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Abstract  

 

This study investigates how people relate to nature after an accomplished outdoor education 

called Sustainable Nature. The education consists of 11 different stops / places where 

different environmental issues regarding sustainable development are exemplified. The 

method of the study is focus groups and there were three groups, together 14 participants. The 

focus groups members participated in a three-hour loong outdoor education, focusing on the 

nine planetary boundaries as theorized by Rockstöm. The analysis of the material shows that 

the participants have gained increased awareness of the relationship and interaction between 

man and nature, but they seem to lack a deeper understanding. The analysis also shows the 

importance of geographical points in discussions of environmental issues, but not the places 

visited during the education. It is likely that the big activity that arose in connection with the 

group discussions can be linked to the actual experience that the participants had just 

received. It was found in the analysis that participants would like to talk about topics that they 

can refer to with their own experiences. The analysis thus shows that it is important to use 

examples that are easy to associate with their own lives in the design of an environmental 

education. Participants' approach to nature, that is, an anthropocentric or ecocentric approach, 

played a part in the way they took the education, Hence, participants´ view of nature are key 

aspects to take into account in the design of informal environmental outdoor education. None 

of the participants had a biocentric approach. Common to all the focus groups was that after 

education a clear commitment was made to educate more, it’s a clear expression of a new 

interest. 
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Sammanfattning  

 

Denna studie undersöker hur människors relaterar till naturen efter en genomförd 

utomhusutbildning vid namn Hållbar natur. Utbildningen består av 11 olika stopp/platser där 

olika miljöfrågor kring hållbar utveckling exemplifieras. Metoden för studien är fokusgrupper 

och de empiriska materialen består av tre fokusgrupper med sammanlagt 14 deltagare. 

Fokusgruppernas deltagare fick tillsammans gå en tre timmar lång utomhusutbildning där 

Rockströms planetära gränser låg i fokus. Analysen av materialet visar på att deltagarna har 

fått en ökad medvetenhet kring samband och samspel som finns mellan människan och 

naturen, men de verkar sakna en djupare förståelse. Analysen visar också på hur stor roll 

platser har som referenspunkt i diskussioner om miljöfrågor, dock inte de platser som 

besöktes under utbildningen. Det är troligt att den stora aktiviteten som uppkom i samband 

med gruppdiskussionerna kan kopplas till den konkreta upplevelsen som deltagarna precis 

hade fått. Det framkom i analysen att deltagarna gärna ville prata om ämnen som de kan 

referera till med egna erfarenheter. Analysen visar därmed att det är viktigt att använda sig av 

exempel som är lätta att förknippa med sitt eget liv vid utformandet av en miljöutbildning 

med utomhuspedagogik. Deltagarnas förhållningsätt till naturen, det vill säga ett 

antropocentriskt eller ekocentriskt förhållningssätt spelade roll för hur de tog till sig 

utbildningen vilket gör att det är av betydelse för utformandet av en miljöutbildning med 

utomhuspedagogik att ta hänsyn till människans natursyn. Ingen av deltagarna hade ett 

biocentriskt synsätt. Gemensamt för alla fokusgrupperna var att det efter utbildningen skapats 

ett tydligt engagemang för att utbilda sig mera, dvs ett tydligt uttryck för ett nytt intresse.   
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1. Introduktion  

 

Människan lever över sina naturresurser, och kan som art rivalisera med naturens krafter, 

detta gör att människan kan bidra till en rubbning av hela jordsystemet (Rockström et al. 

2015). Upptäckten av ozonhålet över Arktis blev en tydlig konsekvens på effekten av 

antroprogent betingade orsaker, och bidrog till en ökad insikt om att mänskliga aktiviteter kan 

påverka jordsystemet negativt. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är 

ytterligare exempel på global mänsklig påverkan som kan få allvarliga och irreversibla 

konsekvenser för allt liv på jorden (Steffen et al. 2011). Jorden har gått in i en ny epok, kallad 

antroprocen, där vi människor är den dominerande arten som påverkar jordsystemen. Enligt 

Rockström et al. (2009) kan den ständigt ökande tillväxten av mänskliga aktiviteter komma 

att ge ytterligare tryck på jordsystemet och rubba jämvikter, vilket i sin tur kan utlösa 

miljöförändringar som inte bara är skadliga utan i värsta fall rent katastrofala för människan. 

Vidare menar Rockström et al. (2009) att rubbas jämvikterna utgör det ett dilemma för det 

dominerande paradigmet för social och ekonomisk utveckling. Paradigmet för social och 

ekonomisk utveckling anses nämligen vara omedvetet om den kommande risken som en 

ohämmad tillväxt utgör. På grund av denna problematik togs ett nytt koncept fram, planetära 

gränser, som syftade till att kunna uppskatta ett säkert aktivitetsutrymme där vi inte 

överutnyttjar jordsystemets resurser. Planetära gränser består av nio gränsnivåer som är satta 

för att kunna undvika den globala miljöförändringen och bidra till en hållbar värld 

(Rockström et al. 2009). Gränserna är indelade utefter jordsystem exempelvis den biokemiska 

processen för kväve- och fosforflöden på jorden, och varje system bygger på en tröskelnivå 

och en planetär gräns. Trösklarna är de inneboende egenskaper som finns hos de olika 

systemen. Ovanför tröskelnivån har forskningen en ganska god koll på de negativa 

konsekvenser som kan uppstå av vår påverkan på jordsystemen. Passerar vi den planetära 

gränsen så har vi nått en nivå där forskningen inte längre vet vad som kommer hända med 

systemet. Denna nivå kallas även för osäkerhetszon. De nio planetära gränserna som bedöms 

är: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning, förändrade 

flöden av kväve och fosfor, havsförsurning, ozonskiktets uttunning, färskvattenanvändning, 

mikroskopiska partiklar i atmosfären och nya kemiska substanser. Två av dessa anses redan 

idag vara så allvarliga att de kan hota vår framtida existens, nämligen koldioxidhalten i 

atmosfären samt förlusten av biologisk mångfald (Rockström et al. 2009). Samtidigt som 
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forskningen kring planetära gränser intensifieras höjs röster för behovet av utbildning inom 

hållbar utveckling (Sterling 2010). Sterling (2010) menar att utbildning inom hållbar 

utveckling är nödvändigt för att åstadkomma ett gemensamt tänkande och världssyn kring vad 

en hållbar värld innebär (Sterling 2010). Jeronen (2017) poängterar dessutom vikten av 

förståelse av sammanhang och det ömsesidiga beroendet mellan samhälleliga, ekonomiska 

och ekologiska system (Jeronen 2017). Kossack & Bogner (2012) menar att om människan 

inte känner sig nära naturen är det meningslöst att utföra varningar om miljöproblem, men om 

människan däremot känner sig som en del av naturen kommer motivationen att förändra sitt 

beteende öka. Därför är det viktigt att skapa en sammankoppling mellan människan och 

naturen (Kossack & Bogner 2012). Rätt valda naturupplevelser eller förstahandsupplevelser 

ger ett bättre läranderesultat och kan därför vara grunden till att koppla samman människan 

med naturen (Jeronen 2017). Utbildning är också viktigt för kunna skapa ett gemensamt 

tänkande kring människans syn på naturen (Sterling 2010). Natursyn är en individs ontologi 

och kan påverkas av det samhälle eller den kultur som hen lever i (Hansen-Moller 2008). 

2 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur människan relaterar till naturen efter genomförd 

utomhusutbildning vid namn Hållbar natur. Utbildningen består av 11 olika stopp/platser där 

olika miljöfrågor kring hållbar utveckling exemplifieras. 

2.1 Frågeställningar 

 

• På vilket/vilka sätt kan en halvdags miljöutbildning med utomhuspedagogik skapa 

förståelse och känsla för samband och samspel i naturen?  

• Vilken betydelse har valet av stoppunkter/platser för deltagarnas upplevelse av 

miljöfrågor?  

• Vad får deltagarnas natursyn samt platsens relevans, för betydelse för utformningen av 

miljöutbildningar?  
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3 Litteratur Review  

3.1 Människan och naturen  

 

Alla människor har i grunden samma behov av naturen men det finns många olika sätt att 

betrakta den. Begreppet natur används på olika sätt inom olika områden. I den premoderna 

filosofin användes natur begreppet nära förknippat med livet i sig (Dussault, 2016). Enligt 

Næss et al. (2008) används ordet natur i många olika sammanhang och på många olika sätt. 

Næss et al. (2008) skriver att vissa menar att naturen är socialt konstruerad och att alla skulle 

hålla med om att natur är en förutsättning för det sociala livet. Genom att hålla med om detta 

påståendet blir naturen karakteriserad som värdefull i sig. Människan har under det senaste 

århundradet påverkat naturen på så sätt att det påstås att det inte längre finns någon vild natur 

kvar (Næss et al. 2008). Klimatförändringarna har genom sin påverkan tagit bort skillnaden 

mellan opåverkade naturen och den antroprogent påverkade naturen (Wapner, 2010). 

Mckibben som är författare till boken The End Of Nature skriver att slutet för den vilda 

naturen är de pågående klimatförändringarna (Mckibben 1989). Wapner (2010) skriver att 

vissa forskare menar att vi inte längre kan vakna och tänka vilken vacker dag som jorden har 

gett oss, utan vi måste erkänna för oss själva att vi delvis har tillverkat den ”naturliga” 

världen. Andra forskare menar att detta tankesätt är naivt och att naturen inte är 

självförsörjande utan en enhet som är en kontextualiserad idé (Wapner, 2010). 

Sammanfattningsvis skiljer sig litteraturen åt i frågan om vad som är natur. Vissa menar att 

naturen är en egen enhet som förknippas med liv (Dussault, 2016) medan andra anser att 

naturen är något vi människor har skapat ((Næss et al. 2008; Wapner 2010). Det går att dela 

upp människans förhållande till naturen inom tre olika ramverk: Antropocentrisk, Biocentrisk 

och Ekocentrisk. Den Antropocentriska synen bygger på att människan står över naturen och 

att det är bara hos människan som det finns ett inneboende värde. Detta gör i sin tur att det är 

de mänskliga värderingarna som ligger till grund för hur vi värderar naturen. Den 

Biocentriska synen bygger på att det finns ett inneboende värde hos alla djur och växter. Inom 

Biocentrismen ges däremot inte värderingar när det kommer till icke levande föremål eller 

begrepp som ekosystem. Inom Ekocentrismen har alla levande organismer ett värde och detta 

inkluderar ekosystem. Eftersom det finns dessa olika uppfattningar är det viktigt att ta med det 

när man ska försöka uppnå en beteendeförändring (Aggestam 2015). 

 



 

 

10 

Platsen tillskrivs ofta en stor vikt för människans relation med naturen, ser man tillbaka på hur 

vi levde förr hade det stor betydelse att känna sig hemma på vissa ställen. Hemmet var en 

plats man återvände till, hemmet var inte en byggnad utan en plats där en del av ”en själv 

fanns”. I dagens samhälle lever vi istället med urbanisering, centralisering och en ökad 

rörlighet som i sin tur kan bidra till förlust av platsen där man känner sig hemma. Det finns 

idag ett behov att formulera vad det innebär att tillhöra en plats (Næss et al. 2008). Leopald 

(1949) skrev att vi missbrukar mark eftersom att vi anser att den tillhör oss (Leopald 1949). 

När vi ser marken som en del av ett samhälle som vi tillhör kan vi börja använda marken med 

kärlek och respekt. En nyckelkomponent för att främja ett ekologiskt beteende kan vara att 

känna sig kopplad till naturen (Mayer & Frantz 2004). Ett ekologiskt beteende innebär ett 

beteende som minskar på miljöpåverkan, detta kan tillexempel vara att välja cykeln framför 

bilen eller att anpassa sitt handlande efter vilka miljökonsekvenser det kan få (Arnold et al. 

2017).  

 

3.2 Motivation och drivkrafter  

 

Motivation är en viktig pedagogisk komponent när det kommer till utbildningar om hållbar 

utveckling. En kombination av miljökunskap och att känna en koppling till naturen fungerar 

som drivkrafter för att främja ett ekologiskt beteende. Ett flertal studier visar att 

miljöutbildning utomhus främjar den egna motivationen (Otto & Pensini 2017; Berry & Wolf-

Watz 2014;  Kaiser et al. 2007). Litteraturen verkar dessutom vara enad om att ett möte med 

naturen ger en ökad koppling mellan människan och naturen (Berry & Wolf-Watz 2014; 

Kossack & Bogner 2012; Mayer & Frantz 2004). Till exempel finns det forskning som visar 

att kontakt med naturen kan öka känslan av individuell lycka och främja beteenden som 

miljöansvar. En studie genomfördes på promenader utomhus och den visar att promenader 

utomhus ger en ökad lyckokänsla som gör att deltagarna kände sig mera relaterade till naturen 

(Berry & Wolf-Watz 2014). Berry & Wolf-Watz (2014) skriver att det trots forskning ändå 

finns en viss tveksamhet kring om kopplingen till naturen leder till miljövänliga handlingar 

eftersom den dualistiska synen är så pass stark att den påverkar hur vi tänker kring sambanden 

mellan naturen och människan, eftersom att den dualistiska synen bygger på att naturen och 

människan är två enheter som inte är sammankopplad påverkar det vårt beteende när det 

kommer till miljömässiga handlingar (Berry & Wolf-Watz 2014). Kossack och Bogner (2012) 

samt Mayer & Frantz (2004) menar däremot att så länge människan inte känner en koppling 
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till naturen kommer det finnas en brist i motivationen till miljöbevarande handlingar (Kossack 

och Bogner (2012); Mayer och Frantz (2004).  

 

Människans attityd till miljön är en viktig del att ta hänsyn till när det kommer till att vilja 

förändra ett beteende. Kaiser et al. (2007) drar slutsatsen att ett och samma miljörelaterat 

beteende kan utifrån utförarens inställning syfta till olika saker. Har vi en person som har ett 

högt engagemang för miljön kan vi förvänta oss vissa beteenden som en person med lägre 

engagemang för miljön inte skulle utföra. Det är därför enligt Kaiser et al. (2007), viktigt att 

höja engagemanget hos människor för att kunna ändra deras beteende, för varför skulle en 

person genomlida att cykla till jobbet genom regn och snö, om personen inte hade ett högt 

engagemang för sin aktivitet? Eftersom varje beteendeförändring kräver personliga resurser 

som till exempel tid, pengar eller ansträngningar är det engagemanget som påverkar 

motivationen till förändring (Kaiser et al. 2007). Ett direkt möte med naturen där individen får 

flera insikter, kan hjälpa individen att känna sig kopplad till naturen och öka benägenheten att 

bry sig om naturen och skydda den (Berry & Wolf-Watz 2014). Det är också viktigt att tänka 

på vilket förhållande människan har till naturen, det är troligare att nå framgång hos en 

människa med till exempel Antropocentrisk syn genom att argumentera genom varor och 

tjänster än att argumentera genom naturens inneboende värde (Aggestam 2015).  

4 Metod  

 

I följande kapitel kommer halvdagsutbildningen ”Hållbar Natur” (Hallbarnatur.se 2018) 

presenteras därefter kommer den valda metoden för att studera människa/natur relationer 

inom utbildning för hållbar utveckling att presenteras och diskuteras.  

4.1 Utbildningen Hållbar Natur  
 

4.1.1 Genomförandet och innehåll  

 

Halvdagsutbildningen ”Hållbar Natur” genomförs på en gård med stor naturvariation utanför 

Gnesta. Där finns en varierad natur bestående av alltifrån sjöar, våtmarker, blomsterängar och 

åkrar, till skogsbeten, brandfält, naturskogar och skogsbryn, vilket möjliggör en stor variation 

av pedagogiska platser. Utbildningen genomförs som en tre timmars exkursion med 

dialogpedagogik på väl utvalda ställen. Dialogpedagogiken syftar till att föra ett samtal mellan 
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undervisaren och eleven och bygger på antagandet att elevens aktiva medverkan bidrar till 

inlärningen (Ne.se 2018). Utbildningen går först igenom de planetära gränserna som begrepp 

och förklarar i korthet innebörden av varje tröskel/gräns vid samlingspunkten. Utbildningen 

består sedan av elva olika stopp utmed en sträcka på tre kilometer (se nedan). Varje stopp 

representerar en miljöfråga som går att koppla till en eller flera av de planetära gränserna. 

Genom dessa olika stopp belyses hur miljöfrågor hänger samman och hur de olika planetära 

gränserna har ett samband med varandra. Följande stopp ingår i utbildningen: 

 

Startplatsen för utbildningen: De planetära gränserna! 

 

Utbildningens start sker vid en äng med en närliggande våtmark (se bild 1). Här presenteras 

det nio planetära gränserna och vad de innebär. Det tas också upp om Ozonskiktets uttunning 

som ett positivt exempel på att många miljöfrågor inte är olösbara.  

 

1: Du är en del av naturen! 

 

Första stoppet på utbildningen är i en skogskulle där det växer en blandskog (se bild 1). Här 

tas frågor upp som att människan är en del av naturen, genom vårt beroende av skogar och 

hav som syreproducenter på jorden. Med skogen och människan i centrum diskuteras 

fotosyntes, cellandning och kolets kretslopp. Frågor som tas upp är var kommer skogen ifrån? 

Hur stor del av ett träd kommer från marken? Hur många träd behöver en människa för att 

andas? Detta stoppet går att koppla till den planetära gränsen klimatförändringar.  

 

2: Vårt inre ekosystem och våtmarken! 

 

På stopp nummer två diskuteras våtmarken som ett ekosystem med flera viktiga 

ekosystemtjänster. Stoppet sker på en liten halvö ute i våtmarken. Runt omkring finns det 

betesmarker samt en liten bäck som leder från våtmarken till en sjö (Se bild 1). Vid detta 

stopp diskuteras värdet av ekosystemtjänster som bland annat fjädermyggornas betydelse 

både som mat för svarthakedoppingen och som en viktig del av sjöns biomassa. Dessutom tas 

kvävets kretslopp upp som exempel på ännu en ekosystemtjänst. Detta stoppet kopplas till de 

planetära gränserna: Förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning och 

förändrade flöden av kväve och fosfor. 
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3: Biosfären – en livsavgörande mångfald! 

 

Vid utbildningens tredje stopp får deltagarna utforska biodiversitet genom att inventera hål i 

liggande och stående döda träd (Se bild 1). Tillsammans med lärarna resonerar deltagarna 

kring mångfaldens vetenskapliga och medicinska potential samt reglering och pollinering. Här 

belyste vi även etiska aspekter kring bevarandet av biologisk mångfald på jorden och 

principen att de känsligaste arterna kan användas som gräns för en hållbar 

markanvändning.  Detta stoppet går att koppla till den planetära gränsen: Förlust av biologisk 

mångfald.  

 

4: Humlor och bin skapar unik ekosystemtjänst! 

 

Detta stopp sker vid en stor sälg som har stor betydelse för humlor (Se bild 1). Halvvägs in i 

utbildningen diskuteras pollineringen som en livsviktig ekosystemtjänst – en tjänst som ger 

liv och att värdera det ovärderliga - hur mycket pengar är pollineringen värd? Detta stoppet 

går att koppla till de planetära gränserna; Förlust av biologisk mångfald och förändrad 

markanvändning.  

 

 

5: Mat och klimat! 

 

Utbildningens femte stopp är landskapets åkrar där deltagarna kan blicka ut över både 

naturbetesmarker och gamla åkermarker (Se bild 1). Här utgår utbildarna ifrån hur många 

människor en åker kan föda med olika födoval. Syftet är att belysa relationen mellan mat och 

klimat. De diskuterar även jordbrukets roll i det globala klimatarbetet genom att ta upp bland 

annat dieselanvänding och ohållbar medicinanvändning. Hur ser en hållbar köttproduktion av 

nöt, gris och fågel ut? Det tas även upp naturbetet som ett historiskt naturvärde samt 

viltköttets möjligheter/nackdelar. Trenden att minska på köttintaget diskuteras – vad styr? 

etiska, miljömässiga, hälsomässiga eller av andra skäl.  Detta stoppet kopplas till de planetära 

gränserna; klimatförändringar och förändrad markanvändning.  

 

6: Skogsbruket som klimathot eller kolsänka! 

 

Stopp nummer sex sker i kanten av en granodling (Se bild 1). Frågor som diskuteras vid stopp 

nummer sju är det globala skogsbrukets bidrag till klimatförändringar, samtidigt som 

skogsbruket från ett svenskt perspektiv räknas som en kolsänka. Hur hänger detta ihop? Och 

kan ett aktivt skogsbruk som innebär en kolsänka kombineras med bevarandet av biologisk 



 

 

14 

mångfald? Det diskuteras också hur användningen av fossila bränslen påverkar vårt klimat. 

Detta stoppet kopplas till de planetära gränserna; klimatförändringar, mikroskopiska partiklar 

i atmosfären och förlust av biologisk mångfald. 

 

7: Hackspettarna som paraplyarter i skogen 

 

Stopp nummer sju är vid ett fallet träd där deltagarna ser utplacerade hackspettar i trä (Se bild 

1).  Här presenteras att hackspettfamiljens tröskelvärden indikerar om vi nått miljömålen för 

artbevarande. Detta stoppet kopplas till den planetära gränsen; Förlust av biologisk mångfald. 

 

8: De 100 000 sjöarnas land! 

 

Vid stopp nummer nio står deltagarna framför sjön uppe på ett berg (Se bild 1). Här diskuteras 

färskvattenförsörjning som ett globalt miljöproblem och belyser att varje insjö är en spegel av 

markanvändningen i det omgivande landskapet. Utbildningen resonerar kring försurning, 

övergödning och hur detta länkar till våra livsval. Detta stoppet kopplas till de planetära 

gränserna; Färskvattenanvändning, förändrad markanvändning och förändrade flöden av 

kväve och fosfor. 

 

9: Sveriges mest ensamma fågel! 

 

Här tas Fiskgjusen upp som ett exempel på en miljöindikator med en världsunik historia, en 

del av vår välfärd. Paradoxen att vi är inne i jordens sjätte stora utrotningsvåg samtidigt som 

vi har fler arter än någonsin som utgångspunkt trots att 99% av alla arter som levt dött ut 

diskuteras här. Detta stoppet kopplas till de planetära gränserna; Förlust av biologisk 

mångfald och klimatförändringar. 

 

10: Havet som soptipp eller som ursprung till allt liv!  

 

På stopp nummer elva diskuteras havens stora utbredning på jorden, 71% av ytan. Samtidigt 

som haven innehåller 97% av allt vatten. Här tas även havens unika mångfald upp men också 

alla de miljöhot som idag riskerar att förstöra våra hav dvs: Klimatförändringar, 

havsförsurning, övergödning, nya kemiska ämnen så som microplaster och ohållbart fiske. 

Detta stoppet kopplas till de planetära gränserna; Havsförsurning, nya kemiska substanser, 

förändrade flöden av kväve och fosfor, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. 
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11: Avslutning 

 

Avslutningsvis knyts utbildningen ihop genom en sammanfattning av de nio planetära 

gränserna och de miljöproblem där vi enligt Rockström et al. (2009) redan passerat gränsen 

för en akut situation. Utbildningen avslutas med en diskussion kring hantering av miljöfrågor 

– på både global och individuell nivå. Som avslutning summerar vi också upp de olika 

punkternas koppling till de planetära gränserna, i dialog med deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Bilden föreställer en karta över området (Google.com/maps 2018) där varje stopp 

finns markerat med respektive nummer.  
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4.2 Fokusgrupper som metod  

 

I följande stycken kommer metoden som används för att studera, relationer mellan människan 

och naturen efter genomförd utomhusutbildning vid namn Hållbar natur. Utbildningen består 

av 11 olika stopp/platser där olika miljöfrågor kring hållbar utveckling exemplifieras.  

 att presenteras och diskuteras. Validiteten och reliabiliteten kommer även att tas upp under 

metodkapitlet. Validitet handlar om att undersökningen verkligen undersöker det den är tänkt 

att studera. Det innebär att man kan försäkra sig om att operationaliseringen blir trovärdig 

(Halkier & Torhell 2010; Wibeck, 2010). Wibeck (2010) skriver att validitet innefattar 

deltagarnas utsagor - säger deltagarna det dom verkligen menar eller är de påverkade av 

utomstående faktorer. Reliabilitet innebär att metoden och analysen av materialet måste 

beskrivas så att det går att upprepas. Det innebär också att jag som forskare inte kan styra 

analysen för att det ska passa med mina ståndpunkter (Wibeck 2010).  

4.2.1 Fokusgrupper  

 

Baserat på vad Wibeck (2010) och Halkier & Torhell (2010) skriver har jag valt att i denna 

studie använda mig av fokusgrupper. Målet med fokusgrupper är att en grupp människor 

under en begränsad tid ska diskutera ett valt ämne. Enligt Wibeck (2010) kan fokusgrupper 

användas för att undersöka hur människor uppfattar komplexa och svåra ämnen. I en 

fokusgrupp kan deltagarna ta fördel av varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar 

(Wibeck, 2010). Halkier & Torhell (2010) skriver att fokusgrupper är bra att använda sig av 

om man vill få fram gruppers tolkningar, interaktioner och normer, men inte lika effektiv om 

man vill få fram en människas världsbild. De skriver också att en fördel med fokusgrupper är 

att det blir den social interaktion som blir källan till data, och de olika deltagarnas 

erfarenheter, jämförelser och förståelser ger kunskap och en komplexitet i betydelsebildning 

som annars kan vara svår för en forskare att få fram genom till exempel intervjuer (Halkier & 

Torhell 2010).  

 

En nackdel med fokusgrupper som metod är att validiteten kan bli påverkad av att deltagarna 

säger det dom tror de andra vill höra, det finns en risk att det blir ett grupptryck i gruppen som 

gör att deltagarna inte säger vad de egentligen tänker eller att de på grund av artighet mot 

övriga deltagare låter blir att säga vad de tänker. En annan nackdel för validiteten kan vara att 

deltagaren känner sig främmande för den platsen där sessionen äger rum (Wibeck 2010). För 

att hantera kritiken om validitet (Wibeck 2010) har grupperna struktureras utefter deltagarnas 
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tidigare erfarenheter och genom att försöka sätta ihop grupperna så att deltagarna känner sig 

bekväma i sin grupp. Detta gjordes genom att jag utefter den bild jag fått av de olika 

deltagarna från dörröppnaren. Studien genomförs med ostrukturerade fokusgrupper. En fördel 

med en ostrukturerad fokusgrupp är att moderatorn har en låg grad av inblandning vilket kan 

leda till att deltagarnas egna intressen kan analyseras. En nackdel kan vara att samtalet kan bli 

relativs ostrukturerat vilket kan göra det svårt att analysera. Men detta kan leda till en fördel 

då en fri diskussion är att eftersträva. Det kan dock ändå finnas en nackdel med att 

moderatorn inte är med och styr diskussionen eftersom vissa ämneskategorier kanske inte 

kommer upp i diskussionen (Wibeck 2010).  

 

4.2.2 Rekrytering och design 

 

I studien ingick det tre fokusgrupper varav två grupper med fem personer i och en grupp med 

fyra personer i.  Deltagarna valdes för att ge en stor spridning av människor med olika 

erfarenheter, utbildningsnivå, ålder och kön (jmfr Wibeck 2010). Spridningen i gruppen syftar 

till att ge en mångfald av perspektiv, syftet är inte att dra slutsatser om uppfattningar i relation 

till ålder och kön utan det är ett sätt att skap heterogena grupper. Rekryteringen av deltagarna 

har gjorts genom en kontaktperson som fått agera ”dörröppnare”, att agera dörröppnare 

innebär att den personen förmedlar kontakter till de olika personer som skulle kunna vara 

passande för studien. Dörröppnaren som också var en av utbildarna hjälpte mig att välja 

person med olika ålder, erfarenheter och kön. För att göra studien möjlig under denna tiden 

blev det personer som fanns inom dörröppnarens bekantskapskrets. Trotts detta bedömdes de 

flesta av deltagarna ha begränsade bakgrundskunskaper och dessutom sakna ett eget 

miljöengagemang. Dörröppnarens kunskap om deltagarna gjorde det också möjligt att 

strukturera grupperna utefter vilka som skulle kunna fungerar ihop i en grupp. Detta var av 

extra vikt eftersom att det var ostrukturerade fokusgrupper och jag som moderator inte kunde 

gå in och hjälpa grupperna framåt eller styra in de på rätt riktning.   
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Tabell 1. Här presenteras fördelningen av kön, ålder och yrke på fokusgrupp 1. 

Diskussionen pågick under 52 minuter.  

Grupp 1  Ålder  Yrke  Tidigare erfarenheter kring 

miljöfrågor  

Kvinna  28 Sjukskriven  Inga  

Kvinna  53 Djurvårdare/lokalvårdare Har erfarenheter från skogens 

miljöfrågor  

Man  70 + Pensionerad 

gymnastiklärare 

Inga 

Man  33 Elektriker Inga  

 

Tabell 2. Här presenteras fördelningen av kön, ålder och yrke på fokusgrupp 2. 

Diskussionen pågick under 56 minuter. 

Grupp 2 Ålder Yrke  Tidigare erfarenheter kring 

miljöfrågor  

Man  37 Företagsledare/ 

Rörmokare 

Inga  

Man  46 Snickare  Inga  

Man  33 Hamnarbetare  Inga  

Kvinna  65 Förskolelärare  Inga  

Kvinna  28 Rådgivare 

skatteverket 

Inga  

 

Tabell 3. Här presenteras fördelningen av kön, ålder och yrke på fokusgrupp 3.  

Diskussionen pågick under 53 minuter. 

Grupp 3 Ålder  Yrke  Tidigare erfarenheter 

kring miljöfrågor 

Kvinna  44 Ekonomiansvarig  Inga  

Kvinna  70+ Pensionerad 

gymnastiklärare 

Inga  

Man  67 LRF Har erfarenheter kring 

jordbrukets miljöfrågor  

Man  56 Ambulans 

Sjuksköterska 

Inga  

Man  33 Företagsledare 

entreprenad  

Inga  

 

Deltagarna i studien fick först tillsammans genomgå den tre timmar långa 

utomhusutbildningen om hållbar natur. I denna uppsats kommer utbildning om hållbar natur 

och miljöutbildning definieras som ett och samma begrepp. Efter utbildningen samlades de 

olika grupperna i olika rum men kvar på gården där utbildningen skedde. Varje grupp 
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tilldelades ett papper med frågor som de skulle diskutera kring. Frågorna som grupperna fick 

diskutera var följande: 

 

1. Vad tänker ni nu?  

2. Finns det något som väckte en känsla? Och varför? (Denna fråga beräknas ta ca 30 

minuter) 

3. Har utbildningen lett till att ni tänker annorlunda? Varför? På vilket sätt?  (Dessa 

frågor är beräknade att ta ca 30 minuter) 

4. Vilken av de miljöfrågor vi diskuterat idag anser du vara mest brådskande?  

Detta är också enligt Wibeck (2010) en fördel med ostrukturerade fokusgrupper för att se om 

deltagarna tar upp samma ämnesaspeketer i sina diskussioner som forskaren skulle ha gjort 

(Wibeck 2010). Med detta i åtanke valde jag att göra frågorna så pass öppna att 

frågeställningarna inte skulle styra deltagarna kring vilka teman de skulle diskutera utan att 

det skulle bygga på deras egna reflektioner efter utbildningen. Enligt Wibeck (2010) är det 

lämpligt att börja med en inledande fråga till gruppen som är till för att ge deltagarna 

möjlighet till att diskutera sina egna erfarenheter, vidare kan frågorna leda in på 

nyckefrågorna (Wibeck 2010). Studiens valda nyckelfrågor som är fråga 2 och 3 är satta för 

att försöka få deltagarna att tänka, känna och reflektera över vad dom har upplevt men också 

vad som har fått dom att tänka annorlunda. Enligt Wibeck (2010) rekommenderas det att 

nyckelfrågorna ska vara mellan två till fem i antalet. Wibeck (2010) skriver också att när det 

är ostrukturerade fokusgrupper kan frågorna med fördel bestå av bredare områden. I en 

ostrukturerad fokusgrupp är den fria diskussionen viktig eftersom att det inte finns en klar 

målsättning över vad gruppen ska komma fram till. Det är viktigt att få reda på vad som 

kommer fram spontant ifrån grupperna Wibeck (2010), därför valde jag öppna frågor till 

fokusgrupperna.  

 

4.2.3 Efterbehandling av material  

 

Transkriberingen har skett enligt Wibeck (2010) nivå tre. Syftet med en nivå tre transkription 

är att ge en övergripande bild av de innehåll som sägs. Nivå tre innebär att oavslutade 

meningar inte skrivs ut, omtagelser och tvekljud tas bort (Wibeck 2010).  
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4.2.4 Analysmetod  

 

Wibeck (2010) skriver att det är viktigt att analysen sker i systematiska steg och att de olika 

stegen specificeras för att det ska bli ett verifierbart resultat. Analysen av det insamlade 

materialet från fokusgrupperna har delats in i olika teman. De teman som materialet delades in 

i var samband och samspel, platser samt människan och naturen. Utefter varje tema har sedan 

underrubriker satts för att få en struktur i materialet. För att komma fram till dessa teman har 

transkriberingarna skrivits ut och läst en i taget. Jag har vidare markerat olika ämnen som 

grupperna diskuteras och sammanställt dessa i en tabell för att kunna få fram det tre olika 

huvudtemana.  Wibeck (2010) skriver att en analys av de topikala stigarna, det vill säga olika 

ämnesaspekter i samtalet, kan öka förståelsen för hur olika ämnesaspekter flätas samman. I 

materialet har därför även landmärken, det vill säga miljöutbildningens olika platser, 

analyserats för de olika deltagarna och satts i relation till de frågor som är i fokus för 

gruppdiskussionen.  

 

För att försäkra att reliabiliteten blir så hög som möjligt har en annan person läst delar av min 

analys. Detta gör att jag som forskare inte kommer kunna styra mitt resultat utefter min egna 

ståndpunkt. Wibeck (2010) skriver att det räcker att en annan person bedömer en slumpvis 

utvald del av textmassan cirka 10% av materialet för att ge forskaren en synpunkt om 

analysen är på rätt spår. Reliabiliteten ökar också genom att det är en moderator till alla 

grupperna (Wibeck, 2010). Varje grupp har spelats in och har i förväg fått denna 

informationen, i ett utskick där syftet med dagen presenterades. Det har också informerats om 

att inspelningen enbart kommer användas av mig för att analysera materialet samt att de 

avidentifieras i uppsatsen. Alla deltagarna gav samtyckte.  

 

4.3 Felkällor  

 

Felkällor som kan ha påverkat resultatet kan vara valet av metod, där urvalet av deltagarna, 

deltagarnas förkunskaper samt fokusgruppernas interna dynamik kan påverka resultatet (cf 

Wibeck, 2010). Även valet av antal fokusgrupper kan ha påverkat resultatets utformning. För 

att minska risken för gruppernas interna dynamik som felkälla har stor vikt lagts vid 

gruppindelningen. Den interna dynamiken kan ändå ha påverkat resultatet. Det går att se i 

analysen att deltagarna blir påverkade av varandra vilket kan leda till att det inte vågar säga 
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det som de själva tycker och tänker. Men det kan också leda till att deltagarna har fått ett 

engagemang som de inte hade tidigare då de kan se de andra deltagarna som inspiration. Det 

generella intrycket från gruppdiskussionerna var att de genomfördes på ett lyssnande och 

ödmjukt sett. Det skulle också kunna ha lett studien framåt om deltagarna hade fått svara på 

några grund frågor om deras förkunskaper men på grund av den tiden jag hade valde jag att 

inte göra en för enkät. Det hade också kunnat ha varit en fördel för studien om själva 

utbildningen spelades in för att kunna få med de diskussioner som fördes under utbildningens 

gång.  

 

Andra felkällor som kan ha påverkat resultatet är utbildningens utformning i tid och rum. 

Vilket innebär antalets stopp, val och platser samt utbildningens längd. Valet av pedagogik 

och sättet som utbildarna höll utbildningen på, har också betydelse för hur deltagarna 

uppfattade de olika stoppen. Dessa felkällor har hanterats under utformningen av 

utbildningen, där val av exempel på de olika stoppen har anpassats efter deltagarnas tänka 

förkunskaper. En annan felkälla kan också varit vädret under utbildning. Dagen för 

utbildningen var det fortfarande is på våtmarken och sjön vilket kan leda till att de stoppen 

som var vid dessa platser inte fick lika stort intryck som om isen hade varit smällt och det 

hade gått att se liv i vattnet.  

5 Analys  

 

Analysen av fokusgruppsmaterialet identifierade tre återkommande teman i diskussionerna 

efter den nyss genomgångna miljöutbildningen Hållbar natur. Det är följande teman; 

Samband och samspel, platser samt människan och naturen  

5.1 Samband och samspel 

 

Fokusgruppsdeltagarna resonerade kring samband och samspel på olika sätt och i olika nivåer. 

Analysen är därför strukturerad efter följande topiker: medvetenhet, beteende och 

uppfattningar, miljö kontra ekonomi samt kunskap  
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5.1.1 Medvetenhet  

 

Inom topiken medvetenhet kunde jag se en gemensam nämnare för de alla tre fokusgrupperna 

är att de uttrycker att de fått en medvetenhet om sambandet och samspelet med naturen.  

 

Jag tänker att man har reflekterat ganska mycket […] Men nu har jag fått mycket mer 

kött på benen och förstår mer nu. Om sambanden mellan allting och att allt hänger ihop. 

Allt beror av någonting som hänger ihop med något annat (grupp ett) 

 

Grupperna nämner samband som en viktig del i början av sina diskussioner. Längre in i 

diskussionen diskuterar grupp ett och två samband genom att ta upp exempel som tidigare 

nämnt under utbildningen.  

 

Man förstår att våtmarker gör nytta för något, men att hela ekosystemet, runt omkring 

[…] (grupp två). 

 

Våtmarker och Ekosystemets betydelse diskuterades vid stopp 2. Detta tyder på att deltagaren 

har fått en förståelse kring att det finns ett ekosystem och att det är viktigt. Det framgår dock 

inte i diskussionen på vilket sätt människan har en roll i det hela. Ett annat sätt att uttrycka 

vikten av samband och samspel såg ut som detta; 

 

Jag tänkte att när vi hade gått ett tag och fått höra mer och mer, så tänkte man tänkte 

mer på allting runtomkring, istället för att bara vara ute och gå, så har vi den där lilla 

grejen som gör något, och den där, börjar se alla småsaker också, när man börjar tänka. 

(Grupp ett). 

 

Personen i detta fallet visar på att utbildningen har fått hen att tänka på små saker runt 

omkring hen som påverkar sambandet och samspelet men även här är det svårt att utläsa om 

hen verkligen förstår sambandet och samspelet eller om det ligger mer i att hen vet att det är 

viktigt nu. Citatet nedan visar på ytterligare ett sätt att se samband och samspel; 

 

Precis som du säger att de små sakerna betyder så oerhört mycket, varje liten del, då 

tycker jag att vi kanske också kan göra något. Vi har börjat äta vegetariskt 2 ggr i 

veckan, då får man det förstärkt när man får veta att 90% av all sojaodling går till 

djurfoder vi kanske ska äta mer vegetarisk direkt istället? (Grupp ett). 
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Diskussionen om mat fördes vid stopp fem och här visar deltagaren på att exemplet som togs 

upp om djurfoderproduktion blev en förstärkning av vad hen redan tänkte och var något som 

fick hen att öka sin förståelse för hur matproduktion går till. Det återspeglar dock inte 

sambandet mellan mat och klimat eftersom uttalandet reflekterar över samband mellan mat 

och konsumtion, och nämner inte i sitt uttalande något om till exempel växthusgasutsläppen. I 

grupp tre diskuteras samband utifrån när de planetära gränserna presenterades i början av 

utbildningen. Bland annat säger en deltagare att; 

 

[…] Jag tycket det är fantastiskt av att man får mera information om saker som sker 

runt om än som man inte tänker på, att man blir medveten om samspelet natur och, och 

hur man ska tackla det […] (grupp tre). 

 

Denna deltagaren framhäver att hen blir medveten om de samspel som finns mellan natur, 

deltagaren avslutar inte meningen mellan natur och vad, detta går att tolka som att hen inte 

riktigt har fått grepp om vad det är för samspel mellan naturen och till exempel människan.  

 

5.1.2 Miljö kontra ekonomi  

 

Samspelet nämns inom topiken Miljö kontra ekonomi där det bland annat diskuteras vad som 

är viktigast när det kommer till miljö kontra ekonomi. Här diskuteras det priser på ekologisk 

mat och frakt. Frakten av mat var något som togs upp under stopp fem. Detta verkar ha gjort 

att deltagarna får sig en tankeställare.  

 

[…] Jag har också tänkt på alla transporter, vad är ekologiskt, kan jag äta ekologiskt 

från Brasilien, det kan jag tycka är fel, då är det kanske bättre att äta närodlat hemma 

istället (grupp ett).  

 

[…] jag har nog inte råd att köpa ekologiskt alltid […] (grupp ett). 

 

I det första citatet går det att se att deltagaren ser ett samband mellan maten hen äter och 

klimatet. I sitt resonemang kring transport och miljö jämför deltagaren ekologiskt kött från 

Brasilien med icke-ekologiskt men ”närodlat hemma” med slutsatsen att det närproducerade 

är bättre. Uttalandet tyder på att deltagaren värderar det närproducerade men icke-ekologiska 
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över det ekologiska köttet som har transporterats längre sträcka. Det går också att se i det 

andra citatet att det finns en fråga om pris. Det ekologiska är dyrare och tvingar deltagaren till 

ett val mellan miljö kontra ekonomi.  

 

5.1.3 Beteenden och uppfattningar  

 

En annan fråga som också går att koppla till samband och samspel är beteenden och 

uppfattningar. Deltagarna i grupp tre förde en diskussion kring hur förståelsen till att allt 

hänger ihop gör att de reflekterar över sina egna beteenden. En i gruppen säger att hen har 

genom förståelsen börjat fundera över sin egna bilkörning, källsortering och ekonomin. Hen 

sammanfattar det med ordspråket många bäckar små. En av deltagarna i grupp tre säger också 

att det handlar mycket kring att hitta verktyg. Hen menar att genom utbildningen har hen fått 

ett verktyg att jobba med, verktyget som nämns är under stopp sju. Kaiser et al. (2007) skriver 

att det krävs motivation till att skapa en beteendeförändring eftersom varje förändring kräver 

personliga resurser. Jag ser en skillnad i grupperna när dom diskuterar beteenden och 

förändring. En av deltagarna säger att hen till exempel ska ta med egen påse till mataffären. 

Plast är något som alla grupperna diskuterar och det är just plastpåsens varande eller icke 

varande som det pratas mest om. Plastpåsar specifikt är inget som tas upp under utbildningen 

men ändå är det detta som deltagarna fastar vid. Detta kan vara på grund av deltagarens 

förkunskaper. Otto & Pensini (2017); Berry & Wolf-Watz (2014); Kaiser et al. (2007) skriver 

att en kombination av miljökunskap och naturrelaterade konstruktioner kan fungera som en 

drivkraft. Eftersom att deltagarna här har en egen kunskapsgrund kring plastpåsens 

miljöpåverkan blir det deras miljökunskap ihop den naturrelaterade konstruktionen som 

presenterads under utbildningen en drivkraft för de att förändra sitt beteende.  

 

Vi har ju ett köpcenter Tuna park där man har infört att dom tar betalt för alla plastpåsar 

och det har ju skett en enorm minskning. När dom frågar, behöver du en påse och då 

kostar den. Så jag tar med mig en egen väska och det är många andra som gör också 

(grupp tre). 

 

En annan deltagare uttrycker istället hens vilja till förändring och skriver att hen tänker köpa 

tygkassar att ta med till affären. Det kan vara så att deltagarens egna medvetenhet kring det 

förändrade sättet att använda plastpåsar i till exempel affärer tillsammans med den 
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miljökunskapen hen fick under utbildningen i kombination har lett till att hen vill förändra sitt 

beteende.  

 

 

5.1.4 Kunskap  

 

Deltagarna i grupp tre pratar också om samband och samspel i form av information. En av 

deltagarna säger; 

 

Förut hade man ett sådant här studiecirkel land, det var ju liksom studiecirklar om 

allting och de har ju försvunnit lite nu, nu finns inte det sättet att lära sig längre, nu kan 

man lära sig vi nätet kanske eller via andra utbildningsformer osv men frågan är hur 

man når ut (grupp tre).   

 

Här ser deltagaren information som en viktig del av samspelet mellan människan och naturen. 

Hen trycker på vikten av kunskap och hur kunskapen lärs ut. Detta pratas det även om i de 

andra grupperna och det uttrycks på liknande sätt. I grupp ett kom deltagarna fram till i sin 

diskussion som svar på frågan: Vilken av de miljöfrågor vi diskuterat idag anser du vara mest 

brådskande?  

 
Utbildning är kanske det mest brådskande av allihopa (grupp ett) 

 

Som citatet ovan visar anser denna deltagaren att utbildning ligger till grund för att kunna 

förstå miljöproblematiken och blir därför den mest brådskande frågan. I grupp två diskuteras 

istället kunskap som något betungande. Deltagarna anser att den kunskapen de fått under 

dagen har varit tung och svår att ta till sig vilket leder till att det blir överväldigande. Det 

verkar också finns en svårighet i att applicera informationen på sig själv.  

 

[…] det är så mycket som går hand i hand med allting, det är så svårt att applicera på en 

själv, för det är så många delar, som jag som inte är så miljö-insatt tänker på, men som 

blir så stort som helhet (grupp två). 

 

Det är lätt att man blir deprimerad, ju mer man känner till, det är en fara i det, då skiter 

man i det i stället (grupp två). 
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Det känns som det man själv kan göra är så lite, om jag bidrar så blir det så lite, inte 

tillräcklig (grupp två). 

 

Här går det att se hur deltagarna tycker det är svårt att sätta ihop sambandet. De har svårt att 

se sin egen del i det hela, kunskapen blir också något negativt för deltagarna i denna grupp. 

Detta går även här att diskutera om det som Otto & Pensini (2017); Berry & Wolf-Watz 

(2014); Kaiser et al. (2007) skriver att en kombination av miljökunskap och att känna en 

koppling till naturen kan fungera som en drivkraft för att främja ett ekologiskt beteende som 

till exempel en miljöutbildning utomhus (Otto & Pensini (2017); Berry & Wolf-Watz (2014); 

Kaiser et al. (2007)). För gruppen två verkar istället naturupplevelserna och kunskapen bli 

något jobbigt. Det ter sig inte som en drivkraft utan snarade tvärt om. Deltagarna känner sig 

tyngda av informationen och har svårt att koppla det till sina egna handlingar.  

 

Trots att fokusgruppsdeltagarna började med att beskriva hur viktigt sambandet och samspelet 

mellan människan och naturen är ger diskussionerna ingen bild av att deltagarna har fått en 

förståelse för dessa samband. Enligt Jeronen (2017) kan naturupplevelser bidra till att 

deltagare får en förståelse för sambanden i naturen och samspelet med människan (Jeronen 

2017). Mitt resultat visar dock att, trots en tre timmars vandring i naturen med exempel på 

samband och samspel verkar inte deltagarna ha fått en djupare förståelse för sambandet och 

samspelet. Det framgår att deltagarna har fått en medvetenhet kring samband och samspel. 

Deltagarna diskuterar samband och samspel mellan miljöutbildningen och deras ökade: 

medvetenhet, beteende och uppfattningar, miljö kontra ekonomi samt kunskap, men 

diskussionerna innehåller få eller inga exempel på vilket eller vilka sätt det är viktigt.  

5.2 Platser 

 

Deltagarna använder sig av många olika platser i sina diskussioner. I detta fall definieras plats 

både av ett geografiskt område men även av olika naturtyper. De landmärken som diskuteras 

är: platser man har hört om, globalt och nationellt, stad kontra land samt egna upplevda 

platser. Enligt Berry & Wolf-Watz (2014) kan ett direkt möte med naturen öka benägenheten 

att bry sig om och skydda naturen (Berry & Wolf-Watz 2014).  

 

5.2.1 Platser man hört om 
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Deltagarna i fokusgrupperna använder sig av platser som de verkar ha en koppling till när de 

diskutera miljöfrågor. På så sätt fungerar platserna som ett slags landmärke deltagarna 

återkommer till under diskussionerna (Wibeck, 2010). Platser som nämns är sådana platser 

som antingen någon av deltagarna har besökt eller har hört talas om. I grupp två används 

platser som exempel på miljömässiga handlingar.  

 

Det är viktigt att göra det attraktivt att ta hand om miljön, som i Kina när jag var där, 

man beklädde alla motorvägsbroar med växter, för att minska föroreningar, som en 

lunga i staden (grupp två).  

 

Svårt att lära ut till små förorter, hur skall de kunna ta till sig, när de inte får vara ute, 

där de inte ser landskapet, har aldrig sett en våtmark (grupp två).  

 

I det första exemplet ovan använder en av deltagarna sig av en plats som hen har besök och 

fått en egen erfarenhet av. En annan deltagare i samma grupp använder sig istället av en förort 

som en plats och nämner också en våtmark som ett av stoppen bestod av. Det framgår i 

diskussionerna att deltagarna själva undrar över hur miljövänliga handlingar ska uppkomma 

om erfarenheten från att ha sett naturen inte finns. 

 

5.2.2 Stad kontra land  

 

Det diskuteras mycket kring vad som är naturen. En deltagare menar att naturen även finns i 

stan medan en annan säger att den inte finns det.  

 

Miljön finns ändå, det finns insekter, man har äppelträd i villaträdgården, det finns 

alltid områden runt omkring som man kan ta som exempel, det finns även djur och 

natur i stadsmiljöer (grupp två).  

 

Det framgår inte i diskussionerna om platserna som besöktes under utbildningen gav en ökad 

benägenhet att bry sig om naturen. Det framgår dock att platser är något som många av 

deltagarna använder sig av när de diskuterar. De platser som diskuterade kan i sin tur 

förknippas med naturen.  
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5.2.3 Globalt och nationellt  

 

Det diskuteras också platser genom ett globalt och nationellt perspektiv. Detta tas upp i 

samband med en diskussion om plastpåsar. Det går att koppla denna diskussionen till stopp 

tio där frågor som berörde havet diskuterades. Deltagarna i grupp två samtalade bland annat 

om att i Kenya har de förbjudit plastpåsar i jämförelse med den svenska förbrukningen. De 

gör alltså en jämförelse med andra läder och Sverige. Detta går även att se i en diskussion om 

vattenrening, som kan härledas till stopp åtta där det pratades om övergödning av sjöar men 

det kan också kopplas till diskussionen om färskvattenförsörjning som fördes under samma 

stopp. I den diskussionen som gruppen förde användes Indien som ett exempel på hur deras 

vattensystem ser ut. Deltagarna använde också Sverige som en förebild när dessa frågor 

diskuterades.  

 

5.2.4 Egen upplevda platser  

 

Det nämndes också flera andra platser i diskussionerna som grupperna förde. Eskilstuna är en 

av platserna som nämndes, det går att härleda anledningen till varför denna stad nämndes då 

det är bostadsorten för tre av deltagarna. Men även Kina, México, Jönköping, västkusten, 

Bottenviken, öststaterna, motorvägar, skogen och sälg. Det går att koppla vissa av dessa direkt 

till utbildningen. Medan några av dem kommer från deltagarnas egna referenser. Bottenviken 

och öststaterna nämndes av grupp tre när de förde en diskussion kring utsläpp i havet och 

överfiske. Denna diskussionen har en tydlig koppling till vad som berättades under stopp tio, 

även om dessa specifika platser inte nämndes. México och Kina nämndes som exempel där 

deltagarna själva hade varit och fått egna upplevelser. 

 

För ett antal år sedan när jag var i México det var helt osannolikt. På stranden var det en 

sida där de hade plockat och där var det som ett paradis och på sidan där dom inte hade 

plockat var stranden helt täckt av plast. Och då kan man tänka sig hur havet ser ut 

(grupp tre). 

 

Exemplet som deltagaren tog kring México går också att koppla till stopp nummer tio där 

diskussionen om nedskräpning i havet fördes. Det går att diskutera huruvida platsen för en 

miljöutbildning har betydelse. Även om deltagarna diskuterade om de olika stoppens frågor 

framgår det inte att platsen där frågan togs upp gav en starkare koppling. Sälgen verkar ha gett 
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ett starkt intryck på några av deltagarna i grupp tre där de beskriver att sälgen har fått ett nytt 

värde för dem. Sälgen nämndes i samband med stopp fyra där humlornas pollinering tas upp.  

 

Det går att utläsa av diskussionerna att platser har en betydelse för deltagarnas förståelse. Det 

framgår dock inte om utbildningens plats hade någon större betydelse eftersom deltagarna 

väljer att främst referera till andra platser än från de miljöer de fick uppleva under utbildning. 

De miljöer de upplevde under utbildningen nämns väldigt kortfattat som skogen, våtmarken 

och sälgen men inte med några ingående beskrivningar. Det verkar dock ändå finnas ett behov 

att sätta namn på platser när de diskuterar, kanske är det som Næss et al. (2018) skriver att 

den ökade rörligheten i dagens samhälle gör att man inte längre har en specifik plats som man 

känner sig hemma på (Næss et al. 2008) och att bristen av hemmaplatsen gör det enklare att 

referera till andra platser än att återkoppla det till något som står en nära. Utav denna studien 

går det ändå att säga att platser har betydelse för utformningen av en miljöutbildning men inte 

så specifikt som Otto & Pensini (2017); Berry & Wolf-Watz (2014); Kaiser et al. (2007) 

uttrycker det. Det går inte att utläsa i fokusgruppernas diskussioner vikten av de olika 

specifika stoppen utan diskussionerna handlar mer om platser man har hört om, platser globalt 

och nationellt, stad kontra land samt egna upplevda platser.  

 

5.3 Människan och naturen  

 

Deltagarnas sätt att se på sig själva och naturen har jag delat in i olika topiker. Topiker som 

framkom under diskussionerna var: vi borde göra något mot jag gör, hälsa eller miljö?  

naturens värde, vad är natur? ömsesidigt beroende samt antroprocentrisk eller ekocentrisk 

 

5.3.1 Vi borde göra något mot jag gör  

 

 

Utbildningen som har genomförts har mottagits på olika sätt av deltagarna. Vissa av dem ser 

till sig själva, medan andra ser det som något som dom själva inte är delaktiga i. Mayer & 

Frantz (2004) skriver om ekologen Leopalds syn på hur vi ska kunna se oss som en del av 

naturen. Han menar att så länge vi inte känner oss som en del av den kommer vi inte heller att 

kunna främja ett ekologiskt beteende (Mayer & Frantz 2004).  Det går att urskilja olika 

förhållningssätt till naturen hos de olika deltagarna. Ett exempel på detta är ett uttalande från 

en deltagare i grupp två; 
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Det viktigast är väl miljön, att naturen kan få överleva med alla växter och djur, då är 

det ju i alla fall bättre […] det är ju ändå pengarna som styr (grupp två). 

 

Denna deltagare tycker att det är miljön som är viktigast, och gav därmed uttryck för en 

ekocentrik natursyn (Aggestam 2015). En annan del i deras resonemang är hur de utrycker sig 

kring miljöfrågorna. Vissa deltagare säger att ”vi borde göra något” medan andra säger att 

”jag gör” detta går att härleda till hur det ser på sig själva och sin del i naturen. Det finns 

också vissa av deltagarna som vänder miljöfrågorna till rena hälsofrågor. Det går alltså från 

ett viktigt miljöproblem till människans hälsa. Detta kan knytas till Rockström et al. (2009) 

uttalande om att vi lever i en antropogen tidsepok där människans välfärd ligger över naturens 

välbefinnande (Rockström et al. 2009). Ett exempel på detta är hos grupp två där deltagarna 

diskuterar köttsubstitut och hållbar odling.  

 

5.3.2 Hälsa eller miljö?  

 

Där går det att utläsa att det finns olika grundsyn på vad som är viktigt.  

 

Sätt fokus på hälsa istället, man borde tydliggöra vad som både är bra för hälsan och 

miljön (grupp två). 

 

Borde synas på förpackningarna istället, vad är innehållet och var är det odlat (grupp 

två). 

 

Egentligen är det ju hållbar odling, eller hållbarhet, en sådan faktor man skulle kunna 

poängtera på ett sätt (grupp två).  

 

Det finns här en delad mening om vad som är viktigt, de två översta citaten framhäver att 

hälsan borde stå med som en viktig och avgörande faktor medan de tredje citatet uttrycker att 

det är hållbarheten i sig som är viktigt, deras skilda åsikter beror på deras olika natursyn 

(Hansen-Moller 2008).  

 

5.3.3 Naturens värde  

 

I grupp tre förs det en diskussion om sälgen och deras uppfattningar kring den, en deltagare 

uttrycker att sälgen har fått ett nytt värde, en annan säger att hen tänker behålla mera sälg runt 

gården. Det går att fundera över vilket förhållande dessa deltagare har till naturen. Ett 
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exempel som togs upp under utbildningen var just vilket värde som pollineringen har och ett 

exempel på hur man i USA har räknat på det. Aggestam (2015) uttrycker att för att nå fram till 

en person med antropocentrisk syn behövs det exempel som beskriver vara och tjänster. Det 

framgår i diskussionen att just värdet blev något de fastande vid och kan vara för att de till 

grunden har ett antropocentriskt förhållningsätt. 

 

5.3.4 Vad är natur? 

 

Det finns också aspekter som, vad är natur? Det finns en meningsskiljaktighet mellan 

deltagarna i grupp två. Några av dom menar att natur är det man ser på landet medan några 

andra säger att naturen även finns i stan i form av trädgårdar och insekter. Detta kan bero på 

som Aggestam (2015) skriver att det finns olika grundsyn på vad som är natur (Aggestam 

2015). Det framgår dock inte i materialet på vilket sätt deltagarna känner sig kopplade till 

naturen, det framgår inte heller om någon av de upplevelser de har fått med sig under dagen 

har lett till ett starkare band mellan dem och naturen. Detta kan bero på det som Berry & 

Wolf-Watz (2014) skriver om att den dualistiska synen är för stark hos människan och 

påverkar våra tankar kring samband mellan naturen och människan (Berry & Wolf-Watz 

2014). Det vill säga att vi styrs av att vi separerar oss själv från naturen och ser inte oss som 

en del av den.  

 

5.3.5 Ömsesidigt beroende  

 

En helt annan diskussion som fördes i grupperna var kring konsumtion av primärt kläder och 

prylar. Detta var inte något som togs upp under utbildningen men ändå något som tog en stor 

plats i diskussionerna. Detta kan bero på att alla deltagarna lätt kunde relatera till konsumtion 

och att det var ett ämne de kände sig bekväma kring att diskutera. Eftersom många av 

deltagarna uttryckte att det var svårt att diskutera de frågor som hanterades under utbildningen 

det uttrycktes i form av meningar som ”man blir lite tom” (grupp två) ”det är lätt att man blir 

deprimerad” (grupp ett), samt att det är” hemskt och sorgligt”(grupp tre). Konsumtion kan ha 

varit ett bekvämare och lättare ämne att diskutera. Det kan också bero på gruppen i sig, om 

deltagarna kände sig bekväma med att visa sin okunskap eller nya kunskap. Wibeck (2010) 

skriver att diskussionerna kan påverkas på grund av hur deltagarna känner sig i grupperna. 

Detta kan så vara fallet. Men det kan också ligga i att de som Jeronen (2017) skriver när han 
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menar att en del i lärandet är att kunna vara kritisk och ställa sig själv kritiska frågor. Och att 

det ska leda till ett sammanhang och skapa en tydligare bild av det ömsesidiga beroendet 

(Jeronen 2017). Trots att utbildningen inte pratade om konsumtion blev det i 

konsumtionsfrågorna som deltagarna kunde se sig själva och sin del i det ömsesidiga 

beroendet.  

 

[…] konsumtion, saker som görs av dålig kvalitet, tanken att köpa saker med kvalitet, om 

saker som man kan använda i många år, hur det ställer sig i miljö och naturhänsyn […] 

(grupp tre)  

 

Det går även att koppla samman detta med frågan om källsorteringen som också blev en fråga 

som grupperna diskuterade trots att den inte finns med under utbildningen.  

 

5.3.6 Antropocentrisk eller ekocentrisk  

 

När grupperna diskuterade vilken fråga de anser vara högst prioriterad framkom lite blandade 

svar, några tycker klimatfrågan, medan andra tycker plaster i haven. Men det framgår även att 

frågor som har berört deltagarna eller som de har egna erfarenheter av speglas i denna fråga. 

Det finns dock en deltagare som sticker ut  

 

Viktigt med informationen, måste få höra lösningarna och alternativen, vi är del av den 

världen också (grupp två). 

 

Denna deltagaren tycks ha en mera ekocentrisk natursyn än de övriga som mer uttrycker en 

antropocentrisk natursyn. Det är dock inte någon av de andra deltagarna som hakar på detta 

spåret utan det byts ämne. I grupp ett är dem inne på ett liknande spår som deltagaren i grupp 

två. De avslutar sin diskussion med att säga: 

 

Utbildning kanske är det mest brådskande av alltihopa (grupp ett). 

 

Grupp tre hamnar mera inne på ett spår om överpopulation av olika djurslag och fastställer 

inte vilken fråga som de tycker är mest prioriterad.  
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Sammanfattningsvis visar analysen att det finns olika sätt att förhålla sig till natur, och att det 

kan bero på olika natursyner. Ingen deltagare visade tecken på att ha en biocentrisk natursyn.  

Relationen mellan människa och natur diskuterades genom de olika topikerna: vi borde göra 

något mot jag gör, hälsa eller miljö? naturens värde, vad är natur? ömsesidigt beroende samt 

antroprocentrisk eller ekocentrisk. Dessa visar på att det finns en spridning i grupperna kring 

både hur de ser sig själva i förhållande till naturen men också kring hur de ser på naturen.  

 

5.4 Betydelse för utformning av miljöutbildning med utomhuspedagogik 

 

Sterling (2010) skriver att det behövs informella utbildningar inom hållbar utveckling för att 

åstadkomma en gemensam världssyn kring vad en hållbar värld innebär och där spelar hur 

människan ser på naturen in som en viktig aspekt att ta med sig när en miljöutbildning ska 

utformas (Sterling 2010). Eftersom människans förhållningsätt till naturen spelar in måste 

detta tas med i planeringen. Kommer det en grupp med en antropocentrisk världsbild är det 

betydelsefullt att överväga vilka argument som används. Det är också viktigt att tänka på 

vilken plats som utbildningen utspelar sig. Även om det inte tydligt framgår hur de specifika 

stoppen i utbildningen hade betydelser så har platser betydelse för deltagarna. Platser är något 

som deltagarna väljer att referera till i sina diskussioner vilket tyder på att anknytningen till en 

plats har betydelse. För att nå ut med samband och samspel mellan människan och naturen 

visar denna studien att det krävs exempel som deltagarna kan referera till men det får inte vara 

inom för små områden då det finns en risk i att deltagare ser dessa områden som ett samspel 

men inte ser sin egen del i det, vilket framkom i denna studie.  

 

Det är också viktigt att ta hänsyn till deltagarnas förkunskap, vilket blev en svårighet med 

denna gruppen då syftet var att få en grupp med så stor spridning av erfarenheter som möjligt. 

Detta kan ha orsakat att vissa delar blev för svåra för några av deltagarna och för lätta för 

andra vilket kan ha påverkat resultatet. De är eniga inom litteraturen där de skriver att möte 

med naturen ger en ökad koppling mellan människan och naturen (Berry & Wolf-Watz 2014; 

Kossack & Bogner 2012; Mayer & Frantz 2004). Samtidigt visar den här studien att deltagare 

i sina resonemang kring miljöfrågor i större utsträckning använder sig av andra platser och 

referenser än de som presenterades under utbildningen. Det är, med andra ord, av extra 

betydelse när en miljöutbildning med utomhuspedagogik utformas att människans 

förkunskaper tas hänsyn till för att kunna uppnå den ökad förståelse för sambandet och 
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samspelet mellan människan och naturen. Utomhuspedagogiken som miljöutbildningen 

grundar sig på har visat att det går att ge en ökad medvetenhet till deltagarna om problem som 

de tidigare inte ens tänkt på. Det är troligt att den stora aktiviteten som uppkom i samband 

med gruppdiskussionerna kan kopplas till den konkreta upplevelsen som deltagarna precis 

hade fått. Det hade också gått att utnyttja och förstärka detta engagemang genom andra 

pedagogiska övningar efteråt eller kloka sammanfattningar. Utbildningen skulle kunna ha 

förbättrats genom att mera fokus lades på att ge flera exempel som är lätta att förknippa med 

vardagen. Det skulle också kunna ha förbättrats genom att efter varje stopp diskutera hur 

dessa frågor kan kopplas i hopp med deras roll i naturen. Även om det fördes diskussioner vid 

varje stopp skulle dessa ha kunnat utökas till att deltagarna själva får tänka och fundera kring 

hur de som individer kan påverka miljöfrågorna som togs upp.  
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6 Slutsatser 

 

6.1 Samband och samspel  

 

Av gruppernas diskussioner framgick det att deltagarna fått en medvetenhet om samband och 

samspel, men inte en förståelse för sin egen del till samspelet mellan människan och naturen.  

Grupperna visade vid diskussioner att de främst har ett antropocentriskt synssätt vilket 

påverkar vilka slutsatser och värderingar de uttrycker. Det fanns ingen deltagare som uttryckte 

biocentriskt tankar. Det visade också att deras medvetenhet vad kopplad till deras egna 

referenser, detta visade sig när det kommer till diskussioner om plaster där deltagarna 

refererade till plastpåsar trots att dessa inte specifikt togs upp under utbildningen.  

 

6.2 Platser  

 

Det framgick också att platser har betydelse för deltagarna i diskussionerna, dock uttrycktes 

inte de besökta platserna under utbildningen lika frekvent som andra platser i deltagarnas 

diskussioner, utan det som refererades till var platser som deltagarna tidigare hade egna 

erfarenheter av. Deltagarna visade också att det har fått en förståelse kring att det finns 

ekosystem och att de är viktiga för reningen av vatten. Detta går att koppla till stoppet där 

våtmarken togs upp. Det är troligt att den stora aktiviteten som uppkom i samband med 

gruppdiskussionerna kan kopplas till den konkreta upplevelsen som deltagarna precis hade 

fått.  

6.3 Människan och naturen  

 

Det fanns en deltagare som gav uttryck för en ekocentrisk syn medan de andra deltagarna gav 

uttryck för en antropocentrisk syn. Det var ingen av deltagarna som verkade ha en biocentrisk 

syn. Deltagarna tog också till sig kopplingen mellan mat och klimat samt att frågan om 

lösningar i dagsläget kretsar kring ekonomi. En helt annan diskussion som fördes i grupperna 

var kring konsumtion av primärt kläder och prylar. Detta var inte något som togs upp under 

utbildningen men ändå något som tog en stor plats i diskussionerna. Detta kan bero på att alla 

deltagarna lätt kunde relatera till konsumtion och att det var ett ämne de kände sig bekväma 

kring att diskutera. 
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6.4 Betydelsen för utformningen av en miljöutbildning med utomhuspedagogik  

 

Deltagarna ville gärna prata om topiker som de kan referera till med egna erfarenheter. 

Analysen visar därmed att det är viktigt att använda sig av exempel som är lätta att förknippa 

med sitt eget liv vid utformandet av en miljöutbildning. Människans syn på naturen och 

förståelse för naturen har betydelse för hur de olika deltagarna uppfattar miljöfrågorna, och är 

också en viktig del att ta hänsyn till vid utformandet av en miljöutbildning. Gemensamt för 

alla fokusgrupperna var att det efter utbildningen skapats ett tydligt engagemang för att 

utbilda sig mera, dvs ett tydligt uttryck för ett nytt intresse.  
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