 

Natursynen den outsinliga källan, har en antropocentrisk utgångspunkt. Antropocentrism 

betyder att människan är universums centrum (nationalencyklopedin, u.å.a). I detta fall 

innebär det att människan står över naturen och att naturen finns för människans förfogande. 

Människan är alltså i fokus och är åtskild från naturen och naturen finns till för att 

tillfredsställa människans behov. Naturen ses därmed som ett skafferi där det kan hämtas de 

resurser som behövs. Vidare ses naturen som ”därute” och människan har lärt sig ersätta 

naturliga fenomen med konstgjorda, exempelvis växtbelysning när solljuset inte är 

tillräckligt. Människan kan skilja på gott och ont och människans förnuft är det som vi kan 

lita på. Människan är den enda som kan göra moraliska ställningstaganden och det är 

människan som värderar vilka delar av naturen som ska värdesättas. Historiskt har det utifrån 

denna natursyn skett stora framsteg för mänskligheten. Människan har gått från att leva i en 

skyddslös vild natur till att kunna använda resurserna och inte längre vara rädd för 

exempelvis sträng kyla (eftersom husen blivit välisolerade och uppvärmda). Detta i sin tur har 

lett till att fokus kan riktar från den ständiga kampen för överlevnad till att fokusera på annat, 

såsom kreativitet och umgänge (Helmfrid, 2007). Den natur som används är den kultiverade 

naturen, den som är uppbyggd av människan, exempelvis slalombackar och aktivitetscenter. 

Naturresurser ses som människans verk då det är den som lyckats lösa problematiken att ta 

vara på dem. Desto mer kunskap människan har desto bättre löser den problem som kan 

uppstå, till exempel om badsjöarna växer igen kan istället simbassänger byggas. Istället för 

att tänka på alla de saker som människan kanske inte kommer kunna använda i framtiden bör 

fokus riktas på det som inte ännu är upptäckt som kan hjälpa. Detta synsätt går att hitta i flera 

av de olika natursyner som människan historiskt har haft. Idag syns denna natursyn 

exempelvis då människan talar om naturen som ett resmål, eller beskriver att hen ska  ”gå ut i 

naturen.” Vidare återfinns spår av denna natursyn inom de tre största religionerna; 

kristendomen, judendomen och islam (ibid.).  

 

Natursynen Den sköra evighetsmaskinen relaterar starkt till dagens miljödebatt och särskilt 

debatten om hållbar utveckling. Människans behov är i fokus, men naturen ses som sårbar 

och hotad av människans behov. Naturen ses inte som ett outtömligt skafferi av resurser. 

Istället ses resurserna som ändliga och de kan komma att ta slut om vi förbrukar mer än vad 

ekosystemen kan återskapa. En konsekvens av detta synsätt är att det blir viktigt att tänka 

långsiktigt för att alla människor, även de som kommer att leva i framtiden, ska kunna ha 

tillgång till de resurser som de kommer att behöva (Helmfrid, 2007). 
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Inom denna natursyn, behöver naturen tas hänsyn till för människans skull och för 

människans överlevnad. Synsättet är att om människan tänjer gränserna för vad naturen tål, 

visar sig detta genom föroreningar, klimatförändringar och utarmning av biologisk mångfald. 

Överskrids ekosystemens gränser kommer stabila system plötsligt bli sköra och kan då 

kollapsa. Kunskapen som finns om ekosystemen visar att människan måste visa aktning och 

ha ett varsamt beteende gentemot naturen. Konsekvensen blir att människan bör se och lära 

av naturen. Det anses exempelvis som viktigt att förstå hur naturen med hjälp av fotosyntes 

binder energi och lagrar den eftersom kretsloppen är avgörande för människans existens. 

Människan får inte påverka de naturliga kretsloppen för mycket och eftersom människan 

använder produkter från naturen bör de användas på ett hänsynsfullt sätt så naturen i sin tur 

kan hantera restprodukterna (Helmfrid, 2007.). Biologisk mångfald måste värnas och gröna 

arealer som fångar upp solens ljus bör det också värnas om. Den stora frågan och utmaningen 

är hur människan ska kunna anpassa sig och infinna sig i de naturliga kretsloppen. 

Förändringar måste ske inom flera olika sektorer,, i teknologin, i ekonomin och i livsstilen. 

Ekonomiskt bör naturens resurser värdesättas bättre och det måste tydliggöras vilka effekter 

människans handlande får på naturen. Historiskt sett har miljöpåverkan av människor alltid 

funnits men i takt med den industriella revolutionen upphörde människan att vara ekologiska 

aktörer (Sörlin, 1991). Människan har nu påverkat miljön så pass kraftigt så det är i 

människans händer framtiden vilar. Genom att studera naturens egen förmåga att anpassa sig 

och överleva kan människan utveckla ny teknik (Helmfrid, 2007).  

 

Inom natursynen Den gemensamma kroppen ses människan som en jämbördig del av naturen. 

Människan är därmed inte överordnad naturen och har inget högre värde än vad andra 

organismer har. Detta synsätt kan beskrivas som ekocentrism, att allt, alla ekosystem och allt 

liv, har ett värde (Helmfrid, 2007). Människan och naturen är ett, de har aldrig varit åtskilda. 

Så länge universum funnits, har vårt gemensamma stoff funnits. Människan är beroende av 

det naturen erbjuder i form av luft, vatten, jord, djur och växter. Det människan gör påverkar 

andra  organismer och det i sin tur påverkar människan tillbaka. Det poängteras därför att det 

är viktigt att leva i samspel med naturen. Detta kräver ett öppet sinne och insikten att vi är i 

ständig relation till andra, relationer som i förlängningen formar vilka vi är. Det går inte att 

säga ”detta är jag” utan att veta den väv, livets väv som vi ingår i. Naturvetenskapliga 

beskrivningar och förståelsen för levande organismer och olika ekosystem liknas det vid 

naturfolkets visdom där naturen beskrivs som en helhet. Hur människan gör är viktigare än 

vad, alltså är avsikterna viktigare än resultatet. Eftersom människan lever i relationer och 

hens avsikter, tankar och förhållningssätt påverkar andra går det inte att försöka dölja dem. 

Dagens miljöproblem visar att människan har hamnat i en återvändsgränd och den enda 

vägen ut, är att ändra förhållningssätt, både till sig själv och till livet. Att uttrycka jämlikhet 

mellan varelser och organismer av olika slag är inte att nedvärdera människan, det är istället 

den vägen vi bör gå i mötet med klimatproblemen (ibid.). Synsättet har liten koppling till 

västerländsk kultur och religion. Ofta relateras det istället till naturfolks sätt att tänka om 

naturen. Människans behov av naturresurser problematiseras sällan eftersom utgångspunkten 

inte är vad människan behöver och inte behöver. Denna natursyn är inte lika utbredd som de 

två förstnämnda (Helmfrid 2007). 
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2.2 Etik och moral  

Etik och moral är två närbesläktade begrepp. Etik används för att på ett teoretiskt plan 

förklara handlingar och överväganden medan moral är de handlingar som vi uttrycker, 

exempelvis vad vi gör eller säger. Etik kan således användas som en  teori för att studera 

moral. Vad som anses vara moraliskt accepterat ändras över tid och det som förr ansågs vara 

norm, exempelvis uppfostran genom våld och straff, skulle idag anses som fel. Det är inte 

bara fel för att vi har lagar som uttrycker det utan också för att våra etiska koder och vår 

moral säger det (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012; Almers, 2009). Salwén 

(2012) beskriver att moraliska handlingar inte kan kategoriseras som rätt- eller felaktiga då 

det är olika hos människor vad som uppfattas som rätt och fel, och detta påverkas och 

förändras över tid.   

 

Miljöetik är etik som relaterar till natur och miljö och inom miljöetik studeras människans 

relation till naturen (Worster, 1994/1996; Salwén, 2012; Backman, et al., 2012). Det finns 

olika sorters miljöetik. Kronlid och Öhman (2012) beskriver två, värdeorienterad och 

relationell miljöetik. Värdeorienterad miljöetik handlar om vem eller vad  (till exempel 

naturen eller människan) som erkänns ha ett inneboende värde samt vem eller vad som kan 

behandlas på orätta eller rätta sätt. Det kan finnas faror med att endast fokusera på 

exempelvis naturens behov och värden, då det blir en skillnad mellan människan och naturen 

och det ömsesidiga beroendet (Kronlid & Öhman, 2012). Relationell miljöetik berör 

människans förhållande till naturen. Människan erfarenhet av naturen anses avgörande för de 

värden som något tillskrivs. Det blir viktigt inom relationell miljöetik att studera hur något 

tillskrivs ett värde och vad detta kan bero på. Relationell miljöetik undersöker och försöker 

besvara frågor om hur vi lever i exempelvis den politiska, tekniska eller religiösa vardagen 

(ibid.).  

 

För att förstå hållbar utveckling är det etiska perspektivet viktigt och bör vara en central del i 

utbildningens innehåll (Baltic 21E, 2002; Öhman, 2006). Detta uttrycks i värdegrunden i 

läroplanen (Skolverket, 2018) där det står att skolan ska främja elevernas förmåga att göra 

personliga ställningstaganden och att det etiska perspektivet ska prägla skolans verksamhet. I 

kommentarmaterialet till biologi (Skolverket, 2017) står det att undervisningen ska lyfta fram 

naturen och människans förhållande till naturen. Därmed kan det konstateras att natursyn och 

miljöetik har hög relevans inom lärande för hållbar utveckling. 

 

Vårt sätt att visa ansvar och respekt för naturen kallas för miljömoral (Öhman, 2006). 

Miljömoraliska handlingarna berör även sådant som påverkar miljön och inte bara för 

människor i närområdet utan människor i hela världen och i framtiden (ibid.). Cochrane 

(2006) uttrycker att miljöetikens fokus bör vara att visa på vilka moraliska ansvar människan 

har gentemot hållbar utveckling. Två frågor som bör diskuteras enligt Cochrane är dels vilket 

ansvar människan har gentemot naturen? och dels om människan har förstått sitt ansvar och 

hur människan då hanterar det? (Ibid.).  
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Inom miljö och hållbarhetsfrågor är det viktigt att ta reda på vad eller vem människan känner 

ett moraliskt ansvar för (Sund, 2014) men eftersom moraliska handlingar ser olika ut i 

världen går det inte förutspå framtidens etiska val. Cochrane (2006) beskriver en rad faktorer 

som ännu är okända exempelvis lagar, politik, utbildning och arbeten som påverkar 

framtidens medborgare. Cochrane (2006) menar att politiska beslut avgör vilka arbeten och 

utbildningar som kommer finnas i framtiden och det i sin tur påverkar människors sociala 

nätverk. Faktorer som dessa påverkar vilka människor som träffas och skaffar barn som sedan 

växer upp i ännu okända etiska värderingar. Eftersom vi inte vet vilka framtidens medborgare 

är, vet vi inte vilka val de kommer att göra (Cochrane, 2006; Sund, 2014). Malmberg och 

Sommestad (2000) uttrycker svårigheter att förutspå framtiden då tekniken utvecklas i rask 

takt. Vi vet inte hur framtidens teknik kommer se ut eller  hur tekniken kommer att påverka 

människors val (ibid.). Det har riktats kritik mot Världskommissionens rapport, som samlat 

globala miljöfrågor och lösningar genom hållbar utveckling, även kallad Brundtlandrapporten 

(WCED, 1987) då deras riktlinjer om hållbar utveckling ska gälla  globalt och i framtiden. I 

rapporten beskrivs hållbar utveckling som att nutidens grundläggande behov ska 

tillfredsställas utan att försaka framtidens generationer att göra detsamma. Cochrane (2006) 

beskriver svårigheter med att känna ansvar och göra goda moraliska handlingar som gynnar 

framtiden, eftersom  vi inte vet hur framtiden kommer att bli.  

 

Miljöetik är en tillämpad etik. Med tillämpad etik avses hur de normativa etikerna kan 

praktiseras, därför kallas det också för praktisk etik (Backman, et al., 2012). Med normativ 

etik menas den moral som är den rätta och vägleder in i rätt handling (Salwén, 2012). Det 

finns flera normativa etiker som kan användas för att studera miljöfrågor (Backman, et al., 

2012) och några av dessa etiker är särskilt intressanta för denna studie. De etiker det handlar 

om är konsekvensetik, pliktetik och rättighetsetik. Konsekvensetik, även kallad utilitarism, 

innebär att konsekvenserna styr de moraliska handlingarna (ibid.). Konsekvensetik beskrivs 

som att konsekvenserna av handlingar ska vara så goda som möjligt och skapa välbefinnande 

hos kännande varelser i så stor utsträckning som möjligt (Nationalencyklopedin, u.å.c). 

Samtidigt inom konsekvensetiken är det moraliskt riktigt att genomlida något om det i sin tur 

leder till något bättre (Backman, et al., 2012). Med pliktetik menas de handlingar som bör 

eller inte bör utföras (till skillnad från konsekvensetiken som handlade om konsekvenser) 

(ibid.). Pliktetiken menar att vissa handlingar, plikter, måste utföras oavsett vilka 

konsekvenser det kan få. Att göra rätt inom pliktetik är att följa vissa plikter och det är inte 

resultatet som avgör om handlingen är god utan om plikten är följd (Nationalencyklopedin, 

u.å.b). Exempel på plikter är att man inte bör skräpa ner i naturen därför att det är förbjudet. 

Det är alltså en plikt att inte skräpa ner i naturen (Backman, et al., 2012). Med Rättighetsetik 

avses att individers rättigheter är grundläggande. Alla är bärare på rättigheter vilket också 

leder till skyldigheten att inte göra så någon annans rättighet försvinner. Inom denna etik har 

man således rätt att göra saker så länge det inte påverkar någon annans rättigheter (Backman, 

et al., 2012).  

 



 10 

2.3 Hållbar utveckling i undervisningen  

Hållbar utveckling syftar kort sammanfattat till att vi idag inte ska använda mer resurser än 

vad jorden klarar av att återskapa så att framtidens människor kan leva ett liv där de får de 

resurser som de behöver för att leva (WCED, 1987). Björneloo (2008) beskriver svårigheter 

med att förstå vad som är en hållbar utveckling, eftersom vad som anses vara nödvändiga 

behov skiljer sig mellan olika individer och olika kulturer. För någon kan behov vara de mest 

nödvändiga, såsom hus, mat, vatten och medicin. För andra kan behov vara minst två bilar för 

att kunna transportera familjen eller så kan det vara ett vinterhus i Spanien. Vad som är 

hållbart är därmed i hög grad en fråga om värderingar, det vill säga vad vi värderar som ett 

bra liv. Det handlar om att se samhällets och människans olika förutsättningar och problem. 

Samtidigt som det handlar om ett ansvar och en förståelse av individens delaktighet och 

skyldighet (Björneloo, 2008).  

 

Hållbar utveckling och utbildning går hand i hand. Utbildning ska ge den kunskap som 

människan behöver för att kunna möta de utmaningar världen står inför (Björneloo, 2008). 

UNESCO (2017) beskriver att hållbar utveckling ska vara ett övergripande  huvudmål i all 

utbildning. I värdegrunden i läroplanen (Skolverket, 2018) uttrycks detta att ”skolan ska 

ansvara för att varje  elev efter genomgången grundskola .... har fått kunskaper om 

förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling” och ”har fått kunskaper om och 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” (s. 12). I 

undervisning och lärande för hållbar utveckling spelar etiken en avgörande roll för 

förståelsen (Baltic21e, 2002; Almers, 2009; Mårtensson, et al., 2011; Jonsson, 2007) och i 

läroplanens kursplan för ämnet biologi (Skolverket, 2018) står det att ”ska eleverna ges 

förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör, hälsa, 

naturbruk och ekologisk hållbarhet” (s.164). Undervisningen ska även beröra ”människans 

beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling” (s. 

166).  

 

Undervisningen för hållbar utveckling ska innehålla tre perspektiv på hållbar utveckling, det 

ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet (Torbjörnsson, 2011; Björneloo, 2008). Det 

ekonomiska perspektivet handlar om att förutsättningar för ekonomisk tillväxt ska finnas men 

inte på bekostnad för miljön eller det sociala perspektivet. Med det sociala perspektivet 

menas exempelvis sjukvård eller utbildning. Det ekologiska perspektivet handlar om 

miljöfrågor och att värna om ekosystemens återhämtningsförmåga (Björneloo, 2008). 

Björneloo (2008) beskriver dessa tre perspektiv som bärande principer för hållbar utveckling 

och att dessa perspektiv är starkt kopplade till varandra och hon ger sedan exempel på hur. 

”När arbete inom ett område, exempelvis med fred, utbildning och omsorg om miljön, leder 

till förbättringar inom ett annat område, till exempel stabil ekonomisk utveckling, så finns det 

goda förutsättningar för en hållbar utveckling” (Björneloo, 2008, s.10). Dessa perspektiv är 

inriktade på människans behov och Torbjörnsson (2011) beskriver att hållbar utveckling ofta 

har en människocentrerad vinkling. Detta går också att se i Björneloos (2008) förklaring av 

hållbar utveckling att ”Det handlar ytterst om varje människas rätt till ett värdigt liv”  (s. 10).  
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Undervisning för hållbar utveckling bör, liksom all annan undervisning i skolan, relatera till 

elevers förförståelse. När undervisningen planeras är det därför viktigt att ta hänsyn till 

elevernas erfarenheter och bakgrund. Eleverna ska också vara delaktiga i att planera 

undervisningen  (Skolverket, 2018). Payne (1998) poängterar vikten av att ta hänsyn till 

elevers sätt att tänka om naturen, det vill säga deras natursyner. Helmfrid (2007) nämner 

också att elevernas intressen och natursyner har betydelse för hur eleverna medvetet eller 

omedvetet tar in information och lär sig. Hur eleverna sedan tolkar informationen och 

värderar den och reflekterar över problem och lösningar beror på elevernas förförståelse och 

sätt att tänka om naturen. Även lärares personliga intressen och relation till naturen har stor 

betydelse. Det har visat sig att de flesta lärares intressen för miljöfrågor och hållbar 

utveckling inte kommer från yrket eller yrkesrelaterad kompetensutveckling, utan från deras 

egna engagemang (Wickenberg, 1999). Björneloo (2007) beskriver att om lärarna har ett eget 

personligt engagemang för hållbar utveckling ligger ämnet närmare till hands och berörs 

oftare i undervisningen.  

 

Det finns en koppling mellan hållbar utveckling, natursyn och etik som beskrivs viktig i 

lärande för hållbar utveckling. I läroplanen och kommentarmaterialet till grundskolan står 

det att eleverna ska ges kunskap i att hantera etiska valsituationer som rör naturbruk och 

ekologisk (Skolverket, 2018; Skolverket, 2017). Almers (2009) skriver att i undervisningen 

för hållbar utveckling ska elevernas natursyn och etiska ställningstaganden behandlas i 

samband med att etiska överväganden och demokratisk förståelse tränas. Om eleverna får 

öva på att diskutera etiska dilemman i undervisningen om miljömoral och miljöetik kan det 

leda till att eleverna reflekterar över sitt eget agerande och ger dem bättre beredskap att möta 

framtidens utmaningar (Öhman, 2006).  

 

2.4 Barns möten med naturen och syn på naturen 

Barn spenderar idag mindre tid utomhus och mer tid inomhus framför skärmar (Louv, 2009). 

Detta påverkar barnen negativt menar Louv och nämner olika effekter av barns frånvaro i 

naturen i boken Last child in the woods. För lite utomhusvistelse i kombination med mer 

stillasittande kan leda till högt blodtryck och kroppsfett och har på senare tid kommit att bli 

ett folkhälsoproblem. Att spendera tid utomhus i naturen är en investering i barns hälsa menar 

Louv. En annan viktig aspekt för hälsan är det sociala interaktioner som sker med andra 

människor. Med dagens intresse för teknik växer vi ifrån varandra både socialt och fysiskt då 

den interaktion som sker är via medier (ibid.). Det har visat sig att flertalet amerikaner säger 

att de vill att barnen ska se mindre tv och använda mindre teknik och istället spendera mer tid 

utomhus och i sociala sammanhang. Trots detta köps den senaste tekniken och de senaste 

programmen in. Louv beskriver vidare att bilar är ett sätt att se och upptäcka naturen, men att 

bilar utrustas med tv-monitorer vilket gör att barnen tittar på tv i bilen istället för att upptäcka 

världen utanför.  

 

Möten med naturen kan ske genom indirekta möten och genom direkta möten. Direkta möten 

upplevs genom sinnena, det kan vara att barn får lukta, se, känna, smaka och höra på naturen. 

Payne (1998) beskriver barns liv som onaturliga. Detta då barn i och med den nya teknikens 
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framfart och förändringar i sociala mönster gör att stora delar av tiden spenderas inomhus. 

Detta medför även att deras möten med naturen i alltför hög grad är indirekta via media. Bild 

och film är exempel på indirekta möten. Film kan ge en förståelse för naturen i länder långt 

borta och barn kan få information om saker som kan vara omöjliga att uppleva (Sandell, 

Öhman & Östman, 2003, refererad i Sund, 2014). Samtidigt kan filmer ge barnen en felaktig 

bild av verkligheten. Många barn kan tro att Disneys karaktärer är verkliga och att 

verkligheten fungerar som på film (Hjorth, 2002). Internet har öppnat upp en ny värld och 

barn idag kan ta del av naturer och kulturer från hela världen. De kan uppleva naturer utan att 

vistas i dem vilket i sin tur leder till att barn idag kan ha  mer koll på globala frågor än vad de 

har på sin närmiljö.  (Payne,1998) 

 

Sverige är ett ojämlikt land beträffande vilken naturkontakt som barn kan ha. Det är i viss 

grad beroende på var i landet man bor. Barn som växer upp i tätorter kan ha mer kontakt med 

krukväxter än vad de har med vanligt förekommande träd såsom gran och tall (Hjorth, 2002). 

Skolgårdar på olika ställen i landet ser olika ut, vissa skolor saknar nästan utemiljö medan 

andra skolor har omfattande utemiljö vilket leder till mer bedriven pedagogik utomhus 

(Mårtensson, et al., 2011). Barn med så kallat ”spring i benen” får oftare gå ut för att aktivera 

sig och vanligast är dessa barn pojkar. Detta gör att tiden utomhus blir ojämnt fördelad 

mellan flickor och pojkar (Mårtensson, et al., 2011). 

 

Några faktorer som kan påverka barns förutsättningar för naturmöten är att när mänga barn 

idag vistas i naturen är det genom en planerad uttänkt aktivitet som oftast planerats av vuxna. 

Det sker genom fritidsaktiviteter, till vilka det köps in dyr utrustning och planeras i minsta 

detalj, samt genom deltagande i olika organisationer. Detta leder till att den spontana 

frihetskänsla som naturen kan ge försvinner och ersätts av regler och olika guider för hur man 

bör vistas i naturen (Mårtensson, et al., 2011; Louv 2009). Eftersom naturen i sig är 

okontrollerbar bör människan vistas i den fritt och okontrollerat för att utvecklas. Varför vissa 

vuxna tar över och kontrollerar barns vistande i naturen kan bero på en rädsla för att barnen 

ska få för lite naturkontakt. Denna kontroll kan dock leda till att själva aktiviteten tar 

överhand och minskar naturupplevelsen (Mårtensson, et al., 2011). Naturupplevelsen ska vara 

positiv och de saker som barn uppskattar och känner välbefinnande i ska finnas där för att 

lägga grunden till en livslång relation till naturen vilket är viktigt i flera olika hänseenden. 

Detta är viktigt för det fysiska och psykiska måendet men i naturen utvecklas även 

samarbetsförmågan och ett engagemang för naturen och miljön skapas (ibid.).  
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för att besvara studiens frågeställningar. 

Studien bygger på kvalitativa forskningsmetoder. I Backman et al. (2012) förklaras att 

kvalitativa metoder används för att studera bland annat attityder och intressen men också för 

att studera människors uppfattningar och upplevelser av omvärlden. Eftersom studien handlar 

om att studera elevers syn på naturen passar denna forskningsansats bra. För att studera 

elevernas natursyn har jag kombinerat två olika kvalitativa metoder; bildskapande med 

skriftliga kommentarer, samt intervjuer med enskilda elever. Allt insamlat datamaterial har 

analyserats med hjälp av innehållsanalys. Studien har genomförts i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska råd. Nedan kommer studiens metod och genomförande att 

presenteras i detalj.  

 

3.1 Urval 

Studien har genomförts i två klasser i årskurs 6 (sammanlagt 38 elever) på en f-9 skola 

belägen i en tätort med ca 1500 invånare. Samhället kan beskrivas som en typisk centralort i 

en norrländsk kommun och skolan har flera mindre kringliggande byar i sitt 

upptagningsområde. I skolans närområde finns ett naturreservat och olika typer av miljöer 

såsom sjöar, skogar och bergsområden som skolan ibland under friluftsdagar besöker. Skolan 

och de två parallellklasserna som studierna är genomförda i är jag bekant med sedan tidigare 

då jag gjort delar av min verksamhetsförlagda utbildning där. Årskurs 6 ansågs vara lämplig 

då eleverna i den årskursen enligt läroplanen (Skolverket, 2018) ska kunna beskriva, 

diskutera och samtala om naturen och om människans påverkan på naturen. Elever i årskurs 6 

ska även ha utvecklat kunskaper om naturen som rekreationskälla och kunskaper om hållbar 

utveckling (Skolverket, 2017; Skolverket, 2018).  

 

Inledningsvis kontaktades skolans rektor och klassernas mentorer och samtliga godkände 

klassernas deltagande. Vid ett kort möte informerades eleverna om att studien handlar om hur 

de ser på naturen. De gavs sedan möjlighet att ta ställning till om de ville delta i studien. 

Inledningsvis fick samtliga eleverna göra bilder i form av teckningar av naturen. 

Teckningarna kompletterades med skriftliga kommentarer. Teckningar med kommentarer 

fungerade både som viktigt datamaterial och som urvalsinstrument för att välja ut de elever 

som kom att bli intervjuade. Vid det urvalet eftersträvades maximal variation (Jonsson, 2007; 

SBU 2017). De teckningar som skiljde sig mest åt valdes ut och eleverna som tillverkat dessa 

teckningar blev tillfrågade om att delta i intervjuerna. Motivet för att göra ett sådant urval är 

att det är sannolikt att få så många olika uppfattningar som möjligt om natursyner (Jonsson, 

2007). Urvalsprocessen ledde till att 10 elever blev tillfrågade om att bli intervjuade. 

Samtliga 10 elever tackade ja. 

 

3.2 Intervjuer och bildskapande   

Studiens genomförande bygger på en kombination av olika kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Inledningsvis gavs 38 elever i uppgift att rita en individuell bild av 

sin syn på naturen. Därefter ombads de att skriftligt kommentera sina bilder. Slutligen valdes 
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10 elever ut för intervjuer som delvis handlade om de bilder som de skapat men också om 

natursyn och om miljöetiska frågeställningar. 

 

 

3.2.1 Bildskapande som forskningsmetod 

Bilder har haft stor betydelse i studien eftersom bildskapande har använts som tankeverktyg 

för att återkoppla till elevernas tidigare erfarenheter. Att skapa en bild kan ses som ett sätt att 

kommunicera inre mentala föreställningar (Karlsson Häikiö, 2014). Bildskapande kan 

därmed ses som ett sätt att kommunicera och kan jämföras med andra kommunikationsformer 

som exempelvis att tala eller att skriva. Alerby (2015), Karlsson Häikiö (2014) och Harper 

(2002) beskriver att bildskapande med fördel kan användas i kombination med andra 

forskningsmetoder och andra sätt att kommunicera. När bild och text får samspela 

kompletterar de varandra och kan ta reflektionen och diskussionen till andra nivåer (Alerby, 

2015). Genom att kombinera text och bild kan det underlätta för respondenten att uttrycka 

vad de menar (Harper, 2002). I denna studie har bild och bildskapande använts tillsammans 

med skriftliga kommentarer och samtal för att komplettera varandra och ge en djupare 

förståelse för elevernas natursyn. Förutom att elever har fått skapa egna bilder har ett 

fotografi av naturen (bilaga 1) haft betydelse för studiens intervjuer.  

 

3.2.2 Intervjuer som forskningsmetod 

Intervjuer är en användbar metod när man som forskare vill få en djupare förståelse för hur 

någon resonerar om något. Fördelarna med att använda intervjuer istället för exempelvis 

enkäter, är att intervjuaren kan ställa följdfrågor och därmed komma närmare det som den 

intervjuade talar om (Backman, et al., 2012). Det finns också nackdelar med intervju som 

metod, framförallt vid intervjuer med barn. Intervjuaren kan påverka barnens svar genom att 

ha en överordnad position och barnen kan därför svara det som de tror att intervjuaren vill att 

de ska svara (Backman et al.,2012; Hylander 1998). Detta bör beaktas både i intervjuskedet 

och när resultaten ska tolkas (ibid.). Det är av vikt att eleverna har möjlighet att utveckla och 

fundera över sina svar utan risk att bli avbrutna (Brualdi, 1998).  

 

Den form av intervjuer som har använts i denna studie kan beskrivas som semistrukturerade. 

Med det menas att huvudfrågorna är formulerade på förhand men kan omformuleras och bör 

kompletteras med följdfrågor som bygger vidare på de svar som respondenten ger (Backman 

et al. 2012). I viss mån kan semistrukturerade intervjuer liknas vid samtal som utgår från 

tematiska frågor (Kvale & Brinkman, 2014). Frågorna i intervjun behöver därför inte alltid 

ställas i den ordning som de var planerade vilket tillämpades i denna studie. Det finns olika 

typer av frågor. Kvale och Brinkmann (2014) skiljer inledande frågor och uppföljande frågor. 

De inledande frågorna kan ge spontana beskrivningar och den intervjuade kan till dessa 

frågor fritt återge sina erfarenheter. De kan ge en rikare beskrivning av det fenomen som 

undersökts. Inledande frågor kan börja med ”kan du berätta om” eller ”kan du beskriva” 

(ibid). Uppföljningsfrågor bygger vidare på något som redan sagts och ger det sagda mer 

innehåll.  Dessa ”frågor” behöver inte alltid ställas utan nickar och hummanden kan antyda 

att den intervjuade ska säga mer (ibid.). Frågorna i intervjuerna har inte följt ordningen som 
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beskrivs (bilaga 2) i alla intervjuer utan ordningen har varierat beroende på samtalens förlopp 

då det i intervjuer med barn är viktigt att vara flexibel (Rasmusson, 1998).  

  

Det genomfördes tio enskilda intervjuer med de tio utvalda eleverna. I de enskilda 

intervjuerna fick eleverna den tid de behövde för att fundera över och uttrycka sina 

uppfattningar, tankar och åsikter. 

 

3.2.3 Utförande av bildskapande aktivitet 

Eleverna fick inledningsvis instruktioner om att de skulle rita en bild av deras syn på naturen 

och vad bilden fyllde för funktion i studien. Det är viktigt att de deltagande i en studie vet vad 

studien handlar om och vad den syftar att undersöka (Vetenskapsrådet, 2017). Eleverna fick 

veta att bilden skulle handla om deras syn på naturen och vad de tänker på när de tänker på 

naturen. Jag försökte förklara uppgiften på så enkelt sätt som möjligt och försökte vara tydlig 

med att de skulle rita vad de tänkte på då de tänkte på naturen. För att förstärka detta skrev 

jag på tavlan rita vad du tänker på då du tänker på naturen. Det betonades att det var 

elevernas tankar och åsikter om naturen som jag var intresserad av och inte hur pass duktiga 

de var eller hur fina bilderna blev.   

 

Eleverna blev tilldelade ett vitt A4 papper, blyertspennor, sudd, färgpennor och kritor. 

Eleverna fick veta att de skulle sprida ut sig i klassrummet för att kunna arbeta enskilt. 

Avsikten med att eleverna fick sitta utspritt var att minska effekten av att de skulle påverka 

varandra. Ett problem med studier där elevgrupper ska skapa bilder, kan vara att de ser 

varandras bilder och inspireras av dem (Alerby, 2015; Jonsson, Sarri & Alerby 2012). 

Eleverna fick en lektion på 40 minuter för att göra sina teckningar. De flesta var färdiga efter 

25 minuter. När eleverna sedan blev klara med sina teckningar så ombads de att med text 

beskriva naturen på baksidan av pappret. Eleverna fick veta att texten exempelvis kunde 

beskriva bilden de ritat eller beskriva något annat som inte fanns med på bilden. Text och bild 

samverkade för att ge en tydligare bild av elevernas natursyn. Att använda text och bild 

tillsammans gav därmed eleverna möjligheten att på olika sätt uttrycka sig om samma sak.  

 

3.2.4 Utförande av enskilda intervjuer 

Intervjuerna genomfördes enskilt med de 10 utvalda eleverna. Intervjuerna spelades in med 

en mobiltelefon för att jag som intervjuare endast behövde fokusera på samtalet och inte 

behöva föra anteckningar. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att detta tillvägagångssätt 

kan vara fördelaktigt då det inte distraherar den andra parten. 

 

Intervjuerna började med inledande frågor där eleverna fick berätta muntligt om sin bild och 

text. De inledande frågorna var individuellt formulerade och var menade att ge eleven 

möjligheter att reflektera över sin bild och beskriva den utförligare. Ett exempel på en 

individuell fråga var: ”Beskriv huset i bilden?”. I möjligaste mån eftersträvades ett öppet 

samtal där elevens spontana tankar kunde komma till uttryck. Enligt Kvale & Brinkmann, 

(2014) är det fördelaktigt om det redan i inledningen av intervjun skapas ett öppet 

samtalsklimat. Ordningen på frågorna (bilaga 2) varierade då ett öppet samtal eftersträvades.   
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En bit in i samtalet presenterade jag en bild på ett landskap (bilaga 1) som skulle representera 

naturen. Det tydliggjordes att naturen kan se ut och uppfattas på många olika sätt. Jämförelser 

med deras egna bilder gjordes för att tydliggöra att naturen kan se ut på olika sätt och det 

förtydligades flera gånger att det inte finns något synsätt som är rätt eller fel. Varje elev gavs 

sedan en utklippt streckgubbe som skulle representera dem själva (bilaga 1). Båda bilderna 

(landskapet och streckgubben) lades på bordet framför eleverna. Eleverna instruerades att 

placera streckgubben i eller på ett avstånd ifrån bilden med landskapet där de tyckte att de 

själva var i förhållande till naturen. Avståndet mättes inte utan var symboliskt. De kunde 

välja att lägga streckgubben uppe på landskapsbilden eller utnyttja bordets längd för att vara 

”långt från naturen”. När positionen för streckgubben var bestämd så fick de motivera och 

svara på frågor (bilaga 2) om deras placering. Elevernas positionering fotograferades för att 

kunna användas i analysen av resultatet. I denna studie har bilder haft en central roll för 

uppfattningen om barns sätt att relatera sig till naturen. Tanken med bilderna var att de skulle 

väcka och återspegla tankar och koppla till erfarenheter eleven har av naturen. Harper (2002) 

beskriver att bilder har den funktionen på människor då de knyter an till de delar av hjärnan 

där erfarenheter lagras.  

 

Samtalet byggde också på att eleverna fick svara på frågor som handlade om miljöetik och 

natursyn i vidare bemärkelse. Frågorna om miljöetik berörde elevernas åsikter om 

människans ansvar och handlingar i naturen och hur eleverna uppfattar människans sätt att 

visa respekt för naturen. Frågorna om natursyn handlade om hur naturen används och brukas 

av människan. De handlade också om elevens vana att vistas i naturen samt hur och varför 

hen brukade vistas i naturen (bilaga 2). Bilden på bordet och streckgubben fick ligga kvar 

under samtalet. Eleverna instruerades om att de under samtalets gång fick ändra positionen på 

streckgubben om de ville. Frågan ställdes också i slutet av intervjun, om de ville ändra 

någonting. Anledningen till att de fick ändra positionen var att någon fråga kunde väcka 

tankar och eleverna skulle således reflektera över sina val av positionering. Varje gång som 

eleverna ändrade positionen på någon av bilderna dokumenterades detta genom fotografier. 

Min roll under intervjuerna har varit att vara samtalsledare som ställt frågor och följdfrågor.  

 

3.3 Bearbetning, tolkning och analys 

Nedan beskrivs hur det insamlade datamaterialet har bearbetats, tolkats och analyserats. Först 

presenteras analysen av bilderna och hur de kategoriserats och tolkats. Sedan beskrivs hur 

samtalen har transkriberats och analyserats.   

 

3.3.1 Analys av bilder 

I ett första skede analyserades bilderna som de 38 eleverna skapat. Med bilder menas här 

bilderna och den kompletterande texten till. Bilderna har analyserats utifrån den 

analysprocess som Alerby (2015) beskriver. Steg ett var att noggrant och från olika 

synvinklar på ett kvalitativt sätt undersöka bilderna. I steg två dokumenterades de likheter 

och olikheter och de mönster som kunde skönjas. De likheter och olikheter som framkom 
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under analysen resulterade i olika teman i steg tre. Alerby (2015) menar att det är när olika 

bilder sätts in i teman som fenomen kan förstås då ett tema återger flera personers tankar.  

 

3.3.2 Transkribering  

Ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades, det vill väga återgavs skriftligt. 

Transkriberingen skedde manuellt på dator genom att lyssna och pausa det 3 timmar långa 

inspelade materialet. Detta resulterade i 32 datorskrivna sidor. Under transkriberingen 

reducerades datamaterialet och tecken för diverse språkliga fenomen, såsom pauser eller 

tonfall skrevs inte ut. Det ansågs inte nödvändigt då fokus inte var att studera hur saker sägs 

utan vad som sägs (Kvale & Brinkmann, 2014). Data som inte rör studiens ändamål har även 

det reducerats under transkriberingen och vissa språkliga fel har rättats till för att underlätta 

läsningen. Tanken med databearbetning är enligt Backman et al. (2012) att transformera data 

så att det bland annat går att synliggöra mönster, orsakssamband och för att förklara och 

förstå datan.  

 

3.3.3 Analys av intervjuer 

En innehållsanalys har använts som metod för att analysera datamaterialet från intervjuerna 

och de fotografier som togs av forskaren. Forman och Damschroder (2008) och Elo och 

Kyngäs (2008) beskriver olika modeller av innehållsanalys. I denna studies analys har bitar 

av båda modellerna använts och satts samman till en metod. Det insamlade datamaterialet 

från intervjuerna har analyserats i fyra steg. I varje steg har transkriberingen bearbetats och 

lästs om flertalet gånger för att hitta nya kategorier, teman och synssätt. Steg ett innebar att de 

nedskrivna samtalen lästes för att upptäcka skillnader och likheter men också för att se vilka 

kategorier och teman som kunde skapas av materialet. Överstrykningspennor i olika färger 

användes för att visa på kategorierna och synliggöra likheter. I steg två så reducerades 

mängden data ner till det innehåll som motsvarade studiens syfte och frågeställningar. 

Kategorierna och färgkoderna från steg ett underlättade reduceringen då det tydliggjorde 

vilka delar av samtalen som berörde kategorier som var nödvändiga för att besvara studiens 

frågeställningar. I Steg tre tematiserades och kategoriserades datamaterialet ännu en gång av 

den mängd som fanns kvar. Nya kategorier och teman skapades av de nya mönster som 

upptäckts i steg två. I steg fyra så tolkades materialet. Kategorierna och de teman som skapats 

i de tidigare stegen användes som stöd i tolkningen. Efter tolkningen i slutskedet beskrevs 

och summerades datamaterialet, likheter och olikheter tydliggjordes och slutsatser drogs.  

 

3.4 Forskningsetiska principer 

De fyra allmänna huvudkraven för individskydd inom forskning, som Vetenskapsrådet 

(2002) listat, har alla beaktats i denna studie. All forskning ska vidta dessa krav. Kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera alla deltagare i studien. 

Deltagarna ska informeras om vad deras uppgift i studien är, att deltagandet är frivilligt samt 

vad syftet med studien är (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen ska beskriva 

undersökningens tillvägagångsätt, däremot gavs inte all information inledningsvis i denna 
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studie då det kunde påverka elevernas resonemang senare i en intervju (ibid.). Det betonades 

att den information som samlats in endast är för studien och inte kommer användas vidare. 

Skolan och berörda lärare har informerats och godkänt deltagande både genom personlig 

kommunikation och mail där syfte och deltagarnas roll beskrivits. Eleverna har informerats 

genom personlig kommunikation samt genom ett skriftligt brev som även skickades hem till 

vårdnadshavarna där elev och vårdnadshavare gav sitt medgivande med underskrift (bilaga 

3).  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom denna studie är av deltagande karaktär ska samtycke alltid 

inhämtas. Deltagarna i studien har informerats om att de kan avbryta sitt deltagande när de 

vill och att det inte medför något negativt ifall de väljer att göra så (ibid.). Då denna studie 

berör omyndiga personer ska förmyndare vara underrättade om studien och ge tillåtelse till 

barnens medverkan.  

 

I konfidentialitetskravet beskrivs att alla delaktiga i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och alla personuppgifter skall bevaras så ingen obehörig hittar dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Exempel på personuppgifter i denna studie är de ljudinspelningar 

som fanns från intervjuerna. De uppgifter om enskilda personer som inkommit under studien 

har avidentifieras så att det är omöjligt för utomstående att identifiera enskilda deltagare 

(ibid.).  

 

Med nyttjandekravet menas att alla uppgifter som inhämtats om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. Uppgifter om enskilda personer får inte användas eller lånas 

ut för kommersiellt bruk eller ickevetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). De 

personuppgifter som inkommit får endast utlånas till andra forskare som också antar de 

förpliktelser som den ursprungliga forskaren antagit (ibid.).   
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4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de två frågeställningarna. Den första 

rubriken svarar mot forskningsfråga ett och den andra rubriken svarar mot forskningsfråga 

två. Inledningsvis presenteras hur eleverna relaterar sig till naturen. Sedan presenteras de 

miljöetiska ställningstagandena som eleverna gjorde i samtalen. Slutligen ges en 

resultatsammanfattning där de två frågeställningarna vävs samman för att se hur de etiska 

ställningstagandena eventuellt hänger samman med hur eleverna relaterar sig till naturen. 

Namnen som presenteras är fiktiva.  

 

4.1 Hur eleverna relaterar sig till naturen 

Nedan presenteras de resultat som kopplas samman med forskningsfråga ett, hur relaterar sig 

elever i årskurs 6 till naturen? Både i de bilder som eleverna själva skapat och i de intervjuer 

som genomförts, har det framgått att eleverna relaterar sig själva till naturen på olika sätt. 

Särskilt tydligt framkom detta då eleverna under intervjuerna, med hjälp av en streckfigur och 

en naturbild, ombads att positionera sig till naturen. Ur analysen framkom det att elevernas 

sätt att relatera sig till naturen kunde kategoriseras i tre olika teman. Dessa teman är 

människan är utanför naturen, människan är delvis en del av naturen och människan är en 

del av naturen. Elevernas sätt att relatera sig till naturen motiverades med hur de tänker om 

sig själva i relation till naturen samt ibland hur de på ett generellt plan tänkte om människans 

relation till naturen. Temana är inte alltid tydligt åtskilda från varandra. Ibland överlappar de 

varandra och i något enskilt fall kan en och samma individ uttrycka olika sätt att relatera sig 

till naturen. De tre teman som presenteras ska därför ses som uppfattningar som återfanns på 

en kollektiv nivå, det vill säga i allt datamaterial sammantaget.  

 

4.1.1 Människan är utanför naturen 

I detta tema synliggörs elevernas sätt att uttrycka att människan och naturen är separerade 

från varandra. Temat framträdde främst i samtalen då eleverna beskrev vad de brukade göra i 

naturen. Naturen beskrivs som en plats som ligger utanför de mänskliga samhällena och som 

en plats man kan åka till.  

 

I exemplet nedan beskriver John naturen som något människan reser till för att utföra 

aktiviteter. När naturen beskrivs som en plats som går att resa till konstateras samtidigt att 

människan inte är en del av naturen utan naturen är något som människan kan besöka.   

 

Jag brukar vara ganska mycket i naturen och fiska och jaga och bara vara ute och gå. 

Köra skoter brukar jag göra också och köra cross. Sedan är det fint också. Jag har en 

kompis som bor i en stad men han brukar fara till sin farfar och vara där. Så han kan ju 

vara i naturen också.  

 

I exemplet ovan synliggörs inställningen att naturen är en plats som människan inte befinner 

sig i konstant. Människan är inte i naturen när hon befinner sig i städer. Denna syn på naturen 

delade många elever med John. Erik uttrycker att människor som ”bor i staden, är bara där. 

De är aldrig i naturen”. 
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Att se på naturen som en plats att besöka synliggjordes även i elevernas bilder. I bilden nedan 

visar eleven att naturen är en plats där intressen och aktiviteter genomförs.  

 

 
Bild 1. Bilden föreställer en cross på grön mark bredvid ett träd. Bilden är ritad i horisont där 

crossen och träden är i förgrunden. I kommentaren har eleven beskrivit naturen som ”Det är här 

man kör cross.”.  

 

Något som eleverna ansåg påverkade hur människan relateras till naturen var hur människan 

behandlar naturen. Många elever var överens om att om människan behandlar naturen på 

negativa sätt är människan utanför naturen. Alex uttrycker när han ska motivera sin placering 

av streckfiguren att människor som inte är miljövänliga är utanför naturen, ”Utanför naturen, 

för de är inte så miljövänliga”. Molly beskriver samma sätt att tänka genom att förklara att 

om hon gjort mer för miljön hade hon placerat sig närmare naturen. Detta visar att eleverna 

anser att det är viktigt att vara snäll mot naturen för att kunna vara en del av den och eftersom 

de anser att människor inte var snälla mot naturen placeras de utanför.  

 

Denna skuldfyllda relation till naturen uppvisades även i bilderna. Flera motiv visade naturen 

som skadad. I exemplet nedan ritades naturen upp på två olika sätt.  
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Bild 2. Bilden är uppdelad i två sidor, före nedskräpning och efter. Den vänstra sidan är en 

horisontbild som föreställer en grön natur med blommor på marken och ett träd med äpplen i.  

Solen som lyser och två fåglar flyger på himlen.  Den högra bilden föreställer en tvåfilig väg 

ovanifrån med ett grönt område emellan som är nedskräpat av plastpåsar. På vägarna kör det 

personbilar och en buss. Avgaserna som bilarna släpper ut tydliggörs.  

 

Bilden visar att människan påverkar naturen och förstör den. Eleven sade att den högra sidan 

av bilden inte var natur då det var människan som tillverkat bilarna och vägarna. Detta tyder 

på att människan är utanför naturen då mänskliga föremål inte räknas som en del av den.  

 

4.1.2 Människan är delvis del av naturen 

Detta tema återspeglar elevernas resonemang om att människan delvis är en del av naturen. I 

samtalen framkom detta på olika sätt. Det uttrycktes som en gradvis skillnad som kunde bero 

på olika faktorer, exempelvis geografiska skillnader så som var man bor men också gradvisa 

skillnader som beror på vad människor tycker om naturen. Några elever ansåg att människor 

på landsbygden är närmare naturen än människor i städer. Något som också var 

återkommande var åsikten att mänskliga föremål inte är en del av naturen. 

 

I exemplet nedan samtalar Lisa om hur människan positioneras till naturen. I detta exempel 

går det att urskilja att Lisa menar att människan delvis är en del av naturen, eftersom 

människan omger sig av natur i större eller mindre omfattning. Hon uttrycker att allt en gång 

har varit natur men att naturen har försvunnit och ersatts av annat. I en annan del av samtalet 

beskrev Lisa att hennes bild av naturen är träd, grönska och skog och när hon återger vad som 

saknas i städer konstateras att städer inte är naturliga.  
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Då skulle jag sätta den ganska nära för man lever ju i naturen. Det är där man 

är eller bor. Det har väl varit natur någon gång men det har väl försvunnit.  

I staden finns inte så jättemånga träd, inte så mycket gräs, så jättemånga djur, 

det finns många byggnader. 

 

Lisa beskriver att människan på ett sätt lever i naturen och att allt varit natur förut. Samtidigt 

beskrivs att människan har distanserat sig från naturen genom att skapa föremål och bygga 

städer som anses vara icke-naturliga. Detta gör att människan endast delvis är en del av 

naturen.  

 

I bilderna kan denna typ av resonemang skönjas. I bilden nedan är ett hus inritat som en del i 

den svenska skogen. Huset i bilden exemplifierar att människan bor i naturen och således är 

en del av den. Då huset är inritat i skogen betyder det att hus i skogen är en del av naturen.  

 

 
Bild 3. Bilden är ritad i tre delar. Den innehåller en svensk skog, en hawaiistrand och ett tomt 

område som inte hann bli ritat. Den svenska skogen föreställer ett hus, tre träd, en älg och 

växter. Träden får stort utrymme i bilden. Hawaiistranden är ritad som en solnedgång med hav 

och ett palmträd.  

 

I ett annat exempel uttrycker Erik åsikter om huruvida människan är en del av naturen eller ej. 

Han uttrycker att människan kommer från naturen men att det sedan är människans egen 

uppfattning som avgör om man är en del av naturen eller inte. Han menar att det finns 

människor som är utanför naturen och att dessa människor ”hatar naturen” och nämner att de 

inte kan tänka sig att ta del av naturens resurser. Han uttrycker detta ”Vi tillhör fortfarande 
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naturen då vi kommer från den, det är där vi tar alla grejer. Är man långt bort, då hatar man 

naturen. Då vill man inte ha något från naturen”. I Eriks resonemang framgår det att det finns 

en gradvis skillnad beträffande om människan tillhör naturen eller ej. Människans relation till 

naturen blir då en fråga om människans uppfattning om den.  

 

4.1.3 Människan är en del av naturen 

Inom detta tema menas att människan alltid är en del av naturen. Det uttrycks att människan 

alltid är en del av naturen då naturen är överallt. System och kretslopp i naturen beskrivs 

som livsviktiga och oersättliga. Eleverna ansåg naturen som sin egen men viktig för 

människan vilket synliggjordes i samtalen och i bilderna.  

 

I exemplet nedan beskrivs naturen vara överallt. Lasse beskriver människan i naturen och 

menar att naturen är överallt. Han menar att alla städer är byggda i det som en gång varit 

natur så därför räknas de som bor i städer till naturen. 

 

Jag tycker vi är i naturen för att det alltid har varit natur överallt förut men nu har vi 

gjort våra egna ställen mitt i naturen. Förut så var det bara natur överallt så jag tycker 

ändå vi är i naturen. Om man bor i en stad så är man ju inte så nära naturen men jag 

tycker ändå vi är i naturen. I New York är det inte träd, men de har ju byggt i naturen 

men ändå inte.  

 

I detta exempel tydliggörs att människan och naturen inte är åtskilda på något sätt eftersom 

naturen är överallt så befinner sig människan i naturen konstant. Tea uttrycker liknande 

resonemang. ”Man bor ju i naturen. Jorden är naturen och vi bor på naturen. Fast bor man i 

skogen är det ännu mer naturen. Men bor man i en storstad är det fortfarande naturen men 

längre ifrån.”. Teas uttalande är likt Lasses och de båda beskriver människan som del i 

naturen oavsett hur miljön omkring ser ut.  

 

I bilderna illustrerades människan som del av naturen genom att beskriva naturens kretslopp 

och system. I exemplet nedan beskrivs faktorer som krävs för liv och att alla dessa delar 

vävs samman och är betydelsefulla. Kretsloppen förklaras som livsviktiga och levande. Det 

uttrycktes att kretsloppen är sina egna och bör ej ändras då de påverkar andra kretslopp och 

kedjor. Eleven som illustrerat bilden uttryckte att om människan påverkar någonting i 

kretsloppen påverkar det andra och att det inte var bra. Eleven menar således att naturen är 

sitt eget system och har sitt eget värde utan människan inblandning, snarare att det tappar i 

värde när människan påverkar naturen.  
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Bild 4. Bilden föreställer naturens kretslopp, fotosyntes, växter, djur, näringskedjor och 

solljus/solenergi. Eleven har ritat ett träd som visar hur träd tar upp vatten från marken som är i 

genomskärning. Trädet producerar syre och socker och tar upp koldioxid som människan till 

höger om trädet andas ut. Trädet har även en klyvöppning illustrerat i trädkronan. I bilden är det 

inritat en näringskedja med en blomma, mus, orm och igelkott. Denna näringskedja är ritad 

tillsammans med vattnets kretslopp där det tydliggörs att blomman i näringskedjan behöver 

vatten. Vattnets kretslopp är illustrerat som ett moln, som regnar, rinner ner i en bäck, avdunstar 

och åker upp till molnet igen.   

 

4.2 Elevernas miljömoraliska uttalanden och miljöetiska ställningstaganden 

Nedan presenteras de resultat som besvarar forskningsfråga två, vilka miljömoraliska 

uttalanden och vilka miljöetiska ställningstaganden visar eleverna i samtal om naturen? 

Eleverna uttryckte sin miljömoral och sina miljöetiska ställningstaganden i samtal om naturen 

och hur de relaterade sig till den. I första hand var det miljömoraliska uttalanden som gavs 

och i dem kunde miljöetiska ställningstaganden skönjas. Det ledde till att de teman som 

uppstod ur analysen är av miljömoralisk karaktär. Dessa teman var Naturen har ett egenvärde 

och Människan har ett egenvärde.  

 

4.2.1 Naturen har ett egenvärde  

I detta tema inryms moralen som utgår från naturen och vad som är bra för naturen. Den 

moraliska grunden är därmed att naturen har ett eget värde och det blir utgångspunkten för 

vad som är rätt eller fel. Moralen byggs på olika etiska ställningstaganden som utgår från 

naturen. Att naturen ges ett eget värde betyder dock inte att människan fråntas ansvar för sina 
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handlingar. Tvärtom påtalas att människan har ett särskilt ansvar eftersom naturen har ett eget 

värde.  

 

Särskilt när eleverna samtalade om djur uttrycktes moralen att naturen har ett värde.  

Eleverna uppvisade då en känslomässig relation till djur där de visade omsorg för dem och 

menade exempelvis att människan har orsakat djuren lidande. Alle beskriver att ”valar är 

väldigt påverkade… de släpper ut väldigt mycket plast som valarna äter och då dör de”. Alle 

uttrycker att människan har ett ansvar för djuren och att konsekvenserna av våra handlingar 

inte har varit goda då människan har skräpat ned i naturen. Vidare resonerar Tess om djurens 

värde. Tess uttrycker att djuren är bärare på rättigheter till skogen men att människan, 

genom att fälla träd tar bort denna rättighet. ”Djuren behöver också naturen så de kan 

gömma sig under träd ibland då det regnar. Om skogen försvinner så kan inte djuren gömma 

sig eller så. Då kan de börja springa ut på vägarna”. Tess menar att djuren har ett eget värde 

och att de har rätt att leva sina naturliga liv i naturen. Rättighetsetiskt är det inte en korrekt 

handling av människan att fälla träd eftersom konsekvenserna drabbar djuren och deras 

rättigheter vilket här är att kunna gömma sig. Konsekvenserna påverkar andra arter negativt 

och det blir då ingen etiskt riktig handling enligt Tess.  

 

I samtal om jakt uttrycker de flesta eleverna att det är rätt att jaga. Djuren värderades högt 

och att utesluta jakt skulle påverka djuren negativt. Flera elever menar att jakt är ett sätt att 

reglera djurens population och att det på så sätt inte leder till att djuren behöver dö en 

plågsam död. John säger ”alltså om det finns så jäkla många djur så kommer de vara en 

massa som blir överkörda och allt skulle jag tro. Alltså att de kommer ändå dö”. 

Konsekvensetiskt är det då inte riktigt att avstå jakt enligt John eftersom konsekvenserna 

drabbar djuren då de kommer dö i plågsamma olyckor.  

 

Det framkom också att växter kunde ha ett eget värde men att olika växters värde kunde 

skilja sig åt. Alex beskriver vad som är viktigt att tänka på vid crosskörning i naturen och 

beskrev att det finns riktlinjer för hur fordonet ska framföras. ”Ja man får inte spinna 

bakhjulet på träd, man ska inte köra på rötter heller. Blommor och sånt spelar ingen roll men 

träd mest och buskar får man inte köra på.”. I detta citat tydliggörs pliktetiska resonemang 

då det inte är tillåtet att köra på träd eller buskar. Plikten att inte förstöra träd eller buskar 

gör att de värderas högre än blommor som tillskrivs ett lägre värde.  

 

De flesta eleverna anser att människan har en skyldighet att inte påverka naturen negativt 

genom sina handlingar. De anser exempelvis att människan ska källsortera och byta ut sin bil 

mot miljövänligare alternativ så att naturen inte tar skada. De flesta svarar liknande Tess på 

frågan om människan måste källsortera, ”ja, för man måste ju kasta. Annars kanske de kastas 

i skogen eller i vattnet”. Tess menar då att det är en människas plikt att källsortera sina sopor 

samtidigt som hon uttrycker konsekvensetiska resonemang om att konsekvenserna av att inte 

källsortera blir negativa för naturen och miljön. Naturen tillskrivs således ett värde då 

människan genom sina handlingar måste värna om miljön.   
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4.2.2 Människan har ett egenvärde 

I detta tema inryms moralen som utgår från människan och människans egna intressen. 

Denna moral grundas i etiska ställningstaganden som utgår från vad som är rätt eller fel 

utifrån ett rent mänskligt nyttoperspektiv, det vill säga vad som är bra eller dåligt för 

människan. Att det är människan som sätts i centrum och tilldelas mest eget värde betyder 

inte att naturen saknar värde, dock är naturens värde av underordnad karaktär.  

 

Eleverna uttrycker flertalet gånger att människan borde vara omtänksam gentemot miljön för 

sin egen skull. Några elever uttrycker liknande naturen har ett egen värde, att djuren var av 

värde, men att djuren ska vårdas för människans skull. Flera elever resonerar likt Lisa som 

uttrycker att ”Om någon älg eller något äter plasten så mår inte de bra, sedan äter vi älgen, då 

mår inte vi bra heller”. Konsekvenserna av människans handlingar leder således tillbaka till 

människan. Konsekvensetiskt är detta då en felaktig handling eftersom konsekvenserna blir 

så omfattande.    

 

Eleverna uttrycker rättighetsetiska och konsekvensetiska resonemang. Lasse beskriver 

människan som högst i rang, att den står över allt annat i naturen och därför har rätten att 

påverka andra organismer. Lasse säger att ”det är ju människorna, vi är ju högst, ja vi är 

högst”. Detta sätt att resonera visar att när människan befinner sig i denna position har den 

rätten att påverka andra arter. Hur människan kan påverka dem som är under människan 

beskrev Lasse såhär: ”Ja, de kan utrota djur och växter. Om de tar bort växter på ett område 

kan inte djuren äta de växterna”. Lasse uttrycker därmed att konsekvenserna av människans 

agerande kunde påverka andra arter. Konsekvenserna beskrevs inte som goda utan påverkar i 

flera led andra arter. Konsekvensetiskt var detta således inte en god handling av människan. 

Dock menade Lasse att den var moraliskt försvarbart eftersom det fanns rättighetsetiska stöd 

för handlandet eftersom människan var högst i rang.   

 

Rättighetsetiska ställningstaganden kom även till uttryck i andra resonemang. Erik beskriver 

det som en rättighet att jaga och argumenterade ”om älgar var människor och människor var 

älgar så hade de gjort likadant”. Det är således en mänsklig rättighet att jaga men inte en älgs 

rättighet. När Erik säger att älgar måste vara människor för att få jaga så menar han att 

människan har rätt att jaga men inte älgar. Det blir således en fråga om vem som har rätt att 

påverka naturen genom jakt och Erik menar då att det är människan som har denna rättighet.  

 

Utöver jakt så ansåg eleverna det som en rättighet att människan får använda naturen som 

resurs. Naturen beskrivs som viktig för människan och Lasse beskriver vad människan 

behöver från naturen. ”Ja allt, allt behöver vi från naturen. Träd till möbler. Mat, allt behöver 

vi. Djur för mat. Och alla får väl använda det så länge det inte förstörs”. Lasse uttrycker att 

människan har rättigheter att använda naturen som resurs så länge inte konsekvenserna blir 

att naturen förstörs. Människan tillskrivs då skyldigheten och men bör samtidigt vara 

förnuftig att göra bedömningen när gränsen för att inte använda mer från naturen är nådd så 

naturen förstörs..   
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En variant av moralen att människan har ett egenvärde var att människor nu var viktiga för 

framtida människor. Det uttrycks då att människan idag måste värna om miljön för framtida 

människors skull. Erik säger att ”Man har ansvar för de som kommer leva i framtiden och de 

som lever nu typ så alla får ett bättre liv.”. Han menar då att människan har en plikt gentemot 

framtida generationer och att vi idag inte har rättigheten att kränka framtidens medborgares 

rätt till ett bra liv.  

 

Ytterligare en variant av människocentrerad moral är när moralen uttrycks som gradvis 

beroende av människans situation. Kicki säger ”Jag tror alla har samma ansvar men inte 

samma möjlighet, om det är krig har man inte tid att återvinna”. Alla har således samma 

ansvar men att yttre faktorer kan påverka människans möjlighet. Molly uttrycker att det kan 

finnas skillnader i världen. ”De som bor i storstäder kan ju säkert göra mer för de kan typ... 

men fattiga länder kanske inte har samma resurser som t.ex. USA som har pengar för att göra 

det bättre.”. Molly menar då att personer i storstäder och framförallt i USA har plikter och 

skyldigheter. Kicki och Molly anser då att alla människor har ansvar och skyldigheter 

gentemot naturen och miljön men det finns yttre faktorer som kan påverka i vilken 

omfattning människan har möjlighet att uttrycka sitt ansvar.   

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Till den första forskningsfrågan ”Hur relaterar sig elever i årskurs 6 till naturen?” återfanns 

tre teman, Människan är utanför naturen, Människan är delvis del av naturen och Människan 

är en del av naturen. Till den andra frågan ”Vilka miljömoraliska uttalanden och vilka 

miljöetiska ställningstaganden gör eleverna i samtal om naturen?” återfanns två teman, 

Människan har ett egenvärde och Naturen har ett egenvärde. Studiens syfte var att utveckla 

kunskap om elevers natursyn och relatera det till lärande för hållbar utveckling. De 

natursyner som uttrycktes kan närmast beskrivas genom de teman som återfanns till den 

första frågeställningen. Teman från den första frågeställningen kopplas samman med 

elevernas sätt att uttrycka miljömoral och miljöetik och de tillsammans utgör elevernas 

natursyner.  
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5. Diskussion 
Nedan följer en avslutande diskussion för den presenterade studien. Först diskuteras studiens 

metod. Därefter diskuteras resultatet i enlighet med studiens syfte och vilka slutsatser som 

kunnat dras. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Att ha hög reliabilitet (tillförlitlighet) och hög validitet (giltighet), är viktigt i all forskning 

(Backman, et al., 2012). När en studie har hög reliabilitet betyder det bland annat att den är 

tydligt beskriven och att om studien upprepades skulle samma resultat uppstå igen (ibid.). 

Utifrån den beskrivning av studien som finns i metodavsnittet skulle det vara möjligt att 

upprepa studien. Dock är det möjligt att resultatet hade kunnat bli annorlunda. Det är många 

faktorer som spelar in för att resultatet ska bli detsamma, exempelvis påverkas resultatet av 

urval och hur intervjuerna genomfördes.  

 

Urvalet av elever som skulle intervjuas skedde utifrån de bilder som eleverna hade skapat och 

det skulle krävas att eleverna i nästa studie skapade bilder med samma innehåll för att samma 

urval skulle kunna ske. Det hade eventuellt kunnat bli svårt att få fram samma resultat men 

det är inte en omöjlighet. Eleverna i båda klasserna fick samma information och samma 

förutsättningar. Då bilderna som skapades var uppbyggda på ett likartat sätt, oberoende av 

vilken klass eleverna gick i, är det sannolikt att det hade blivit ungefär samma bilder som 

skapats även i andra jämförbara skolklasser. Ett annat resultat hade varit möjligt om skolans 

varit belägen i en annan miljö, exempelvis i en storstad. Skolan där denna studie genomfördes 

är belägen i ett mindre samhälle i en norrländsk kommun med närhet till olika typer av, av 

människan, opåverkade miljöer. Om studien genomfördes där den utemiljö barnen möter är 

planerad och konstruerad av människan kanske natursynen kan vara annorlunda.  

 

Det fanns en variation i bilderna som visade på olika sätt att se på naturen. Det visade sig 

vara till hjälp för analysen att eleverna gavs möjlighet att komplettera sina bilder med text 

som i vissa fall förklarade vad eleverna hade ritat. Bilderna fungerade därför bra både som 

datamaterial och som urvalsinstrument för intervjuerna. I intervjuerna samtalade eleverna 

med mig om sina bilder och kunde då beskriva dem ytterligare. Det var till fördel att eleverna 

fick använda olika uttrycksformer (bild, skriven text och samtal) för att presentera sin syn på 

naturen och sina moraliska och etiska ställningstaganden. Genom att använda olika 

uttrycksformer underlättar det för respondenten att uttrycka sina tankar (Harper, 2002). 

Intervjuerna och resonemangen om bilderna var viktiga och bidrog och förtydligade i hög 

grad de teman som utgör resultatet. Det var en fördel att intervjua eleverna enskilt istället för 

i grupp då det under bildskapandet upptäcktes att några av eleverna trots att de blivit 

informerade om att sprida ut sig och rita sin egen bild, ritade likt sin kompis eller 

bordsgranne. Detta hade kunnat förebyggas genom att använda en större lokal där det fanns 

mer utrymme. I intervjuerna fanns dock inte risken att eleverna skulle bli påverkade av 

varandra eftersom de genomfördes enskilt.   
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Under intervjuerna gavs eleverna god tid att fundera över sina svar och de fick det 

talutrymme de behövde. Jag fann att tystnaden ibland spelade en avgörande roll för elevernas 

resonemang. Vid vissa tillfällen när eleverna skulle förklara något eller motivera något valde 

jag att vara tyst och vänta, detta ledde till att eleverna utvecklade sina resonemang och gav 

mer nyanserade svar. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att kroppsspråket är viktigt vid 

en intervju och att frågor och svar inte endast är verbalt uttalade, utan även kan visa sig 

genom kroppsspråk. Om intervjuerna skett med flera elever hade detta utrymme kunnat fyllas 

med andra elevers resonemang. Djupare beskrivningar hade då kunnat gå förlorade.  

 

Något som kan ha påverkat elevernas resonemang var valet av fotografi (bilaga 1) som de 

skulle relatera människan till. Eleverna kan ha blivit påverkade av fotografiet och tänkt att det 

var den typen av miljö de skulle relatera sig själva till. Detta var dock inget som 

synliggjordes utan eleverna samtalade på ett generellt plan om naturen och inga tydliga 

hänvisningar till bilden som sådan gjordes.  

 

Ljudupptagningen från intervjuerna underlättade transkriberingen. Samtalen och elevernas 

resonemang hördes tydligt och kunde därför enkelt skrivas ned. Det underlättade också att jag 

som intervjuare inte behöva fokusera på att föra anteckningar. Något som hade underlättat 

ytterligare hade varit om bordet och elevernas sätt att hantera bilderna för positioneringen 

hade videofilmats. För resultatet hade det inte spelat någon roll då det var elevernas 

resonemang om bilderna som var det primära. Däremot hade det underlättat för mig som 

intervjuare då jag inte hade behövt fokusera på att komma ihåg att fotografera samt att 

kameran inte hade distraherat eleverna i deras resonemang. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att det är gynnsamt att spela in intervjuer för att inte distrahera men också för att 

komma ihåg allt som blev sagt.  

 

Hur forskaren tolkar elevernas resonemang är viktigt för studiens reliabilitet. Då denna studie 

transkribering analyserades utifrån innehållsanalys är forskarens tolkning av transkriberingen 

avgörande för vilka teman som uppstår. I denna studie har forskaren tolkat elevernas 

uttalanden om naturen och deras etiska och moraliska uttalanden. Ibland var inte elevernas 

etik och moral tydligt uttryckt utan framkom mer implicit. Detta leder till att studiens 

reliabilitet kan ifrågasättas då en annan forskare kan tolka materialet annorlunda.  

 

Att se samband mellan elevernas sätt att relatera sig själva till naturen och deras 

miljömoraliska och miljöetiska uttalanden var inte alltid okomplicerat. Beroende på vilka 

frågor som ställdes och dess innehåll varierade elevernas svar och deras uttrycka etik och 

moral var inte alltid konsekvent. Eleverna kunde således beroende på fråga och samtalsämne 

exempelvis anse att människan hade ett eget värde och sedan i ett annat sammanhang anse att 

naturen i sig hade ett egenvärde. Detta gjorde att det exempelvis blev svårt att finna mönster i 

hur elevernas individuella etiska ställningstaganden kunde kopplas till hur eleverna 

individuellt relaterade sig till naturen. De teman som framträdde ur elevernas samlade 

resonemang till vardera forskningsfråga var dock tydligare att se. Dessa uppkom i ett tidigt 

skede i analysen och elevernas resonemang återspeglade temana tydligt.  
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Med hög validitet avses giltighet och att studien gett möjlighet att studera det som faktiskt 

skulle studeras och det som undersökningen syftade till (Backman, et al., 2012). Jag anser att 

de resultat som framkom av analysen har besvarat studiens frågeställningar och har svarat 

mot studiens syfte. Det är dock viktigt att påpeka att eftersom detta är en kvalitativ studie är 

det svårt att säga något om validiteten i ett vidare sammanhang. Det resultat som framkommit 

av studien är därför i första hand giltigt i de studerade elevgrupperna. Det är dock troligt att 

resultatet hade blivit ungefär detsamma i andra jämförbara elevgrupper, exempelvis i andra 

skolklasser i norrländska kommuner. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Med natursyn menas hur människan tänker om och förhåller sig till naturen. I denna studie 

visade sig natursynerna genom hur eleverna relaterade sig till naturen och den moral och de 

etiska ställningstaganden som de uttryckte. Eleverna relaterade sig till naturen på tre olika 

sätt: Människan är utanför naturen, Människan är delvis en del av naturen och Människan är 

en del av naturen. Namnen för dessa sätt att relatera sig till naturen kommer att användas för 

att benämna elevernas natursyner, alltså deras sätt att relatera sig till naturen och deras 

moraliska och etiska ställningstaganden som sammantagna.  

 

Natursynen Människan är utanför naturen beskriver människan och naturen som åtskilda. 

Naturen beskrivs som en plats människan besöker för aktiviteter och naturen har då ett värde 

för att människan behöver den för sitt nöjes skull. Detta har människocentrerade drag då 

människans behov av att roa sig i naturen beskrivs viktiga. Denna typ av resonemang går då 

att likna vid det mer moderna sättet att se på naturen som Hjorth (2002) beskriver uppkom i 

och med övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället. Naturen tillskrevs då ofta 

ha ett skönhets- och rekreationsvärde. Det sättet att tänka visar sig i denna studies resultat där 

det är tydligt att eleverna menar att man kan åka till naturen för att ha roligt, exempelvis för 

att köra cross. 

 

Människan och naturen beskrivs som åtskilda även i den meningen att människan inte tog 

hand om naturen och var miljövänlig. Människan beskrivs då som stående över naturen, då 

människan tillskrivs rätten att kunna påverka och bestämma över naturen. I de moraliska och 

etiska uttalandena uttrycktes detta när eleverna beskrev människan som en varelse med 

rättigheter och med förnuft. Människan har exempelvis rätt att bestämma över andra djur 

genom jakt, samtidigt som det anses förnuftigt att inte skjuta fler djur än nödvändigt. En elev 

beskrev att människan är berättigad att jaga samtidigt som älg fråntogs den rättigheten. Att 

människan är förnuftig och har rätten att påverka andra arter kan liknas vid den natursyn som 

Helmfrid (2007) benämner som ”den outsinliga källan” vilken beskriver människan som den 

förnuftiga varelsen. En människocentrerad natursyn uppvisades även när eleverna samtalade 

om framtiden, då det enligt eleverna är viktigt att värna om miljön för framtidens människor. 

Detta tankesätt som handlar om att vi ska värna om naturen och våra resurser för människans 

egen skull går att känna igen i debatten om hållbar utveckling (Torbjörnsson 2011) samt i den 

definition som skrevs fram i Brundtlandrapporten (WCED 1987). Det kan vara ett problem 

om hållbar utveckling alltid ses ur ett strikt människocentrerat perspektiv och att det endast är 
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människan som beskrivs som förnuftig och den som har bestämmanderätt. Om man endast 

fokuserar på exempelvis människans behov och värde uppstår en skillnad mellan människan 

och naturen och de ömsesidiga beroendet menar Kronlid och Öhman (2012). I undervisning 

kan det då vara viktigt att utmana eleverna att se andra sätt att tänka, till exempel att naturen 

är värd att bevaras för ”sin egen skull”, inte nödvändigtvis för människans skull, då eleverna 

ska kunna sätta sig in i andras tankar och värderingar (Skolverket, 2018). Som blivande lärare 

borde det vara viktigt att vara medveten om att det i en skolklass, bland eleverna, finns olika 

sätt att tänka och att de bygger på olika miljöetiska ställningstaganden (Öhman, 2006).  

 

När eleverna uttrycker att människan står utanför naturen kan undervisningen tydligare 

behöva belysa människans beroende av och påverkan på naturen. Undervisningen bör ge 

möjlighet att utveckla förståelse för hur naturen påverkas av människans handlingar och inte 

endast hur det påverkar människan, vilket också beskrivs i läroplanen, då människans 

beroende av och påverkan på naturen ska belysas (Skolverket, 2018). Eleverna bör därför ges 

alternativa sätt att se på naturen och utveckla förståelse för beroendet människan har till 

naturen och naturens villkor.  Detta ligger också i linje med skolans kursplaner som beskriver 

att lärande för hållbar utveckling ska belysa människans påverkan på naturen och att naturen i 

sig har ett värde (Skolverket, 2017) 

 

Synsättet Människan är delvis del av naturen baseras på att människan är en del av naturen 

men ändå inte. Eleverna menar att människan är delvis en del av naturen och det beskrivs 

främst genom yttre faktorer såsom om människan bor i naturen eller inte. De människor som 

bor i städer placeras utanför naturen då stora städer inte anses vara natur. Eleverna anser 

således att mänskliga föremål i stor utsträckning inte är en del av naturen, sådana mänskliga 

föremål kan även vara plast och skräp. Eleverna uttryckte att människan är en del av naturen 

då man behöver naturens resurser. När eleverna beskriver naturens resurser som viktiga 

tillskrivs naturen en typ av värde samtidigt som människan beskrivs viktig. Denna natursyn 

kan liknas vid Helmfrids (2007) natursyn ”Den outsinliga källan” där naturen beskrivs som 

skör och viktig att vårda för människan samtidigt som naturen i sig har ett värde. Synsättet att 

människan är delvis en del av naturen upplevs ibland som en blandning av de andra två 

natursynerna då det finns många likheter mellan denna natursyn och de andra två. De andra 

natursynernas olikheter framkom tydligare. Det är därför svårt att diskutera innebörden av 

människan är delvis en del av naturen. Dessa dubbeltydiga resonemang kan dock utgöra en 

grund för att förstå hållbar utveckling då eleverna visar förståelse för det ömsesidiga 

samspelet mellan människan och naturen.  

 

I synsättet att Människan är en del av naturen är naturen överallt och människan är inte 

separerad från den. Människan ingår då i det värde naturen ges. Inom denna natursyn ingår 

även att se naturen som ett komplext system. Naturen är sitt eget system och har sitt eget 

värde utan människans inblandning. Eleven beskrev det som att när systemen påverkas, 

startas en kedjereaktion och andra system kan komma att påverkas. Vidare beskrevs det som 

att människans inblandning påverkar naturen och dess värde, dess egna ”liv” rubbas. Att sätta 

naturen eller ekosystemet i centrum är att ha en ekocentrisk utgångspunkt. Utgångspunkten är 

att naturen ses som ett system där allt liv är inräknat.  
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När eleverna i denna studie har gett uttryck för detta sätt att se på naturen, att människan är 

del av naturen, har eleverna samtidigt visat att de har naturvetenskapliga kunskaper. De talar 

exempelvis om kretslopp och skriver ord som ”fotosyntes” i sina bilder. Att utveckla 

ekologisk förståelse är en av de tre viktiga aspekter som lärande för hållbar utveckling ska 

handla om (Björneloo, 2008; Jonsson, 2007; Öhman, 2006). Min egen tolkning utifrån 

studiens resultat är att det är viktigt att eleverna har en grundläggande förståelse för 

naturvetenskap och ekologiska samband för förståelsen för hållbar utveckling. Skolverket 

(2018) belyser också vikten av god förståelse för naturvetenskap för förståelsen av hållbar 

utveckling. Eleverna ska utifrån naturvetenskapliga kunskaper kunna ta ställning i frågor som 

rör ekologisk hållbarhet (Skolverket, 2018; Skolverket, 2017). Det är dock inte endast 

naturvetenskapliga kunskaper som eftersträvas inom lärande för hållbar utveckling. Att se 

samhällets och människans olika förutsättningar är också viktigt i lärandet. Att resonera om 

människan och olika livssituationer blir viktigt för de elever som ser på naturen som ett eget 

system. Eftersom hållbar utveckling handlar om människans rätt till ett värdigt liv (WCED, 

1987) behöver eleverna få möta resonemang i undervisningen om vad som är ett värdigt liv 

och hur detta kan variera över tid och rum. Skolverket (2018) beskriver att i undervisningen 

ska eleverna ges möjligheten att erhålla kunskap om hur människan påverkar och blir 

påverkad av förändringar i miljön.   

 

Jag tänker att det är viktigt att eleverna ges tillfälle att diskutera natursyner med varandra. 

Om eleverna får diskutera likheter och skillnader i sina sätt att se på naturen kan en större 

förståelse för hållbar utveckling utvecklas. Undervisning för hållbar utveckling ska utgå från 

olika synsätt och perspektiv (Skolverket, 2017). Exempelvis kan eleverna som ger uttryck för 

en människocentrerad natursyn ge sina kamrater möjlighet att förstå människans värde och 

rättigheter till ett gott liv, samtidigt som elever som ger uttryck för en mer ekocentrisk 

natursyn, kan ge förståelse för naturen och dess eget värde. Detta kan då leda till förståelse 

för människan och naturens samspel samtidigt som det kan vidga elevernas känsla för vad 

som är rätt och fel i frågor om handlingar som ger konsekvenser för något annat. Genom att 

diskutera naturen och människan parallellt ges eleverna möjlighet att förstå det ömsesidiga 

beroendet och att människan inte står utanför naturen då den påverkas av och påverkar 

naturen, vilket Skolverket (2017) beskriver ”Grundsynen i kursplanen är att människan är en 

del av naturen.” (s. 6). Vidare ges eleverna förståelse för människans ansvar gentemot 

miljöförstörelse och hållbar utveckling, vilket Cochrane (2006) beskriver som miljöetikens 

fokus. 

 

För att förstå hållbar utveckling är det etiska perspektivet viktigt (Baltic 21e, 2002) och för att 

förstå elevernas tankar om hållbar utveckling måste läraren förstå vad eleverna tycker är rätt 

och fel och vad som ligger till grund för dessa ställningstaganden (Almers, 2009). När 

eleverna beskriver varför människan får, eller inte får, göra vissa saker uttrycks deras moral 

och deras etiska ställningstaganden. Det som beskrivs ligga till grund för deras 

ställningstaganden är det väsentliga, det ger en förståelse för varför eleverna uttrycker sig 

som de gör. När eleverna uttrycker vad som innehar ett värde yttras deras normativa etiker. 

Med normativa etiker menas exempelvis rättighetsetik och pliktetik (Backman, et al., 2012). 
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Vad som ligger till grund för elevernas ställningstaganden kan för läraren vara viktigt att 

känna till för att kunna ge eleverna den kunskap de behöver för att kunna hantera etiska 

valsituationer. Ett exempel är om deras ställningstaganden baseras på exempelvis en 

pliktkänsla eller konsekvensetiska skäl. Vidare kan olika uppfattningar om sakers värde 

utgöra en grund för etiska diskussioner. Öhman (2006) beskriver att när elever ges möjlighet 

att diskutera etiska dilemman ges de möjlighet att reflektera över sitt eget agerande och det 

kan ge dem bättre beredskap inför framtiden. Enligt Skolverket (2017) ska eleverna tränas i 

att hantera etiska valsituationer och förstå människans påverkan och delaktighet.  

 

Ett etiskt dilemma att diskutera i skolan skulle kunna vara köttkonsumtion. Eleverna ansåg att 

djur är bärare på rättigheter och människan runt djur är bärare på skyldigheter. Ett exempel på 

hur detta yttrades var att människan inte skulle skräpa ned i naturen för det påverkar djuren 

och eventuellt människan som äter djuren. Vidare uttrycktes elevernas åsikter om jakt och de 

flesta ansåg jakt som en nödvändighet för att reglera antalet djur. Den elev som då anser att 

det inte får bli för många djur skulle i så fall kunna anse att det är okej att äta kött så länge det 

finns en balans mellan antalet levande och döda djur. Eleven skulle kunna hävda att det kan 

bli för många djur och det i sin tur får konsekvenser, exempelvis minskad tillgång på föda för 

att mätta alla djur. Det skulle även finnas elever som har invändningar mot köttkonsumtion 

då det stör naturens gång och naturens system. När naturen ses som ett system som är skört 

för förändring kan det ses som negativt att människan påverkar systemet genom att döda djur 

som är invävda i naturens kretslopp. När eleverna får diskutera frågor likt denna tränas deras 

förmåga att fatta egna beslut och reflektera över sina egna ställningstaganden, vilket eleverna 

ska träna på inför framtida val (Skolverket, 2018). Positivt är också att eleverna får ta del av 

andras resonemang och får se saken ur olika perspektiv vilket ger dem förståelse för att 

människor tycker olika och att det inom etiken inte finns något rätt eller fel.  

 

De slutsatser som dras är att komplexiteten att undervisa för hållbar utveckling då själva 

frågan om vad hållbar utveckling är i grunden bygger på värderingar. Att ta reda på vad 

eleverna finner värdefullt kan väcka deras engagemang för hållbar utveckling samtidigt som 

det kan leda till ökad förståelse för det komplexa med hållbar utveckling. När elevernas 

åsikter och värderingar skiljer sig finns möjligheten till diskussion vilket i sin tur kan leda till 

att eleverna ifrågasätter sina egna ställningstaganden. Samtidigt ges en förståelse för att 

människor kan tycka olika och att det inte finns något som är rätt eller fel. Då det inte finns 

något som är rätt eller fel ställs höga krav på läraren att tydliggöra vad som är faktabasen för 

hållbar utveckling, till exempel vad som menas med ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. Detta är något jag tar med mig till mitt kommande yrke, att bemöta eleverna med 

god kunskap och förtydliga hållbar utveckling och vad det innebär, samtidigt som deras egna 

tankar och värderingar ska få utrymme då det utgör ett bra diskussionsunderlag. Något som 

jag också tar med mig vidare till yrket är att det inte är någon självklarhet att elevernas 

individuella etiska värderingar återspeglar den natursyn de uttrycker då båda är föränderliga. 

Elevernas åsikter kan ändras och jag som lärare bör vara lyhörd för att undervisningen ska 

kunna knyta an till elevernas intressen och erfarenheter.  
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

De frågor jag ställer mig efter detta arbete är om elevernas natursyn förändras om 

undervisningen erbjuder mer utevistelse. Vidare uppstod funderingar om elevernas 

värderingar och åsikter om naturen skulle förändras eller vidgas vid mer utevistelse. Något 

annat som skulle vara intressant att studera är om natursynen förändras beroende på 

geografiska förhållanden, såsom skillnaden mellan storstad och landsbygd. Då denna studie 

utfördes på en skola på landsbygden i norra Sverige skulle en jämförelse med en storstad i 

södra Sverige vara intressant.    
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Bilaga 1.  
 

Bild till positioneringen, representerade naturen. 

 
Hämtad från: https://www.pexels.com/photo/clouds-conifer-daylight-evergreen-388065/ den 

20 februari 2019 

 

 

Bilden nedan representerar människan.  

 

 

  

https://www.pexels.com/photo/clouds-conifer-daylight-evergreen-388065/


 

 

Bilaga 2.  

 

Frågor som ställdes under intervjuerna.  

 

Berätta hur du tänker om naturen?  

Hur tänker du om miljöförstöring?  

Beskriv vad människor behöver naturen till? 

Vem har rätt att använda saker från naturen?  

Vem bestämmer över naturen?   

Hur tror du naturen kommer vara i framtiden?  

Måste alla människor bry sig om miljön?  

Vem har ansvar över naturen? 

 

Hur tänker du om jakt?  

Är det en människas rättighet att köra bil?  

Är det en människas skyldighet att källsortera sina sopor? 

Har alla i världen samma ansvar i miljöarbete? 

 

Frågor till bilden på landskapet och streckgubben: 

-varför placerade du inte streckgubben närmare landskapet?- syfte, se vilket ”motstånd” som 

finns till naturen 

 

-varför placerade du inte streckgubben längre bort?- Syfte- se vilken ”dragningskraft” som 

finns till naturen 

 

 

  



 

 

Bilaga 3.  

 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Maja Holmqvist och jag studerar till grundlärare årskurs 4-6 vid Luleå tekniska 

universitet. Under denna vår kommer jag att skriva mitt examensarbete. Arbetet handlar om 

hur barn positionerar sig till naturen, alltså hur de ser sig själva i relation till naturen. Det 

handlar om hur elever i årskurs 6 ser på naturen och om deras natursyn har någon koppling 

till vilka miljöetiska ställningstaganden de tar, ett miljöetiskt ställningstagande kan till 

exempel vara att välja mat i affären eller inställning till att panta flaskor. För att få 

information kring detta har jag planerat att intervjua elever i åk 6 på ditt barns skola om dessa 

frågor, men för att få göra det krävs ert medgivande. Intervjun kommer att ske under skoltid 

och beräknas ta ca 20 minuter.  

 

För att underlätta sammanställningen sedan och analysen av resultatet kommer intervjuerna 

att spelas in med ljudupptagning. Ljudfilerna kommer inte att spelas upp för någon annan än 

min handledare för att vi tillsammans ska kunna analysera det som kommer fram under 

intervjun. Så fort materialet är nedskrivet på papper kommer filerna att raderas. Bilder 

kommer att tas under intervjun, men inte så att någon person är med, endast på elevernas sätt 

att placera ut bilder. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och ert barn samt 

skolan kommer att vara helt anonymt och avidentifierat. Medverkan kring detta är helt 

frivillig och ert barn kan när som helst välja att avbryta sin medverkan.  

 

 

Jag skulle uppskatta om ni kunde svara på detta så snart som möjligt, senast XX/X då jag 

planerar att påbörja mina intervjuer.  

 

 

Vårdnadshavarens underskrift:   Elevens underskrift: 

 

__________________________________ _______________________________ 

 

Datum:     Datum: 

__________________________________ _______________________________ 

 

Vid frågor är ni så vänliga att kontakta mig på xxxxxxxx@student.ltu.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Maja Holmqvist 

Luleå tekniska universitet 
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