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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om miljöetiska grundsyner i läroböcker i biologi 

för elever i åk 7 – 9 med fokus på relationsbaserad etik. Två läroböcker har analyserats utifrån 

Svennbecks (2004) analysinstrument för att undersöka om och på vilket sätt relationsbaserad etik 

förekommer i böckerna. En kvalitativ innehållsinriktad textanalys har använts. Ett andra syfte var att 

bidra till metodutveckling för pedagogiska studier om relationsbaserad etik, då både kunskap om och 

vetenskapliga tillvägagångssätt i stort sett saknas eftersom denna forskning är relativt ovanlig. Studien 

visar att uttryck för en relationsbaserad etik förekommer i mycket begränsad omfattning i texterna. 

Kontexten är oftast snarare vetenskaplig rationell. Svennbecks analysverktyg visade sig fungera 

tillfredställande i relation till sitt syfte, då instrumentet är väl specificerat och tydligt, vilket är ett stöd 

för forskaren. Instrumentet kan med fördel kompletteras av erfarande, sinnliga aspekter för att bli mer 

heltäckande. 

Nyckelord: Läroboksanalys, miljödidaktik, miljöetik, miljömoral, NO-utbildning. 
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Inledning  

Mänskligheten står inför stora utmaningar: global uppvärmning, massutrotning av 

arter, överexploatering av livsmiljöer och överskridande av planetära gränser är 

exempel på några av de problem som skapats genom mänsklig påverkan och som hotar 

livet på jorden idag (IPCC, 2018; WWF, 2018; Steffen, Richardson & Rockström et al., 

2015). I ljuset av den samlade kunskapen om dessa problem uppkommer övergripande 

frågor om varför det blivit såhär, samt frågor om relationen mellan människan och 

resten av naturen. Vilka underliggande antaganden ligger till grund för den utveckling 

som har skapat dessa problem? Vilka ”kartor” behöver vi vägledas av i framtiden för 

att kunna lösa problemen? Många forskare menar att den dualistiska natursynen, som 

funnits sedan antiken och som förstärktes under upplysning och industrialisering, där 

människan ses som fundamentalt skild från och upphöjd över naturen till stor del 

ligger till grund för problemen. I en sådan världsbild  ses naturen som ett objekt och 

en resurs för människan att förvalta (Merchant, 2010; Beery, Jönsson & Elmberg, 

2015).  

I läroplanens allmänna del, i Lgr 11, slås det fast att all undervisning ska genomsyras 

av ett miljöperspektiv och ett etiskt perspektiv (Skolverket, 2016). Genom ett 

miljöperspektiv ska eleverna få möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva direkt 

kan påverka och även skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor. 

Genom det etiska perspektivet ska undervisningen ge grund för och främja elevernas 

förmåga att uttrycka och göra medvetna etiska ställningstaganden. Hur, på vilket sätt 

och på vilka grundvalar detta ska göras nämns inte. Kronlid och Öhman (2012) menar 

att utvecklingen inom miljöetiken och den kunskap som där finns om relationerna 

mellan etisk grundsyn och miljöhänsyn/handlingar i praktiken kan bidra till 

pedagogisk forskning, men att den långt ifrån har utnyttjats till sin fulla potential.  

Olika utgångspunkter skapar olika grund för handling och får därför olika 

konsekvenser när det gäller elevers attityder och handlingar, varför flera forskare 

hävdar att miljöetik borde få en större plats i undervisningen om miljö i bland annat 

NO-ämnen och naturkunskap (Gola, 2017; Surmeli & Saka, 2013).  

Då skolan kan ses som en plats som speglar och förstärker samhällets normativa och 

ofta outtalade värden, måste detta anses ha betydelse även för skolan. Här sker en stor 

del av den fostran som socialiserar in elever i samhällets rådande maktordning och bild 

av världen (Bartholdsson, 2008). Vilka underliggande (och kanske ofta omedvetna) 

föreställningar och förhållningssätt till naturen genomsyrar utbildningen och vilka 

utesluts? Detta blir en viktig fråga att undersöka för att i sin tur kunna undersöka vilka 

konsekvenser detta skulle kunna ha för elevers attityder/förhållningssätt gentemot 

naturen och vilken grund för elevers (nutida och framtida) handlingar detta utgör. 

Inom svensk undervisning har förvånansvärt få läroboksanalyser gjorts utifrån 

miljöetiska utgångspunkter och den forskning som finns är gammal (se Svennbeck, 

2004; Kronlid & Svennbeck, 2008). Detta trots att läroboken har en speciell ställning 
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i undervisning, då den kan ses som en auktoritativ text, som organiserar och väljer ut 

vilka kunskaper som är viktiga, samtidigt som den väljer bort och tystar andra 

kunskaper. Läroboken kan ses som ett resultat av de värderingar som genomsyrar ett 

samhälle; dess ideologi, politik och världsbild. Utifrån detta perspektiv går det att 

undersöka vilka grundläggande etiska perspektiv som dominerar ett ämne genom att 

undersöka dess läroböcker (Ajagán-Lester, 1999, refererad i Svennbeck, 2004). Den 

här uppsatsen kommer undersöka läroböcker i biologi för årskurserna 7 – 9. 

Det miljöetiska fältet och den kunskapsmassa som finns däri är relativt omfattande och 

konstant växande. I uppsatsen kommer endast miljöetik utifrån ett västerländskt 

perspektiv behandlas. Traditionellt sett har förnuftsmässiga och rationella aspekter av 

etik haft stort inflytande på västerländskt tänkande kring miljö och hållbarhetsfrågor. 

Detta på bekostnad av andra aspekter som erfarenhet, känsla och omsorg (Warren, 

2010). Dessa förnuftsmässiga, rationella (och ofta antropocentriska) utgångspunkter 

har kritiserats och miljöetiken har utvecklats och definierat alternativa 

förhållningssätt. Kronlid och  Öhman (2012) har utarbetat en modell som beskriver 

olika miljöetiska grundsyner som forskare inom lärande för hållbarhet och miljö kan 

utgå från i sin forskning. De gör en överordnad särskiljning mellan principbaserad etik 

och relationsbaserad etik utifrån de senaste decenniernas utveckling inom miljöetiken 

(vilket beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt).  

Den här uppsatsen kommer fokusera på relationsbaserad etik, då detta fält (som 

inbegriper bland annat omsorgsetik, ekofeminism, dygdetik och djupekologi) är än 

mer outforskat än den principbaserade (som även kallas värde-baserad) och därmed 

också dess bidrag till pedagogiken. Den relationsbaserade etiken innebär en utmaning 

för forskningen, då flera av dess kännetecken ligger utanför språket och därför kan vara 

svår att göra vetenskap av. Efter en litteratursökning hittades endast ett 

analysinstrument för liknande undersökningar,  där Svennbeck (2004) har använt 

delar av Bubers (1995) relationsfilosofi som grund för att utveckla ett analysredskap 

för att undersöka relationsbaserad etik i text. Genom att använda och utvärdera detta 

analysverktyg är denna uppsats även ett försök att bidra till metodutveckling för 

forskning på relationsbaserad etik. 

Uppdelningen i relationsbaserad och principbaserad etik ska ses som en grov 

förenkling, men står här för en förklarande skillnad i utgångspunkt i relation till 

naturen. I den relationsbaserade etiken fokuseras den levda erfarenheten och etiken i 

handling än mer än i den principbaserade etiken, som istället försöker utröna 

universella etiska principer  utifrån rationella argument om vad i naturen som kan 

sägas ha ett egenvärde och rättigheter (Warren, 2010; Plumwood, 2010). I den 

relationsbaserade etiken ses även icke-mänsklig natur som relationella subjekt. Syftet 

är inte att utröna vilken miljöetisk utgångspunkt som är bättre eller sämre, då varje 

miljöetisk grundsyn har sina specifika fördelar och nackdelar, utan helt enkelt bidra 

med ännu ett perspektiv som kan berika elevers förhållningssätt och syn på naturen.  
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Syfte 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur relationsbaserad miljöetik (som 

innebär ett särskilt sätt att relatera till naturen) inkluderas eller exkluderas i 

biologiböcker för högstadiet. Syftet är också att bidra till en ökad förståelse av hur 

pedagogisk forskning om relationsbaserade aspekter av etik i läroböcker kan 

genomföras utifrån ett tidigare utarbetat analysinstrument (Svennbeck, 2004). 

Studiens frågeställningar: 

• Inkluderas eller exkluderas en relationsbaserad miljöetik i läroböcker i biologi för 

högstadiet och i så fall hur? 

• Hur kan Svennbecks (2004) analysinstrument användas för att analysera 

relationsbaserad miljöetik i läroböcker? 

Begreppsförklaring 

För att underlätta läsningen och förståelsen av detta arbete följer nedan ett 

förtydligande av hur jag använder naturbegreppet. 

Naturen (och den-mer-än-mänskliga-världen) 

I språket finns en inbyggd svårighet när det kommer till användningen av begreppet 

natur då den dualistiska uppdelningen mellan människa  och natur fortsätter att 

upprätthållas genom den slentrianmässiga användningen av natur som något annat 

än människan, något utanför människan. Dock är detta begreppsliga problem för stort 

för att lösas inom ramen för denna uppsats och jag kommer här välja att använda ordet 

natur i sin mer begränsade betydelse: alltså utan att innefatta människan och hennes 

kultur. Detta eftersom detta arbete också handlar om relationen mellan människa och 

natur. Detta ska dock inte ses som något ontologiskt antagande. I vissa fall förtydligar 

jag genom att skriva icke-mänsklig natur eller använda ekofenomenologen David 

Abrams (1997) begrepp ”den-mer-än-mänskliga-världen”, som används för att peka 

på hur den mänskliga världen är djupt rotad och inneboende i det levande landskapet 

omkring oss.  

Bakgrund  

Etik och kunskapande 

Den här uppsatsen utgår från ett pragmatiskt förhållningssätt till etik och 

kunskapande, där dessa båda inte anses kunna skiljas åt i någon absolut mening 

(Svennbeck, 2004). Den miljöetik/ natursyn som genomsyrar undervisningen kommer 

att påverka vilket slags kunskapande som eleverna erbjuds, på samma sätt som andra 

vägar till kunskap eventuellt stängs för eleverna. Ett naturvetenskapligt 
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förhållningssätt till kunskap t. ex. innebär även ett särskilt förhållningssätt till naturen 

(Hallgren, 2009). I läroplanen, Lgr 11, står det att skolans arbete ska inriktas på att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 

balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 2016). Trots detta kritiserar många 

forskare en utbildning i NO-ämnen och lärande för hållbar utveckling som alltför 

färgad av en rationell naturvetenskaplig diskurs (se vidare under avsnittet ”tidigare 

forskning”). Det är med andra ord möjligt att ifrågasätta hur pluralistisk/ öppen NO-

utbildningen egentligen är för olika former av kunskapande. 

Miljöetik 

Utifrån den ställning som hållbar utveckling har i läroplanen och att ett etiskt 

perspektiv är ett av de övergripande perspektiven som ska genomsyra all utbildning är 

det lätt att tro att medvetenhet om miljöetiska utgångspunkter skulle genomsyra NO-

ämnena och lärande för hållbar utveckling. Kronlid och Öhman (2012) talar om ett 

ökat intresse för miljöetik inom utbildning under 2000-talet. Då utkom ett antal 

svenska avhandlingar (Se t. ex Svennbeck, 2004; Sund, 2008; Öhman, 2006). 

Miljöetiska analyser av läroböcker, policydokument och klassrumsstudier är dock 

sällsynta.  

Utifrån ramen för denna uppsats finns inte möjligheten att i detalj redovisa olika 

miljöetiska ståndpunkter utan för enkelheten skull kommer jag här använda mig av 

Kronlid och Öhmans (2012) särskiljning mellan principbaserad etik och 

relationsbaserad etik. Detta gör jag för att framhäva de skillnader som finns mellan 

dessa två med förhoppningen att kunna bidra med ett kompletterande perspektiv till 

den mer spridda och använda uppdelningen i antropocentrisk och icke-

antropocentrisk miljöetik. Merparten av de källor jag använder för den 

relationsbaserade etiken är baserade på ekofeministiska perspektiv, och därav finns 

här en tyngdpunkt. Ekofeminismen är känd för att den visar hur förtrycket mot 

kvinnan är sammanflätat med förtrycket mot naturen. Ekofeminismens mål är 

tvådelat: både att tillhandahålla en etik som dekonstruerar, synliggör och kritiserar 

olika former av förtryck och samtidigt att bygga upp en etik utan förtryck. Här 

fokuseras det senare: ekofeminismens bidrag till en relationsbaserad etik. 

Principbaserad miljöetik 

Till de principbaserade miljöetikerna räknas antropocentrism, biocentrism och 

ekocentrism. Dessa har utkristalliserats genom en diskussion om vem eller vad som 

kan anses ha ett inneboende värde och därmed vara ett moraliskt subjekt med 

rättigheter (Hallgren, 2009). 

Antropocentrism innebär ett människocentrerat synsätt, där människan är den som 

uppfattas som moraliskt signifikant medan naturen tilldelas ett instrumentellt värde 

utifrån dess nyttofunktion för människan. Handlingar ska bedömas efter dess 

konsekvenser de får för människor. En senmodern version av antropocentrism har 

uppkommit där insikten om naturresursernas ändlighet har gjort att även framtida 

människors behov ses som signifikanta. Denna sägs genomsyra begreppet hållbar 
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utveckling, då Bruntlandskommissionens rapport från 1987 som ofta sägs ligga till 

grund för begreppet hållbar utveckling även innefattar kommande generationer (Sund, 

2008). Här ses alltså nu levande människor som ansvariga för att även framtida 

människors behov ska kunna tillgodoses. En antropocentrisk natursyn har analyserats 

och kritiserats för sina destruktiva konsekvenser på den icke-mänskliga naturen. Som 

svar på denna kritik har biocentrism och ekocentrism som etiska grundsyner 

utarbetats. Här vill man utvidga ”den moraliska cirkeln” av vem som ses som moraliskt 

signifikant. I biocentrismen tillmäts även andra levande varelser ett egenvärde och har 

således rättigheter. Människors handlingar ska bedömas inte bara av hur de påverkar 

människor utan även hur de påverkar andra arter. Här sätts människan in i en större 

livsgemenskap som kännetecknas av ömsesidigt beroende av varandra (Taylor, 2010), 

I ekocentrismens utökas egenvärdet till att omfatta även större enheter som hela 

ekosystem och landskap och människan blir på så vis även moraliskt ansvarig för berg, 

floder, glaciärer med mera. Här står hela ekosystem eller landskaps välbefinnande i 

centrum (Callicott, 2010). 

Relationsbaserad miljöetik 

Termen ”relationsbaserad etik” är egentligen missvisande då det på förhand är givet 

att människan har en relation med naturen, det som är frågan är hur denna ska se ut 

(Sandler, 2010). Inom den relationsbaserade etiken kritiseras en stor del av den 

klassiska etiken för en alltför ensidig fokusering på rationalitet och förnuft, där 

människan försöker ”tänka sig till” svaret på vem eller vad som ska ses som moraliskt 

signifikant, värd att ta hänsyn till. Även om t. ex biocentrism och ekocentrism är 

generösare än antropocentriska perspektiv bygger det fortfarande på en logik av ”den 

utvidgade moraliska cirkeln” där människan står i mitten och rationellt avgör var 

gränsen skall dras någonstans. I relationsbaserad etik står inte universella principer, 

regler och rättigheter i fokus (även om de självklart fortfarande är viktiga för vissa 

syften och situationer) utan snarare hur relationer skapar och definierar vilka vi är. 

Vem som är en moralisk agent eller inte ses som mindre viktigt, utan snarare hur en 

moralisk agent är i relation med andra (Warren, 2010). På det sättet är denna etik en 

etik i handling, en praktik, som bygger på en syn på Jaget som sammanbundet med 

andra, istället för ett Jag som ses som rationellt och autonomt (Svennbeck, 2004). I 

vår sammanbundenhet med andra ses vi både som lika och olika; vi är del av ett 

ekologiskt sammanhang samtidigt som vi skiljer oss från det på vissa sätt. På detta sätt 

är den relationsbaserade etiken pluralistisk och kritiserar en etik som utgår från likhet 

(till exempel djurrättsetiken som utgår från att eftersom djur har egenskaper som 

liknar våra mänskliga ska de ses som moraliskt signifikanta) (Warren, 2010). 

Människors (relationella) attityder till andra människor och icke-mänsklig natur 

skapar både oss som människor och vårt ansvarstagande för naturen. Värden som 

omsorg, kärlek, vänskap, tillit och tillbörlig ömsesidighet får här en central roll. Detta 

betyder en sensibilisering för att klättra upp för ett berg eller vandra genom en skog är 

något som sker i relation till en ”Annan”. En Annan som en kan komma att känna 

omsorg för och vilja behandla respektfullt (Warren, 2010; Plumwood, 2010) 
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En ekofilosofisk tänkare med inflytande på den relationsbaserade etiken är David 

Abram. Abram är ekofenomenolog och inspirerad av fenomenologer som Merleau-

Ponty. För honom står erfarandet och delaktigheten i centrum: våra kroppar är intimt 

omslutna, inneslutna och delaktiga i världen omkring oss. Perception, menar Abram, 

är alltid är en delaktighetsdans där vi tar del av varandras existenser. Ett berg kan för 

våra kroppars erfarenhet te sig lika levande som ett djur. En asp presenterar sig inte 

för oss på samma sätt som en björk. I världen av direkt, sinnlig erfarenhet presenterar 

sig inget fenomen som passivt (Abram, 1997). För Abram är erfarenheten av samspel 

det viktiga; han gör ingen skillnad på livsformers olika nivåer eller förmågor för att 

därur finna riktning för etiska förhållningssätt mellan människa och natur utan menar 

att det är genom förnyad uppmärksamhet på denna kroppsliga, erfarande dimension 

(som han menar finns före och bakom det mänskliga tänkandet) som miljöetiken kan 

få nytt liv, då han ser den som en grund för att utveckla respekt för den andre. Han 

efterfrågar en föryngring av vår kroppsliga sensoriella empati med den levande jord vi 

lever av. Genom allt för mycket tid framför medierande verktyg som TV, dataskärm 

och böcker, blir naturen en platt representation av sig själv och våra kroppar glömmer 

sin hemhörighet hos den levande jorden. Naturen blir något som vi passivt tittar på, 

eller lär oss om, men vi glömmer att vi är i och av natur (Abram, 2010).  

Den relationsbaserade etiken har fått kritik för att mena att alla etiska bedömningar 

görs bäst på en lokal och relationell nivå. Detta leder till flera problem som till exempel 

när den andra är alltför långt bort eller när de andra är för många för att en personlig 

relation med lyhördhet och responsivitet ska vara möjlig. Kritiker menar att den 

allmängiltighet som råder i en principbaserad etik inte utesluter situerade 

bedömningar i nuet (Strike, 1999, refereras i Colnerud, 2006). Frågor väcks också om 

anspråk på att relationen ska vara ömsesidig och hur en kan bedöma en relations 

ömsesidighet eller inte. Här har olika teoretiker olika utgångspunkter. Inom 

omsorgsetiken är det t.ex. viktigt att den relationella andre svarar an på min 

omsorgshandling (Colnerud, 2006). Hur detta ska bedömas i relationer med t.ex en sjö 

eller ett berg kan därmed diskuteras. 

Tidigare Forskning 

Forskare som undersöker NO-ämnen och lärande för hållbar utveckling pekar på 

vikten av att kritiskt utvärdera undervisningen, då de menar att den brister när det 

gäller att förmedla pluralistiska perspektiv. Detta trots att det står klart i läroplanen att 

undervisningen ska genomsyras av pluralistiska perspektiv (Skolverket, 2016; Den 

globala skolan, 2017). Nicklas och Öhman (2018) hänvisar till Copnina och Cherniac 

(2015) som menar att hållbarhetsutbildningen bygger alltför ensidigt på 

antropocentriska perspektiv och efterfrågar en pluralism som inte bara utgår från en 

enda art (människan) utan även inbegriper icke-mänskliga djur. Svalfors (2017) har 

undersökt vilka diskurser som genomsyrar skolplaner och läroplaner för lärande för 

hållbar utveckling på gymnasienivå och menar att resultatet överensstämmer med 

stora delar av den internationella forskningen kring vilka diskurser som genomsyrar 
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lärande för hållbar utveckling, nämligen att utbildningen genomsyras av en 

naturvetenskaplig rationalitet istället för att låta många olika rationaliteter bidra till 

elevernas meningsskapande. Hon efterlyser fler undersökningar om hur världsbild och 

natursyn präglar undervisningen.  

Aktuella läroboksanalyser ur ett miljöetiskt perspektiv är sällsynta, och forskning som 

tar upp relationsbaserad etik är än sällsyntare. En polsk läroboksanalys från 2017 

undersökte fyra NO-böcker för elever i fjärde klass utifrån den miljöetiska 

uppdelningen i antropocentrism, bioentrism och ekocentrisk (som hon kallar holistisk) 

etik (Gola, 2017). Resultatet är att alla textböckerna refererar indirekt till miljöetik, 

t.ex. genom avsnitt om att människan är del av naturen (vilket indikerar ekocentristisk 

etik). Två av böckerna beskriver vikten av att människan lär sig respektera naturen och 

alla böckerna innehåller texter om vikten av att hantera djur respektfullt och på ett 

passande sätt utifrån deras art (vilket indikerar en biocentrisk etik). Texterna 

domineras av en modern antropocentrism där mycket fokus läggs på vilka fördelar och 

tjänster som naturen bistår människan med. Författaren efterfrågar en större 

miljöetisk kunskap hos läroboksförfattare inom NO-ämnen, då de direkta referenserna 

till olika miljöetiska perspektiv eller förhållningssätt till naturen är mycket få (det 

refereras direkt till miljöetik tre gånger totalt i de fyra böckerna).  

I svensk forskning finns det tre äldre miljöetiska läroboksanalyser, där två av dessa 

inkluderar relationsbaserad etik. Den första är Östmans (1995) avhandling (refererad 

i Sund, 2008) som undersöker vilka miljömoraliska ”följemeningar” som följer med i 

NO-undervisningen. Östman har undersökt biologi- och kemiböcker för högstadiet 

som användes på 80-talet (och långt in på 90-talet i olika reviderade upplagor). Han 

menar att de undersökta böckerna genomsyras av en vetenskapligt rationell diskurs. 

Denna äldre forskning stämmer alltså med den forskning som Svalfors (2017) gjort 

drygt 20 år senare och även med den internationella forskning som hon hänvisar till. 

Östman har definierat fyra karaktärsdrag hos den vetenskapligt rationella diskursen: 

- en åtskillnad mellan människa och natur 

- en positivistisk kunskapskultur där saker anses antingen sanna eller falska 

- en antropocentrisk hållning, där naturen är till för människans syften 

- en fokusering på naturvetenskapliga kunskaper 

I biologiläromedel fann Östman (1995, refererad i Sund, 2008) dock en tendens att 

också inkludera innehåll utanför den vetenskapligt rationella diskursen. Här fanns 

inslag av att en mer biocentriskt inriktad etik vilket kunde utgöra en betydelsefull 

utgångspunkt för diskussioner om miljörelaterade frågor. 

Av de två svenska studier som inbegriper en relationsbaserad etik står Svennbeck 

(2004) för den ena. Hon undersöker hur omsorg om naturen inkluderas eller inte 

inkluderas i en NO-diskurs, då hon analyserar fysikböcker från högstadiet. Hon utgår 
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från en feministisk omsorgsetik där omsorg ses som ett relationellt fenomen, snarare 

än personliga egenskaper som någon besitter. Resultatet visar att texterna i 

läroböckerna till en övervägande del är antropocentriska, där naturen främst ses som 

en resurs för människan att använda och att uttryck för relations- och omsorgsetik i 

texterna förekommer mycket sparsamt. Hon undersöker även vilka olika 

kunskapsvägar som görs tillgängliga för eleverna utifrån teorier om manligt och 

kvinnligt genus, där manligt och kvinnligt genus antas föredra olika kunskapsvägar, 

och finner att texterna främst är uppbyggda i en klassisk akademisk form (som anses 

tilltala manligt genus främst). Svennbeck (2008) har även tillsammans med Kronlid 

undersökt vilka olika miljöetiker som inkluderas i nio läroböcker i religion för 

gymnasiet. Trots att religionsämnet har en tydlig koppling till etisk reflektion förekom 

knappt några indicier för systematisk miljöetisk reflektion i de undersökta böckerna. 

Relationsbaserade perspektiv förekom eller refererades till sällan i texterna: 

ekofeministiskt innehåll förekom inte alls, medan djupekologiska perspektiv förekom 

sparsamt. Uttryck liknande omsorg, medkänsla eller kärlek förekom inte alls och 

elevernas känslomässiga engagemang när det gäller hur djur, växter eller landskap 

behandlades/ utmanades inte i texterna. Ekoteologiska perspektiv förekom något mer. 

Ekoteologiska perspektiv utgår främst från kristna och muslimska idéer om 

människans ansvar som förvaltare av  naturen (Kronlid & Svennbeck, 2008).   

Metod  

I följande avsnitt redovisas bakgrunden till valet att göra en läroboksanalys, samt den 

valda metoden. Därefter redovisas de analysverktyg som använts, samt hur dessa har 

operationaliserats, hur studien har genomförts, hur kontexten i texten har analyserats 

samt hur urvalet har bestämts. 

Läroboksanalys 

Läroboken har alltid stått i ett dubbelt förhållande till makten, vilket gör den extra 

intressant att undersöka. Den kan ses både som ett resultat av och som ett upphov till 

makten (Karlsson, 2011). Som redan antytts i inledningen kan läroboken ses som ett 

resultat av de värderingar som genomsyrar ett samhälle; dess ideologi, politik och 

världsbild, då den har organiserat vilken skolkunskap som anses viktig genom att välja 

och kombinera olika kunskaper medan andra kunskaper och perspektiv har valts bort 

och tystats. (Svennbeck, 2004 refererar till Ajagán-Lester). Utifrån detta perspektiv 

går det att undersöka vilka grundläggande etiska perspektiv som dominerar 

biologiämnet genom att undersöka dess läroböcker. Läroboken kan ses som en 

auktoritativ text, då den har stor spridning och hög status, vilket gör den intressant att 

undersöka. Dess innehåll lärs ut kontinuerligt och systematiskt i en institutionaliserad 

pedagogisk process till unga människor som eventuellt ännu inte har utvecklat en 

förmåga att kritiskt analysera dess innehåll (Karlsson, 2011).  
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Ansats 

I denna uppsats har en kvalitativ innehållsinriktad analys använts, vilken passar bra 

till att flexibelt undersöka innehåll och meningsbudskap i olika typer av texter. Denna 

metodtradition är omfattande och enligt Hsieh und Shannon (2005) kan den delas in 

i olika underkategorier där den version som kommer användas här är en normativ 

innehållsanalys. Jag har valt den eftersom den passar när forskningen syfte är att bygga 

vidare på eller ifrågasätta redan gjord forskning, vilket är den här uppsatsens syfte. I 

det här fallet har det gjorts genom att använda Svennbecks analysinstrument som hon 

utarbetade 2004 för att analysera det hon i sin avhandling kallar icke-systemisk etik, 

vilket jag i denna uppsats valt att kalla ”relationsbaserad etik”, för att bättre motsvara 

Kronlid och Öhmans (2012) uppställning. 

Svennbeck (2004) menar att det innebär en metodologisk svårighet att  undersöka 

relationella aspekter av etik utifrån text, då dessa aspekter av etik i hög grad ligger 

utanför språk och diskurser utan snarare görs eller uppkommer i ett direkt möte med 

en annan. I ett försök att överkomma denna motsägelse har hon utarbetat ett 

analysinstrument som bygger på delar av Martin Bubers relationsfilosofi. Hon 

beskriver sin ansats som prövande och undersökande. Buber (1995) har använts  för 

att stärka teoridelen om relationsbaserad etik, som annars utgår från omsorgsetik och 

ekofeministisk etik. Buber menar själv att hans arbeten inte innehåller någon färdig 

metod eller klar väg att följa men att han försöker peka på något. Samtidigt lyfter han 

diskussionen till en abstrakt och därmed teoretiskt klargörande nivå, där han förklarar 

sin syn på två vitt skilda sätt att vara i världen.  

Analysverktyg 

Buber (1995) utgår från att det finns två skilda sätt att vara i världen. För att förenkla 

kommer jag i uppsatsen även kalla detta varande för  förhållningssätt till världen. Han 

kallar det Grund-ord, som människan ”kan uttala”. Det första är Jag-Du och det andra 

är Jag-Det.  

Jag-Du och Jag-Det 

I och med dessa två grund-ord är även människans jag tvåfaldigt; vi blir till i mötet 

med världen och vårt Jag skapas antingen i Jag-Du eller i Jag-Det. Något självständigt 

Jag finns inte enligt Buber. Han menar att båda behövs och att vi har båda inom oss 

och att vi är ett ständigt växelspel mellan de två (Buber, 1995). Samtidigt är det Bubers 

strävan att gång på gång på nytt upprätta Jag-Du relationer till ”den Andre” och här 

tillkommer den etiska dimensionen i hans arbete (Svennbeck, 2004). 

Förhållningssättet Jag-Du är svårt att sätta ord på, utan behöver upplevas, men 

karaktäriseras av närvaro och tar hela vårt väsen i anspråk. Närvaron finns i relationen 

och i mötet. Här handlar det om att öppna sig för en relation med ett Du (och på så vis 

skapas själv) utan andra syften än att just mötas (Buber, 1995). Intentionslösheten är 

en viktig aspekt av Jag-Du. Buber använder ord som öppenhet, omedelbarhet, unikhet, 

ömsesidighet och närvaro för att beskriva kvaliteten i mötet (Svennbeck, 2004). Det är 

relationen/dialogen/ öppenheten för den andre i Jag-Du som är det centrala i Bubers 
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dialogfilosofi. Jag-Du är inte endast förbehållet möten mellan människor utan kan lika 

gärna inbegripa möten med naturen. Mötet behöver inte vara ömsesidigt på det sättet 

att vi upplever det liknande. Vi kan inte veta i vilket förhållningssätt den andre står i 

mot oss, om den andre utgår från Jag-Du eller Jag-Det (Buber, 1995). Trots detta är 

det etiska imperativet från Buber att igen och igen försöka återupprätta ett Jag-Du 

förhållande i sig själv till andra.  

Människan i Jag-Det avgränsar sig från andra. Jag-Det kräver inte hela vårt väsen och 

har som syfte att lära känna och begagna andra, här ses motparten snarare som ett 

objekt än ett subjekt. Även här skapas Jaget utifrån hur det förhåller sig till den Andre 

(Buber, 1995). Buber tar exemplet att betrakta ett träd. Man kan betrakta trädet på 

många olika sätt; utifrån hur det ser ut för oss, hur det rör sig i vinden, vilken art det 

tillhör eller dess fysiologi. Man kan räkna alla bladen eller mäta dess cellandning. Man 

kan betrakta dess nytta för oss människor. Alla dessa perspektiv ser trädet på distans, 

som ett ting. Om vi utifrån detta tillstånd (av nåd eller av vilja som Buber skriver) blir 

indragna i/ eller öppnar oss för att se trädet som ett Du istället för ett ting, betyder inte 

det att alla dessa tidigare sätt att se på trädet är fel, de är fortfarande en del av trädet 

(Buber, 1995). Utifrån detta tolkar jag Buber så att Jag-Du även blir ett överskridande 

av perspektiv; Jag-Du står inte emot Jag-Det, utan innefattar och går samtidigt utöver 

det.  

Bubers tankar är abstrakta och det är inte alltid helt enkelt att veta hur de ska tolkas. 

Buber (1995, min översättning) skriver: ”Den erfarande har ingen andel i världen. 

Erfarenheten är ju ”i honom” och inte mellan honom och världen” och förtydligar att 

erfarandet tillhör Jag-Det sfären. Detta skiljer sig mot Abram (2010) då Abram ser 

erfarandet som något som inbegriper en delaktighet och som något som länkar oss till 

världen. 

Svennbecks operationalisering av Jag-Du och Jag-Det 

Svennbeck (2004) har utarbetat ett sätt att analysera en text utifrån om den pekar på 

(för att använda Bubers språkbruk) en relationell etik. Att analysera aspekter av 

relationsbaserad etik kan som redan nämnt innebära ett metodiskt problem då detta 

förhållningssätt befinner sig utanför språket och det diskursiva. Texter kan däremot 

innehålla beskrivningar av eller uttryck för den relationsbaserade etik som här 

undersöks. Svennbecks (2004) tillvägagångssätt är undersökande och således även 

mitt då jag bygger denna del av uppsatsen på teori och operationaliseringar som hon 

utarbetat.  

Operationaliseringarna som analysen kommer utgå från är följande: 

 Förekommer personliga narrativ i texterna? I så fall hur? 

Indikatorer: vackert, kärlek, älskar, förundras, ansvar, omsorg 

 Förekommer en estetisk dimension i texterna? 

Indikatorer: poetiskt språk 
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 Förekommer uttryck för naturen som något mer, något som går utöver? 

Indikatorer: gåtfull, hemligheter, mysterium 

 Förekommer uttryck för förundran i texterna? 

Indikatorer: förundran, fascination 

Dessa kategorier ska inte ses som ömsesidigt uteslutande. Det kan mycket väl vara så 

att en passage passar in på flera av dessa operationaliseringar och att forskaren 

behöver välja hur dessa ska kategoriseras. 

Genomförande och datainsamling 

Under en första genomläsning av texten markerades alla ställen i texten som kunde 

tyda på ett förhållningssätt till naturen som innehöll en relationsbaserad etik. Här var 

det en strävan att ha ett öppet sinnelag och även markera det som var osäkert eller 

tvivelaktigt för att försäkra sig om att inte missa intressanta data eller koder (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Redan här användes Svennbecks (2004) kategorier, men 

även andra koder namngavs (exempelvis:   ”liknelser/metaforer”, ”ekosystemtjänster”, 

”sinnliga erfarenheter” m.m.).  Därefter lästes texterna igenom en andra gång med 

särskilt fokus på de markerade/kodade avsnitten. Här förfinades koderna och 

jämfördes med de kategorier Svennbeck utarbetat. De textelement som inte kunde 

kategoriseras med hjälp av Svennbecks analysinstrument föll här antingen bort 

(utifrån syftet) eller  fick bestående koder. Jag valde detta tillvägagångssätt för att 

minska risken att missa eventuella andra aspekter av relationsbaserad etik som 

Svennbecks analysinstrument inte innehåller. Samtidigt blev detta förfaringssätt ett 

sätt att undersöka användbarheten av Svennbecks analysinstrument. 

Analys av kontexten 

I analysen av vilken kontext citaten står visade sig Bubers uppdelning av Jag-Du och 

Jag-Det vara hjälpsam. En viktig aspekt av Jag-Du är för Buber närvaron i stunden och 

avsaknaden av intentioner. För denna datainsamling har jag valt att kalla kontexterna 

vetenskaplig rationell och intellektuell fascination. Definitionen av vetenskaplig 

rationell följer Östmans (1995, refererad i Sund, 2008) definition, vilket betyder en 

naturvetenskaplig syn på vad naturen är och på kunskapande om den. De varelser och 

entiteter vi möter blir här objekt för vår kunskapsiver vilket kan ta sig olika uttryck 

(t.ex. experiment, observationer eller viljan att naturvetenskapligt förklara fenomen i 

naturen). Här är intentionen att lära om naturen, för kunskapens egen skull eller för 

eventuella fördelar kunskapen kan ge oss till exempel. Denna hållning bygger ofta på 

en outtalad separation mellan den som observerar (människan) och den observerade 

(naturen) (Östman, 1995, refererad i Sund 2008). Intellektuell fascination hör också 

till den vetenskapligt rationella diskursen men kan sägas drivas mer av aspekter som 

nyfikenhet och upptäckarlusta. Båda dessa menar jag tillhör ett Jag-Det sätt att vara i 

världen, då förhållningssättet utesluter det intentionslösa möte med öppna ändar och 

öppenhet för ömsesidighet som Buber (1995) talar om. 
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Urval  

Relationen mellan människa och natur berörs i flertalet skolämnen i grundskolan, inte 

minst sedan lärande för hållbar utveckling infördes ämnesövergripande. Jag har valt 

att undersöka just läroböcker i biologi då detta ämne på ett nära sätt behandlar  

relationen mellan människa och natur. Följande kriterier användes för att välja ut de 

böcker som analyserades i denna studie: 

 Läroböcker i biologi anpassade till årskurs 7 till 9  

 Stora välkända och välanvända läroboksförlag (och även gärna författare) 

 Läroböckerna ska vara anpassade till den nya läroplanen från 2011 

Studien analyserade två läroböcker i biologi för undervisning på högstadiet. Den ena 

heter ”Spektrum Biologi” och har 444 sidor. Den är skriven av Fabricius, Holm och 

Nystrand och är utgiven på Liber 2013. För att förenkla läsningen kommer denna 

kallas ”Spektrum” i resultatundervisningen. Enligt utgivarens hemsida är denna 

Sveriges mest populära läromedel för NO-ämnen. Flera av de skolor jag har varit i 

kontakt med inför uppsatsen använder Spektrum serien.  Den andra boken är en av de 

nyaste läromedlen i Biologi som jag kunde hitta (utifrån de uppställda kriterierna) och 

heter ”Titano Biologi”. Den har 368 sidor och är skriven av Anders Henriksson och är 

utgiven på Gleerups förlag 2015. Denna lärobok kommer kallas ”Titano” i 

resultatredovisningen. Anders Henriksson är en erfaren läroboksförfattare som även 

skrivit läromedel för gymnasiet. Titano är skriven med extra hänseende till hållbar 

utveckling. 

Resultatredovisning och analys 

Båda böckerna redovisas och analyseras parallellt. Först kommer en uppställning av 

resultatet utifrån Svennbecks fyra kategorier och sedan följer en generell analys utifrån 

kategorier som inte passade i Svennbecks modell, (vilket bidrar till en vidareutveckling 

av modellen). Svennbecks analysmodell utvärderas och därefter kommer en översikt 

av etiska aspekter som i högre grad kan sägas kopplas ihop med principbaserade 

aspekter av etik. Detta görs, trots att det inte ingår i studiens syfte, för att sätta 

resultaten i sitt större sammanhang, då resultaten utan denna del kan riskera att tolkas 

alltför ensidigt. Sist följer en sammanfattning av resultaten utifrån studiens 

frågeställningar. 

För att åskådliggöra för läsaren på vilka grundvalar analysen är gjord och även vad som 

framkom av analysen redovisas belysande citat. Eftersom citaten är tagna ur sitt 

sammanhang läggs fokus på att redovisa i vilken kontext citaten står i. Alla 

kursiveringar eller fetmarkeringar i citaten kommer från läroböckerna själva och är 

ingenting som jag har lagt till.  
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Personliga narrativ används sparsamt 

Studiens resultat visar att personliga narrativ användes sparsamt i båda böckerna. Det 

som dominerar är ett objektivt berättande utan personliga uttryck, känslor eller 

värderingar. Uttryck för omsorg, medkänsla, kärlek som personligt narrativ förekom 

inte alls, vilket stämmer med  Svennbeck (2004) och Kronlid och Svennbecks (2008) 

resultat. Personligt värderande egenskaper såsom ”vackert” eller ”fin” kunde 

förekomma vid enstaka tillfällen: i Spektrum nämndes vacker/vackert/vackra 10 

gånger och i Titano 3 gånger. Här är två exempel: ”Man behöver mikroskop när man 

studerar växtplankton. Många av dem liknar konstverk. Bland de vackraste finns 

kiselalger och grönalger….” (Titano, 2015, s. 46). Eller: ”Andra lavar som vägglav eller 

kartlav, växer tätt ovanpå trädens bark eller på stenar och berg. Där bildar de vackra, 

färggranna mönster som liknar kartor” (Spektrum, 2013, s. 79). Här har 

läroboksförfattarna vävt in sina egna uppfattningar om vad som är vackert och 

använder även en metafor för att beskriva lavarna i det senaste citatet. Samtidigt finns 

det ingen tydlig avsändare för budskapet och det är oklart vem som upplever dem 

såhär. Ska det ses som ett objektivt konstaterande? Detta gör det till ett ganska 

blekt/tunt personligt narrativ. En möjlig förklaring är att fokus ligger på 

naturvetenskapliga kunskaper, där man vill förklara dessa varelser för eleverna, var de 

lever eller hur de kan studeras, alternativt att väcka intellektuell fascination hos eleven 

för dem. 

Estetisk dimension saknas 

Studiens resultat visar att ett poetiskt språk  saknades i båda böckerna. I Spektrum 

förekom några få avsnitt som nämnde njutning och skönhet i relation till naturen: ”De 

flesta njuter av de första blommorna på våren eller en vacker blombukett.” (Spektrum, 

2013, s. 59). Nästa mening handlar om hur eleven genom att titta närmare på 

blommors blad och blomblad kan lära sig mer om dem, tex genom att titta på 

blommornas könsorgan med en lupp. Kontexten handlar snarare om att lära sig om 

blomman och fokuserar på det sättet naturvetenskaplig kunskap snarare än estetisk, 

vilket pekar mot en naturvetenskaplig rationell kontext. Tilltalet innebär också en 

distans; ”de flesta” njuter av en vacker blombukett; det handlar om någon annan, 

någon annan gång och är inte en inbjudan till ett möte här och nu.   

Ett annat exempel är följande citat: ”Många fågelhannar sjunger vackert, särskilt på 

våren. Det gör de för att tala om att deras område, revir, är upptaget och för att locka 

honor. Även deras vackra färger lockar honor” (Spektrum, 2013, s. 130). Även här kan 

kontexten sägas vara naturvetenskaplig rationell då fokus ligger på den 

naturvetenskapliga förklaringen till fåglarnas vårsång och färgglada fjädrar. Dessa 

fenomen betraktas på håll, sett ur dess biologiska funktion, medan andra perspektiv 

på fåglars sång lämnas utanför. 

Inga uttryck för naturen som något mer 

Inga textavsnitt innehöll uttryck för naturen som kunde tolkas som uppfattningen att 

naturen ses som något större, något mer, något som går utöver den naturvetenskapliga 
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beskrivningen av den i någon av böckerna. På några håll menar författarna att kunskap 

fortfarande saknas. Detta hade kunnat gå i riktningen mot att se naturen som ett 

mysterium, något större än den mänskliga kunskapen om den, men kontexten är en 

annan, snarare rationell naturvetenskaplig, där det förutsätts att forskarkåren tids nog 

och med gemensamma krafter kommer kunna lösa problemet: ”Idag känner vi till och 

har gett vetenskapliga namn på över en miljon djurarter. Enligt många forskare är det 

ändå bara en bråkdel av alla djurarter som faktiskt finns. Men många är fortfarande 

oupptäckta” (Spektrum, 2013, s. 88). I nästa mening förklaras hur forskare mycket 

enklare kan ta sig till dessa svåra platser idag än förr i tiden. Och kan därmed tolkas ha 

större chans att fortsätta upptäcka och namnge arter. 

I Spektrum återfanns också flera passager där ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt 

framställs som den enda riktiga vägen till kunskap om naturen. I dessa passager dras 

en skarp linje mellan ett vetenskapligt förhållningssätt och ett ovetenskapligt 

förhållningssätt: ”För att veta vilken kunskap vi kan lita på , och vilken som är 

pseudokunskap, är det viktigt att skaffa sig kunskap om vad som verkligen är 

vetenskapligt bevisat….” (Spektrum, 2013, s. 34). Bilder av John Bauers troll eller en 

läskig spågumma med mörka ögon som tittar i sin kristallkula förstärker budskapet. 

Naturmedicin, homeopati, tron på reinkarnation eller Bibeln, skrock, folktro, myter 

och allmän vidskepelse kallas pseudovetenskap och i diskussionsfrågorna ombeds 

eleverna diskutera häxjakt, ufon och om de känner någon som tror på spöken. Utifrån 

den här uppställningen riskerar allt som inte är strikt naturvetenskapligt bevisat att 

hamna i kategorin skrock och pseudovetenskap. Risken är att andra kunskapsvägar 

och förhållningssätt till naturen och vägar till kunskap går förlorade. Följande citat 

visar hur levda relationer mellan människa och natur förminskas då det ses enbart som 

en ”spådom”: 

”Förr tittade man på svalorna när man ville veta vad det skulle bli för väder. 

Flög de lågt över marken var det regn på gång. Nu har vi en vetenskaplig 

förklaring till den spådomen. Innan det blir regn håller sig de flygande 

insekterna nära marken. Då flyger även svalorna lågt för att fånga dem” 

(Spektrum, 2013, s. 132). 

Fenomenet att människor förr i tiden tittat på svalorna för att avgöra om det är regn 

på gång skulle kunna beskrivas utifrån flera perspektiv men här ryms endast det 

naturvetenskapliga. Dessa resultat stödjer Östman (1995, refererad i Sund, 2008) och 

Svalfors (2017) resultat där miljöundervisningen främst genomsyras av en 

naturvetenskaplig rationalitet och där andra förhållningssätt och perspektiv lämnas 

utanför. Alternativa framställningar utifrån ett relationsbaserat perspektiv skulle 

kunna vara att se detta som tecken på en djup förtrogenhet med naturen där 

människan skapat (en för sig viktig) kunskap genom att iaktta naturen och bygga 

erfarenhet över åren, men utan att vetenskapligt testa sina upptäckter. Här blir plats- 

och erfarenhetsbaserad kunskap en viktig aspekt; då det går att föreställa sig hur 

människan (tex bönder och småbrukare) genom att leva och interagera på en plats 

under lång tid skapar sig en intim relation till just den platsen. I ett sådant 
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sammanhang blir människans beroende av naturen och vikten av att kunna iaktta, 

lyssna och lära av naturen än mer påtaglig. Även ömsesidigheten som flera forskare 

nämner som en aspekt av relationsbaserad etik, där människa och natur påverkar 

varandra i en lyhörd växelverkan (Abram, 2010). Denna plats- och 

erfarenhetsbaserade kunskap (som kanske var livsviktig för att kunna överleva) 

riskeras här att förminskas till ”spådom”. Här ett annat exempel på hur beskrivningar 

av naturen som något större reduceras till en vetenskaplig rationalitet: 

”Oftast har naturvetenskapen så småningom hittat naturliga 

förklaringar till det som sker. Ändå lever många myter kvar. Kanske är 

det så att vi har behov av att tro att verkligheten är lite mystisk, 

spännande och oförklarlig? Trots att det finns vetenskapliga 

förklaringar” (Spektrum, 2013, s. 33). 

Uttryck för förundran förekommer emellanåt 

Uttryck för förundran och fascination förekommer emellanåt i texten. I Titano står det: 

”Det mest märkliga med kloakdjuren är att de lägger ägg, trots att de är däggdjur” 

(2015, s. 134), vilket kan tolkas som ett försök av författaren att väcka 

intresse/förundran hos läsaren.  

På flera ställen avslutas en mening med utropstecken på ett sätt som indikerar 

förundran. Tex här i ett avsnitt som handlar om hur mossor förökar sig med hjälp av 

sporkapslar; ”Sporerna är så små att vinden kan föra dem högt upp i luften. De kan 

faktiskt flyga runt hela jorden!”(Titano, 2015, s. 47). Ibland är det möjligt att hitta 

avsnitt som indirekt skulle kunna peka mot förundran, även om det inte direkt skrivs 

ut, så som här under rubriken ” En myllrande mångfald”  

”Djur finns överallt. I havens djup, i luften, i regnskogen på andra sidan 

jorden och på marken utanför skolan – överallt myllrar det av liv. En del 

djur är stora, medan andra är pyttesmå och svåra att få syn på. När du 

tar ett enda steg i naturen kliver du på ungefär hundra tusen småkryp. 

Den biologiska mångfalden är enorm” (Spektrum, 2013, s. 86). 

Även nästa citat andas en fascination och förundran över alla ”spännande små djur” 

man kan hitta i haven: 

”Håvar man i vattnet längs med en strand kan man få upp många 

spännande små djur. Men det finns andra djur som döljer sig långt nere 

i havets djup. För att studera dem tar forskarna idag hjälp av små ubåtar. 

Följ med på en dyktur under vattnet. Förr trodde man på sjöodjur och 

sjöjungfrur. Vad tror du vi hittar?” (Spektrum, 2013, s. 94). 

Detta citat tolkar jag som en intellektuell fascination, då det handlar om att väcka 

nyfikenhet för att studera och upptäcka icke-mänskliga djur. De övriga citaten är 

svårare att placera in i antingen Jag-Det eller Jag-Du, då det skulle kunna vara båda. 

Här behövs författarnas intention undersökas: är citaten uttryck för författarnas egen 
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fascination inför naturen (utan intension eller syfte) eller är de försök att väcka en 

intellektuell fascination som kan bidra till ett intresse för naturvetenskap hos 

eleverna?  

Ny kod utifrån materialet 

Utifrån det insamlade datamaterialet hittades ännu en kod, som inte finns med i 

Svennbecks uppställning. Abram (2010) menar att den sinnliga och erfarande 

dimensionen är en del av en miljömoral (miljöetik i handling), då detta 

förnimmande/deltagande i varandras existenser föranleder respekt för den andra, 

även icke-mänskliga andra.  

Därför blir det av intresse att undersöka om passager som handlar om sinnesintryck 

förekommer i materialet eller inte och i så fall på vilket sätt. En operationalisering som 

framkom utifrån det empiriska matrealet är att leta efter följande indikatorer i texten: 

direkta sinnesintryck (luktar, smakar, känns osv) och även uppmaningar till att gå ut 

och erfara själv i 1:a person. Nedan presenteras resultaten utifrån denna nya kategori. 

Sinnliga och direkta erfarenheter som en väg till relation med naturen 

De två böckerna skiljer sig något åt i hur de refererar till sinnliga erfarenheter av 

naturen. I Titano refereras sinnesintryck på ett rationellt förklarande sätt för läsaren. 

Vem som är subjektet som smakar, luktar, känner och erfar framgår inte och resultatet 

blir ett distanserat och objektivt språk som påminner mer om ett Jag-Det än Jag-Du 

förhållningssätt. Här är några exempel: ”Stammen, som smakar söt lakrits, ligger 

gömd nere i mossan” (Titano, 2015, s. 48). ”Genom att svampen luktar ruttet kött 

lockar den till sig många flugor” (Titano, 2015, s. 74). ”Trollsmör bildar gula, slemmiga 

klumpar på marken” (Titano, 2015, s. 74). ”När du tittar på bilderna nedan ser du att 

djur ser ut på många olika sätt” (Titano, 2015, s. 80). I det sista citatet förväntas 

kunskapen komma genom boken genom att studera djuren på bild och inte genom 

direkta erfarenheter av dessa djur. I Spektrum återges också sinnesintryck på detta 

indirekta sätt, men det återfinns många fler passager som uppmanar läsaren att själv 

gå ut i naturen och erfara, lära och upptäcka med sina sinnen: ”Om du vill smaka på 

blommans nektar kan du ta isär en klöverblomma och suga på småblommornas 

nedersta del” (Spektrum, 2013, s. 62). Fler exempel är att eleven tipsas om att använda 

ett mikroskop för att kunna räkna ögon hos en spindel eller titta på facettögon hos en 

fluga, eller anlägga ett fågelbord för att kunna studera fåglars utseende och beteende, 

eller köpa och byta fröer med varandra för att lära sig om hur växter sprids eller 

plantera potatis eller sticklingar från krukväxter för att lära sig om växters könlösa 

förökning. Precis som i avsnittet som lockar läsaren till en dyktur för att lära sig mer 

om djuren i havet, läser jag kontexten mer som intellektuell fascination; läroboken vill 

väcka nyfikenhet och intresse hos eleven att undersöka själv, gärna utifrån 

vetenskapliga metoder som observation och experiment. Syftet är att få svar på frågor 

om t. ex. växters förökning eller fåglars beteende och inte att intentionslöst erfara och 

möta ett ”Du”. Därför är min tolkning att även dessa uppmaningar till direkta och 

sinnliga erfarenheter av naturen faller inom Bubers (1995) Jag-Det förhållningssätt. 
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I dessa passager av undersökande förekommer inte heller något som tyder på en 

omsorg, vänskap eller kärlek till de fenomen som ska undersökas, vilket Plumwood 

(2010) menar är viktiga delar av en relationsbaserad etik. Att plocka upp och ta isär en 

blomma för att kunna smaka på dess nektar är ett exempel på ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt till kunskap som visar på ett särskilt förhållningssätt till naturen 

(Hallgren, 2009). Blomman som vissnar och dör blir ett objekt och ett medel för 

människans kunskapsiver. Warren (2010) menar att ekofeminismen/ den 

relationsbaserade etiken påminner oss om att våra relationer skapar och definierar 

vilka vi är. Utifrån detta kan det vara värt att fråga sig vilka vi (Människan) blir utifrån 

detta förhållningssätt till kunskap och andra levande varelser. 

På ett ställe finns en inställning som indirekt skulle kunna peka mot en relationsetik, 

baserad på egna upplevelser och erfarenheter: 

”När vi människor förorenar naturen på land ser vi tydligt hur växter och 

djur drabbas. När vi förorenar havet påverkas alger och djur som vi sällan 

ser. Detta bidrar säkert till att vi inte är lika rädda om ekosystemet hav 

som vi borde vara” (Titano, 2015, s. 219). 

Här menar läroboken alltså att direkta erfarenheter är viktiga för att kunna förstå 

konsekvenserna av sina handlingar.  

Levda relationer till icke-mänskliga djur begränsas till Jag-Det 

Följande citat kan inte analyseras med hjälp av Svennbecks analysinstrument men är 

uttryck för en begränsad syn på vilka slags relationer som är möjliga att ha till våra 

husdjur, varför jag har valt att inkludera detta i resultatkapitlet. Här skapas dessa 

relationer inom ett Jag-Det varande i världen och en relationsbaserad etik gentemot 

dessa utesluts/förminskas: 

”Idag har många husdjur som de gärna vill kunna kommunicera med. Att 

hundar viftar på svansen när de är glada, och att katter reser rygg när de 

är arga är inte svårt att förstå. Det är medfödda beteenden som är typiska 

för varje art och kallas instinkthandlingar. Djuret behöver inte tänka hur 

det ska bete sig utan reagerar automatiskt, ofta på en signal i 

omgivningen. Signalerna som startar handlingen kallas 

nyckelretningar….” (Spektrum, 2013, s. 138). 

Många människor vill alltså kommunicera med sina husdjur men här ska eleven, så 

som jag läser boken, inte ha för stora förhoppningar på en genuin kommunikation med 

dessa. Ett naturvetenskapligt språkbruk om instinktshandlingar och nyckelretningar 

förminskar djuren från kännande subjekt med egen agens till förprogrammerade 

objekt; deras känslouttryck är blott en fysiologisk reaktion på yttre stimuli. Om detta 

gäller våra husdjur som människan i många fall står känslomässigt nära, är det möjligt 

att anta att samma logik även används för andra icke-mänskliga djur i den vilda 

naturen. 
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Intressant är att även människors vilja att bry sig andra varelser om förklaras på 

samma sätt, som en konsekvens av biologiska nyckelretningar: 

”Att vi tycker att vissa djurungar är gulliga beror på att vi reagerar på 

nyckelretningar som stora ögon och runda kinder. Det utlöser ett 

omvårdnadsbeteende hos både oss och andra djur, och gör att vi vill ta 

hand om ungarna” (Spektrum, 2013, s. 138). 

Poängen här är inte att det rent naturvetenskapliga perspektiv som texten framför är 

felaktigt, utan det att andra perspektiv utesluts. Detta kan kopplas ihop med Svalfors 

(2017) och Östmans (1995, refererad i Sund, 2008) resultat, som menar att diskursen 

som genomsyrar lärande för hållbarhet är ensidigt naturvetenskaplig rationell, utan att 

tillåta andra perspektiv att bidra till meningsskapandet.  

Att använda Svennbecks (2004) analysmodell 

Svennbecks modell innehåller tydliga operationaliseringar vilket är en stor fördel vid 

kodningen av data. Modellen är alltså enkel att följa, särskilt i en textnära analys. Vid 

analysen av den bredare kontexten behöver forskaren själv tänka till kring hur olika 

kontexter ska benämnas och tolkas. Här gav Bubers teori om Jag-Du, Jag-Det en god 

riktning, samtidigt som komplexiteten i hans tankar försvårar användningen. 

Forskaren behöver kontinuerligt fråga sig: Har jag förstått det rätt?  

Forskare behöver vara medveten om att Svennbecks analysverktyg är mycket smalt: 

det går bara att analysera relationsbaserad etik. I datamaterialet uppkom flera 

aspekter av människans relation med naturen som inte kunde omfattas av detta 

analysverktyg (flera av dem tillhörde snarare den principbaserade etiken). Det kunde 

handla om ansvarsfrågor gentemot naturen, vikten av biologisk mångfald utifrån 

arters egenvärde eller deras värde för människan, ömsesidigt beroende eller släktskap 

med naturen. För en omfattande analys av miljöetisk grundsyn skulle alltså fler 

kompletterande analyser behöva genomföras med andra verktyg. Exempel är 

Svennbeck (2004) som har använt Östman teori om följemeningar (2008) eller Gola 

(2017) som har använt teorier om antropocentrism, biocentrism och ekocentrism för 

en bredare miljöetisk analys, där således fler aspekter kan fångas upp. För att undvika 

en alltför ensidig bild av resultaten har jag valt att sammanställa en kort översikt av 

dessa aspekter för att läsaren skulle få en bild av sammanhanget i böckerna under 

nästa rubrik (denna översikt är genomförd utan precisa analysinstrument och kan 

därför innehålla vetenskapliga brister).   

Ett sätt som Svennbecks modell skulle kunna kompletteras är med operationalisering 

kring sinnliga och direkta erfarenheter av naturen, då detta saknas och forskare 

betonar vikten av dessa för möjligheten att skapa ett personligt förhållningssätt till 

naturen och i förlängningen även se naturen som ett relationellt subjekt (Abram, 2010; 

Kessler 2016). 
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Kategorierna i Svennbecks modell är heller inte ömsesidigt uteslutande, vilket 

försvårade användningen något. I ett metodkritiskt perspektiv skulle detta kunna 

förminska reabiliteten då olika forskare skulle kunna tolka indikatorer olika. Se mer 

om detta under ”Metoddiskussion”. 

Översikt – principbaserad etik 

Båda böckerna innehåller avsnitt som poängterar vårt ömsesidiga beroende till 

naturen, vilket tyder på en ekocentrisk etik. I Spektrum konstateras det: ”Hur mycket 

vi människor än gör om vår omgivning är vi fortfarande beroende av den. Precis som 

vi var på stenåldern, och precis som alla andra organismer är” (Spektrum, 2013, s 191). 

Ofta poängteras vikten av att bevara den biologiska mångfalden. Detta argumenteras 

för på olika sätt: ”En anledning är att alla, även vi, är mer eller mindre beroende av 

varandra. En annan är att vi människor har nytta av mångfalden (Spektrum, 2013, s 

26). Dessa meningar skulle kunna tolkas som grundade i olika etiska grundsyner; den 

första utifrån att alla livsformer har ett egenvärde i och med sin delaktighet i den större 

livsgemenskapen (biocentrism), där vi alla är mer eller mindre beroende av varandra. 

Medan den andra meningen pekar mer på en antropocentrism där naturens fördelar 

för oss människor betonas.  

Nyttan som människan har av naturen återkommer i båda böckerna. Det kan handla 

om pollinering, mat, rent vatten, ekonomiska värden, energi och elektricitet, medicin, 

byggmaterial, friluftsliv, rekreation med mera. Listan kan göras lång. De polska NO-

böckerna (för åk 4) innehåller liknande referenser om naturens nytta för människan. 

Gola (2017) menade att det visade på en mjuk/senmodern antropocentrism, vilket 

skulle kunna stämma även här. Begreppet ekosystemtjänster återkommer frekvent i 

böckerna (26 gånger totalt). Detta kan än tydligare kopplas till den senmoderna 

antropocentrismen, då fokus är på de tjänster som naturen tillhandahåller människan 

(t. ex. pollinering, rent vatten, koldioxidsänkor)  som människan behöver vårda för att 

de även ska vara tillgängliga för kommande generationer.  

I relation till miljöfrågor och hållbar utveckling som hanteras i båda böckerna, talas 

det om vikten av att ta ansvar för naturen och att alla behöver vara delaktiga i den 

processen. T.ex. i form av att begränsa sin egen eller den kollektiva konsumtionen. 

Detta skulle kunna peka både mot en relationsbaserad och/eller en principbaserad etik 

och skulle behöva speciellt utarbetade analysinstrument för att undersökas. Nämnas 

kan att Buber (1995) talar om ”ett Jags ansvar för ett Du”, som kan tolkas som ett i 

grunden annat förhållningssätt än subjektets (människans) ansvar över den andre, 

(naturen), som ofta skapas som ett passivt objekt.  

I läroböckerna i biologi går det alltså att indirekt utläsa olika former av miljöetiska 

hållningar, där även biocentrism och ekocentrism förekommer t.ex. Detta resultat 

stämmer med Gola (2017) och Östmans (1995, refererad i Sund, 2008) analys av 

läroböcker i NO-ämnen. 
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Sammanfattning resultat 

Studiens resultat är att relationsbaserad miljöetik, exempelvis i form av Jag-Du-

relationer, förekommer i mycket begränsad omfattning i de studerade 

biologiböckerna. Snarare dominerar ett Jag-Det förhållningssätt till naturen. De 

passager där indikatorer för ett relationsbaserat förhållningssätt förekommer behöver 

också analyseras kontextuellt och här blir det tydligt att  kontexten snarare handlar om 

förhållningssätt som kan kallas vetenskaplig rationell eller intellektuell fascination, 

vilka tillhör Jag-Det sfären. Ett undantag för detta var uttryck för fascination i texterna, 

vilka var svårare att kontextbestämma. Dessa kunde (utifrån en textnära analys) både 

uttrycka Jag-Det eller Jag-Du. 

Texterna i båda läroböckerna (och särskilt i Spektrum där det än mer direkt uttalas) 

framställer främst relationer mellan människan och icke-mänsklig natur i ett rent 

naturvetenskapligt språkbruk där andra förhållningssätt till/ sätt att vara med icke-

mänskliga djur antingen uteslöts helt eller förminskades.  

Svennbecks analysverktyg (2004) visade sig fungera bra i relation till sitt syfte, då 

instrumentet är väl specificerat och tydligt. Verktyget är smalt och kan bara användas 

till att undersöka relationsbaserade aspekter av etik. Det skulle dock med fördel kunna 

kompletteras med aspekter av sinnliga och direkta erfarenheter, så som prövats i 

denna studie, för att mer helhetligt inrymma aspekter av relationsbaserad etik. En 

medvetenhet hos forskaren om de inneboende metodologiska svårigheterna i att 

analysera om en relationsbaserad etik (vilket egentligen är en praktik eller ett sätt att 

vara) förekommer i språk och text är att föredra. Dock är Svennbecks analysinstrument 

ett medel för att överkomma denna dubbelhet.  

Avslutande diskussion 

Här följer en avslutande diskussion av valda delar av resultaten samt förslag på 

framtida forskning. 

Gola (2017) ställer sig frågan utifrån resultatet av sin forskning hur medvetna lärare 

och läroboksförfattare egentligen är om olika miljöetiska perspektiv och hur dessa kan 

bidra till undervisningen. Här kan det finnas en utvecklingspotential, där en stärkt 

relation mellan miljöetik och pedagogik skulle kunna ha mycket att bidra med. Att 

aktivt arbeta med miljöetiska perspektiv är en del av att kunna stödja elever i att 

systematiskt, kritiskt och konstruktivt tillägna sig olika perspektiv och uttrycka både 

egna och andras etiska/moraliska ställningstaganden (Kronlid & Svennbeck, 2008; 

Öhman, 2006). Detta menar Öhman (2006) är en av de stora utmaningarna för 

lärande för miljö och hållbarhet; att kunna förbereda elever (och kommande 

generationer) på att kunna hantera skillnader i värderingar och synsätt och trots dessa 

kunna samarbeta, kompromissa och arbeta för förändring. Detta är en viktig del i en 

pluralistisk undervisning om miljö och hållbarhet (Kronlid & Svennbeck, 2008).  
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Forskare menar att svensk och internationell utbildning för miljö och lärande för 

hållbar utveckling ofta brister i att tillhandahålla en pluralistisk undervisning, då 

undervisningen främst genomsyras av en enda diskurs, den vetenskapligt rationella 

(Svalfors, 2017). Denna dominerande diskurs kan sägas vara stabil då Östman redan 

1995 (refererad i Sund, 2008) kom fram till samma resultat. I och med denna utesluts 

andra perspektiv eller rationaliteter som skulle kunna bidra till elevers 

meningsskapande och i ett vidare perspektiv även elevers framtida handlingar. Den 

naturvetenskapligt rationella diskursen var även i denna textanalys mycket 

närvarande. Men då har bara kontexten i de textavsnitt som indikerade en 

relationsbaserad etik analyserats. Det går alltså inte att säga något om böckerna som 

helhet eftersom att det då hade behövts ett annat tillvägagångssätt. Här skulle mer 

forskning behövas. Det som med säkerhet går att säga är att relationsbaserade aspekter 

av etik knappt förekommer i de undersökta böckerna och att relationer mellan 

människa och natur på flera håll framställs i naturvetenskapliga termer på ett sätt som 

försvårar eller utesluter andra perspektiv på dessa relationer.     

Studiens resultat (att uttryck för relationsbaserad etik i stort sett saknas i svensk NO-

undervisning) stämmer med tidigare forskning (Svennbeck, 2004; Kronlid & 

Svennbeck, 2008). Exempel på detta är att personliga narrativ som uttrycker omsorg, 

förundran, eller kärlek för naturen inte förekommer alls, vilket är en viktig del av en 

relationsbaserad etik (Warren, 2010; Plumwood, 2010). Utifrån ett 

utbildningsperspektiv uppkommer frågan om vilka konsekvenser denna ensidiga 

framställning av naturen får för elevers uppfattning av vilka relationer till den mer-än-

mänskliga-världen som är möjlig och i förlängningen även vilka handlingar detta kan 

leda fram till. Det finns en klar risk att naturen skapas som ett ting eller som en slät 

yta, något vi tittar på men inte deltar i eller är del av (Abram, 1997). Att stödja elever 

att skapa sig ett personligt förhållningssätt till de miljöproblem vi står inför är som 

konstaterats en del av läroplanen för grundskolan (Skolverket, Lgr11, 2016). Här har 

den relationsbaserade etiken sin styrka, varför denna inte ska glömmas bort i 

pedagogiska sammanhang. Här handlar det inte om att byta ut ett miljöetiskt 

förhållningssätt mot ett annat (då även relationsbaserad etik har sina nackdelar) utan 

snarare att låta olika sätt att skapa mening samexistera. Elever föredrar olika vägar till 

kunskap.  Svennbeck (2004) menar t.ex att det i det vetenskapligt rationella 

förhållningssättet döljer sig ett förhållningssätt till kunskap som i högre utsträckning 

föredras av maskulint genus, medan vägar till kunskap som generellt föredras av 

feminint genus, (t.ex större fokus på erfarenhetsbaserat lärande, intuition och känsla) 

förminskas eller glöms bort. Om detta stämmer skulle frågan om vilka miljöetiska 

perspektiv som inkluderas eller utesluts även vara en jämställdhetsfråga. 

Som sagt har även relationsbaserad etik flera nackdelar varför den inte kan sägas ha 

generellt ”bättre” konsekvenser än den principbaserade. Tillkortakommanden handlar 

om etiska frågor och val vars konsekvenser rör människor och natur så långt bort att 

dessa konsekvenser inte når den handlande individens direkta erfarenhet. Detta skulle 

även kunna inkludera kommande generationer (om individen eller kulturen individen 

lever i inte har byggt upp ett förhållningssätt av omsorg, empati och känsla av ansvar 
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även för kommande generationer). Här behöver den alltså kompletteras med andra 

miljöetiska grundsyner av mer universell och principbaserad form. Som Strike (1999, 

refererad i Colnerud, 2006) påpekar finns det ingenting som utesluter att flera 

perspektiv används samtidigt då allmängiltigheten i principbaserad etik inte utesluter 

situerade och relationsbaserade bedömningar i nuet. 

Trots den metodologiska utmaningen att analysera relationsbaserad etik, menar jag att 

det är viktigt att genomföra liknande studier inom det pedagogiska fältet och fortsätta 

utveckla metoder för att kunna forska på relationsbaserad etik. Detta för att kunna ta 

tillvara dess kompletterande utgångspunkt på relationer mellan människa och den-

mer-än-mänskliga-världen. Även forskning som behandlar hur andra miljöetiska 

grundsyner görs i undervisningen behövs för att bidra till kunskapen om hur 

miljöetiska utgångspunkter har möjlighet att forma, skapa eller begränsa elevers 

meningsskapande och handlingar, både kulturellt och individuellt. Denna typ av 

pedagogisk forskning behövs då en miljöetisk medvetenhet har mycket att bidra med 

till skolans undervisning om målet är att utveckla miljövänligt handlande hos eleverna 

(Gola, 2017; Kronlid & Öhman, 2012; Surmeli & Saka; 2013).  

Jag skulle vilja avsluta denna diskussion med en fundering: om vi godtar Bubers 

utgångspunkt om att vi blir till som människor (då vårt Jag skapas) utifrån hur vi 

svarar an mot andra, så uppkommer också filosofiska frågor på ett övergripande och 

kulturellt plan. Vad händer med oss som människor när kulturen vi lever inom främst 

uppehåller sig vid Jag-Det relationer till naturen och omvärlden omkring oss och sällan 

överskrider detta till ett Jag-Du? Utifrån ett sådant perspektiv kanske vi riskerar att 

förlora även något av vår mänsklighet: kanske håller vi på att förtingliga och förminska 

även oss själva?  

Den fortsatta pedagogiska forskningen har mycket att vinna på att beakta dessa viktiga 

frågor. 

Metoddiskussion 

Att den relationsbaserade etiken är mindre undersökt betyder att det finns mindre 

erfarenhet och färre analysverktyg inom den pedagogiska forskningen att välja mellan. 

I min litteraturläsning är Svennbecks metod och hennes operationaliseringar (av Jag-

Du och Jag-Det) för att analysera relationsbaserad etik de enda jag har hittat. De är 

från 2004, men jag har ändå valt att använda dessa, då de är mycket tydligt definierade 

utifrån sitt syfte och även lyckas upptäcka textpassager som bara pekar mot en 

relationsbaserad etik utan att direkt eller normativt skriva ut det eller skriva om en 

sådan.  

Att denna studie utgick från ett redan existerande analysverktyg med färdiga 

kategorier och operationaliseringar (då syftet var att pröva och eventuellt 

vidareutveckla detta) medför vissa risker i kodningen. Hjerm, Lindgren och Nilsson 

(2014) menar att den kvalitativa analysens främsta styrkor riskerar att gå förlorade vid 

ett sådant tillvägagångssätt; nämligen att känsligheten för nyanser och dess förmåga 
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att identifiera det oväntade och motsägelsefulla i datan tappas bort, när ett färdigt 

raster av kategorier används på datan. För att möta denna risk och säkra kvaliteten på 

kodningen  (som är en avgörande del av analysprocessen och har en stor påverkan på 

kvalitén på en studie enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014), valdes 

tillvägagångssättet att både utgå från de färdiga kategorierna, samtidigt som 

uppmärksamhet riktades mot eventuella nya kategorier, som kunde uppkomma ur 

matrealet.  

Kategorierna i Svennbecks (2004) modell är samtidigt inte ömsesidigt uteslutande, 

som redan nämnts, vilket försvårade användningen något. Detta betyder t.ex. att det 

är osäkert om metoden skulle ge exakt samma svar om den genomfördes av någon 

annan. Detta är just en svaghet i tolkande textanalyser, där också inslag av olika 

arbetssätt kan förekomma (Fejes & Thornberg, 2015; Thomassen, 2007). I detta fall är 

analysverktyget utformat för att helhetligt kunna bedöma om en relationsbaserad etik 

förekommer eller inte, varför jag menar att det är ett mindre problem om forskare gör 

olika individuella bedömningar om vilken kategori ett textavsnitt ska kategoriseras i. 

Att hela kategorier saknas är däremot ett större problem med verktyget, då forskaren 

riskerar att missa värdefull data. Därför har jag mer fokuserat på att utveckla den 

aspekten av analysverktyget. För en mer ingående utvärdering av användandet av 

Svennbecks analysmodell se tidigare underrubriken ”Att använda Svennbecks (2004) 

analysmodell” under ”Resultat”. 

Svennbeck (2004) betonar den metodologiska utmaningen i att undersöka en 

relationsbaserad etik utifrån text, då denna anses vara bortom språket och hennes 

analysverktyg är ett försök att överkomma denna motstridighet. Samtidigt går det även 

att inta andra kompletterande perspektiv. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv ses 

språk och verklighet (handling) som oupplösligt förbundet med varandra. Här 

poängteras språkets formgivande och skapande kraft (Bolander & Fejes, 2015).  I ett 

sådant perspektiv kan språket i en lärobok, och t.ex. de metaforer som där används, 

säga något om de värderingar, ideologier, värdegrunder som författaren och i vidare 

sinne även det omgivande samhället bär på. Den här uppsatsen är skriven i 

skärningspunkten mellan och med en medvetenhet om båda dessa perspektiv. Detta 

märks bland annat genom att den tidigare forskning som används också utgår från 

båda dessa perspektiv. Trots att den relationsbaserade etiken i hög grad utspelar sig i 

kvalitén på ett möte mellan två subjekt, menar jag att det är viktigt att analysera det 

skrivna ordet i läroböcker för att skapa kunskap om vilken natursyn som förmedlas, 

eftersom denna både har möjlighet att öppna upp för och begränsa elevers förståelse 

av och personliga relation/förhållningssätt till naturen. Vilket i förlängningen skulle 

kunna ha en inverkan på de handlingsstrategier som elever utvecklar för att möta 

dagens miljöproblem (Gola, 2017; Surmeli & Saka; 2013). 

Etiska överväganden 

Inga människor ingår i forskningen direkt eller indirekt, vilket betyder att de fyra 

huvudkrav som Vetenskapsrådet (2017) satt upp (samtyckeskravet, 
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informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) inte är relevanta för 

denna studie. Inte heller etikprövningslagen är aktuell, då det inte forskas på 

människor. De etiska överväganden som däremot har setts som relevanta för den här 

uppsatsen handlar främst om strävan att leva upp till att väl uppfylla vetenskapens 

krav, då även detta är en viktig del av forskaretiken (Helgesson, 2015; Vetenskapsrådet, 

2017). Under uppsatsarbetet har det alltså strävats mot att i så hög grad som möjligt 

leva upp till allmänna krav som extern och intern validitet, precision i syfte, metod och 

systematisk datainsamling och att så korrekt som möjligt återge referenser och 

självklart att undvika plagiat.  

En annan etisk aspekt för denna uppsats är att hitta ett vetenskapligt förhållande till 

kravet på objektivitet. Även om forskning knappt någonsin kan kallas objektiv i absolut 

mening är kravet på opartiskhet och icke-tendensiös forskning viktigt. En del av detta 

handlar om att medvetandegöra sig sina egna präglingar och förutfattade meningar 

(Thomassen, 2007), vilket jag har strävat efter genom att reflektera kring egna 

förförståelser, erfarenheter och åsikter och hur dessa skulle kunna inverka på den 

vetenskapliga processen.  
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