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För att belysa värdeförlusten som utarmandet av ekosystem leder till och poängtera vårt beroende 

av naturen har begreppet ekosystemtjänster tagits i bruk. Ekosystemtjänster är samlingsnamnet på 

allt det vi får från naturen, så som syre, fibrer, rent vatten och naturupplevelser. I de nya kurspla-

nerna i biologi (Skolverket, 2011a) tas ekosystemtjänster upp som centralt innehåll. Denna studie 

har till syfte att belysa hur lärare i årskurs 4-6 tolkar begreppet ekosystemtjänster i relation till sin 

undervisning, samt att undersöka vilka kunskapsemfaser lärarna ger uttryck för. Med kunskapsem-

faser menas uppfattningar om varför vi undervisar om något. 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som undervisar i biologi i 

årskurs 4-6 på olika skolor. Resultatet av analysen visar att lärarna är mycket engagerade i under-

visningen för hållbar utveckling. De lyfter fram förståelsen av naturens kretslopp och hänsynsta-

gande till miljön som mycket viktigt. Lärarna tenderar att tolka begreppet ekosystemtjänster som 

ett nytt samlingsbegrepp för något de redan undervisar om, snarare än som ett nytt perspektiv. 

Under intervjuernas framskridande visar lärarna dock tecken på att fördjupa sitt resonemang kring 

ekosystemtjänster, vilket kan tyda på att en djupare och mer komplex förståelse kan komma att 

infinna sig när begreppet är väl implementerat. Kommentarmaterialet till kursplanen bidrar sanno-

likt en snäv syn på ekosystemtjänster. 

Lärarna ger i huvudsak uttryck för de två kunskapsemfaserna som Östman (1992) benämner var-

dagsemfasen och naturvetenskap, normer och beslut, där syftet med kunskap är att eleverna bättre ska 

kunna agera i och förstå sin vardag. 
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1 Inledning 

I de nya kursplanerna (Skolverket, 2011a) lyfts ekosystemtjänster fram som ett centralt begrepp redan i 

årskurs 4-6. Med ekosystemtjänster menas pollinering, vattenrening och andra funktioner i naturen som 

människor är beroende av (Formas & Vetenskapsrådet, 2007). Pollinering och vattenrening är biologiska 

begrepp som har använts i undervisningen redan tidigare. Begreppet ekosystemtjänst är dock tvärveten-

skapligt och lägger ett vidare perspektiv på den biologiska funktionen, där även samhällsvetenskapliga och 

etiska aspekter vävs in. I klassrummet innebär detta att det inte räcker med att undervisa om hur polline-

ring går till. Begreppet måste sättas in i ett större sammanhang där man diskuterar vilket värde pollinering-

en har för naturen och framförallt för oss människor, samt vilka konsekvenserna blir om vi förändrar mil-

jön så mycket att de pollinerande insekterna inte överlever. Genom detta perspektiv kan vi se miljöförstö-

ring inte bara som ett brott mot naturen utan också som ett brott mot andra människor, vars resurser vi 

förstör.  

Eftersom begreppet ekosystemtjänst är så nytt i kursplanerna är det intressant att ta reda på hur lärare re-

sonerar kring det och vilka uppfattningar de har om vad det innebär. Det är också intressant att få en in-

blick i hur detta perspektiv skiljer sig eller stämmer överens med lärarnas egna uppfattningar om varför vi 

undervisar om naturen och miljön. 
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2 Bakgrund 

Under de senaste 50 åren har vi sett en utarmning av den biologiska mångfalden i världen, och arter utro-

tas i en snabbare takt än någonsin tidigare, beroende på mänskliga aktiviteter (CCI and BirdLife Interna-

tional, 2011). Enligt MA, Millennium Ecosystem Assessment (2005) har ca 60 % av de viktigaste ekosy-

stemtjänsterna utarmats.  

Forskare, så väl som beslutsfattare, har dock börjat få upp ögonen för att denna utarmning leder till för-

ändringar som påverkar våra livsförutsättningar (TEEB, 2010). Ovan nämnda Millennium Ecosystem As-

sessment, MA, var ett femårigt samarbete mellan fler än 1360 forskare från 95 länder, med syfte att kart-

lägga förändringar i ekosystemen och att ta fram en vetenskaplig utgångspunkt för beslut som leder till ett 

mer hållbart utnyttjande av naturens resurser. De konstaterar att värdet av en ekosystemtjänst sällan blir 

påtagligt förrän tjänsten gått förlorad, eftersom de funktioner vi utnyttjar alltid har funnits där och därför 

tas för givna. Vissa funktioner är dessutom inte synliga men ändå oerhört viktiga. Biologisk mångfald ökar 

ekosystemens uthållighet (resiliens), med andra ord, artrika ekosystem med stor genetisk variation har lät-

tare att stå emot snabba förändringar i naturen, och risken för att ekosystemet pressas över den gräns där 

det inte längre går att bromsa förändringarna ökar när det utarmas. Ett exempel som nämns i MA:s rap-

port är när stora mängder gödningsmedel används för att maximera en skörd, så att ekosystemet pressas 

mot den gräns för vad det tål innan förändringarna blir så stora att området inte kan hantera det och där-

för blir oanvändbart. Försök att öka en ekosystemtjänst leder dessutom oftast till att andra ekosystem-

tjänster minskar. Nämnda jordbruk skulle tränga undan många arter, kräva stora mängder färskvatten och 

försämra vattenkvaliteten i området.  

I MA:s rapport står också att ekosystemtjänster räknas som kapitaltillgångar, och om man hugger ner 

skog, förbrukar fossila bränslen eller fiskar ut fisken så minskar dessa tillgångar. Ändå är det något som 

inte tas med i nationella beräkningar idag, där man räknar på tillgångar just nu men inte för framtiden. 

Dessutom är många ekosystemtjänster fria och globala, och därför svåra att räkna med. Exempel på såda-

na ekosystemtjänster är syre och färskvatten.  

The Economic of Ecosystems and Biodiversity, TEEB (2010) är ett internationellt initiativ med syfte att 

undersöka och uppmärksamma den ekonomiska förlusten som utarmning av ekosystemtjänster innebär. I 

rapporten noteras att ekosystemtjänster anses vara ovärderliga och att ovärderlig ofta likställs med noll 

eller inget ekonomiskt värde. Beslutsfattare räknar alltså inte med ekosystemtjänster. Men trots att besluts-

fattare behöver få upp ögonen för ekosystemens ekonomiska värde så poängterar TEEB att värderingarna 

framför allt bör användas till att mäta konsekvenserna av förändringar, snarare än att försöka räkna ut den 

totala summan av befintligt ekosystem. TEEB ger dock några konkreta exempel, som att värdet av polli-

nering från insekterna i skogarna i Sulawesi i Indonesien beräknades till 46 Euro per hektar år 2007. På 

grund av pågående skogsskövling så beräknas kaffeskörden minska med 18 % de närmsta 20 åren, efter-

som pollineringen sköts av insekter från skogen. Mer komplexa ekosystemtjänster, där många ekosystem 
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är involverade, går inte att beräkna med samma säkerhet, men då kan det ändå vara till nytta att uppmärk-

samma att det trots allt finns ett värde. 

2.1 Ekosystemtjänster i relation till traditioner i miljöundervisning 

Enligt Krasny, Lundholm och Plummer (2010) har undervisningen om miljö förändrats som svar på sam-

hällsutvecklingen så länge ämnet har funnits. Med andra ord, det perspektiv som betonas i undervisningen 

beror på vilket sätt att se på naturen och miljön som är dominerande i samhället. Sandell, Öhman och 

Östman (2003) beskriver tre miljöundervisningstraditioner som har följt på varandra under slutet av 1900-

talet och början på 2000-talet. Den faktabaserade miljöundervisningen som växte fram under 1960- och 70-

talet beskrev miljöproblemen som kunskapsproblem som det är vetenskapsmännens uppgift att lösa. Tek-

nikutvecklingen sågs som lösningen på problemen. Lektionerna var vanligtvis lärarledda och baserades på 

fakta som eleverna skulle ta ställning till. På 80-talet utmanades denna tradition av den normerande miljöun-

dervisningen som växte fram då även samhällsdebatten förändrades, till exempel genom kärnkraftsom-

röstningen. Miljöproblemen sågs som en konflikt mellan människan och naturen, och skulle lösas genom 

att människan antog de rätta, miljövänliga värderingarna. Dessa skulle experter från olika vetenskaper stå 

för. Undervisningen var tematisk, med syfte att eleverna skulle utveckla handlingskompetens och förmåga 

att ta ställning utifrån vetenskapliga fakta. Utbildningstraditionen utvecklades sedan under 1990-talet till 

undervisning om hållbar utveckling, som påverkats av Rio-konferensen 1992 och Agenda 21. I undervisningen 

blev miljöfrågan en politisk fråga, där konflikter mellan olika mänskliga intressen lyftes fram. Det finns 

inte längre någon värdering som är rätt och begreppet hållbar utveckling innebär inte bara ekologisk håll-

barhet, utan också social och ekonomisk. Eftersom miljöproblematiken nu är så komplex och inbegriper 

så många åsikter så ligger stort fokus i undervisningen på att kritiskt värdera olika påståenden och fakta. 

Vid sidan om de natur- och samhällsvetenskapliga perspektiven tas också de moraliska och estetiska per-

spektiven upp. Sandell et al. (2003) skriver att trots att traditionerna blir mer och mer komplexa, så kan det 

inte sägas att en tradition är mer rätt än de andra. Vilken som är rätt beror på vilket syfte undervisningen 

har, och idag återfinns samtliga traditioner i svenska skolor. Dock är dessa perspektiv extrema exempel, 

och de flesta lärare håller sig inte uttalat till en tradition. I den nya läroplanen (Skolverket, 2011a) nämns 

hållbar utveckling på ett flertal ställen.  Under ”Skolans uppdrag” står följande att läsa: 

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska be-

lysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 

(Skolverket, 2011a, s.9) 

Vad krävs för att utveckla viljan att påverka närmiljön och att utveckla ”ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor”? En viktig komponent är att eleverna förstår värdet av miljön, och 

denna förståelse kan begreppet ekosystemtjänster bidra till. Eleverna möter ständigt värderingar och åsik-

ter om hur samhället ska utvecklas och vad som är viktigt i livet, men begreppet innefattar ett beroende av 

naturen för vår överlevnad, och det är så grundläggande att det är svårt att bortse från. 
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Låt oss återgå till Krasny et al. (2010) som skriver att den litteratur de har studerat är överväldigande över-

ens om att miljöundervisning kan bidra till en värld med större återhämtningsförmåga (författarna använ-

der begreppet resilience) om lärarna för in ekosystemtjänstperspektivet i undervisningen. Eftersom lärare 

inte bara förmedlar kunskap utan också åsikter och attityder kan de påverka vilka beslut som kommer att 

tas i framtiden. I begreppet ligger vissa perspektiv invävda från början. I Kommentarer till kursplanen i biologi 

står följande att läsa: ”För att resonemangen om människans beroende av naturen ska bli tydliga lyfter 

kursplanen fram ekosystemtjänster som ett innehåll redan i årskurserna 4–6.” (Skolverket, 2011b, s.20) Här 

beskrivs tydligt vilket förhållande mellan människa och natur som vi ska framhålla för eleverna. Längre 

fram står följande: ”Genom att beskriva naturens funktioner i termer av tjänster kan eleverna bli medvetna 

om att det ligger i vårt intresse att förvalta olika ekosystem” (Skolverket, 2011b, s.21). Citatet visar tydligt 

vilka attityder till miljön vi ska förmedla till eleverna, nämligen att naturen gör oss tjänster och att vi därför 

är tvungna ta hand om ekosystemen. Med andra ord besvarar det delvis den didaktiska frågan: Varför un-

dervisar vi om miljö? 

2.2 Kunskapsemfaser 

Östman (1992) skriver att all undervisning grundas i lärarens uppfattning om anledningen till att eleverna 

ska tillägna sig vissa kunskaper. Han kallar dessa anledningar för kunskapsemfaser, en översättning av Ro-

berts ”Curriculum emphasis.” Roberts (1998) fann sju kunskapsemfaser i den naturorienterade undervis-

ningen i Nordamerika. Östman har hittat sex av dem i svensk kemiundervisning.  Han menar att alla dessa 

sex kunskapsemfaser ”[…]har det gemensamt att de vill visa att kunskaperna om naturen verkligen beskri-

ver naturen som den är. Men de gör det på olika sätt” (Östman, 1992, s. 32-33). Beroende på vilken natur-

syn lärarna har så gör de ett urval av information som kommunicerar något till elever. Informationen är 

visserligen sann, men kan aldrig vara heltäckande, och det som utelämnas hade givit eleverna ett annat 

perspektiv. Sund (2008) skriver att de olika kunskapsemfaserna inte står för helt olika innehåll, men att det 

syfte lärarna har med undervisningen styr vilka aspekter som tas upp. Lärarna kommunicerar också något 

till eleverna genom de aspekter man utelämnar. Enligt Sund behöver vi bli medvetna om dessa dolda val 

och vad som styr dem. Även Östman anser att dessa val är viktiga, eftersom den undervisningsmetod vi 

väljer förmedlar en syn på naturen till eleverna. Han delar in de sex kunskapsemfaserna i två kategorier. 

Emfaserna i den första kategorin har syftet att eleverna ska lära sig den naturvetenskapliga kunskapens 

karaktär och hur den uppstår. Hit hör fyra emfaser. Vetenskapens intellektuella process beskriver vetenskap 

som en ”intellektuell upptäcktsfärd” (Roberts, 1998, s. 8) I undervisningen diskuteras till exempel sam-

band mellan bevis och teori, och fokus i undervisningen läggs på demonstrationer. Roberts menar att när 

biologi lärs ut som ”vetenskapen om livet” så kan undervisningen ha denna emfas. Den rätta förklaringen 

diskuterar sällan varför man bör lära sig det som tas upp. Det är istället underförstått att vetenskapen lärs 

ut därför att den ger en korrekt bild av världen. Den vetenskapliga metodens fokus ligger på att eleverna ska 

lära sig om de vetenskapliga metoderna används på rätt sätt så kommer de garanterat att producera pålitlig 

kunskap. Exempel från många kunskapsområden används för att styrka detta, och resultatet blir enligt 
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Östman att elevernas utveckling av en helhetsförståelse av världen kommer i andra hand. Den säkra grunden 

däremot lägger stor betydelse vid elevernas utveckling av en helhetsförståelse. Syftet med undervisningen 

är att eleverna ska få en grundförståelse att bygga vidare på i kommande undervisning. 

I den andra kategorin av emfaser är syftet att eleverna ska använda naturvetenskapliga kunskaper för att 

bättre förstå sin vardag (Östman, 1992). Hit hör vardagsemfasen där undervisningen läggs upp på ett sätt 

som förklarar fenomen i vardagen. Det kan till exempel handla om att undervisa om kroppen med fokus 

på hur man tar hand om den och undviker sjukdomar, eller att kemiundervisning utgår från bakning och 

liknande aktiviteter som eleverna är bekanta med. Undervisningen syftar alltså till att eleverna ska förstå, 

och därmed kunna hantera sin vardag på ett bättre sätt. Syftet med Naturvetenskap, normer och beslut är att 

eleverna ska kunna använda sina naturvetenskapliga kunskaper som argument för att lättare kunna ta stäl l-

ning i olika frågor, även moraliska sådana. Men här betonas också att naturvetenskapliga argument inte är 

mer värda än andra typer av argument, och att de behöver kompletteras med dessa för att en fullständig 

bild ska framträda (Roberts, 1998). 

Östman (1992) menar att de fyra emfaserna i den första kategorin bidrar till att eleverna blir passiva med-

borgare, eftersom dessa emfaser ger eleverna en syn på naturvetenskap som något för utbildade experter. 

Elever som har gått igenom en utbildning där enbart sådana emfaser har varit representerade anser för-

modligen att eftersom det finns utbildade vetenskapsmän som har mer kunskap så är det bättre att lämna 

besluten till dem. De två emfaserna i den andra kategorin fokuserar däremot på kunskap som ligger nära 

elevernas livsvärld och säger därmed implicit: Detta är något som du är delaktig i. Med andra ord, den na-

turvetenskapliga kunskapen knyts samman med elevernas vardagskunskap och blir användbar. Den sist-

nämnda emfasen, Naturvetenskap, normer och värden erkänner dessutom andra kunskapsområden som lika 

viktiga, vilket gör att den kunskap som eleverna har får ett värde. Med en sådan undervisning är det troli-

gare att eleverna tror på sin egen förmåga att påverka, och vikten av det de har att säga. Enligt Östman är 

denna emfas den bästa om man vill skapa handlingsmotivation hos eleverna. Detta stämmer väl överens 

med läroplanen där det står att skolan ska ”[…] förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.” 

(Skolverket, 2011a, s. 8)  

Ekosystemtjänster, som har tydliga kopplingar till hållbar utveckling (Skolverket, 2011b) uttrycker också 

en vinkling åt de två sista emfaserna. Kunskaper om hållbar utveckling ska utmynna i en förståelse för var-

je enskild människas eget ansvar för miljön. Det innebär för det första att eleverna behöver förstå sin var-

dag för att göra aktiva val (vardagsemfasen) och för det andra att de behöver kunna fatta beslut som rör 

samhällsfrågor, följa lokala och globala händelser och förstå hur de påverkar miljön (naturvetenskap, normer 

och beslut).  Det bör dock förtydligas att emfaserna svarar på den didaktiska frågan: Varför ska vi lära oss det 

här? De säger alltså ingenting om vad man ska undervisa om. Det handlar alltså inte om att utesluta under-

visning om till exempel vetenskapens metod och framväxt, däremot måste syftet med att undervisa om 

dessa områden klargöras. Sandell et al. (2003) skriver att de undervisningstraditioner som existerar an-
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vänds som omedvetna tolkningsramar, och det är lätt att utgå från att den egna åsikten är allmängiltig. 

Därför är risken stor att nya målsättningar och idéer i en ny kursplan tolkas in i det man redan gör, och 

därför sker ingen förändring. Att tydligt klargöra vad man undervisar om och varför kan motverka denna 

risk.   

2.3 Definition av ekosystemtjänster 

Det är svårt att förstå begreppet ekosystemtjänster utan att ha kännedom om vad ett ekosystem är. Därför 

beskrivs detta begrepp i korthet här. Enligt Nationalencyklopedin (2011) är ett ekosystem ”allt levande 

och dess livsmiljö inom ett område.” Detta område kan vara mycket stort eller mycket litet. Ekosystemet 

är öppet mot omvärlden och kan alltså avge och ta emot energi och materia. Exempel på ekosystem kan 

vara en sjö eller en skog. Hela Jorden är också ett stort ekosystem. Det är viktigt att komma ihåg att även 

den icke levande materian räknas till ekosystemet.  

Begreppet ekosystemtjänster är ett samlingsord för de naturliga funktioner som människor drar nytta av, 

och som vi till stor del är beroende av. Ett exempel är pollinering, som skulle kosta oss enorma summor 

att ersätta om det inte skedde naturligt. MA (2005) delar in begreppet ekosystemtjänster i fyra kategorier 

(här med min översättning och det engelska begreppet inom parentes).  

Understödjande (supporting) tjänster är de grundläggande funktioner som allt är beroende av, till exempel pro-

duktion av biomassa, fotosyntes och näringscykler.  

Tillhandahållande (provisioning) ekosystemtjänster, till exempel vatten, mat, virke och mediciner. 

Reglerande (regulating) ekosystemtjänster, som vattenrening, pollinering, skadedjursbekämpning, översvämning-

ar och sjukdomar. 

Kulturella (cultural) tjänster innebär de känslomässiga värden som vi lägger på naturen, estetiska upplevelser, 

rekreation och friluftsliv. 

Även TEEB (2010) använder dessa kategorier, men med vissa variationer. Ett exempel är att MA placerar 

jordsupport, näringscykler och fotosyntes under understödjande tjänster medan TEEB placerar dessa un-

der reglerande tjänster. TEEB:s kategorisering är dock inte konsekvent, utan finns i olika versioner anpas-

sade för olika målgrupper. Ytterligare en kategorisering står att finna på Albaeco Sveriges (2011) hemsida. 

Albaeco är en svensk organisation vars syfte är att göra aktuella miljönyheter tillgängliga för allmänheten, 

och detta gör de bland annat via kurser, seminarier och en nyhetsblogg. De presenterar en uppdelning i 

reglerande funktioner, bärande funktioner, produktfunktioner och informationsfunktioner. Dessa stämmer delvis, men 

inte helt, överens med TEEB:s och MA:s uppdelning. Bland annat nämns rekreation och turism under 

bärande funktioner och genetiska resurser står att finna under produktfunktioner (Albaeco Sverige, 2011).  
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Det viktiga i arbetet för en hållbar utveckling är dock inte kategoriseringen utan att förhindra en fortsatt 

utarmning av de ekosystemtjänster vi har. I undervisningssituationer skulle det dock möjligen kunna un-

derlätta med en konsekvent kategorisering att förhålla sig till, till exempel för att alla läromedel skulle kun-

na kategorisera dem likadant och där med undvika förvirring. 

Lärarna som intervjuades i den här studien har läst Skolverkets definition, där beskrivning av kategorier 

saknas. Definitionen återfinns i kommentarerna till kursplanen i biologi och lyder: 

Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för funktioner i naturen som på olika sätt gynnar människan. Till eko-

systemtjänster räknas både produkter som vatten, mat och råvaror, och processer som pollinering av växter, re-

ning av vatten och cirkulation av näringsämnen. En annan viktig ekosystemtjänst är möjligheten till friluftsliv och 

naturupplevelser. Genom att beskriva naturens funktioner i termer av tjänster kan eleverna bli medvetna om att 

det ligger i vårt intresse att förvalta olika ekosystem. Begreppet har på så sätt tydliga kopplingar till frågor om 

hållbar utveckling. (Skolverket, 2011b, s. 20-21) 

Skolverket delar in ekosystemtjänsterna i produkter, processer och upplevelser. Kommentarerna betonar 

också att begreppet har tydliga kopplingar till hållbar utveckling. För att eleverna ska förstå hur viktiga 

ekosystemen är måste de se att människorna är beroende av naturen och inte har råd att förlora de tjänster 

vi får av den. Begreppet ekosystemtjänster belyser detta genom att förklara värdet av naturen ur ett sam-

hällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv.   
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att belysa hur lärare som undervisar i årskurs 4-6 tolkar begreppet ekosy-

stemtjänster i relation till undervisningen. 

3.1 Frågeställningar 

- Vilka kunskapsemfaser framträder i lärarnas beskrivningar av miljöundervisning i biologi? 

- Vad innebär det, enligt lärarna, att ha kunskaper om ekosystemtjänster i årskurs 4-6? 

- Hur anser lärarna att deras undervisning förändras för att tillgodose det nya begreppet ekosystem-

tjänster? 

- Hur upplever lärarna elevernas natursyn och tror de att begreppet ekosystemtjänster förändrar 

den? 
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4 Metod 

Jag har valt att intervjua lärare som undervisar i biologi i årskurs 4-6, eftersom det är de som kommer att 

introducera begreppet ekosystemtjänster för eleverna. Begreppet ekosystemtjänster finns även med i det 

centrala innehållet i åk 7-9, men det är i åk 4-6 som begreppet introduceras för eleverna. Eftersom den här 

studien fokuserar på lärarnas uppfattningar så ansåg jag att intervjuer var den lämpligaste metoden. I  en 

intervju har man chansen att följa upp lärarnas tankegångar i situationen och ställa följdfrågor, till skillnad 

från en enkät där de svar man får in är det slutgiltiga material som man sedan har att jobba med (Bryman, 

2011). Det gäller visserligen vid intervjuer också, men datainsamlaren är på plats när insamlingen sker och 

jag fick dessutom erbjudanden om att via e-post ställa förtydligande frågor till lärarna om något visade sig 

vara oklart. Följdfrågorna anpassades under intervjun för att fånga upp det lärarna uttryckte, och den flex-

ibiliteten hade inte varit möjlig med till exempel en enkät. Detta underlättade undersökningen av kunskap-

semfaserna, eftersom lärarnas uppfattningar om varför de undervisade om något kom fram i deras resone-

mang om vad de undervisade om. 

Eftersom ekosystemtjänster är nytt som kursplansinnehåll för lärarna, så bad jag dem läsa igenom det som 

står om begreppet i kursplanen och Skolverkets kommentarmaterial i god tid före intervjun. På så sätt 

visste informanterna vad intervjun skulle handla om och hade börjat bilda sig en egen uppfattning. Efter-

som det var just Skolverkets definition de mötte så var det möjligt att undersöka hur begreppet togs emot 

och tolkades när det inte var känt för lärarna från andra sammanhang. I intervjuerna tillfrågades alla lärare 

om de hade mött begreppet ekosystemtjänster tidigare.  

4.1 Urval 

Jag sökte fem eller sex lärare att intervjua, eftersom fler intervjuer hade lett till tidsbrist och därmed riske-

rat att sänka kvaliteten på studien. Min första föresats var att ringa runt till rektorer på kommunens olika 

skolor, och be dem om kontaktuppgifter till lärare som kunde tänka sig att ställa upp. Anledningen till det-

ta var att jag inte ville påverka urvalet, utan hålla det så slumpmässigt som möjligt. Tyvärr fungerade inte 

detta, rektorerna var mycket svåra att få tag på, och de som svarade och lovade att återkomma gjorde säl-

lan det. En respondent kom jag i kontakt med på detta sätt, men därefter tvingades jag byta taktik. I den 

mån jag hittade kontaktuppgifter till lärare på skolornas hemsida hörde jag av mig direkt till dem, och fick 

ett svar på detta sätt. Jag hörde också av mig till mina VFU-handledare, och en av dem ställde upp på pi-

lotintervjun. Jag fick allt som allt ihop fyra lärare, pilotintervjun inräknad. Lärarna jobbade på olika skolor i 

samma kommun. 

4.2 Intervjustruktur 

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide (Bryman, 2011), med åtta huvudfrågor (Se bila-

ga 1). Själva intervjuerna baserades på dessa men tog formen av fria samtal där guiden endast var en grund 

att utgå från för att inte missa viktig information. Frågorna togs upp i den ordning som föll sig naturligt, 
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och ofta besvarades de flesta frågor spontant av lärarnas berättelser och behövde inte ställas. När något 

intressant dök upp som inte täcktes av ursprungsfrågorna så ställdes följdfrågor om det också. 

För att skapa en positiv och avslappnad stämning inleddes intervjuerna med att lärarna fick berätta lite om 

sig själva, vilken utbildning de hade och hur de jobbade just nu. Den första intervjufrågan, med följdfrå-

gor, hade sedan som syfte att hjälpa lärarna att minnas vad de faktiskt jobbade med. Meningen med följd-

frågorna var att vidga lärarnas perspektiv på vad ekosystemtjänster är. Frågan besvarade också till viss del 

min andra forskningsfråga eftersom lärarna fick möjlighet att visa hur de prioriterade de olika tjänsterna 

och klargöra vad de tyckte var särskilt viktigt. Även fråga två besvarade min andra forskningsfråga, om vad 

det innebär att ha kunskaper om ekosystemtjänster.  

Min fjärde forskningsfråga, om elevernas natursyn, besvarades framför allt av fråga sju, även om detta dis-

kuterades då och då under hela intervjuerna. Fråga sju besvarade dessutom delvis min tredje forsknings-

fråga, liksom fråga sex. Fråga tre, sex och åtta besvarade min första forskningsfråga, som rörde kunskap-

semfaserna. 

Att frågorna ställdes i olika ordning kan naturligtvis ha påverkat intervjuerna, framför allt genom att sam-

talet fördes in på just ekosystemtjänster olika tidigt i intervjuerna. Effekten av detta bör dock ha motver-

kats av att alla lärare kände till vad intervjuerna skulle handla om redan innan intervjutillfället  

Intervjuerna spelades in för att så mycket som möjligt av det lärarna hade att säga skulle komma med, och 

för att jag skulle kunna ägna lärarna hela min uppmärksamhet och mitt intresse. 

4.2.1 Pilotintervju 

Jag gjorde en pilotintervju för att ta reda på om frågorna gav svar som kunde användas för att besvara 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Jag kände läraren i pilotstudien sedan tidigare, detta var medvetet ef-

tersom jag då kunde fråga efter lärarens åsikter om intervjun. Jag har valt att ta med pilotintervjun i denna 

studie, för det första för att den gav mycket information, för det andra för att det var svårt att hitta inter-

vjupersoner och för det tredje för att intervjuguiden inte behövde några större förändringar. De föränd-

ringar som faktiskt gjordes gällde omformulerande av frågorna som gjorde det lättare att ställa dem munt-

ligt.  

Eftersom jag valde att ta med pilotintervjun i studien så kände jag, som nämnts ovan, en av lärarna sedan 

tidigare. Jag antog att detta kunde påverka. Kommunikationen med en bekant flyter ofta smidigare, risker-

na för missförstånd minskar och det är lättare att ställa rätt följdfrågor eftersom man vet sedan tidigare hur 

personen jobbar.  En person man inte känner kan däremot känna sig osäker, och riskerna är större för 

missförstånd. Därför hade jag förberett mig för att ta hänsyn till de skillnader som kunde uppstå. Jag för-

sökte följa upp frågorna när jag var osäker och jag ställde följdfrågor för att förtydliga vad läraren menade. 

Jag lät dessutom lärarna berätta om allt de faktiskt jobbar med, oavsett om det hade med just ekosystem-

tjänster att göra eller ej. Pilotintervjun visade nämligen att lärarna spontant berättade mycket viktigt och 
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intressant när de fick tala om vad de tyckte var relevant. Dessutom bidrog det till att undvika en stämning 

där läraren kände sig granskad. 

4.3 Etik 

I enlighet med forskningsrådets etiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har jag informerat lärarna om vad undersökningen ska 

användas till. Det har varit min föresats att skapa ett intervjuklimat där lärarna har känt att deras medver-

kan är fullständigt frivillig. Jag har också sett till att lärarnas namn inte finns nämnda i samband med in-

spelningarna. I textutskrifterna har jag strukit allt som kan kopplas till området och skolan. Ett undantag 

från detta har dock gjorts. Detta gällde ett fall där läraren berättade något som jag ansåg var ett mycket bra 

exempel som borde belysas, men där det hela utgick från en tilldragelse som kunde kopplas till en specifik 

skola. Jag har dock lärarens skriftliga tillåtelse att använda denna information. Ingen insamlad information 

kommer att användas till något annat än denna undersökning.  Samtliga lärare kommer att få ta del av un-

dersökningen när den är färdig. 

4.4 Analys 

Analysen påbörjades redan under intervjuerna, då jag började se mönster i det lärarna svarade och de be-

grepp som användes. Under transkripionen kunde jag bekräfta vissa mönster och förkasta andra, och 

därmed hade jag en grund när jag påbörjade den huvudsakliga analysen. 

Vid transkriptionen valde jag att skriva ner lärarnas svar ordagrant för att ingen information skulle gå för-

lorad. Jag har även valt att inom parentes förtydliga om något sägs med humor eller ironi, eftersom detta 

annars försvinner i en transkribering. Jag har också tagit bort delar som kan avslöja lärarens identitet, detta 

markeras dock i transkriberingen. Dessutom utelämnade jag ord som ”eh”, ”hmm”, ”typ.” Jag markerar 

emellertid att läraren tvekar, eftersom det är kan visa på osäkerhet eller eftertanke. Dessa pauser visas i 

citaten med tre punkter. 

Av tidseffektiva skäl, och på grund av risken för identifikation av läraren, har jag också utelämnat stycken 

där samtalet har glidit in på för syftet irrelevanta sidospår. Det kan invändas att sådana små sidospår kan 

påverka den fortsatta intervjun. Detta har jag tagit hänsyn till och när jag har haft en misstanke om att så 

är fallet så har hela samtalet tagits med. 

Vad gäller mina uppmuntrande kommentarer, så som ”mm”, ”ja precis” och ”det är sant” så har jag valt 

att göra på olika sätt i olika intervjuer. I de intervjuer där jag bedömer att läraren ignorerar dessa och pra-

tar på av sig själv, så har jag utelämnat dessa eftersom de gör transkriberingen otydlig. I de intervjuer där 

läraren har haft svårt att finna orden och dessa kommentarer har varit ett visst stöd, har jag valt att ha med 

dem. 
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Jag fortsatte sedan genom att sammanfatta lärarnas utsagor med ett eller ett par ord i marginalen för att få 

en överblick och se vad som framträdde. Jag markerade också ord och begrepp som återkom ofta för att 

hitta ett mönster i vad lärarna särskilt fokuserade på. Vissa mönster som jag upptäckte under själva inter-

vjuerna stärktes i detta skede, och i andra fall visade det sig att det inte alls var ett mönster. Jag har valt att 

hela tiden utgå från den ursprungliga utskriften, för att undvika att kontexten går förlorad (Bryman, 2011). 

Jag har istället färgmarkerat olika stycken som besvarar mina olika forskningsfrågor. Utifrån dessa har jag 

sedan fört anteckningar om vad som framträder. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Motivet med detta avsnitt är att öka studiens genomskinlighet för att i möjligaste mån ge läsaren möjlighet 

att själv bedöma kvaliteten. Jag lyfter fram problem som har uppstått under studiens gång och förklarar 

hur jag har bemött dem. Begreppen validitet och reliabilitet används här i den för kvalitativ metod anpas-

sade form som Bryman (2011) beskriver. När det gäller den externa reliabiliteten så är studien svår att 

upprepa. Begreppet ekosystemtjänster är nytt i kursplanen som just nu håller på att implementeras. En 

senare studie skulle inte kunna genomföras under samma förhållanden eftersom lärarna med tiden kom-

mer att bli mer och mer förtrogna med de nya kursplanerna.  

För att öka validiteten på den här studien har jag i möjligaste mån försökt beskriva hur urvalet, datainsam-

lingen och analysen har gått till. Min egen förförståelse kan ha påverkat intervjuerna, och därför redogör 

jag här kort för den. 

Den erfarenhet jag har sedan tidigare av verksamheten ute på skolorna är att lärarna har mycket att göra 

och en begränsad tid. Därför antog jag att få lärare skulle ha hunnit sätta sig in i begreppet ekosystemtjäns-

ter eftersom man i stressade situationer gör det som är absolut viktigast. Jag ansåg det därför vara ett rim-

ligt antagande att lärarna fortsatte att undervisa enligt de gamla läroplanerna och successivt tog in nya be-

grepp och tankesätt, snarare än att göra en helomställning på en gång. Detta kan ha påverkat de första in-

tervjuerna genom att jag gick in med föresatsen att inte ge läraren skuldkänslor för att de eventuellt inte 

hade hunnit läsa igenom kursplanen.  

Under besök på olika skolor i andra sammanhang har jag lagt märke till att sopsortering och vattenrening 

är vanliga teman. Därför har jag i ett par intervjuer frågat om just detta, och det kan ha lett till att lärarna 

har nämnt det särskilt. I intervjuerna framträder dock att lärarna själva tar upp sopsortering och berättar 

om hur de jobbar med detta. Det är mycket troligt att de skulle ha nämnt det även om inte jag hade tagit 

upp temat, men mitt intresse kan ha gjort att de lade extra tyngd vid dessa områden. 

Kvale (2009) skriver att intervjuarens yrkesskicklighet påverkar validiteten. Det föranleder mig att redogö-

ra för de misstag jag i efterhand har insett att jag gjort under intervjuerna och vilka konsekvenser dessa 

misstag kan ha fått. Jag har försökt att inte ställa ledande frågor, men de följdfrågor som ställts har natur-

ligtvis pekat på vad jag särskilt var intresserad av. Jag var inte medveten om detta under själva intervjuerna, 
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utan det var först vid utskrifterna som jag insåg att jag själv har påverkat den riktning samtalet har tagit. 

Mina kommentarer till lärarnas svar har också fördjupat området vi diskuterade och givit nya aspekter som 

lärarna sedan har spunnit vidare på. Fördelen med detta är att lärarna ibland nämnde intressanta synpunk-

ter som de annars kanske hade bortsett från, men nackdelen är att jag själv i vissa fall har placerat svaret i 

intervjun. Jag har tagit hänsyn till detta genom att under hela analysen titta på vilka frågor och kommenta-

rer jag har givit innan läraren yttrade sig.  

Frågornas placering kan också ha påverkat intervjun. I och med att intervjuerna tog formen av fria samtal 

så kom frågorna i den ordning som föll sig naturlig. Därför varierade det hur långt in i intervjun som be-

greppet ekosystemtjänster väl togs upp, vilket gör att vissa lärare leddes in på ”rätt spår” tidigare än andra. 

Även detta har jag tagit hänsyn till i analysen. 

För att ytterligare stärka validiteten och reliabiliteten har handledarna i plattformen Hållbar utveckling, 

HLK, fått ta del av de avidentifierade intervjuutskrifterna. De har kunnat ge ett betydligt bredare perspek-

tiv på materialet och det har funnits möjlighet att jämföra mina upplevelser av intervjuerna med de tolk-

ningar som görs av den som inte var med vid intervjun. 
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5 Resultat 

Här beskrivs resultatet av analysen, med utgångspunkt i forskningsfrågorna. För att läsaren ska kunna skil-

ja på de olika intervjuerna så markeras citaten med bokstäverna a-d beroende på vilken intervju de är tagna 

från.  

5.1 Vilka kunskapsemfaser framträder i lärarnas beskrivningar av miljöunder-

visning i biologi? 

Hur motiverar lärarna att eleverna ska få undervisning om miljön? Alla lärare beskriver ett förhållningssätt 

som faller under emfaserna i kategori två, alltså vardagsemfasen och naturvetenskap, normer och beslut” (Östman, 

1992). De fokuserar på elevernas liv, och vill ge dem kunskap som ska hjälpa dem att få en bra tillvaro i ett 

hållbart samhälle.  

Jag tänker att det är nödvändigt både för att… för deras hälsa och deras medvetenhet om naturen så att de blir 

ansvarsfulla vuxna. (a) 

För att bli en medveten vuxen, som tar medvetna beslut, så måste man förstå sin omvärld. Lärarna 

beskriver att det handlar om elevernas liv, både nu och i framtiden. En lärare beskriver att krets-

loppstänkandet och sophantering är det allra viktigaste, 

[…]för det blir ju den livskunskap man alltid har nytta av. Idag är det ju en så stor del av elevernas vardag, de sop-

sorterar ju hemma, de skiljer på organiskt material och sopor, och brännbart och så. (c)  

Mycket av den undervisning som lärarna berättar om har som syfte att visa eleverna vilken plats de har i 

naturen. Genomgående i alla intervjuer är människans ansvar för naturen. De poängterar att eleverna mås-

te förstå att vi bara har den här jorden och att vi varken kan få mer eller mindre än så. Om vi förstör de 

resurser vi har finns det ingen möjlighet att hämta nya utifrån. I sammanhanget nämner de ordet kretslopp 

flera gånger.  

Det har vi pratat väldigt mycket om att det är ingenting som försvinner egentligen utan det är ju kretslopp. (b) 

Läraren i intervju c berättar att de längre fram i undervisningen kommer att gå igenom vattnets kretslopp, 

och läraren i intervju d talar om hur de gick igenom vattnets kretslopp i samband med vattenrening. Bland 

annat har de diskuterat salt- och sötvatten och hur det kommer sig att inte allt vatten är salt. 

I anknytning till kretslopp nämner alla lärarna sopsortering och kompostering. Läraren i intervju c menar 

till exempel att vi måste skapa ett kretslopp för allt vi konsumerar. 

Till exempel så har vi pratat mycket om det här med sophantering och det kretsloppet där vi tar hand om våra sa-

ker och sopor och återvinner. (c)  
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De menar att sortering och återvinning är ett sätt att göra ett stort och abstrakt område konkret. Eleverna 

ser vad som händer, det rör deras närmiljö och de får en känsla av att göra något positivt för miljön.  Alla 

skolorna sopsorterar, bland annat finns kärl för fruktskal och papper i klassrummen. Många elever sopsor-

terar hemma också, berättar lärarna. Man måste förklara elevernas vardag, berättar lärarna. De ser att det 

sorteras hemma och på skolan, men lärarna menar de behöver få veta vad som händer med avfallet sedan. 

Det är inte självklart att fruktskalen blir biogas till bussarna, att papper kan bli nytt papper och att metall 

kan bli nya saker, det måste man lära sig. Annars stannar förståelsen vid att man slänger sakerna i olika kärl 

och sedan försvinner de. Att på detta sätt arbeta utifrån vad eleverna upplever och fördjupa förståelsen 

kring vardagliga moment ger uttryck för vardagsemfasen, alltså undervisning med syftet att eleverna bättre 

ska förstå sin vardag. 

Man ska också ha kunskap nog att ta ställning, menar lärarna. Om man förstår varför man gör något, så 

inser man vikten av det även om alla andra struntar i det. 

Alla måste ju känna att de påverkar. Annars blir det ju lite det där ’äh, jag skiter i det för grannen gör det inte.’ Det 

hjälper ju inte. Det hjälper ju inte att två gör fel, det blir ju inte bättre.(b) 

Överlag anser lärarna att dagens elever är mer medvetna om sin omvärld än tidigare.  

De hör ju så mycket nu. Om miljöförstöring. Så den generationen blir ju väldigt medveten om… vad som händer 

på vår jord. (a) 

Eleverna hör saker hemma och på nyheterna, och tar med dem till skolan för att diskutera. Flera lärare 

säger att det är viktigt att de får komma med sina frågor och att det måste vara tillåtet att ta upp saker man 

undrar över. Tillsammans kan man hjälpas åt att sätta ord på det eleverna har hört, och ta reda på mer. 

Två lärare beskriver att eleverna upplever en oro över vad som sker i världen.  

[…]då är det många som känner en oro för det här, att många vuxna inte tar det här på allvar. Att de känner att 

nu måste vi bry oss för att vi ska ju leva och våra barn ska ju leva efter oss. (b) 

Här menar lärarna att skolan har en viktig roll. Eleverna behöver få veta om det positiva också. Man måste 

tala om det som faktiskt görs för miljön, att det finns vuxna som jobbar aktivt för att lösa problemen. Men 

det är också viktigt, menar lärarna, att visa att alla kan hjälpa till. Sopsortering och kompostering är smidi-

ga sätt att göra detta på. Lärarna menar att eleverna tycker att det är både spännande, intressant och roligt 

att sopsortera och kompostera. Arbetet med detta kan dämpa oron genom att visa att det är enkelt att göra 

något för miljön. En lärare har särskilt lagt märke till detta.  

Nej de är inte oroliga för att de tänker att de kan göra en skillnad och de försöker påverka de vuxna. De vill gärna 

ha fakta så att de kan gå hem och säga det till de vuxna hemma. (a) 

Läraren ser alltså ingen oro hos sina elever. Enligt henne har de insett att de själva kan påverka och göra 

en skillnad. Det är en insikt som lärarna beskriver att de ständigt strävar efter att eleverna ska få. Alla mås-
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te dra sitt strå till stacken. Detta kan tolkas som emfasen naturvetenskap, normer och beslut, alltså att eleverna 

ska sammanfoga kunskapen från naturundervisningen med annan kunskap för att skapa sig en bild av 

världen som de sedan kan agera utifrån. Kunskapen blir en grund för de beslut eleverna fattar. 

Lärarna jobbar mycket med att visa på elevernas egen makt över sina liv. Det handlar om allting i livet, allt 

från hur man beter sig mot andra på skolgården till om man slänger skräp på marken bara för att kompi-

sarna gör det.  

Att du äger ditt liv och du bestämmer hur du vill ha det, att du inte kan säga att det var inte mitt fel. För du be-

stämmer och äger ditt liv, sedan påverkas du av andra människor men det är viktigt att man själv tar ställning, hur 

man vill ha det. (b) 

Det är också nödvändigt att tänka igenom sin livsstil fundera på om man bör förändra den, säger en lärare. 

Det är bland annat ”slit och släng”-kulturen som åsyftas. Att återanvända fler gånger innan man slänger 

något är viktigt, menar lärarna. En lärare berättar att när de pratade om att ärva kläder, så visade det sig att 

alla elever ärvde kläder, eller hade syskon som ärvde av dem. Men det kunde ta emot att erkänna det. 

Många menar ju på att då är jag fattig, att det är en stämpel på det. Men det tror jag börjar försvinna. (b) 

Hon talar om att de har haft bytesdagar, där man har kunnat byta bland annat urvuxna skridskor. Hon vill 

att eleverna ska förstå att det både handlar om deras ekonomi och om miljön. ”Det är ju mer hållbart” att 

byta än att köpa nytt och slänga, men det krävs en viss mognad för att förstå det. 

[…]det handlar inte om att vara fattig, det handlar om att vara rik. Precis tvärt om. Du blir ju rik om du kan an-

vända grejerna om och om igen istället för att köpa nytt hela tiden. (b) 

Att diskutera vår livsstil på detta sätt är ett uttryck både för vardagsemfasen och naturvetenskap, normer och be-

slut. Att reflektera över hur man lever skapar förståelse för företeelser i vardagen som eleverna annars kan-

ske tar för självklara. Diskussionen tillför också förståelse för alternativ och ger möjlighet att ta ställning 

till det liv man lever. En lärare lyfter fram vikten av valmöjligheter och menar att det inte alltid behöver 

handla om ett rätt och ett felaktigt sätt, det kan finnas många olika val. Det är alltså inte läraren som för-

medlar den rätta lösningen, istället diskuteras alternativen i klassen och allas åsikter och argument vävs in.  

Samtliga lärare ger också uttryck för hur ett konsekvenstänkande genomsyrar undervisningen. Om jag gör 

si, så blir följden så. De menar att det är viktigt att eleverna förstår det.  

Så det har vi pratat mycket om, att om man förstör vattnet, vad händer då då? Om vattnet blir förstört då, i fram-

tiden. Vad är det som kan hända i framtiden? (b) 

Även läraren i intervju a berättar att det perspektivet ständigt finns med i undervisningen. På frågan om 

undervisningen tar upp vad som vore annorlunda utan de ekosystemtjänster vi under intervjun har pratat 

om blir svaret: 
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Njae… vi pratar nog mer om… vad vi förstör och vad som händer när vi förstör. (a) 

Enligt läraren väcks sådana diskussioner av det eleverna hör på nyheterna och utgår från vad eleverna vet 

om verkligheten snarare än från ett påhittar scenario. Det hela blir på så sätt mer relevant och konkret.  

En lärare beskriver att alla djur och växter fyller en funktion, även om vi inte är medvetna om det. Det är 

inte alltid man förstår hur en handling påverkar naturen och därför måste man vara försiktig.  

Försvinner de så händer det något i flera led. Det har vi tittat på, vad händer då? […]då kanske inte det djuret 

överlever heller, och inte det heller, att det är en kedjereaktion, (b) 

Läraren i intervju b ställer sig frågan vad som är syftet med skolan. 

Jo men jag känner det mer och mer, vad är syftet med att jobba i skolan? Jo men det måste ju vara att stärka deras 

[elevernas] självförtroende genom att ge dem mycket kunskaper. Det gör ju så att de lyfter sig själva. Det är ju 

därför vi är här, så känner jag. (b) 

Kunskapernas syfte är att eleverna ska förstå världen, de ska känna att de begriper sig på sin omgivning 

och kan agera. Att man vet något dämpar osäkerheten och ger självförtroende. Läraren ger uttryck för 

båda emfaserna i grupp 2. Eleverna ska dels förstå sin omvärld, och dels känna självförtroende nog att 

agera och våga påverka. 

En lärare ger uttryck för ytterligare en emfas, den säkra grunden: 

Och har man dem inte med sig på det som ändå blir ganska grundläggande framöver, det är ju det vi bygger vida-

re på, att man har det i sig. (d) 

Hon berättar att de var ute och tittade på svampar, och en tid senare, när de diskuterade penicillin så för-

stod eleverna att man kunde ha nytta av att lära sig om svampar för att den kunskapen hjälpte dem att för-

stå andra saker längre fram. Kanske hade de inte alls förstått penicillin lika bra om de inte hade vetat något 

om svampar sedan tidigare. 

Vardagsemfasen och naturvetenskap, normer och beslut är dock de emfaser som framträder tydligast. Det går 

dock inte att uttyda en emfas bakom alla utsagor om vad lärarna jobbar med, flera arbetsområden kan ha 

många syften och lärarna förtydligar inte alltid vad de anser är anledningen till att ta upp området i under-

visningen. Ett mönster som framträdde i intervjuerna var att lärarna i mindre grad beskrev syftet med un-

dervisningen när de berättade om lektioner som ingick i NTA-lådor. Dessa lådor har en stor roll i verk-

samheten och därför är det relevant att nämna dem i den här studien.  

5.1.1 NTA-lådor 

De olika skolorna i kommunen använder sig utav NTA-lådor, (Naturvetenskap och Teknik för Alla) som 

innehåller ett tema inom biologi, kemi, fysik, teknik eller matematik, och som sträcker sig över en termin, 

komplett med material och lektionsplaneringar. Innan lärarna börjar använda lådorna utbildas de för just 
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den låda som är aktuell (NTA, 2012). Mitt intryck är att även kunskapsemfasen, alltså: Varför ska eleverna 

lära sig det här? verkar finnas i de olika lådornas koncept. Anledningen till att det är relevant att nämna 

NTA-lådorna i denna studie är att alla lärare berättar att de använder sig av dem, och att det går att se en 

skillnad mellan emfaserna som lådorna utgår ifrån och de emfaser som lärarna själva följer. 

Lärarna berättar att lådorna är smidiga att använda och att eleverna är intresserade. Lärarna ger dock ut-

tryck för att man måste sovra lite, om man tar hela konceptet blir det alltför omfattande och komplicerat. 

En lärare talar om att de just nu jobbar med en låda där eleverna får lära sig hur kemister jobbar. 

[…]för det handlar mycket, alltså vad gör kemisten egentligen? Att man i många steg måste testa sig fram för att 

komma fram till en lösning. (b) 

Läraren menar att det är ganska hög nivå på innehållet och att hon hela tiden måste gå igenom texten med 

eleverna. Hon tycker ändå att de har klarat det bra, de har inte tappat intresset trots att det krävs så många 

steg för att komma fram till en lösning. Man ska undersöka olika pulver, först med sinnena, sedan genom 

att blanda med vatten och sedan värma med eld. Fokus verkar ligga på att eleverna ska lära sig den veten-

skapliga metoden, vilket faller under en emfas i den första gruppen, där huvudfokus är att lära sig om ve-

tenskapen för vetenskapens skull. Läraren anser också att innehållet är abstrakt, och jämför med ett tidiga-

re arbete om vatten. I det temat hade de större möjlighet att koppla innehållet till elevernas tidigare erfa-

renheter, till exempel vatten som kondenseras och ånga som bildas när man kokar potatis.  Läraren näm-

ner inte vilken låda det rör sig om, men två andra lärare nämner en låda som verkar snarlik och kallar den 

för ”Matens kemi.” Min gissning är att det rör sig om samma låda. De två andra lärarna beskriver också att 

den är abstrakt och att man behöver grundlägga förförståelsen innan genom att diskutera mat och prova 

att göra experiment så att eleverna känner sig bekväma med arbetssättet. 

Lärarna beskriver även andra lådor, så som ”Från frö till frö” och en låda om fjärilar. Utifrån lärarens ut-

sagor i intervju d har ”Från frö till frö” större fokus på förståelse av omgivningen. Läraren menar också att 

den lämpar sig väl för att föra in andra områden, till exempel fotosyntes och pollinering. 

5.2 Vad innebär det, enligt lärarna, att ha kunskaper om ekosystemtjänster i 

årskurs 4-6? 

Lärarna lyfter fram ett vidare perspektiv på natursyn snarare än att fokusera på enbart ekosystemtjänster. 

De specifika ekosystem som lärarna främst nämnde föll under kategorin kulturella tjänster. Fotosyntes och 

pollinering nämndes också.   

Trots att jag ställde frågan om specifikt ekosystemtjänster så höll lärarna fast vid det vidare perspektivet på 

natursyn och hållbar utveckling. Fokus ligger på vad vi bör göra för naturen, inte vad naturen gör för oss. 

När jag ställer frågan om vad elever bör kunna om ekosystemtjänster när de slutar sexan så svarar en lärare 

så här: 
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Man ska förstå… olika områden kan jag tycka. Vi tittar på det här kommentarmaterialet. Det är ju dels att man 

ska kunna olika begrepp och man ska känna till lite arter och man ska känna sig förtrogen med hur miljön ser ut. 

Sen så ska man ha förståelse för… vad jag har för nytta och hur jag påverkar miljön. Både och. Vad jag har för 

glädje av det. Och hur jag lever och hur det påverkar miljön och vår natur. (d) 

Läraren beskriver dels att eleverna behöver kunskaper om naturen, de ska känna till begrepp och arter och 

känna sig förtrogna med hur naturen ser ut, och dels en förståelse för vad vi har för nytta av miljön och 

hur vi påverkar den. Med andra ord beskrivs en helhetsbild av naturen och av förståelsen för hållbar ut-

veckling, där ekosystemtjänster bara är en del, som läraren ger uttryck för i orden ”vad jag har för nytta [av 

naturen].”  Allt läraren nämner är i enlighet med kursplanen i biologi (Skolverket, 2011a) men beskrivs inte 

i kommentarerna till begreppet ekosystemtjänster (Skolverket, 2011b). De andra lärarna nämner också 

människans påverkan på naturen, liksom kretsloppet. I intervju b nämner dock läraren människans bero-

ende av naturen, bredvid vår påverkan på naturen och vårt beroende av varandra. Även detta tyder på en 

helhetsbild.  

När lärarna får frågan om vad det innebär att ha kunskaper om ekosystemtjänster så nämner de ofta inne-

håll som faller under kulturella tjänster. Samtliga lärare anser att det är viktigt att eleverna får uppleva gläd-

jen med att vara ute i naturen. De uttrycker att det är en del av vår kultur och tradition att vistas i naturen, 

och menar att det är viktigt att eleverna får kännedom om allemansrätten och lär sig att sätta värde på den.  

Jag har ju matte ute, jag har engelska ute och… bara för att ja, andas frisk luft och ja, se att alla ämnen finns ute 

också. (a) 

Läraren visar på ett sätt att få eleverna att vistas mer i naturen, nämligen lektioner utomhus. Hon ser natu-

ren som en resurs där material till alla ämnen redan finns. Hon beskriver skolan som lyckligt lottad efter-

som närområdet är rikt på varierande naturområden. Det gör de andra lärarna också, läraren i intervju c 

beskriver hur hon berättar för eleverna om sina fritidsaktiviteter ute och uppmanar dem att ta med föräld-

rarna ut på picknick och promenader.  

Även på en skola i ett stadsområde har man hittat möjligheter till uteaktiviteter, och läraren menar att det 

är ännu viktigare att ta med eleverna ut i naturen just därför, de kommer kanske inte ut så mycket annars. 

Trafiken ses inte som ett problem, läraren beskriver att det finns gott om promenadstråk och på en 

halvtimma kommer hon långt. I lärarens berättelse framgår det att lärarna på skolan i största allmänhet 

verkar se möjligheter där andra skulle se problem. Ett bygge som tar en stor del av skolgården i anspråk 

har blivit utgångspunkten för ett temaarbete. Eleverna får följa bygget, de får göra modeller av hur det 

tekniska systemet som byggs fungerar och de har till och med komponerat en sång om bygget. Naturin-

tresset och engagemanget är gemensamt för samtliga intervjuade lärare, och det är säkerligen en anledning 

till att de lägger stor vikt på de kulturella tjänsterna. De vill förmedla sitt eget intresse till eleverna. 

Förutom de kulturella tjänsterna är fotosyntesen den tjänst som lärarna oftast nämner spontant. Det kan 

bero på att fotosyntesen berörs i en NTA-låda, men lärarna betonar också att eleverna behöver förstå var-
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för syre är viktigt och var det kommer ifrån. Även pollinering nämns. En lärare berättar hur det plötsligt 

blev uppenbart hur beroende vi är av pollinering när körsbärsskörden slog fel ett år.  

Inte ett enda [körsbär]. Då förstår man att det är inte klokt att vi är så beroende. Det som kan vara en fara är ju 

om inte alla förstår det, så att det inte går för långt, innan man gör något åt det. (b) 

När något inte fungerar blir det tydligt att vi är beroende, vilket vi kanske inte reflekterar över annars. Lä-

raren konstaterar att det inte är alla som förstår det, och att risken är att pengarna får styra när människor 

gör sina vardagliga val.  

Ett par lärare tar också upp naturlig rening av vatten och luft. Det framgår dock inte tydligt om de under-

visar om dessa som tjänster eller om deras undervisning fokuserar på hur processerna fungerar. Även pro-

duktion av stärkelse nämns, i samband med en NTA låda. Två av lärarna berättar dessutom att läkemedel 

från naturen har diskuterats i undervisningen. Båda lärarna har fångat upp intresset för medicinernas ur-

sprung från eleverna och diskuterat vidare kring temat. 

5.3 Hur anser lärarna att deras undervisning förändras för att tillgodose det 

nya begreppet ekosystemtjänster? 

Lärarna anser att de känner igen vad ekosystemtjänster står för och menar att de har jobbat med det tidi-

gare. Under intervjuerna framträder två sätt att hantera begreppet. Å ena sidan att infoga begreppet i un-

dervisningen och använda det som ett samlingsnamn för det man redan undervisar om, och å andra sidan 

att förändra och lägga till i undervisningen för att tillgodose det nya begreppet ekosystemtjänster och dess 

betydelse. 

I intervjuerna ger lärarna uttryck för att de tolkar begreppet ekosystemtjänster som ett nytt samlingsnamn 

på något de har jobbat med tidigare. När läraren i intervju b precis har läst igenom kommentarerna till 

kursplanen blir reflektionen följande: 

Ja… Fotosyntes och sådana tjänster, det har vi ju haft innan. Det är väl själva begreppet som är inte… Jo men så-

där med fotosyntes och allt som är runt omkring blir ju, har ju varit i kursplanen innan. (d) 

Lärarna verkar alltså tolka begreppet i den redan kända. Läraren i intervju c ger uttryck för en liknande 

tanke: 

Ja, men det som står där är ju sådant som man undervisar om. Så jag känner inte att det blir något extra eller vad 

man ska säga utan det är sådant som kommer in naturligt i undervisningen. (c)  

Det första lärarna fokuserar på i kommentarerna är alltså vilka fenomen man ska undervisa om. Dessa är 

tydligt uppräknande, och lärarna känner igen dem från sin egen undervisning. De uttrycker att begreppet 

ekosystemtjänster är välkommet som samlingsnamn, som gör det lättare att skapa en helhet. En lärare tol-

kar begreppet som att man måste lyfta fram sambanden i naturen tydligare, och samla ihop tjänsterna sna-

rare än att ”dutta i olika delar”. 
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När det gäller frågan om att förändra undervisningen på grund av det nya begreppet så urskiljs två olika 

sätt att resonera. Å ena sidan att väva in begreppet i den befintliga undervisningen och å andra sidan att 

förändra eller lägga till i undervisningen. Läraren i intervju b ger uttryck för det förstnämnda: 

Vi byter namn här på olika saker som betyder ungefär samma sak och det är man så van vid nu så att det tycker 

jag inte är något problem, så att man ser ju att det är ju syftet med det egentligen … Det vet vi ju att det är för att 

vi ska överleva. (b).  

Läraren behåller fokus på helheten, syftet med miljöundervisningen är att eleverna ska bli mer miljömed-

vetna och så småningom att vi ska finna en livsstil som är hållbar. Trots att nya begrepp tillförs så menar 

läraren att målet med undervisningen är detsamma som tidigare.  

E: Anser du att du kommer att förändra ditt sätt att undervisa, det här med att det kommer in ett nytt begrepp? 

R: Inte för att det kommer in ett nytt begrepp men däremot är det så att man lägger tonvikten mer på detta än 

vad man gjorde för några år sedan. Det går mer och mer mot miljötänket. (b) 

Ytterligare en lärare har denna inställning, och uttrycker att förändringarna kommer att göras i undervis-

ningen för att uppfylla målen i den nya kursplanen, och fokus ligger just på kursplanen som helhet, inte de 

enskilda begreppen.  

Det andra sättet att resonera ger läraren i intervju a uttryck för:  

Nämän ett sådant begrepp som säger så mycket tycker jag att barnen ska få… de vet ju redan att naturen ger oss 

mycket men det är ännu mer sådär att … kärlek mellan oss och naturen. (a) 

Läraren säger sedan att de inte kommer att ändra innehållet i undervisningen, däremot lägga till innehåll 

och trycka ytterligare på att naturen gör oss tjänster. Begreppet anses av lärarna vara tydligt och poängtera 

hur viktig naturen är. ”Ekosystemtjänster, det säger ju vad det är man pratar om. Sådant som gynnar. Eko-

systemtjänster som gynnar oss” (a) Ännu en lärare tänker sig att man måste lägga till ett perspektiv i un-

dervisningen, pollinering och fotosyntes har det visserligen undervisats om tidigare. Men att uttrycka att 

det är en tjänst från naturen blir något nytt att jobba med. Läraren menar att man måste poängtera dels att 

det är tjänster vi nyttjar men också att människorna måste skapa förutsättningar som är gynnsamma för att 

ekosystemtjänsterna ska finnas kvar. 

5.4 Hur upplever lärarna elevernas natursyn och tror de att begreppet ekosy-

stemtjänster förändrar den? 

Alla lärare beskriver eleverna som mer miljömedvetna idag än vad elever var för några år sedan. Föränd-

ringen tillskrivs både miljöundervisningen, media och sorteringen hemma. Som nämnts ovan så reagerar 

eleverna olika på vad de får höra om miljön. En lärare menade att eleverna uttrycker en oro för miljön, 

som lärarna måste bemöta, medan en annan lärare beskriver hur eleverna agerar för att göra något åt pro-

blemen. Elevernas intresse för att vistas i naturen varierar också, dels från elev till elev och dels från skola 
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till skola. Men alla lärare menar att det är viktigt att fånga upp och stärka intresset. En lärare berättar till 

exempel om hur eleverna som är med i scouterna får visa och berätta för sina kamrater om vad de har 

upplevt på fritiden. Ett par lärare menar att det är särskilt viktigt att jobba med elevernas natursyn om man 

har många elever med bakgrund i andra länder. De berättar att dessa elever ibland uppvisar osäkerhet eller 

till och med rädsla för naturen, vilket var befogat i den miljö de är vana vid. Därför jobbar man aktivt för 

att eleverna ska känna sig trygga i den svenska naturen och lära sig uppskatta den som en tillgång. 

På frågan om elevernas natursyn kommer att förändras på grund av det nya begreppet ekosystemtjänster 

så svarar alla att de tror det. Framför allt menar de att begreppet kommer att användas mer och att ordet 

tjänster kommer att bli ett vanligare sätt att uttrycka sig när man pratar om natur och miljö. De tror att 

eleverna kommer att få en tydligare känsla av vilken nytta vi har av naturen, inte bara: 

”för att vi ska gå ut i skogen för att det är fint utan att man går till botten med var råvarorna kommer ifrån och 

hur mycket vi utvinner ur naturen”(c).  

I intervju b berättar läraren hur begreppet ekosystemtjänster troligen kommer att föra in miljödiskussionen 

i fler ämnen, bland annat kemi och fysik, teknik och SO-ämnena. Eleverna kommer alltså att infoga aspek-

ter från fler ämnen i sin förståelse för miljöproblematiken. 
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6 Diskussion 

Diskussionen nedan delas in i metoddiskussion och resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Urvalet till den här studien blev varken så brett eller så slumpvis som jag hade tänkt mig. Eftersom jag var 

intresserad av lärare som jobbade med biologi i årskurs 4-6 så var de lärare jag till sist intervjuade relevanta 

för studien. De jobbade alla på olika skolor inom samma kommun men inom olika rektorsområden, och 

därför fanns det både likheter och olikheter i det de berättade. Varje skola har sina egna förutsättningar att 

ta hänsyn till. På grund av det snäva urvalet så finns ingen möjlighet till generalisering av resultaten. Där-

emot kan undersökningen ge några exempel på lärares sätt att resonera kring ekosystemtjänster.  

Vad gäller intervjustrukturen så anser jag att det var en fördel att låta intervjun anta en friare form än vad 

intervjuguiden antydde, därför att lärarna fick möjlighet att följa sina associationer och därför mindes mer. 

Om lärarna inte hade kunnat relatera till mina intervjufrågor så hade de förmodligen hittat färre saker att 

berätta under en mer strukturerad intervju. Detsamma gäller valet att låta lärarna läsa skolverkets defini-

tion av ekosystemtjänster innan intervjun.  

Att jag kände en av lärarna gjorde inte så stor skillnad som jag från början hade befarat. Alla lärare öppna-

de upp sig och berättade levande om hur de jobbade och hur de resonerade kring verksamheten. Detta 

berodde förmodligen på att lärarnas engagemang och intresse för ämnet överbryggde den klyfta som upp-

stod vid de tillfällen då vi inte kände varandra. Inte heller diktafonen verkade lägga några hinder i vägen 

för kommunikationen, ingen av lärarna uttryckte något obehag över att bli inspelade och de verkade inte 

ta hänsyn till att de blev inspelade när de valde sina ord. 

Pilotintervjun påverkade förmodligen de andra intervjuerna på ett positivt sätt, dels genom att jag fick 

möjlighet att fråga en lärare jag kände om vad hon ansåg om frågorna, dels för att jag kunde korrigera en 

del av mina misstag till kommande intervjuer.  

Det har varit min ambition att i resultatdelen sprida citaten mellan lärarna i så stor utsträckning som möj-

ligt. Detta visade sig dock vara svårt eftersom långt ifrån alla utsagor behåller sin mening då de tas ur sitt 

sammanhang. Valet stod mellan att å ena sidan använda fler citat från ett par lärare för att dessa citat i 

större utsträckning bär sin egen mening, och å andra sidan sprida citaten mellan lärarna och därmed infoga 

citat som är beroende av mina tolkningar och förklaringar för att bli meningsbärande. Båda alternativen 

riskerar att påverka trovärdigheten, jag har dock valt det förstnämnda alternativet eftersom det i större 

utsträckning ger läsaren möjlighet att bedöma citatens mening och relevans.  

Slutligen ett par ord om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det har varit min avsikt 

att informera lärarna om dessa principer och vad de innebär. Eftersom jag tog upp detta med lärarna in-

nan själva intervjun tog sin början finns det inte inspelat. Därför kan jag inte fullständigt garantera att jag 
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har pratat med alla lärare om detta och det är anledningen till att det inte står att lärarna har informerats 

om frivillighet och konfidentialitet under rubriken 4.3 Etik. 

6.2 Resultatdiskussion 

Min tolkning är att lärarna huvudsakligen arbetar utifrån kunskapsemfaserna i grupp två, alltså vardagsemfa-

sen och naturvetenskap, normer och beslut. Det är framför allt vardagsemfasen (Östman, 1992) som kommer till 

uttryck i lärarnas resonemang, syftet med miljöundervisningen är att kunskaperna ska hjälpa eleverna att 

förstå sin vardag och fatta aktiva beslut som påverkar deras liv positivt. Lärarna betonar att det är elever-

nas framtida liv det handlar om, man vill ge dem en så god förståelse som möjligt. Men även elevernas liv 

just nu vägs in, lärarna är medvetna om att eleverna upplever mycket utanför skolan som behöver diskute-

ras och förklaras. Också emfasen naturvetenskap, normer och beslut framträder tydligt i lärarnas synsätt. De är 

medvetna om att eleverna har egna uppfattningar om vad som är viktigt och att dessa måste vägas in i dis-

kussionerna. Även argument från andra vetenskapsdiscipliner övervägs. Lärarna beskriver att eleverna 

själva ofta tillför argument från andra ämnen, liksom från saker de hört hemma och sett på TV. Lärarna 

tar hänsyn till dessa argument och visar att de är viktiga.  

Att lärarna framför allt utgår från dessa två emfaser kan bero på att dessa genomsyrar läroplanen och 

kursplanen, där det står att eleverna ska lära sig att kritiskt värdera olika fakta, att själva ta ställning till olika 

påståenden och att aktivt delta i samhället och fatta beslut i sina liv (Skolverket, 2011a). Alla dessa mål 

kräver att eleverna gör kunskapen till sin egen och infogar den i vardagen, annars går den inte att använda. 

Alltså måste kunskaperna utgå från elevernas förförståelse och ligga nära dem. Läraren måste hela tiden 

ställa sig frågan vad eleverna ska använda kunskapen till och utforma undervisningen så att syftet blir be-

gripligt för eleverna och kunskapen användbar.  

Lärarna berättar om NTA-lådorna som ett fullständigt koncept. Deras utsagor tyder på att det finns ett 

uttalat syfte med lektionsinnehållet i lådorna. Eftersom inte kunskapsemfaser diskuterades med lärarna så 

går det inte att svara på om de själva upplever att det är så, men deras uttalanden tyder på att så kan vara 

fallet. Vad som går att uttyda ur intervjuerna är att lärarna inte uttryckligen reflekterar över varför man 

undervisar om ett kunskapsområde om undervisningen utgår från en NTA-låda. Det gör de däremot när 

de har planerat lektionerna själva. Detta kan dock bero på att lärarna lägger ner betydligt mer tid på dessa 

frågor när de själva planerar sin undervisning och därför har dessa ställningstaganden i färskt minne. Samt-

liga lärare var mycket engagerade inom ämnet biologi, i intervjuerna framgick det att de hade god kunskap 

och mycket erfarenhet. De beskrev hur de sovrade i NTA-lådornas material och anpassade lektionerna för 

sina klassers förutsättningar och behov. Om det i NTA-lådornas lärarhandledningar hade framträtt ett 

syfte med innehållet som tydligt skiljde sig från det i kursplanen är det troligt att lärarna hade reagerat på 

det och nämnt det i intervjuerna. Att de inte gjorde det tyder på att skillnaden inte är så stor som resultatet 

av analysen lät antyda. 
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Det är intressant att lärarna tolkar in begreppet ekosystemtjänster i det de redan känner till och jobbar 

med, nämligen hållbar utveckling. Som nämnts i bakgrunden så är ekosystemtjänster tydligt kopplat till 

hållbar utveckling, vilket även lyfts fram i kommentarerna till kursplanen i biologi (Skolverket, 2011b). 

Syftet med begreppet ekosystemtjänster är att förtydliga värdet av det vi får av naturen, att visa på vårt 

beroende av dessa tjänster och medvetandegöra vilka enorma förluster en utarmning innebär (TEEB, 

2010). Lärarna uttrycker dock inte detta på ett tydligt sätt när de diskuterar ekosystemtjänster, de tenderar 

snarare att tolka begreppet som ett nytt samlingsnamn för något de redan jobbar med. Enligt Sandell, et al. 

(2003) finns det en risk att detta sker när nya kursplaner introduceras om inte syftet med undervisningen 

och de kunskapstraditioner man arbetar inom klargörs tydligt. Att lärarna inte separerar begreppet ekosy-

stemtjänster från den natursyn och den undervisning de beskriver kan bero på att begreppet är nytt för 

dem. Det tangerar hållbar utveckling som lärarna är förtrogna med, men det tillför ändå något nytt. Kurs-

planerna innehåller dock många nyheter och lärarnas berättelser tyder på att de olika skolorna har kommit 

olika långt i implementeringen. I intervju d berättar läraren att kursplanen är bra, men att det kommer att 

ta tid att sätta sig in i den så grundligt att den sitter i ryggmärgen och genomsyrar praktiken. De andra lä-

rarna beskriver liknande upplevelser. De tycker att den har blivit tydligare, och de börjar känna sig bekvä-

ma med den. Men den är fortfarande ny, och de får ta en bit i taget snarare än att göra en helomvändning. 

Därför är det lätt hänt att tolka in nya begrepp i det redan kända, innan man har fått möjlighet att tänka 

igenom vad begreppet egentligen står för.  

De intervjuade lärarna är medvetna om naturens värde och jobbar med att förmedla detta till eleverna, 

framför allt genom att förklara att resurserna är begränsade, och belysa konkreta positiva egenskaper hos 

naturen, till exempel att den är vacker och trevlig att vistas i. Ekosystemtjänster skulle kunna tillföra ännu 

en infallsvinkel för att ytterligare belysa naturens värde, om lärarna tar till sig vad det nya begreppet har att 

erbjuda. Frågan är om det krävs en tydligare definition av begreppet ekosystemtjänster i kommentarerna 

till kursplanen eller om det räcker med att lärarna får mer tid till reflektion kring de kommentarer som 

finns nu. Det ena behöver naturligtvis inte utesluta det andra, eftertanke bör ägnas även åt de texter som 

är tydliga. Under intervjuernas gång resonerade lärarna kring begreppet och uttryckte till sist en mer kom-

plex förståelse än i intervjuernas inledningsskede. I kombination med att de inte har haft så lång tid på sig 

att reflektera kring begreppet kan detta ses som tecken på att lärarna kan tänkas fördjupa sin förståelse för 

vad begreppet kan tillföra undervisningen om de får mer tid på sig. Detta är dock enbart en spekulation 

som denna studie inte kan säga något om. För att ta reda på hur förståelsen för ekosystemtjänster befästs 

krävs ytterligare studier.  

Samtliga lärare beskriver tjänsterna som något vi nyttjar, har glädje av och använder. Att vi är beroende av 

tjänsterna nämns vid ett par tillfällen, men det verkar inte vara det lärarna i första hand tänker sig. Det kan 

bero på formuleringen i kursplanen. När det gäller själva begreppet ekosystemtjänster så verkar alla lärare 

efter lite eftertanke komma fram till att det är ett begrepp som bör användas i undervisningen. De menar 

att begreppet säger något om vad det handlar om.  
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Utifrån den här studien drar jag slutsatsen att tydligare kommentarer ändå skulle underlätta. Kommenta-

rerna ger tydliga exempel på några ekosystemtjänster, men exempel på vad som inte är ekosystemtjänster 

skulle lyfta förståelsen ytterligare. Ett sådant exempel är allemansrätten som visserligen har med de kultu-

rella tjänsterna att göra men inte är en ekosystemtjänst i sig. Ett annat förslag är att de två sista meningarna 

skrivs om. 

[…] Genom att beskriva naturens funktioner i termer av tjänster kan eleverna bli medvetna om att det ligger i vårt 

intresse att förvalta olika ekosystem. Begreppet har på så sätt tydliga kopplingar till frågor om hållbar utveckling. 

(Skolverket, 2011b, s. 20.21) 

Till skillnad från de officiella dokumenten, till exempel MA (2005) och TEEB (2010) betonar inte Skol-

verket vårt beroende av naturen. I nuläget är lärarna mer benägna att tala om hur vi gynnas av naturen sna-

rare än om vårt beroende, vilket troligen beror på deras tolkning av Skolverkets kommentarmaterial. Det 

bör också förtydligas hur begreppet har kopplingar till hållbar utveckling och vad det ska tillföra. Därför 

bör dess tvärvetenskapliga bredd poängteras, bland annat genom att dess etiska, ekonomiska och sam-

hällsvetenskapliga fokus lyfts fram. I nuläget är ekosystemtjänster enbart kopplat till biologi i kursplanen, 

vilket till stor del vingklipper begreppets användbarhet. 

Elevernas natursyn diskuterades mycket i intervjuerna, och lärarna uttryckte att en förändring har skett 

under de senaste åren. Elevernas medvetenhet för miljöfrågor ökar och även yngre elever blir mer med-

vetna om händelser i världen. Lärarna tillskriver media denna förändring, men också miljöundervisningen i 

skolan har bidragit. Om begreppet ekosystemtjänster kommer att påverka elevernas natursyn har lärarna 

svårt att svara på, det beror framför allt på hur lärarna väljer att infoga begreppet i sin undervisning. Om 

begreppet förs in enbart som samlingsnamn för det man redan jobbar med sker förmodligen ingen för-

ändring utöver att eleverna lär sig att kalla fotosyntes, pollinering och liknande fenomen för ekosystem-

tjänster. Om begreppet däremot förs in som ett nytt perspektiv med ämnesövergripande infallsvinklar, kan 

det bidra till att eleverna får en mer komplex förståelse för miljöproblemen och inser att lösningen inte 

enbart ligger inom naturvetenskapen. De intervjuade lärarna tror dock att eleverna kommer att få en för-

djupad förståelse när begreppet börjar användas, framför allt att de tydligare ser hur mycket naturen ger 

oss. 

6.3 Slutord och förslag till vidare forskning 

Den här studien har gjort det möjligt att ta del av fyra lärares beskrivningar av biologiämnet och miljöun-

dervisningen, deras åsikter om delar av den nya kursplanen och deras sätt att resonera kring ett nytt be-

grepp. Detta har besvarat mina forskningsfrågor men ger också upphov till nya frågor. Därför har jag nu 

två förslag på vidare forskning. Det första förslaget rör hur NTA-lådorna inverkar på lärarnas val av kun-

skapsemfas, vilka emfaser kan uttydas i de lärarhandledningar som följer med lådorna och hur reflekterar 

lärarna kring dem? Det andra förslaget är en ny studie om hur lärare uppfattar ekosystemtjänster om några 

år. När jag har lyssnat på lärarna har jag hela tiden tagit hänsyn till att de bara har känt till begreppet en 
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begränsad tid och inte haft tid att reflektera. För att dra några slutsatser om var förståelsen för begreppet 

kommer att landa och vilken effekt det kommer att få i undervisningen och för elevernas förståelse krävs 

en ny studie då lärarna har haft gott om tid till att reflektera över begreppet och göra det till sitt eget. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Vilken årskurs jobbar du i just nu? Hur länge har du jobbat som lärare? Är du utbildad i biologi? 

1. Brukar du undervisa om hur människan drar fördel av naturen? 

- På vilket sätt? 

- Vilka? 

- Har du undervisat om tillhandahållande ekosystemtjänster, så som grödor och me-

diciner? 

- Har du undervisat om understödjande ekosystemtjänster, så som syreproduktion och 

produktion av biomassa? 

- Har du undervisat om den kulturella aspekten av ekosystemtjänster, så som fritids-

aktiviteter, rekreation och estetiska upplevelser? 

- Har du undervisat om reglerande ekosystemtjänster, så som skadedjursbekämpning 

och vattenrening? 

2. Vad tycker du att det innebär att ha kunskaper om ekosystemtjänster för elever i årskurs 

4-6?  

- Vad ska eleven kunna? 

- Hur kan man ta reda på om en elev har tillägnat sig kunskaper om ekosystem-

tjänster? 

3. Hur motiverar du att det är viktigt att eleverna får kännedom om det här? 

4. Hur tycker du att det känns att det dyker upp ett nytt begrepp att förhålla sig till? 

- Känns det svårt? 

- Känns det relevant och nödvändigt? 

- Känner du att du har haft möjlighet att sätta dig in i nya begrepp i kursplanens 

centrala innehåll, med tanke på hur mycket som är nytt? 

5. Tycker du att skolverkets förklaring av vad ekosystemtjänster innebär är tillräckligt tydli-

ga? 

- Berätta mer. 

6. Anser du att kursplanens nya begrepp ekosystemtjänster kommer att förändra din under-

visning om t ex pollinering? 

- På vilket sätt? 

- Förändrar det ditt sätt att se på t ex skadedjursbekämpning, vattenrening och re-

kreation? 

7. Kommer eleverna att få en annan syn på naturen om man förändrar undervisningsinne-

hållet? 

- Hur då? 

8. Tycker att du att begreppet ekosystemtjänster i kursplanen ger en fingervisning om hur vi 

(lärare och elever och därmed samhället i stort) bör se på naturen?  

- Hur tolkar du det? 

  

 


