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Sammanfattning 
Detta arbete är en fallstudie med syftet att undersöka kulturell gräns mellan vardagslivets 
subkultur hos elever och skolans subkultur. Arbetet har utförts genom att undersöka elevernas 
miljöuppfattning och natursyn samt hur eleverna upplevt skolans miljöundervisning i en skola 
som har många elever med utländsk bakgrund. 
 
Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa intervjuer och textanalys. Sju elever med 
olika kulturell bakgrund i år nio intervjuades och sex olika ämnens läromaterial analyserades.  
 
Resultatet visade att de sju elevernas uppfattningar av relationerna mellan människor, natur 
och miljö varierar. Det kan bero på att dessa elever har ett annat ursprungsland än Sverige. 
Enligt eleverna är miljöundervisningen i skolan mest faktabaserad, vilket sannolikt resulterat i 
elevernas samstämmiga kunskapsnivå. Läromedlen, förutom biologins, som används i skolan 
hanterar naturen med antropocentrisk attityd. 
 
Elevernas olika natursyn kan betraktas som deras vardagliga subkultur och 
miljöundervisningens antropocentriska och vetenskapliga natursyn kan betraktas som skolans 
subkultur. Det kan uppstå en gräns mellan de två subkulturerna.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kulturell bakgrund, miljöundervisning, miljöuppfattning, natursyn. 
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Inledning 
Under min lärarutbildning berättade en lärare att en av hennes elever som har utländsk 
bakgrund avstod från undervisning ute i fält. Eleven meddelade att han var sjuk, men efteråt 
visade det sig att han inte deltog i utomhusundervisningen på grund av att han var rädd att 
komma ut i fält. I hans hemland var det farligt att gå i fält. 
 
I svenska skolan undervisas naturvetenskapliga ämnen enligt grundskolans kursplan för 
naturorienterande ämnen (Utbildningsdepartementet, 2000), där det står  
” Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, som 
rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum. 
Naturvetenskap utgör därvid en central del av den västerländska kulturen.” (s.46) 
 
Om man inte har västerländsk bakgrund hur kan man lära sig ett sådant förhållningssätt till 
exempelvis naturvetenskap?  Hur bör lärare ta hänsyn till elever med icke-västerländskt 
ursprung? 
 
Aikenhead (1996) betonar elevernas ”vardagslivssubkultur (life-world subculture)” har en 
viktig roll när det gäller elevernas lärande i naturvetenskapliga ämnen. Enligt honom kan 
konventionell naturvetenskapsundervisning betraktas som ”invigning”(enculturation) för 
elever som redan har sin ”vardagslivets subkultur” som passar in i skolans sätt att förmedla 
naturvetenskap, men det blir som en assimilation för de som inte har denna subkultur. Elever 
som tillhör till den senare gruppen verkar ofta undvika denna kulturella assimilation genom 
att låtsas anpassa sig till skolans subkultur. Om man lyckas invigs man till den 
naturvetenskapliga världen utan att ha förstått naturvetenskapen på riktigt. 
 
Enligt Aikenhead (1996) är kulturella gränser ofta svåra att identifiera för lärare och även för 
eleven själv. Men sådana incidenter som jag tog upp i början av avsnittet kan avslöja 
existensen av gränsen även i en svenska skola. Studier som beskrivs av Aikenhead (1996) 
handlar mest om gymnasieelever eller äldre så därför undrar jag hur det ser ut vad gäller 
”gränsöverskridande” bland yngre elever.  
 
När det gäller elevers uppfattningar om naturen sammanfattar Sandell et al. (2003) att enligt 
flera internationella forskningsrapporter så uppfattar elever natur som en existens av varelser 
som människor inte har påverkat, och elevernas förhållningssätt till naturen kan kategoriseras 
i följande tre teman. 
”1. som en plats för ensamhet och rekreation; 2. som något farligt och hotande och; 3. som 
något som är hotat.” (s.206) 
Stämmer det verkligen för varje enskild elev? 
 
Anledningen till att jag valt miljöundervisning är att det inte är ett enda ämne, utan alla andra 
ämnen har anknytning till den undervisningen. Därför krävs ett mångsidigt synsätt, vilket 
bidrar till att elever får tänka på ett eget sätt. 
 
Mitt syfte var att undersöka eventuell förekomst av en kulturell gräns mellan vardagslivets 
subkultur hos elever med olika kulturell bakgrund och skolans undervisningssubkultur som är 
baserat på läroplan. 
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Forskning gällande undervisning av naturvetenskap och elevernas 
kulturella bakgrund 
Enligt Aikenhead (1996), betraktas elevernas erfarenheter i skolans naturvetenskap som 
”gränsöverskridande” mellan elevernas egna vardagslivssubkultur och skolans 
naturvetenskapliga subkultur. Gränsöverskridande kan vara smidigt, ”managed”, riskabelt 
eller omöjligt beroende på vilka av vardagslivssubkulturer man tillhör. Han tar upp Costas 
arbete som har undersökt gymnasieelevers begrepp av sin omvärld och där föreslås olika 
kategorier av gränsöverskridandeformer vilka har observerats i de tydliga mönstren bland 
elevernas relationer mellan sina vardagslivssubkulturer och sin framgång i skolan och i 
skolans naturvetenskapliga undervisningssubkultur. Man får överblick av hur elevers olika 
subkultur påverkar deras förhållande till den naturvetenskapliga världen (Aikenhead,1996). 
Därför är det betydelsefullt att lärare har kännedom om vardagslivets subkultur hos eleverna. 
 
Som ett exempel för att hindra assimilation av elevernas subkultur till skolans subkultur, 
beskriver Aikenhead (1996) begreppet ”science-technology-society”(STS).  STS 
tillhandahåller ett mångsidigt synsätt på naturen ur elevers perspektiv, och jämställer 
naturvetenskap, teknologi och samhälle. STSs grundprincip är att uppfatta naturvetenskap och 
teknologi som ett modernt samhälles viktiga grund, vilka formar, på många olika sätt, vår 
kultur, värderingar och traditioner. Naturvetenskap och teknologi i sin tur är formad av vår 
historia, kultur och politik. Detta begrepp står i motsats till skolans konventionella ensidiga 
synsätt på naturvetenskap. Målet för STS är, enligt Bybee (citerad i Aikenhead, 1994) 
följande: 
”1. Acquisition of knowledge (concepts within, and concepts about, science and technology)   

for personal matters, civic concerns, or cultural perspectives. 
  2. Development of learning skills (processes of scientific and technological inquiry) for  

information gathering, problem solving, and decision making. 
  3. Development of values and ideas (dealing with the interactions among science, 

technology, and society) for local issues, public policies, and global problems.” (s.3) 
Däremot har skolans konventionella undervisningsmål i naturvetenskapliga ämnen varit att 
förmedla kunskaper, färdigheter och värden från den naturvetenskapliga världen till eleverna. 
STS-undervisning är elevorienterad så att elever kan förstå naturvetenskap genom sina 
vardagliga erfarenheter, i motsats till skolans konventionella undervisning som är 
vetenskapligt orienterad. 
 
 Enligt Aikenhead (1996) är, trots att det fortfarande finns några problem, STS-undervisning 
ett bra sätt att utveckla naturvetenskapsundervisningen för elever med olika bakgrund och 
med en vardagslivets subkultur som skiljer sig från skolans subkultur. 
 
Forskning gällande miljöundervisning 
Ett sätt att diskutera människor och naturens förhållande är den värderingsmässiga 
dimensionen i miljöproblematiken (Sandell et al., 2003). Enligt Stenmark (2004) och  Sandell 
et al. (2003) kan man kategorisera miljöetiska värderingssystem eller teorier i två stora 
grupper; antropocentrism och icke-antropocentrism. Antropocentrism innebär att endast 
människor har moralisk ställning i naturen, däremot innebär icke-antropocentrism att andra 
varelser än människor i naturen också har moralisk ställning. Vad menas med ”moralisk 
ställning” i naturen? Det handlar om att alla varelser i naturen har samma värde (Sandell et 
al., 2003).  
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Människans natursyn, t.ex. om den har moralisk ställning eller inte, kan betraktas som 
kulturellt uppbyggd. Hur en person uppfattar naturen påverkas av många faktorer som hur en 
person lever i samhället eller hur det har gått med uppväxten (Sandell et al., 2003). 
 
När det gäller miljöundervisningens traditioner är de av tre slag: faktabaserad 
miljöundervisning, normerande miljöundervisning och undervisning om hållbar utveckling 
(Sandell et al., 2003). Faktabaserad miljöundervisning betraktar miljöproblemen som 
vetenskapliga, ekologiska kunskapsproblem. Därför blir undervisningsmålet att ge eleven 
kunskap om miljöproblemen utifrån förmedling av objektiva vetenskapliga fakta. Här är 
eleven passiv mottagare. I normerande miljöundervisningen betraktas miljöproblem som 
värdefrågor som kan lösas genom att människors miljömoral påverkas. Undervisningsmålet är 
att eleven aktivt utvecklar miljövänliga värderingar utifrån ekologiska baskunskaper. 
Däremot, i undervisning om hållbar utveckling betraktas miljöproblemen som politiska frågor 
som ska behandlas i en demokratisk process och alla människor ses som likvärdiga när det 
gäller värdefrågors avgörande. Undervisningsmålet är att eleven utvecklar sin förmåga att 
kritiskt värdera olika alternativa perspektiv på miljö- och utvecklingsproblematiken. Här är 
eleven aktiv och kritisk (Sandell et al., 2003). 
 
Miljöperspektiv och internationella perspektiv i styrdokument 
Läroplaner är liksom skollagen styrdokument för svensk skolverksamhet. Alla som arbetar i 
svenska skolan är skyldiga att följa dem. I läroplaner bestäms skolans uppgifter och 
värdegrunden för undervisningen. Man kan betrakta läroplanerna som en utgångspunkt för 
undervisning i svenska skolan. Hur framställs miljöundervisning och kulturell mångfald i 
läroplanen för grundskolan? 
 
I det första avsnittet ”Skolans värdegrund och uppdrag” i läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) 
står 
”... Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att 
leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
   Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang /.../ Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för 
den kulturella mångfalden inom landet.” (s.8) 
 
I dagens skolas miljöundervisning strävar man efter lärande för hållbar utveckling, vilket 
innebär att undervisningen skall integrera miljöfrågor med sociala, politiska och ekonomiska 
aspekter. Samtidigt skall undervisningen upplysa om demokratiskt och kritiskt tänkande.   
 
STSs grundprincip och miljöundervisningens princip är nära varandra, för båda inbegriper 
naturvetenskap och miljöfrågor som mångsidiga, samhällsrelaterande aspekter. Om STS kan 
hjälpa att hindra assimilation av elevers vardagslivssubkultur till skolans subkultur, kan 
eleverna uppleva desamma i miljöundervisningen? 
  
Frågeställningar 
Hur ser den kulturella gränsen mellan vardagslivets subkultur hos eleverna och skolans 
subkultur ut?  

• Hur uppfattar eleverna miljö och natur? 
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-  Finns det skillnader härvid hos elever med olika kulturell bakgrund? 
• Hur beskriver olika ämnens läromedel områdena miljö och natur? 
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Metod 
Urval 
Sju elever i grundskolans år nio intervjuades. Sex av dem gick i samma klass i en skola som 
har många elever med utländsk bakgrund och utvaldes av deras klassföreståndare. Fyra av 
elevernas föräldrar har kommit till Sverige från ett annat land. Tre av eleverna var födda i 
dessa länder. En elev som kom från Japan för tre år sedan och går år nio intervjuades också. 
Syftet med att intervjua den senare eleven var att undersöka om det finns skillnader i 
miljöuppfattning och natursynsätt mellan denna elev och de övriga elever. Alla elever hade 
besökt sitt eller sina föräldrars hemland flera gånger och kände till hemlandets förhållanden. 
Eftersom jag skulle göra en fallstudie var målet inte att generalisera resultat utan att få insikt i 
mina aktuella frågeställningar.  
 
För att undersöka hur läromaterial framställer miljö och natur analyserades läroböckerna i 
biologi, kemi, fysik, geografi och engelska samt läromaterial från hemkunskapen. Dessa 
ämnen som handlade om miljö nämndes av eleverna under intervjuerna. Eftersom eleverna 
som intervjuades går årskurs nio valde jag läroböcker för år nio i geografi och engelska för 
analys. Övriga ämnen, förutom hemkunskap, har gemensamma läroböcker för år sju till nio. 
Läromaterial i hemkunskap skaffade jag från skolans hemkunskapslärare. Samtliga läromedel 
används i den aktuella skolan. 
 
Läromedel som analyserades är följande: 
Biologi (Fabricius, Susanne et al., 2002). 
 
Kemi (Nettelblad, Folke & Ekdahl, Christer, 2002). 
 
Fysik (Undvall, Lennart & Karlsson, Anders, 2001). 
 
Direkt Geografi 3 (Ahlberg, Wiwi et al., 2000). 
      
Wings Base Book 9 (Glover, Mary et al., 2003). 
    
De tropiska skogarna, elevblad (Världsnaturfonden WWF, 2004).  
 
Datainsamlingsmetoder och procedur 
Två olika metoder, kvalitativ intervju och textanalys, har använts för datainsamling. 
 
Intervju  
Vid intervjuerna frågade jag om miljö, natur och miljöundervisning ( Bilaga 1). Eftersom jag 
skulle göra en kvalitativ fallstudie strukturerade jag intervjufrågorna för att få ut det som var 
unikt för respektive intervjuad (Stake, 1995). 
 
Jag informerade först klassföreståndaren om undersökningens syfte och metoder, och begärde 
sedan att hon skulle välja ut sex elever som kunde ställa upp för intervju. Eleverna som deltog 
i intervjuerna gjorde det frivilligt och hade tillfrågats och informerats om undersökningen av 
sin klassföreståndare före deltagandet.  
 
Intervjumetoden var den kvalitativa (Kvale, 1997, 1999) och bandspelare användes som ett  
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hjälpmedel. Papper och penna hade jag på bordet så att den intervjuade hade möjlighet att 
använda dem som hjälpmedel. Från och med intervjun av den tredje eleven började jag låta 
den intervjuade rita en bild om relationer mellan människor, natur och miljö eftersom just den 
tredje eleven hade svårighet att beskriva detta med ord. Jag ritade en människas bild på ett 
papper och eleven visade placering av natur och miljö. Sedan lade jag till texter i bilden. De 
två första eleverna svarade muntligt på denna fråga. Därför saknas bilderna av de två eleverna 
i resultatet. Samtliga intervjuer genomfördes i ett litet rum i skolan. 
 
Intervjuerna skrevs sedan ut för efterföljande analys. Analysen fokuserade på skillnaderna hos 
elevernas miljöuppfattning och naturbegrepp. 
 
Textanalys 
Jag läste igenom samtliga läromedelsavsnitt där teman vilka behandlar miljö eller natur kunde 
återfinnas. Dessa avsnitt analyserades för att undersöka hur de framställer miljö och natur, 
särskilt miljöetiska riktningar i läromedlen undersöktes också. 
 
Under intervjuer visade eleverna varierande uppfattningar om relationer mellan människor, 
natur och miljö, därför, när texterna analyserades, sattes fokus särskilt på hur dessa läromedel 
beskriver relationer mellan människor, natur och miljö. 
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Resultat 
Resultat av intervjuer  
Det framkom två olika uppfattningar om miljön under intervjuerna. Den ena påstår att ”miljö 
är naturen som skog, vatten, berg, sjöar eller klimat”. Den andra påstår att ”miljö är inte bara 
naturen utan allt runt omkring oss och utan miljö kan man inte leva”. Men alla tycker att 
miljön måste vara ren, fin och trevlig. Som miljöproblem tog samtliga elever upp 
växthuseffekten, avfall, luftföroreningar och regnskogsavverkning. Alla känner att människan 
har ett dåligt förhållande till miljön, eftersom människorna har förstört den. Därför måste man 
göra något för att förbättra situationen. 
 
Eftersom det finns lite forskning som förklara elevers attityd till miljörelaterade frågor 
(Sandell et al., 2003), är det intressant att studera denna punkt djupare. Men här vill jag 
fokusera ”skillnaderna” mellan olika elever och utifrån det perspektivet är nästa punkt mest 
intressant och därför presenterar jag resultatet mer i detalj. 
         
Relationer mellan människor, natur och miljö                           
Bilderna som visas i figurerna 1-5 ritades av eleverna för att beskriva relationer mellan 
människor, natur och miljö. 
 
Figur 1 ritades av en elev som har svenskt ursprung som beskrev natur med ”skog” och 
”sjöar”. Bilden visar att naturen finns i miljön och en del människor finns i naturen men 
övriga människor finns utanför naturen. Eleven angav att de människor som bor på 
landet finns ute i naturen och de måste anpassa sig för att leva med naturen.  Svaret 
tolkas som att eleven betraktar bara vissa människor del av naturen och övriga 
människor lever skilt från naturen. 
 
Figur 1  Bilden ritades av en elev som   har  

svenskt ursprung 
Figur 2  Bilden ritades av en elev som kom 

från Kosovo 

  
 
Figur 2 ritades av en elev som kom från Kosovo vid nio års ålder. Bilden visar att en del 
av miljön och en del av naturen överlappar och människorna finns i miljön. Den delen av 
miljön som inte tillhör naturen är inomhusmiljön. Den här eleven beskrev att naturen är 
allt som finns runt om oss, främst utomhus, och miljö är hur det är runt om oss. Eleven 
uppfattar att parker är en form av natur som människor skapat efter sin önskan. För 
eleven behöver naturen inte vara orörd av människor som Sandell et al. beskriver. 
Eleven tycker att bilden av relationer mellan människor, natur och miljö borde se 
likadana ut hela världen däremot kan innehållet det vill säga tillstånd av miljö och natur 
variera i olika världsdelar. Svaret tolkas som att eleven betraktar människor som en del 
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av natur men att naturen är större än där människan befinner sig.  Det finns natur som 
människor kan aldrig påverka. 
                                                                                                                 
Figur 3 visar två bilder som ritades av en elev som har föräldrar från Iran. Figur 3a är bild av 
relationen mellan människor, natur och miljö i Sverige, där natur och miljö nästan är 
identiska. Däremot visar relationen i Iran (figur 3b) att naturen finns ytterst och i naturen finns 
miljön. Utanför miljön placeras t.ex. klimatet. Enligt eleven som ritade bilden har Irans miljö 
inte hunnit att utvecklas på grund av krig och det politiska systemet.  Eleven har 
uppfattningen att relationen är föränderlig beroende på olika faktorer. Eleven beskrev Irans 
natur som helt annorlunda jämfört med svensk natur och man kan inte ta sig ut i naturen så 
lätt på grund av det varma klimatet. Å andra sidan betraktar eleven även parker och 
blomsterrabatter som natur. Naturen behöver inte vara orörd av människor. Eleven tycker att 
om man skadar naturen då slår naturen tillbaka på oss människor. Människan och naturen 
påverkar varandra. 
 

Figur 3  Bilden ritades av en elev som har iranskt ursprung 
SVERIGE                   IRAN 

 
Figur 4 som ritades av en elev som har kurdiska föräldrar från Turkiet, visar att miljön 
finns ytterst och inne i miljön finns naturen och inom naturen finns människor. Eleven 
beskrev natur med ”skog”, ”vatten”, ”sjöar” och ”berg”. Eleven tycker att människorna 
och naturen påverkar varandra. Naturen ger människor tillgång till resurser och 
människor utnyttjar dem. Detta naturbegrepp kan betraktas som antropocentrisk. Eleven 
påstår att det finns bättre miljö och mer natur, t.ex. skog, i Sverige än i Kurdistan men 
bilden av relationerna är likadan.  
 
Figur 4  Bilden ritades av en elev som   har 

kurdiskt ursprung 
     Figur 5  Bilden ritades av en elev från 

Japan  (Svenska texter har lagts 
in av författaren efter intervjun.) 
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Figur 5 ritades av en elev från Japan. Bilden visar att miljön finns ytterst och naturen 
finns i miljön och människor finns inne i naturen. Eleven beskrev att naturen är något 
orört av människor och existerar oavsett människans existens, däremot samverkar miljön 
och människor med varandra. Genom att man förstör miljön riskerar man att förstöra 
naturen. Eleven tycker att människor måste påverka miljön och naturen på ett positivt 
sätt för att människor överleva i framtiden. Eleven var den enda bland de intervjuade 
som visade en klart antropocentrisk attityd när det gäller miljöhänsyn. 
 
Jag intervjuade ytterligare två elever som inte ritade några bilder av relationen mellan 
människor, natur och miljö men som svarade muntligt.  
 
Den ena eleven som svarade muntligt beskrev att miljö är detsamma som naturen som 
finns runt om människor.  Eleven tog upp ordet ”berg” i första hand sedan 
”växter”,”klimat”, ”hav” och ”djur” för att beskriva naturen. Elevens föräldrar kom från 
Bosnien och de berättar ofta om den bergiga naturen och människors naturnära liv där.  
Eleven tycker att t.ex. samer och nomader i öknar finns i naturen men de som bor i stora 
städer, t.ex. New York finns inte i naturen. Eleven påstår att även stora parker inte ska 
betraktas som en del av naturen. Eleven uppfattar relationer mellan människor, natur och 
miljö som att människor måste anpassa sig på rätt sätt och påverka för att inte förstöra. 
 
Den andra eleven som svarade muntligt är av svenskt ursprung. Eleven påstår också att miljö 
är detsamma som naturen och beskrev natur med ord som ”skog”, ”vatten”, djur” och ”sjöar”. 
Eleven uppfattar att människor finns i naturen, men i industriländer finns det inte mycket 
natur jämfört med länder i Afrika. 
 
Skolans miljöundervisning 
Samtliga elever som intervjuades kommenterade efter intervjun att de hade aldrig tänkt så 
mycket på miljön tidigare. Eftersom miljöundervisningen är utspridd inom olika ämnen får 
eleverna inga intryck att de har läst om miljö. De har inte haft miljörelaterade temadagar de 
senaste tre åren. Men samtliga elever tycker att det är bra att miljöundervisningen ingår i olika 
ämnen. Under intervjuerna visade eleverna att de har grundläggande kunskap om miljö, fram 
för allt miljöproblem. Undervisningens innehåll uppfattas mest vara faktabaserad. Eleverna 
tycker att det vore intressant om miljöhistoria, globala miljösituationer och miljöpolitik 
undervisades i skolan. Eleverna ville också ha mer diskussionstillfällen om åtgärder mot 
miljöproblem. 
 
Resultat av textanalys 
Biologi 
I avsnittet ”Ekologi” beskrivs att  
”Allt i naturen hänger samman och att alla organismer är beroende av varandra.” (s. 140) 
Här står inte klart i texten att människor också ingår i organismer men på följande sida  
beskrivs näringskedjor och där placeras en bild av jägare in i kedjan. På så sätt beskrivs att 
människor också finns i ett ekosystem. Och människor har utvecklat, som andra djur, en 
anpassningsförmåga för att överleva i naturen. Här får man bilden att människor är del av 
naturen. 
 
Inledningen av avsnittet ”Vår miljö” i biologi börjar som nedan: 
”Miljöproblem handlar om hur vi människor påverkar naturen omkring oss - och oss själva. ” 
(s.165) 
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Här betraktas miljö som naturen omkring oss. I följande tio underkapitel beskrivs fakta om 
olika miljöproblem som växthuseffekten, ozonskiktet, försurning, miljögifter, avfall och den 
hotade biologiska mångfalden varefter, miljövänliga energikällor, samhällets miljöpåverkan 
och hållbar utveckling beskrivs. Avsnitten består av fakta om miljöproblematik som orsakat 
främst av människor samt ett budskap om att människor måste ta stor hänsyn till miljö och 
andra organismer, och försöka påverka positivt för att förminska problemen inte bara för 
människans skull men också för andra organismers skull.  
 
Lärobokens attityd att betrakta människor som en del av naturen och att ta hänsyn till naturen 
för både människor och andra organismers skull kan kategoriseras som ett icke-
antropocentriskt miljöetisk tänkande. 
 
Kemi 
I inledningen av avsnittet ”Förbränning  Kretslopp, energi och miljö” återfinns en fråga: 
”Vi eldar mycket fossila bränslen för att få energi. Känner du till några problem som det kan 
ställa till med?”(s.179) 
Här ifrågasätts människans påverkan av miljön. I avsnittet beskrivs först fakta om kretslopp i 
naturen och att människan också ingår i kretsloppet och sedan beskrivs miljöpåverkan av 
förbränning, där olika miljöproblem som orsakas av förbränning; t.ex. växthuseffekt och 
försurning tas upp. Olika typer av energikällor beskrivs också här. 
 
Första delen av avsnittet ”Material  Ämnen som vi gör saker av” handlar om material som blir 
avfall eller som kan återvinnas. Här ifrågasätts varför vi inte skickar alla sopor till 
återvinning. Svaret tar upp det ekonomiska skälet och svårigheterna med att sortera sopor.  
 
Här meddelas ett ekonomiskt perspektiv på miljöproblem tillsammans med ett perspektiv att 
människan är del av ett ekosystem. Hur är det med förhållningssätt till naturen och miljön? 
Läroboken hanterar naturen som en resurs som kan utnyttjas av människor och människor 
måste förminska miljöproblem för människans framtids skull, vilket betraktas som 
antropocentrisk hållning. 
 
Fysik 
”Fysik handlar om att söka kunskap om universums fenomen i både stort och smått.” (s.7) 
Därför handlar läroboken mest om förklaring av naturfenomen som hanteras som ett exempel, 
och relationer mellan människor och fenomenen ifrågasätts sällan. 
 
Under avsnittet ”Värme och väder Solen ger värmen och skapar väder” står  
”Vädret påverkar alla. /.../ men att förutsäga vädret en vecka i förväg är svårt.” (s.137) 
Här beskrivs indirekt att människor inte kan styra vädret. 
 
I avsnittet ”Energiomvandlingar och energikällor  Energi kan varken förstöras eller 
nybildas”, samtidigt som olika energikällor tas upp, beskrivs några miljöproblems fakta som 
växthuseffekten, Kyotoprotokollet och radioaktivt avfall. Här beskrivs i viss utsträckning 
människors påverkan av miljön fast ordet ”miljö” inte används.  
 
Här betraktas naturen som en resurs som vi människor har rätt att utnyttja utifrån egna 
önskemål. Det förhållningssättet till naturen kategoriseras som antropocentrisk.  
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Geografi 
Det första avsnittet är ”Människan - miljövårdare eller miljöförstörare?” Här beskrivs hur 
forntidens människor som levde i ett jägar- och samlarsamhälle var en del av naturen. Här tas 
en del aboriginer i Australien och indianerna i Amazonområdet upp som ett nutidens exempel 
av människor som lever på detta sätt. Sedan började människor bli jordbrukare vilket 
betraktas, enligt texten, som det första ingreppet i ekologin medan den industriella 
revolutionen betraktas som det andra ingreppet i ekologin. Dagens tjänste- och IT-samhälles 
miljöproblem och framtidens kunskapssamhälles miljö presenteras också. I det här avsnittet 
beskrivs miljöproblem som samhällsproblem. I avsnittet presenteras ett ekologiskt boende. 
Men ordet ”ekologiskt” här betyder ”miljövänligt” och ”naturnära”, och tar inte hänsyn till 
hela ekosystem. 
 
Avsnittet ”Världens Energi” består mest av fakta om olika energikällor, sammanhang mellan 
människors energikonsumtion och samhällsutveckling, världens energisituation och 
miljöproblem som orsakats av energiförbrukningen. Här beskrivs också olika energikällors 
miljöpåverkan och framtidens miljövänliga energiförsörjning.   
 
I geografin hanteras miljöproblem mest med ett globalt perspektiv. I läroboken hanteras 
människor och samhälle i centrum och dess relation med miljö beskrivs, men hänsyn till 
andra organismer finns knappt. Detta förhållningssätt till naturen betraktas som 
antropocentriskt. 
 
Engelska 
Avsnittet ”Recycling” är en kopia från amerikansk grundskolebok och beskriver hur man 
genom återvinning kan spara energi och soptippsutrymme och därmed spara på naturliga 
resurser. Här ifrågasätts varför mer saker inte återvinns. Och ett av svaren är ”business 
reason” alltså ekonomiska skäl. Här beskrivs att det finns olika återvinningsregler i olika 
länder - miljöproblem kan vara politiska frågor.  
 
Avsnittet ”Greenpeace” beskriver miljöaktivistsorganisationens födelsehistoria, dess 
aktiviteter strävar efter ”green” och ”peaceful”, och att dess mål är att skydda miljön. Som 
exempel på miljöfrågor angavs att skydda ozonskiktet, rädda regnskogar, att skydda valar och 
delfiner. Båda avsnitten beskriver olika sätt på hur man kan påverka vår miljö, den ena utgår 
från antropocentrism och den andra från icke-antropocentrism. Genom texten får man lära att 
Greenpeace anser att andra djur har också egenvärde och rätt att leva, det vill säga ett icke-
antropocentriskt tänkande. 
 
Hemkunskap 
Läromaterialet i hemkunskap är från Världsnaturfonden WWFs läromaterialserie ”Våra 
ekologiska fotavtryck” och handlar om regnskogen. Avsnittet ”De tropiska skogarna” består 
av fyra delar; ”Urgammal regnskog”,  ”Handel med tropiskt timmer”, Användning av tropiskt 
virke i Sverige” och  ”När vägen kom till amunesha-indianernas land”.  
 
I del 1 beskrivs fakta om regnskog och regnskogens betydelse i naturen. Genom att få 
information om att regnskogen reglerar jordens klimat utvecklas elevernas globala 
miljötänkande.  Här beskrivs att människor påverkar t.ex. regnskogens organismer och 
klimatförändringarna och förändringar av vattentillgång som orsakats av avverkning och 
uppodling. 
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I del 2 och 3 presenteras konkreta exempel med fakta om hur tropisk regnskogprodukter 
exporteras till andra länder och används, och härmed försvinner urskogarna. Här beskrivs ett 
märkningssystem för miljövänliga skogsprodukter och elever som konsumenter uppmanas att 
välja bra produkter. Här hanteras miljöproblem som ekonomiska problem samtidigt som natur 
och miljö är något man kan påverka. 
 
I del 4 beskrivs förändringar i levnadsmönstren i en folkgrupp, som har levt med naturen på 
ett traditionellt sätt. Dessa förändringar orsakas av att vägar dras in i skogen och att andra 
människor flyttar in. Balansen mellan människor och naturen som den lokala befolkningen 
hade hållit förstördes av vägbygget. Här får elever en överblick för hur ett samhälles 
modernisering påverkar ekosystem, levnadsförhållanden och kultur. 
 
I hela läromaterialet hanteras regnskogen som en människors resurs att utnyttja, och 
människor hanteras inte som en del av naturen förutom amuesha-indianer. Därför vill jag 
kategorisera läromaterialet utgångspunkt som antropocentrisk etik. 
 
 
Sammanfattning av resultatet av textanalys 
Textanalysen visade att miljöetiska riktningar i olika ämnens läromedel varierar. Det flesta 
läromemedel utgår ifrån det antropocentriskt synsättet, men även inom de naturvetenskapliga 
ämnena, finns det skilnader mellan olika läromedel i beskrivningar om människans 
förhållande till miljö och naturen.  Det verkar inte finnas någon gemensam riktlinje för 
miljöetiska riktningar.  
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Diskussion 
Mitt syfte var att undersöka eventuell förekomst av en kulturell gräns mellan vardagslivets 
subkultur hos eleverna och skolans subkultur. För att få svar på den frågan undersökte jag 
elevernas uppfattningar om miljö och natur. Min tanke var att genom att undersöka elevernas 
miljöuppfattning och synsätt på naturen, och genom att analysera olika läromedels 
förhållningssätt till miljö och natur, kan man ta reda på om det finns någon kulturell gräns 
mellan elevernas vardagslivets subkultur och skolans subkultur.  
 
Denna fallstudies resultat visade att det finns stora skilnader när det gäller elevernas 
naturbegrepp och uppfattningar om relationer mellan människor, natur och miljö. De som har 
andra hemländer kan jämföra den svenska naturen och hemlandets natur och miljö. Ett 
exempel är eleven som ritade två skilda bilder av relationen; den ena är bilden av Sverige och 
den andra är bilden av Iran. För eleven förändras relationen mellan människor, natur och 
miljö beroende på olika faktorer, t.ex. samhälls och politisk situation. Den här natursynen 
liknar en hållbar utveckling och miljösyn. Övriga elever har, i motsats, en fast bild av 
relationen. 
 
Om man betraktar ”parker” som natur eller inte, är en fråga jag inte hade tänkt på före 
intervjuerna. Under intervjun var det en elev som sade att människor som bor i New York har 
inte natur. Då kommenterade jag att det finns en stor park där. Eleven svarade direkt att 
parker kan inte betraktas som natur. För eleven är natur inte den av människor manipulerade. 
I detta fall kan man säga att eleven uppfattar natur som en existens av varelser som människor 
inte har påverkat (Sandell et al., 2003).  Men jag måste nämna att det finns elever som 
betraktar parker som tillhörande naturen. För de eleverna behöver naturen inte vara 
omanipulerad av människor. Här skiljs inte människors förhållande till naturen med var man 
befinner sig. Men de övriga elever uppfattar att människor som bor i stora städer lever inte i 
naturen eller har mindre natur. 
 
I motsats till deras varierande natursyn, varför svarade eleverna samstämmigt om miljö och 
miljöproblem? Jag tror att det är ett resultat av skolans miljöundervisning, som upplevs av 
eleverna som faktabaserad. När styrdokument fastställer att skolans miljöundervisnings 
uppgift är att sträva efter lärande för hållbar utveckling, är det då sant att skolans undervisning 
är faktabaserad?  
 
Analysen av läromedel som som används i skolan visade att det endast var biologiboken och 
ett avsnitt i engelska som utgår i från ett icke-antropocentriskt synsätt. Övriga läromedel 
framställer människor och naturens relation utifrån antopocentrismen. En del tar upp 
ekonomiska perspektiv på miljöfrågorna annars finns det inte mångsidiga synsätt i 
läromedlen. 
 
Denna studie visade att eleverna som intervjuades förväntar sig utökad miljöundervisning 
som tar upp miljön från olika perspektiv samt praktiska diskussioner om vad människor kan 
göra för att minska miljöproblem. Eleverna som får sin miljöundervisning i olika ämnen 
känner själva behov av mångsidiga synsätt i undervisningen. Denna studie visade också att 
eleverna har olika miljöuppfattning och naturbegrepp. Hur många lärare i skolan är verkligen 
medvetna om elevernas olika miljöuppfattning och naturbegrepp, och tar hänsyn till detta?  
Det är viktigt att lärare också strävar själva för att lära sig ett mångsidigt synsätt som kan 
fungera i skolan; bland elever eller lärare. Miljöundervisning är en bred verksamhet som 
kräver ett mångsidigt perspektiv. Därför tycker jag att miljöundervisningen har bra 
förutsättningar för att ta emot elever med olika kulturell bakgrund. Variationer av elevers  



 17 

kulturella bakgurund kan betraktas som en levande resurs som lärare kan utnyttja i sin 
miljöundervisning. I denna studie har jag inte observerat hur lärarna undervisar om miljön i 
klassrummet, därför har jag bara elevernas upplevelser om miljöundervisning i skolan. 
Ytterligare studier behövs för att ta reda på vilka miljöundervisningstraditioner de använder 
och på vilket sätt de använder läromedel. Jag tror att lärare borde inte använda läromedel 
endast som faktablad men kan även använda dem som utgångspunkt för olika diskussioner.  
 
 
Nu måste jag överväga om det finns kulturell gräns mellan elevernas subkultur och skolans 
subkultur. Jag uppfattar från denna studie att elevernas varierande natursyn kan betraktas som 
elevers vardagslivssubkultur, och den ensidiga natursyn som framställs i läromedel som 
skolans subkultur. Om de två skilda subkultur träffas borde en gräns skapas. Men som 
Aikenhead (1996) har sagt, att identifiera kulturella gränser ofta svårt för lärare och även för 
eleven själv. Är det beroende på att eleverna försöker omedvetet assimilera sig till skolans 
subkultur? Är det så att assimilation uppskattas mer än att visa en tydlig kulturell gräns i 
skolan?  
 
Urvalet av elever i denna studie gjordes genom att elevernas klassföreståndare valde de som 
kunde tänkas lämpliga. Därför kan de som intervjuades i studien vara relativt duktiga elever 
vilka har lyckats att identifiera sin egen subkultur och därmed lyckats i gränsöverskridandet 
mellan den egna subkulturen och skolans subkultur utan att ha haft allt för stora svårigheter. 
Ytterligare undersökning behövs med slumpmässigt urval för att verkligen identifiera 
kulturella gränser bland elever. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  
 
Innan intervjun ska jag förklara: 

Syftet med undersökningen och intervjun 

Om inspelning och sekretess. 

 

Frågor: 

1. Uppfattning av miljö 

• Vad är miljö? Kan du beskriva ”miljö” med dina egna ord? 

• Kan du ge några exempel på miljöproblem? 

• Hur uppfattar du relationen mellan människor och miljö? 

• Varför uppfattar du den så? 

2. Uppfattning av natur: 

• Vad är natur? 

• Hur placerar du människor i naturen? 

o Vad tycker du om relationen mellan dig och natur? 

o Vad tycker du om relationen mellan människor och naturen? 

o Kan man styra naturen? 

3.  Miljöundervisning: 

• Vad förväntar du dig av miljöundervisningen? 

• Vad ska undervisningen handla om? 

• Vad vill du lära dig? 

 


