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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning det svens-

ka obligatoriska skolväsendet bygger på, och i förlängningen reproducerar, vad man utifrån 

ekofilosofisk analys kan identifiera som en ”ekologiskt ohållbar verklighetsuppfattning” –

vilket i första hand innebär en närvaro av ideologier som antropocentrism, individualism, et-

nocentrism samt rationalism. Den centrala problemställningen syftar därmed till att undersöka 

i vilken grad dessa ideologier är implicit och/eller explicit närvarande i a) grundskolans lag-

stadgade värdegrund (som den uttrycks i läroplanen Lpo 94) samt i b) grundskolans läromedel 

i ämnet biologi. För att analysera dessa auktoritativa texter använder undersökningen sig av 

Faircloughs metod för kritisk diskursanalys (CDA). Resultatet av analysen anses ge stöd för 

tolkningen att a) grundskolans värdegrund, som den formuleras diskursivt i läroplanen Lpo 

94, i hög grad genomsyras av en individualistisk ideologi; och i mindre grad även ger uttryck 

för rationalism och etnocentrism; samt b) att den miljöetik som läromedlen i biologi ger ut-

tryck för huvudsakligen domineras av en antropocentrisk världsbild.  

 

 

Nyckelord:  Ideologi, diskursanalys, miljöetik, läroplan, läromedel.
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Abstract 

The purpose of this investigation is to examine the extent to which Swedish compulsory 

school tends to rely upon, and to further reinforce, ideologies that from a theoretical platform 

of deep ecology can be identified as “ecologically unsustainable conceptions of reality”. 

Mainly, this will purport to an examination of the (explicit as well as implicit) prevalence of 

anthropocenthrism, individualism, ethnocenthrism and rationalism in a) the Swedish National 

Curriculum; and in b) biology text books. Methodologically, the study makes use of Fair-

clough´s approach to, and method for, critical discourse analysis (CDA). The main results are 

that the National Curriculum indeed expresses a high level of individualism, as well as (al-

though to a lesser extent) traces of rationalism and ethnocenthrism. Also, the environmental 

ethics that are supported in biology text books are interpreted to be heavily influenced by an 

anthropocentric world view. 

 

 

Key words:  Ideology, Discourse analysis, Environmental ethics, Curriculum, Text books.
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Touch lightly nature´s sweet guitar 

Unless thou know´st the tune, 

Or every bird will point at thee 

That wert a bard too soon. 

 

 - Emily Dickinson 
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Inledning 

Om denna dag är en typisk dag på planeten Jorden, skriver David Orr (2004), kommer vi 

under dagens lopp att förlora ca 4000 kvadratmeter regnskog; den biologiska mångfalden 

kommer att ha reducerats med 40 - 250 arter; och 15 miljoner ton koldioxid kommer att ha 

tillförts till Jordens atmosfär. Enligt FN:s klimatpanel IPCC (ett världsomspännande nätverk 

av ca 2500 forskare) har koncentrationen av koldioxid i atmosfären ökat med 31% sedan 

1750, och den koldioxidhalt som idag är ett faktum ”has not been exceeded during the past 

420,000 years and likely not during the past 20 million years” (Houghton et al, 2001, s.7)1. 

Effekten av växthusgaserna kan redan skönjas: jordens medeltemperatur har de senaste 100 

åren stigit med 0,4 - 0,8 grader, vilket anses vara en mycket trolig orsak till den höjning av 

havsvattennivåerna som redan observerats. Bedömningen görs också, att dessa förändringar 

sannolikt är av antropogenisk art, dvs. skapade av människan: ”There is new and stronger 

evidence that most of the warming observed over the last 50 years is attributable to human 

activities.” (s.10). Med denna utveckling är en omfattande global uppvärmning med ytterliga-

re klimatförändringar som torka, extrema väderförhållanden och översvämningar som följd - 

innebärande ytterligare reducering av den biologiska mångfalden - enligt IPCC ett mycket 

troligt framtida scenario. 

Det är nog få av oss som överraskas av att kurvorna över växthusgasernas koncentrations-

nivåer för de senaste århundradena stiger brantare ju längre in i den vetenskapliga revolutio-

nens tidevarv vi kommer – det antropogena bidraget till denna devolution i stor skala utgörs 

huvudsakligen av förbränning av fossila bränslen och övrig biomassa. Ämnat att överraska 

kan däremot skärskådandet av våra egna reaktioner på miljörapporterna vara: ser vi dem som 

oönskade men ofrånkomliga biverkningar, riskfaktorer som automatiskt eskorterar inträdet i 

ett teknologiserat samhälle, eller tyder de faktiskt på att människans sätt att leva i och ta hand 

om sitt eget habitat hamnat i en kollektiv återvändsgränd? Om vi lutar åt det första alternati-

vet, faller det naturligt att sätta sitt hopp till naturvetenskapens och teknologins möjligheter att 

minimera de skadliga biverkningar och risker som är en följd av deras eget bruk. Om vi där-

emot ser spåren av ekodöd i de värderingar, attityder och förgivettaganden som genomsyrar 

människans livsvärld – då är miljöproblematiken också en angelägenhet för samhällsveten-

skapen; för filosofin, sociologin och psykologin – liksom för den vetenskap, som uppdragit åt 

sig att studera just de processer genom vilka människan sinsemellan kommunicerar, assimile-

rar och konstruerar sin verklighetsförståelse: pedagogiken.  
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 Problembakgrund: djupekologisk och ekofilosofisk analys 

Inom den s.k. ekofilosofin, med förgrundsgestalter som bl.a. den norske filosofen Arne Na-

ess, betonas ofta att roten till miljöproblemen djupast sett måste sökas på en ontologisk och 

epistemologisk nivå (Svennbeck, 2003). Ett uttryck för denna ”djupekologiska” hållning ger 

också Merchant (1989) uttryck för i The Death of Nature, sin redogörelse för (och uppgörelse 

med) de filosofiska grundantaganden som på ett naturligt sätt ledsagade den vetenskapliga 

revolution som ägde rum i Europa med början på 1500-talet. Merchant hävdar, att den objek-

tivistiska och rationalistiska vetenskapliga metod som formulerades av förgrundsgestalter som 

René Descartes och Francis Bacon, förutsatte en hittills aldrig skådad omdaning av männi-

skors kollektiva världsbild: istället för att som tidigare se naturen som organisk, levande och 

besjälad (vilket skulle vara oförenligt med ett extensivt utnyttjande av naturresurser) kom 

maskinen att alltmera ersätta organismen som metafor för naturen. Och i hjärtat av det moder-

na projektet verkade (och verkar fortfarande i hög grad) just de filosofiska strömningar som i 

cartesisk anda ser subjektet som avskilt från objektet; kunskap som fri från värderingar; tanke 

som separat från känsla; och människan som avskild från, och herre över, naturen (Merchant, 

1989). Här, menar man inom ekofilosofin och djupekologin, måste man söka rötterna till 

människans övertrasserande av sitt ”kosmiska konto”. 

Utifrån antagandet att människans världsbild, hennes värderingar och grundläggande filo-

sofiska antaganden är avgörande för hennes sätt att dels förhålla sig till och konstruera sitt 

samhälle, dels verka i och utnyttja sin naturliga omgivning, blir det uppenbart att den institu-

tion i samhället vars uppgift det är att föra det gemensamma kulturarvet vidare – skolan – har 

en viss roll att spela i sammanhanget. I Education, Cultural Myths and the Ecological Crisis 

hävdar Bowers (1993) att det inför prospektet av ökande diskrepans mellan människans lev-

nadssätt och ekologisk bärkraft, är en av skolans allra viktigaste uppgifter att stimulera kom-

mande generationer till ekologisk medvetenhet och kritisk reflektion av de egna kulturmönst-

ren. Men istället, menar Bowers, tenderar de djupt liggande ideologier – föreställningar om 

verkligheten – som härstammar från den vetenskapliga revolutionens teoribygge att på ett 

tämligen oreflekterat sätt inympas i läroplaner, läromedel och undervisning – utan att verkligt 

tillfälle ges till ifrågasättande. Några av de ideologier som riskerar att perpetueras från genera-

tion till generation, och som i förlängningen bidrar till vad man skulle kunna kalla ”en ekolo-

giskt ohållbar verklighetsuppfattning”, är (fritt utifrån Bowers): 

Individualism. ”Cogito ergo sum”, hävdade Descartes år 1637, och idén om människan 

som det tänkande, autonoma subjektet avskilt från världen är i stor utsträckning ännu del av 
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det västerländska kulturarvet. Men denna syn, hävdar Bowers, maskerar det faktum att jag-

medvetandet i hög grad är påverkat just av de sociala faktorer och ramverk av verklighetskon-

struktion som ”nedärvts” från tidigare generationer. Detta kan sägas bidra till en falsk jagets 

autonomi genom att ”thinking of self at the same time as both self-directing and the center of 

an autonomous rational and moral authority, undermines the sense of being interdependent 

with the larger social and biotic community” (s. 27).  

Rationalism. Det positivistiskt-vetenskapliga paradigmet har inneburit en syn på kunskap 

som neutral, värdefri och universell. Men i detta epistemologiska ideal om kontextoberoende 

kunskap finns, enligt Bowers och andra ekofilosofer (Se t.ex. Naess [1976] och Moberg 

[2003] ) en inbyggd fara: den naturvetenskapliga kunskapen frikopplas från etiska ställnings-

taganden, och antas nästan av egen inneboende kraft kunna ”bära sig själv” mot allt högre 

höjder av abstrakt vetande. Den enda auktoritet som accepteras inom detta ramverk är den 

rationella individens, Homo oeconomicus´, förmåga att logiskt argumentera för eller emot en 

given teori: att på en idéernas fria marknad torgföra sin kunskapsprodukt inför en annan 

”människa, som befriats från fördomar, vidskepelse, och hindrande traditioner, kort sagt en 

upplyst eller ordinärt klartänkt människa” (Liedman, 1998, s. 107). En syn på kunskap som, 

bland annat, måste stimulera till kraftigt konkurrenstänkande (Bowers, 1993).  

Antropocentrism. Människan ses inom ramen för västerländsk högteknologisk kultur som 

alltings självklara mått, skapelsens krona med rättighet att förvalta naturen efter eget gott-

finnande (Merchant, 1989). Reflektion kring detta förgivettagande kan (och bör, argumenterar 

Bowers) t.ex. göras genom att problematisera den ”självklara” rättigheten människor har att 

kortsiktigt maximera sina ekonomiska tillväxtkurvor, i synnerhet när detta belastar jordens 

ekosystem till en punkt där den nuvarande, för att inte tala om den avlägset framtida, bärighe-

ten allvarligt riskeras. 

Etnocentrism. Genom att ensidigt utgå från det egna kulturarvet, t.ex. i undervisningssam-

manhang, undviker vi risken (möjligheten!) att spegla vår egen kultur med dess tillkortakom-

manden i andra, kanske ur ett teknologiskt perspektiv ”primitivare” men mera ekologiskt an-

passningsbara – och därmed att se vår egen kultur problematiserad och som betingad. När 

sådana jämförelser kommer till stånd inom t.ex. pedagogisk forskning, menar Delamont 

(2002), har man dessutom ofta fokuserat på ”a ’disadvantaged’, under-achieving group to 

show how they ’fail’ in school because they have a culture of their own which is contradictory 

to that of the school” (s. 53) – ett angreppssätt som aldrig kan ge dessa kulturer status av lik-

värdighet (i sin olikhet) med den västerländska, med sina egna kriterier för framgång. 
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Syfte 

En central utgångspunkt för denna studie är att människans sätt att beskriva och relatera till 

sin naturliga omgivning i hög grad konstituerar hennes agerande och nyttjande av densamma 

– eller annorlunda uttryckt, att de allt vanligare rapporterna om klimatförändringar ytterst kan 

spåras till de tankar människan gör sig om natur, miljö, och samhälle. Men genom vilka pro-

cesser assimilerar vi då olika sätt att tänka och förhålla oss till naturen? Vår barndom, vår 

familj och våra vänner spelar naturligtvis en stor roll; om vi är uppväxta i storstadsmiljö eller 

på landsbygden likaså. Det finns också anledning att tro, att skolan i hög grad påverkar vårt 

tänkande och vår verklighetsuppfattning – egentligen ett trivialt antagande eftersom att påstå 

motsatsen skulle vara att frånerkänna grundskolan förmåga att uppnå sitt mål ”att ge eleverna 

de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i sam-

hällslivet” (Skollagen 1985:1100, 4 kap., 1 §).  

Det övergripande syftet med denna studie är därför att undersöka i vilken utsträckning det 

obligatoriska skolväsendet bygger på, och i förlängningen reproducerar, vad man utifrån 

ekofilosofisk analys kan identifiera som en ”ekologiskt ohållbar verklighetsuppfattning” – 

vilket i praktiken kommer innebära en avsikt att ta mått på närvaron av ideologiska grundan-

taganden om människa, natur och samhälle. För att söka nå detta syfte kommer uppmärk-

samhet kommer att riktas på två nivåer: 

• Den övergripande politiska målsättningen för det obligatoriska skolväsendet som 

kommer till uttryck i lagstadgade styrdokument. Då grundskolan i Sverige regleras 

centralt av dessa läroplaner, kan man förutsätta att den värdegrund som däri ges offi-

ciellt uttryck för har omfattande inflytande på utformandet av skolans verksamhet. 

• Den mera specifika nivå som utgörs av skolans läromedel i ämnet biologi, och som 

genom att vara en del av elevens konkreta undervisnings- och informationsmaterial 

kan förutsättas ha potential att påverka elevens sätt att strukturera sin omvärldsförstå-

else.  
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Teoretiska utgångspunkter 

”Den språkliga vändningen” 

Den senare delen av 1900-talet innebar ett betydligt ökat intresse för språkets betydelse i 

beaktandet av klassiska filosofiska frågor om verklighetens och kunskapens natur. Genom 

filosofer som Wittgenstein (50- och 60-tal) och senare Rorty (70-tal) hamnade fokus alltmer 

på språkets verklighetskonstruerande karaktär: bilden av den moderna vetenskapens fristående 

subjekt, observerande en objektiv verklighet (och beskrivande denna med ett lika objektivt, 

neutralt språk) började i den postmoderna tidsåldern falla samman (Kvale, 1997; 

Lund/Sundberg, 2004; Liedman, 1998). Men denna ”uppgörelse med ett rationalistiskt sätt att 

se på relationen mellan språk och verklighet” (Börjesson, 2003, s. 69) som man brukar 

benämna den språkliga vändningen fick också avgörande verkningar på samhällsvetenska-

perna och dess frågeställningar om individen och samhället (Kristensson-Uggla, 2002; 

Lund/Sundberg, 2004). Effekten av denna minskade tilltro till den absoluta verkligheten blev 

nämligen ett motsvarande uppsving för konstruktivismen: vetenskapen och språket sågs inte 

längre som enkelt beskrivande verkligheten, utan som aktiva medkonstruktörer och medska-

pare av densamma. Språkliga praktiker kodar alltid en kulturs sätt att förstå och strukturera 

sin verklighet – utgör diskurser om denna – vilket gör att en författare aldrig kan uttrycka sig 

neutralt eller oberoende av det språkliga mediet. På samma sätt är en läsare medkonstruktör 

av en text; hon måste alltid kreativt bygga på en ”gemensam meningsgrund” (Börjesson, s. 

70) i tolkandet av textens mening. 

I kölvattnet av denna lingvistiska vändning, har en flora av teorier och metoder för studiet 

av samspel mellan språk, diskurser och samhälle växt fram, som kan samlas under paraply-

termen diskursanalys (Lund/Sundberg, 2004). Gemensamma drag för många av dessa teorier 

är (förutom grunden i konstruktivistisk filosofi) den socialkonstruktivistiska hållningen att 

våra världsbilder och identiteter är kontingenta, dvs. kulturellt, socialt och historiskt betinga-

de; att dessa världsbilder påverkar våra sociala handlingar; samt en misstro till den ”gängse 

västliga uppfattningen om subjektet som en autonom och suverän enhet” (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 21). Diskursanalys innebär då, menar Börjesson (2003) - eftersom diskur-

ser är de ”talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kultu-

rellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, ’gott’” (s. 21) - rent allmänt ”att fundera över det som 

sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas” (s. 21).  
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Det diskursanalytiska fältet, som i sig kännetecknas av tvärvetenskaplighet, bjuder emeller-

tid på ett antal olika metodologiskt och filosofiskt skilda varianter. Bl.a. finns varianter på var 

i skalan mellan realism och konstruktivism man befinner sig: är all ”verklighet” diskursivt 

konstruerad, eller finns sociala praktiker som inte är diskursiva till sin natur? Nära realismens 

pol befinner vi oss återigen vid det positiviska paradigmets objektivistiska kunskap; ett grann-

skap i vilket diskurser inte anses ha någon bäring alls på verklighetskonstruktionen och man 

naturligt nog inte återfinner många diskursanalytiska teorier - däremot strukturalistiska teorier 

som Marx´ historiematerialism, där ekonomiska förhållanden helt konstituerar det sociala 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vid konstruktivismens yttersta, å andra sidan, är verk-

ligheten helt bestämd av vårt sätt att förhålla oss till den; här kan man t.ex. hitta Laclau & 

Mouffes s.k. diskursteori, för vilka ”diskursen är fullständigt konstituerande för vår värld” 

(ibid., s. 26). Laclau & Mouffe har i sitt teoribygge tagit till sig Foucaults hållning: här ”ska-

pas sanning, subjekt och relationer mellan subjekten diskursivt, och det finns ingen möjlighet 

att komma bakom diskursen till en ’sannare’ sanning” (ibid., s. 24).  

En sådan sträng konstruktivism försvaras bl.a. av Börjesson (2003) utifrån svårigheten att 

exakt definiera vad som skulle vara självtillräckligt i sin verklighet, och omöjligt att ge någon 

annan mening: vi bör se varje fenomen som ”’dött’, innan det hamnat, eller snarare placerats 

inom en diskurs och därmed ett meningssammanhang” (s. 56). Andra, som Kristensson-Uggla 

(2002), menar att  

… samtidigt har denna vändning mot språket skapat problem. En ensidig fokusering på språket 

och dess rent interna relationer har resulterat i en ständigt återkommande tendens att utveckla en 

lingvistisk idealism, en textualism som klipper av varje relation till den yttre verkligheten. När 

språkets anonyma och abstrakta systemkaraktär görs till hela verkligheten, då bortabstraheras 

också kroppen, tiden och rummet ur verkligheten; kvar blir en idealistisk textualism som är svår 

att försvara. (s. 355) 

Denna kritik är i hög grad relevant för en undersökning vars centrala utgångspunkt är att 

människans sätt att diskursivt beskriva sin verklighet i allt högre grad kommit att disharmoni-

era med grundpremisserna för en ekologisk hållbarhet. Inom ett teoretiskt ramverk som tar 

avstamp i denna problematik kan det därför vara angeläget att undvika ett alltför konstrukti-

vistiskt synsätt – samt att ta hänsyn till att den ekologiska balans vilken människan som bio-

logisk varelse ingår i, och som av allt att är döma är ett resultat av biologiska interaktioner 

och processer som föregår hennes födelse med hundratals miljoner år, möjligen utgör ett me-

ningssammanhang som är relativt oberoende av människans diskursiva konstruktioner.  
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En strukturalistisk/poststrukturalistisk hållning som å andra sidan hävdar att den fysiska 

världen endast får ”betydelse genom diskurs” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15) 

framstår i detta ekologiska motljus som något antropocentrisk i sitt förutsättande av ett 

mänskligt subjekt – en mindre lämpad utgångspunkt då antropocentrism per se kan betraktas 

som problematiskt ur ett ekofilosofiskt perspektiv (Merchant, 1989). Vad är det då, närmare 

bestämt, som bildar den kunskapsteoretiska utgångspunkten för denna studie – och hur kan 

denna relateras till miljöproblematiken?  

Tolkning och verklighet 

För 1700-talsfilosofen Immanuel Kant hade kunskapen två källor: sinnesintryck från värl-

den ”utanför”, samt tankeprocesser från världen ”innanför”. Om världen utanför, ”tinget i 

sig”, världen som den skulle te sig utan ett betraktande subjekt – kan vi aldrig uttala oss om 

(Kant, 1781/2004). Denna Kants centrala tanke, menar Kristensson-Uggla (2002), ”sätter en 

gräns för vår kunskap om verkligheten, den innebär nämligen att språket aldrig kan bli iden-

tiskt med verkligheten” (s. 357). Om så är fallet, att den verklighet vi människor har att röra 

oss i, relatera till och påverka, ofrånkomligen uppkommer som en mix mellan det objektiva 

och det subjektiva – då är ingen kunskap om verkligheten en objektiv representation; men inte 

heller är vi fria att låta våra subjektiva verklighetskonstruktioner gälla som hela verkligheten. 

Människans lott är då att inte heller kunna lyfta sig ur sitt eget sammanhang till den ”utsikt 

från ingenstans” (Nagel, 1993), där vi kan konstatera om vår bild av verkligheten är ”objektivt 

sann” – för alla praktiska skäl, hursomhelst, är vår upplevelse av verkligheten vår verklighet – 

och denna verklighet är vi medkonstruktörer till. Därmed är Kants kunskapsfilosofi, hävdar 

Kristensson-Uggla, relevant för en postmodern hermeneutisk filosofi: vad den implicerar, 

nämligen, är tolkningens ständiga närvaro och nödvändighet. Denna tolkning placerar sig 

… bortom den statiska motsättningen mellan två orimliga alternativ: å ena sidan anti-realismens 

och nominalismens (idealistiska) föreställningar om verkligheten som något vi skapar inifrån 

oss själva; å andra sidan realismens övertygelse om en given (empirisk) verklighet tillgänglig 

”utanför” subjektet. Verklighetskonstruktioner är förmedlade storheter och som sådana varken 

helt fria eller fullständigt determinerade, snarare är de ”bundna”. (ibid., s. 352) 

Varje text, menar Kristensson-Uggla, är ofullständig: den sätter tonen och anger ramarna 

för sin egen tolkning, men texten blir inte fullbordad förrän läsaren andas in mening och sam-

manhang i den utifrån sina egna unika förutsättningar och sin egen förförståelse.  
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Även om vi som läsare har ett stort tolkningsutrymme när vi skapar mening i den dikt av 

1800-talspoeten Emily Dickinson som citerades i uppsatsens inledning, är det uppenbart att 

dikten genom kraften av sin egen existens pekar i en viss riktning: tolkningsutrymmet är inte 

obegränsat. På samma sätt kan man utifrån en hermeneutisk tolkningsfilosofi hävda att verk-

lighetskonstruktioner alltid är beroende av vissa ramfaktorer - de kan inte uppstå i ett kontex-

tuellt och diskursivt tomrum. Vi människor föds, av allt att döma, in i ett materiellt samman-

hang där vi som fysiska enheter är interaktivt beroende av vissa externa faktorer och livsbe-

tingelser; men vi föds också in i ”en värld som redan är tilldelad mening” (ibid., s. 360), där 

dessa externa (och, för all del, interna) faktorer redan tolkats – må det vara ur ett biologiskt-

vetenskapligt perspektiv, eller ur ett religiöst-mytiskt. Och för att överhuvud taget vara möjlig 

att förstå, måste varje omtolkning av verkligheten i viss mån relatera till de diskurser om verk-

ligheten som mänskligheten hittills begagnat sig av.  

Vad innebär det då, från ett hermeneutiskt perspektiv, att påstå att människans verklighets-

konstruktioner disharmonierar med en ekologisk verklighet? För det första, så betyder det inte 

att en biologiskt-vetenskaplig eller en djupekologisk diskurs representerar en objektivt sann 

verklighet, den enda korrekta tolkningen av människans livsbetingelser. Vad det innebär, är 

att man kan hävda att vissa tolkningar av människans livsbetingelser i högre grad än andra 

tillåter eller uppmuntrar handlingar som återverkar destruktivt på dessa livsbetingelser – samt 

att tecknen på denna återverkan faktiskt är mätbara med metoder som utarbetats i enlighet 

med de ifrågasatta verklighetstolkningarna.  

Sammanfattningsvis ställer sig då denna undersökning i behov av en teori och en metod, 

som öppnar för en dialektik mellan diskurs och verklighet – men som likväl undviker den 

konstruktivistiska ytterlighet som innebär att verkligheten endast existerar som ett resultat av 

människors göranden och låtanden. En sådan teori och en sådan metod verkar kritisk diskurs-

analys, som den formulerats av språkvetaren Norman Fairclough, vara. 

Kritisk diskursanalys 

Diskurser, menar Fairclough (1992, s. 3), ”do not just reflect or represent social entities 

and relations, they construct or ’constitute’ them”. Detta är ett grundantagande han delar med 

alla diskursanalytiker; inte minst Foucault, vars teorier han också inkorporerat i sin Critical 

discourse analysis (CDA). Men som tidigare antytt vänder sig Fairclough mot ett alltför struk-

turalistiskt approach (vilket ibland kännetecknar Foucault) då detta fråntar individen alltför 
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mycket autonomi: ”Foucault´s insistance upon the subject as an effect of discursive forma-

tions has a heavily structuralist flavour which excludes active social agency in any meaning-

ful sense” (1992, s. 45). Vad som istället genomsyrar kritisk diskursanalys är det dialektiska 

förhållandet mellan språk, individ och samhälle: subjektet formas diskursivt, men är också 

kapabelt att inverka omstrukturerande och omformande på samhälleliga strukturer. Det finns 

enligt Fairclough (1989) - vilket också sätter stopp för en alltför bredbent konstruktivism - 

samhälleliga faktorer som inte är av diskursiv natur: även om ”all linguistic phenomena are 

social, not all social phenomena are linguistic” (s. 23). 

Men vad innebär då själva begreppet diskurs? Och hur skiljer vi mellan text och diskurs? 

Diskurser har alltid en social aspekt, de är språkliga aspekter av social praktik (Fairclough, 

1989), och upprätthåller därför ”ett visst legitimt sätt att tala, skriva och agera i olika samhäl-

leliga praktiker” (Lund/Sundberg, 2004, s. 21). En text är en produkt, medan en diskurs avses 

som den process som det innebär att beskriva och språkligt förhålla sig till ett givet fenomen, 

och som under vissa omständigheter manifesteras som en skriven eller muntlig text. Denna 

process exemplifieras på ett bra sätt av Lieblich et al (1998), som betraktar livsberättelser 

framkomna ur t.ex. kvalitativa intervjuer, som textuella instanser av respondentens självdia-

logiska, alltid pågående och föränderliga Diskurs Om Sig Själv: 

When a particular story is recorded and transcribed, we get a “text” that is like a single, frozen, 

still photograph of the dynamically changing identity. We read the story as a text, and interpret 

it as a static product, as if it reflects the “inner”, existing identity, which is, in fact, constantly in 

flux (s. 8). 

Därför vill också Fairclough låta diskursbegreppet omfatta de processer där texter produce-

ras, distribueras, och konsumeras (tolkas) av mottagaren. Själva texten blir då ett led mellan 

produktion och konsumtion, och ingen av dessa processer skulle vara möjlig utan vad Fairc-

lough kallar ”member´s resources”: den fond av gemensamma kulturella värderingar och kun-

skaper, invanda sätt att förstå samhälle och natur, implicita som explicita, som är oumbärlig 

då en text ska ges mening och sammanhang. Dessa är kognitiva, 

... in the sense that they are in people´s heads, but they are social in the sense that they have so-

cial origins – they are socially generated, and their nature is dependent on the social relations 

and struggles out of which they were generated (1989, s. 24). 

Vilket för oss till den tredje aspekten av begreppet diskurs: de sociala sammanhang i vilka 

människor tillgodogör sig och assimilerar dessa gemensamma kulturella värderingar. Vad 

som är viktigt, menar Fairclough (vilket till stor del utgör det ”kritiska” elementet i hans 
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diskursanalys) är att dessa ”member´s resources” (hädanefter ”MR”) inte är naturligt givna, 

utan är ett resultat av en lång historia kulturspecifika, samhälleliga och inte minst politiska 

angelägenheter och stridigheter. Denna politisk-kritiska aspekt av CDA bygger till stor del på 

modern marxistisk analys; Althussers diskussion kring begreppet ideologi har en central ställ-

ning, liksom Gramscis begrepp hegemoni. En belysning av dessa begrepp kan därför vara på 

sin plats; då en sådan förutsätter bekantskap med ett annat centralt begrepp inom kritisk 

diskursanalys – diskursordning – inleds diskussionen med att klargöra detta begrepp något. 

Diskursordning, ideologi och hegemoni 

För att beteckna totaliteten av de diskursiva praktiker som finns att tillgå inom en given 

domän – med andra ord, ”summan” av allt det som är möjligt att säga, uttrycka eller kommu-

nicera i ett givet socialt sammanhang – använder CDA begreppet diskursordning. Diskurs-

ordningar kan vara mer eller mindre övergripande, som skolans, rättsväsendets eller t.o.m. 

samhällets diskursordning i stort, och innebär alltid ett slags konsensus om vad de för sam-

manhanget relevanta språkliga begreppen kan tänkas beteckna: ord som syror och baser för-

stås t.ex. omedelbart inom en kemisk-vetenskaplig diskursordning, däremot är de inte själv-

klara element i rättsväsendets diskursordning (vilket naturligtvis inte utesluter att de kan an-

vändas även där). Ett annat exempel är begreppet hastighet, som inom den fysikalisk-

vetenskapliga diskursordningen betecknar ett föremåls fart och riktning medan det i ”folk-

mun” (den övergripande samhälleliga diskursordningen) snarare hänvisar till endast farten.  

Mellan diskursordningar, menar Fairclough (1989, 1992), råder också ett spänningsförhål-

lande – en ”kamp” om vilken diskursordning som har företräde att definiera ett ords mening. I 

fallet med begreppet fysikalisk hastighet kan man anta en ganska stabil gränslinje; det finns 

ingen anledning till några massiva insatser från vetenskapligt håll att etablera den ”korrekta” 

ordalydelsen bland folket, så länge man inom den lokala ordningen vet vad man hänsyftar. 

Det finns dock gränslinjer med betydligt högre potential till politiska stridigheter. I det mo-

derna samhället är etablerandet och upprätthållandet av maktrelationer helt beroende av för-

mågan att utöva inflytande över diskursiva praktiker: makt tillkommer den som har tolknings-

företräde. I denna kamp att omstrukturera gränserna mellan diskursordningar till den egna 

diskursordningens fördel är diskurserna både mål och medel: ”discourse as a political practice 

is not only a site of power struggle, but also a stake in power struggle” (Fairclough, 1992, s. 

67). Det är i detta sammanhang som begreppet ideologi blir av central betydelse – ett ord som 

man kan använda en kritisk såväl som en ”deskriptiv” definition av. Fairclough använder sig 
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av en kritisk definition, enligt vilken ”Ideologies are representations of aspects in the world 

which can be shown to contribute to establishing, maintaining and changing social relations of 

power, domination and exploitation” (2003, s. 9) – vilket skiljer sig från en deskriptiv defini-

tion som främst ser ideologier som politiskt neutrala verklighetsbeskrivningar och -

konstruktioner (Fairclough, 2003). 

Ideologier är med andra ord diskursiva verklighetskonstruktioner – och diskurser i allmän-

het har ideologisk karaktär (är ”ideologiskt investerade”) precis i den mån de syftar till att 

bevara eller omstrukturera maktrelationer i samhället. Att kunna etablera ”sin” ideologi som 

gällande världsbild i samhället, innebär därför ur det socialkonstruktionistiska perspektiv som 

diskursanalys utgör, en avsevärd maktposition: makten att konstruera de bilder av samhälle 

och omvärld på vilka samhällsmedlemmarna baserar sin verklighetsförståelse. Och en ideolo-

gi är förstås som effektivast när den blivit så etablerad att den tas för given – blivit ”sunt för-

nuft”. Då existerar ingen parallell diskursordning som gör anspråk på alternativa tolkningar av 

gällande begrepp: betydelsen av dessa begrepp har tillfälligt fixerats. Man kan då säga att ide-

ologin har blivit naturaliserad, eller för att använda Gramscis begrepp: har uppnått hegemoni.  

Dessa begrepp visar sig vara användbara i diskussionen om MR – den kritiska diskursana-

lysens beteckning på den fond av gemensamma tolkningsresurser, som är en förutsättning då 

en text ska tolkas och ges mening. En hegemonisk ideologi har ju den fördelen, att producen-

ter av text kan förutsätta att denna ideologi är närvarande hos konsumenten just i form av 

MR, att den utgör ”sunt förnuft”. Därför bör vi heller inte räkna med att ideologier är explicit 

framträdande i texter: ”texts do not typically spout ideology. They so position the interpreter 

through their cues that she brings ideologies to the interpretation of facts – and reproduces 

them in the process” (Fairclough, 1989, s. 85, min kursivering). Detta har en viktig implika-

tion: genom att i diskursiva praktiker förutsätta en gemensam ideologi hos läsaren, är det möj-

ligt inte bara att bygga vidare på och därmed reproducera en ideologi, utan även att introduce-

ra en ny. Det gradvisa införandet av termer från en diskursordning till en annan – s.k. inter-

diskursivitet - kan enligt Fairclough (1992) ha just denna effekt. Idag, till exempel, är det inte 

ovanligt att utbildningsväsendets diskursordning innehåller element från en företagsekono-

misk diskurs: elever kan tämligen friktionsfritt beskrivas som ”kunder” eller ”klienter”, ut-

bildning som en kvantifierbar ”produkt” och lärosäten är i högre grad underställda krav på 

”konkurrenskraftighet”. Denna kommodifikation av pedagogiska aspekter kan, hävdar Fairc-

lough, ses som ett tecken på den ekonomiska diskursordningens alltmer utbredda kolonisation 

av övriga samhälleliga institutioner (ibid.).  
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Miljöproblematiken ur ett politiskt-kritiskt perspektiv 

Den kritiska diskursanalysen i Faircloughs tappning kan inte, och bör inte, aspirera på en neu-

tral politisk ståndpunkt. En diskursanalytiker är i lika hög grad som andra samhällsmedborga-

re färgad av de sociala sammanhang och diskursiva praktiker som hon deltagit i och påverkats 

av, vilket naturligtvis påverkar valet av undersökningsområde såväl som det perspektiv hon 

väljer att ta gentemot detta. Snarare än att bortse från denna påverkan, och sträva efter en ore-

alistisk (och omöjlig, rentav) objektivitet menar Fairclough (1989), vilket denna studie tar 

fasta på, att det är bättre explicitgöra de politiska utgångspunkter som ändå är förhandenva-

rande – vilket också sker med Faircloughs förhoppning att  

the scientific investigation of social matters is perfectly compatible with committed and ’opin-

ionated’ investigators (there are no others!), and being committed does not excuse you from ar-

guing rationally or producing evidence for your statements (1989, s. 5). 

Den kritiska diskursanalysen tar, som redan nämnts, marxistisk teori som utgångspunkt för sin 

samhällskritiska analys. Enligt denna är det fruktbart att anlägga ett klassperspektiv på det 

moderna samhället, vilket framför allt differentierar mellan kapitalägarna i samhället (över-

klassen), och de medborgare som säljer sin arbetskraft till kapitalägarna i utbyte mot förvärvs-

lön (arbetarklassen) – men som också tar hänsyn till en ”medelklass” av arbetare som inte kan 

placeras i en klassisk arbetarklass utan snarare deltar i produktionen av tjänster, t.ex. service- 

och underhållningsbranschen. Enligt Marx föreligger i ett sådant samhälle ett markant över-

tag, och en betydligt större maktposition, till fördel för den kapitalägande klassen – ett övertag 

som tenderar att försvaras. I denna kamp är diskursiv praktik, och etablerandet av hegemonis-

ka ideologier, det primära vapnet (Fairclough, 1989). 

I det postmoderna samhället har kapitalismen genomgått en serie förändringar eller anpass-

ningar, menar Fairclough – bland annat den redan nämnda tendensen hos en ekonomisk 

diskursordning att sprida sig till nya samhällssektorer. Men man kan också se (vilket Marx 

förutspådde) en koncentration av fler och fler aspekter av samhällsproduktionen till allt färre 

och allt större produktionsenheter; och en följd av detta är att multinationella företag idag 

utövar ett globalt inflytande med konsekvenser för nationell såväl som internationell politik. 

Hand i hand med denna globaliseringsprocess, som även Bauman (2001) påpekat, går nämli-

gen kraven på ökad internationell flödesfrihet för kapital och varor – eftersom det är just des-

sa förutsättningar som gynnar de globala och multinationella företagens möjligheter att vidare 

utöka sitt kapital. Många nationella regeringar har också anpassat sig efter dessa krav: 
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Governments on different scales, social democratic as well as conservative, now take it as a 

mere fact of life (though a 'fact' produced in part by inter-governmental agreements) that all 

must bow to the emerging logic of a globalizing knowledge-driven economy, and have em-

braced or at least made adjustments to 'neo-liberalism'. (Fairclough, 2003, s. 4) 

Men denna nyliberala ekonomiska filosofi om en oreglerad kapitalism har också sociala, poli-

tiska, och ekologiska biverkningar: 

It has been imposed on the post-socialist economies as the (allegedly) best means of rapid sys-

tem transformation, economic renewal, and re-integration into the global economy. It has led to 

radical attacks on universal social welfare and the reduction of the protections against the ef-

fects of markets that welfare states provided for the people. It has also led to increasing division 

between rich and poor, increasing economic insecurity and stress even for the 'new middle' 

classes, and an intensification of the exploitation of labour. The unrestrained emphasis on 

growth also poses major threats to the environment. (ibid., s. 5) 

En viktig förutsättning för ökad tillväxt i ett modernt kapitalistiskt samhälle är förstås en 

ökande konsumtion. Men från ett ekologiskt perspektiv, och en insikt om att människan lever 

i ett tämligen avgränsat ekosystem med begränsade resurser – planeten Jorden – är den stän-

digt ökande tillväxtens vinstmaximeringsprincip en aning betänklig. Detta avsnitt kan därför 

summeras med ett explicitgörande av den politiska ståndpunkt som denna studie utgår från – 

en kritisk hållning till kapitalismens och nyliberalismens möjligheter att skapa ett ramverk för 

en ekologiskt hållbar ekonomi. 

Miljöetik 

”Varje värdesystem som på ett systematiskt sätt avser att vägleda oss i vårt umgänge med 

naturen”, skriver Lundgren (red., 2003), utgör en specifik form av miljöetik. Ett antropocent-

riskt synsätt på naturen – liksom en djupekologisk eller ekofilosofisk hållning – kvalificerar 

sig då som varianter av miljöetik. Men miljöetik i ordets bredare bemärkelse utgör också en 

vetenskaplig discliplin, som kan definieras som ”det systematiska och kritiska studiet av de 

värderingsmässiga ställningstaganden som - medvetet eller omedvetet - styr människans sätt 

att förhålla sig till naturen” (ibid., s. 216). Utifrån en sådan ansats har Lundgren kategoriserat 

och belyst skillnader mellan olika miljöetiska förhållningssätt till naturen; då dessa begrepp 

kommer att användas i analysen av läroplanens och läromedlens ideologiska anknytning, föl-

jer här en sammanfattning av Lundbergs analys.  
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 Traditionell antropocentrism är en ideologi som ofta kopplas samman med upplysningsti-

dens idéer – men kan på många sätt ledas tillbaka till den judiskt-kristna traditionens världs-

bild. Denna hävdar bland annat att 1) endast människan är skapad till Guds avbild; 2) Gud har 

gett människan herravälde över jorden; 3) naturen är inte gudomlig i sig, vilket (till skillnad 

från äldre, animistiska religioner) ger människan möjlighet till riskfri manipulation av den-

samma. Den miljöetiska teori som följt av dessa värderingar förutsätter, hävdar Lundgren, för 

det första ”att endast människor bör tillerkännas ett egenvärde”; för det andra att naturen ”bör 

ses uteslutande som en resurs”; för det tredje att ”vi enbart har ett moraliskt ansvar gentemot 

andra nu levande människor” (s. 220). Denna tredje sats är också den som Lundgren låter gäl-

la som definition på traditionell antropocentrism: ”synsättet att vi kan handla moraliskt rätt 

eller orätt endast mot andra nu levande människor” (Lundgren, s. 221). 

I Rio de Janeiro inleddes 1992 ett handlingsprogram för samarbete och samtal kring miljö-

problemen, vilket aktualiserade ett behov av att kritiskt diskutera frågor som livsstil och vär-

deringar i relation till en ekologiskt hållbar utveckling – samt av att ersätta ett alltför snävt 

antropocentriskt miljötänkande med en ny, holistisk och global miljöetik. Detta samarbete, 

Agenda 21, ledde fram till målet om en ”hållbar utveckling” – en utveckling som, förutom att 

ta hänsyn till nu levande människor, inte heller får äventyra kommande generationers behov. 

Detta är, likväl, en form av antropocentrism (Lundgren benämner den ”mellangenerationell 

antropocentrism”), och utgör dessutom en definition av hållbar utveckling som ger stort ut-

rymme för tolkning: en svag variant tillåter t.ex. inte, som redan nämnts, att framtida genera-

tioners möjligheter att uppnå en grundläggande levnadsstandard riskeras; en stark variant vill 

dessutom förhindra att människan lever på ett sådant sätt, och med en sådan standard, att 

framtida generationers möjlighet att nå samma levnadsstandard som dagens generationer ris-

keras. 

Möjligheten finns också att formulera en icke-antropocentrisk miljöetik, enligt vilken det 

finns starka skäl att bevara och skydda naturen även för dess egen skull; och som hävdar att vi 

inte löser miljöproblemen endast genom att ”nyttja naturtillgångarna effektivare och mer 

långsiktigt” (s. 226) – vad som krävs är att vi dessutom ”måste lära oss att respektera naturen” 

(s. 226). Denna miljöetik, som finner det troligt att människan behöver ”på ett fundamentalt 

sätt omvärdera sitt förhållande till naturen” (s. 226), är också vad som ofta kännetecknar 

djupekologiska eller ekofilosofiska perspektiv - djupekologin enligt Arne Naess föreslår t.ex. 

en miljöetik där samtliga organismer – växter, djur och människor – i princip är lika mycket 
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värda (se t.ex. Witoszek & Brennan, 1998). Men även inom ramen för icke-antropocentrisk 

miljöetik finns det stora skillnader; Lundgren skiljer t.ex. mellan olika former av biocentrism 

(”synsättet att vi kan handla moraliskt rätt eller orätt inte enbart gentemot människor utan 

också gentemot andra levande varelser” [s. 228]) och ekocentrism (”synsättet att vi kan handla 

moraliskt rätt eller orätt inte enbart gentemot människor eller andra levande varelser utan ock-

så gentemot arter och ekosystem” [s. 228]). Skillnaden mellan dessa två är alltså att biocen-

trism i större grad tar hänsyn till enstaka individers välbefinnande, medan ekocentrismen även 

menar att ekosystemen i sin helhet måste skyddas. Men även inom båda dessa etiska system 

finns variationer, t.ex. i synen på om människan kan sägas vara mer värd än övriga djur- och 

växtarter – eller om samtliga arter har lika mycket egenvärde. 

Argumentation för val av metod 

Av flera anledningar verkar diskursanalys i allmänhet, och kritisk diskursanalys a la Fairc-

lough i synnerhet, vara ett lämpligt teoretiskt ramverk såväl som en lämplig metod till denna 

undersökning. Övriga kvalitativa metoder, som t.ex. att intervjua läromedelstillverkare, skol-

ledare och lärare om deras tolkningar och praktiska tillämpning av läroplaner och läromedel, 

liksom att undersöka elevers reaktioner på dessa riktlinjer och tillämpningar, skulle otvivelak-

tigt också belysa frågeställningarna. Men undersökningen har ju som mål att identifiera vilka 

antaganden om natur och miljö som genomsyrar skolväsendets själva grund på en nationell 

och generell nivå; och diskursanalys av relevanta diskursordningar ser ut att kunna uppnå det-

ta i högre grad än ovan nämnda kvalitativa alternativ. En variant hade förstås varit att göra en 

kvantitativ studie för att uppskatta utbredningen av olika antaganden om förhållandet männi-

ska/natur på en generell nivå; här skulle dock möjligheterna att sätta dessa antaganden i ett 

samhälleligt sammanhang, och samtidigt belysa språkets konstitutiva verkan på formandet av 

vår verklighetsuppfattning, vara tämligen ringa.  

Då dessa frågor ju kan hävdas ha en potentiellt ideologisk/politisk aspekt (Bowers, 1993) 

är CDA, som uppmärksammar de sociala sammanhang som diskurser ingår i och därför rym-

mer en politisk-kritisk dimension, också en lämpligare metod än en icke-kritisk diskursanalys. 

Slutligen, då denna undersökning utgår från ett ekofilosofiskt antagande om våra tankars och 

värderingars högst påtagliga inverkan på vår omgivning, samtidigt som den vill belysa hur 

dessa tankar och värderingar kommit att uppstå hos individen, bedöms CDA vara särskilt 

lämplig med sin betoning på det dialektiska förhållandet mellan samhällsstruktur, diskurs, och 

individ. 
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Kort om tidigare forskning 

Denna studie berör teman och frågeställningar från flera forskningsområden: dels intresse-

rar den sig för 1) hur den vetenskapliga revolutionens verklighetskonstruktioner, enligt ekofi-

losofisk och miljöetisk analys, i förlängningen kan ge påtagliga ekologiska effekter; dels för 

2) hur kopplingen mellan dessa ideologiska konstruktioner och ekologiska effekter kan be-

skrivas ur ett socialkonstruktivistiskt och diskursanalytiskt teoretiskt perspektiv; samt till sist 

för 3) i vilken grad det obligatoriska skolväsendet bidrar till att upprätthålla dessa ideologier. 

Att hitta internationell forskning på något av dessa områden (miljöetik, NO-utbildning, kritisk 

pedagogik, kritisk diskursanalys, läroplansforskning etc.) är inte svårt. Exempelvis genererar 

nyckelordet ”environmental ethics” 1296 relevanta publikationer vid en sökning i CSA Illu-

mina (plattform för multipelsökning i forskningsdatabaser, bl.a. ERIC); ”deep ecology” gene-

rerar 198 träffar; ”discourse analysis” 24490 st.; ”curriculum research” 2181 st.; och ”envi-

ronmental education” 14834 st. (sökningen utförd 060109). Antalet publikationer som är rele-

vanta för både pedagogik och miljöetik, exempelvis, är betydligt mindre: kombinationen ”en-

vironmental ethics” i titeln, och ”education” som nyckelord, genererar 25 träffar av vilka 0 

kvarstår om man lägger till nyckelordet ”discourse analysis”. På hemmaplan har dock en del 

viktiga steg tagits. På pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet har två relevanta av-

handlingar publicerats som analyserar skolans miljöetik ur ett diskursanalytiskt perspektiv: 

Leif Östmans Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt pro-

blem (1995) och Margareta Svennbecks Omsorg om naturen: Om NO-utbildningens selektiva tra-

ditioner med fokus på miljöfostran och genus (2003). En liten sammanfattning av dessa avhand-

lingar är därför på sin plats. 

Östmans (1995) avhandling syftar till att undersöka No-utbildningens diskurser i 1980-

talets svenska grundskola – med avseende dels på vilken miljöetik som varit dominerande, 

dvs. vilken syn på naturen; på samspelet mellan natur, samhälle och individ som elever erbju-

dits; dels på vilken medborgarroll och vilket handlingsutrymme i miljöfrågor som samhälls-

medborgaren socialiseras till genom att ta del av denna diskurs. För att uppnå detta syfte ana-

lyseras läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80, plus samtliga läromedel i ämnena biologi och 

kemi under 80-talet, med fokus på ideologiska grundantaganden relevanta för miljöetik. Ut-

ifrån ett poststrukturellt perspektiv utvecklas också en diskursanalytisk metod som i huvudsak 

bygger på att det som faktiskt uttrycks i dessa auktoritativa texter sätts i kontrast med vad som 

skulle kunna ha sagts – och utifrån detta förfarande abstraheras de regler som varit styrande i 

utformandet av den aktuella diskursen. Östman fann som resultat att de regler som styrde ut-
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formandet av No-utbildningens diskurs övergripande dominerades av en vetenskapligt ratio-

nell diskurs, där människan betraktas som skild från naturen; av en positivistisk kunskapssyn; 

samt en i hög grad antropocentrisk miljöetik. Slutsatsen är också, att elever som socialiseras i 

enlighet med de ideologier som dominerar dessa auktoritativa texter ”kommer att betrakta sig 

själva som skilda från både naturen och den demokratiska beslutsprocessen i samhället” 

(ibid., s. 166). Dessutom gjordes bedömningen att diskursen i hög grad bidrog till att rättfär-

diga maktrelationer i samhället, genom att främst rationellt-naturvetenskapliga kunskapsideal 

och därmed naturvetenskapligt utbildade som delar grundpremisserna för denna diskurs, åt-

njuter den trovärdighet som är nödvändig för att utöva samhälleligt inflytande. 

Svennbecks (2003) avhandling fokuserar istället på den miljöetik som kommer till uttryck i 

fysikämnets diskurser under det sena 90-talets grundskola. Med avsikten att ”synliggöra 

grundläggande antaganden som rör kunskapande och människans relation till naturen” (s. 56) 

analyseras ämnets läromedel – enligt en pragmatisk diskursanalytisk metod som likt Östmans 

(1995) innebär att en dialektik upprättas mellan vad som sägs, och vad som skulle kunna sä-

gas, om naturen. Svennbeck använder då olika miljöetiska och ekofilosofiska teorier, men 

även Bubers dialogfilosofi, för att belysa dessa diskursiva kontraster. Resultatet av undersök-

ningen tyder på att även 90-talets fysikdiskurs dominerades av en antropocentrisk samt veten-

skapligt-rationell miljöetik; och att det förhållande till naturen som uppmuntras var instru-

mentalistiskt – naturen ses främst som en resurs. Svennbeck anmärker att detta förhållande, 

vilket kännetecknas av vad Buber kallat en ”Jag-Det-relation” (där individen är åtskild från 

andra), står i skarp kontrast till den s.k. ”Jag-Du-relation” som snarare kännetecknas av kär-

lek, omsorg, respons, ömsesidighet och ansvar. 

Problemställningar 

Syftet med denna studie, vilket formulerades i inledningen, är att undersöka i vilken ut-

sträckning det obligatoriska skolväsendet i Sverige tenderar att bygga på och reproducera en 

”ekologiskt ohållbar verklighetsuppfattning”. Baserat på ekofilosofiska och miljöetiska teorier 

utgår undersökningen vidare från, att vad som kännetecknar och bidrar till en sådan verklig-

hetsuppfattning är närvaron av vissa ideologier. En av dessa ideologier har en explicit kopp-

ling till relationen människa/natur, vilket ger den en central plats i miljöetikens diskussion om 

och kategorisering av olika miljöetiska system - antropocentrismen. Ekofilosofisk analys har 

dock, vilket uppmärksammats i denna studie, pekat på andra ideologier vars verklighetskon-

struerande karaktär är – om än mindre uppenbart – potentiellt lika kontraproduktiva till en 



 - 23 - 

ekologiskt hållbar utveckling: individualism, etnocentrism och rationalism. (Detta är därmed 

en punkt på vilken studien skiljer sig från arbeten av t.ex. Östman [1995] och Svennbeck 

[2003], vilka från ett miljöetiskt perspektiv fokuserat främst på närvaron av antropocentrisk 

ideologi.) 

Den preciserade problemställningen baserar sig sammanfattningsvis på ett intresse av att 

huvudsakligen ta mått på den eventuella närvaron av dessa fyra ideologier i grundskolans 

auktoritativa texter – med det parallella syftet att även vara öppen och lyhörd för övrigt, po-

tentiellt ekologiskt kontraproduktivt, material:  

I vilken grad är ideologier som antropocentrism, individualism, etnocentrism samt rationa-

lism implicit och/eller explicit närvarande i a) grundskolans lagstadgade värdegrund; b) 

grundskolans läromedel i ämnet biologi? 
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Metod 

Verktyg för analys 

Faircloughs kritiska diskursanalys bygger, vilket berördes under teorigenomgången, på ett 

tredimensionellt synsätt på begreppet diskurs: dels beaktas den rent textuella aspekten av en 

diskurs, vilken alltid ligger inbäddad i processer av textproduktion och -konsumtion (diskursi-

va praktiker), vilka i sin tur ligger inbäddade i (är instanser av) det större samhälleliga sam-

manhanget (sociala praktiker). Det praktiska tillvägagångssättet struktureras, analogt med det 

tredimensionella synsättet på diskurs, i tre steg. Även om dessa tre analyssteg i viss mån över-

lappar varandra, föreslår Fairclough följande ordning: 1) analys av de sammanhang i vilket 

diskursen produceras och konsumeras (diskursiv praktik); 2) textanalys med lingvistiska och 

grammatiska metoder (text); 3) placering av den diskursiva praktiken i sitt sociala samman-

hang (social praktik). Varje steg i analysprocessen har också en omfattande uppsättning till-

lämpliga analysverktyg och angreppsvinklar till sitt förfogande, av vilka analytikern väljer de 

för textunderlaget och syftet mest relevanta. Ur detta batteri av ”möjliga frågeställningar som 

kan ställas till en text” som Fairclough sammanställt (1989; 1992) har ett antal bedömts som 

särskilt användbara för denna studie. Detta urval av analysmetoder från analytikerns sida, bör 

påpekas, är precis som samtliga övriga steg i analysprocessen färgade av en tolkning av och 

föreliggande kännedom om analysmaterialet; och med ett annat material, eller med en annan 

analytiker, är det rimligt att anta att andra verktyg utvalts som mera centrala för analysen.  

Diskursiv praktik 

• Villkor för praktik – Hur produceras och konsumeras texten; individuellt eller kollektivt? 

I vilka sammanhang kommer den att vara relevant? 

• Intertextualitet – vilka andra texter bygger den aktuella texten på, och vilka slags texter 

kan tänkas bygga vidare på den?  

Textanalys 

• Interdiskursivitet – vilka diskurser bygger texten på? Finns element från, för samman-

hanget okonventionella, diskursordningar närvarande? 

• Koherens – hur pass mångtydig och öppen för tolkning är texten? Hur mycket tolknings-

arbete måste göras av den tilltänkte läsaren? Vilka är de bakgrundskunskaper (MR) som 

då förutsätts hos läsaren? 
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• Ordbetydelse (”word meaning”) – existerar ”nyckelord” i texten, som är särskilt öppna för 

tolkning och tvetydighet? 

• Modalitet – anger vilken affinitet som textens producent hyser med sitt uttalande, dvs. 

med vilken säkerhet, självklarhet, eller grad av instämmande man hävdar något. För att 

justera modaliteten i ett uttalande kan man t.ex. använda de modala hjälpverben, som ex-

empelvis ”lär”, ”skall”, ”torde”, ”måste”, ”kan”, ”bör”. Man kan också skilja mellan sub-

jektiv modalitet där ett uttalande relateras till ett subjekt, t.ex. ”jag tror att det kommer att 

snöa ikväll”; och objektiv modalitet där det hävdande subjektet utesluts, t.ex. ”snö väntas 

senare ikväll”. Man kan också identifiera kategorisk modalitet, där något framställs som 

ett faktum: ”det kommer att snöa ikväll”. 

• Transitivitet – vilka är deltagarna i ett uttryck, och vad är det för process som uttrycks? 

En transitiv sats innehåller alltid ett verkande subjekt, ett verb som beskriver processen, 

samt ett objekt som processen verkar på – t.ex ”Ericsson säger upp 700 medarbetare”. Det 

kan finnas ideologiska skäl att undvika sådana transitiva satser – t.ex. är det stor skillnad 

på satsen ovan, och varianten ”Trenden vänder nedåt för telekombranschen – 700 utan 

jobb”, där det ansvariga subjektet uteslutits. Detta är ett exempel på nominalisering – en 

process som någon är ansvarig för har reducerats till ett substantiv, ”den nedåtgående 

trenden” – ett faktum som tyvärr råkat inträffa. 

• Metaforer – vilka liknelser används för att beskriva skeenden och objekt? Att beskriva 

människokroppen som en maskin är inte detsamma som att beskriva den som en orga-

nism, i sin tur uppbyggd av en mängd andra organismer. Olika metaforer leder till skilda 

sätt att beskriva, och konstruera, verkligheten: ”metaphors structure the way we think and 

the way we act, and our systems of knowledge and belief, in a pervasive and fundamental 

way” (Fairclough, 1992, s. 194). 

Social praktik 

• Vilka samhälleliga strukturer och ideologier stödjer sig texten på? Är den reproducerande 

eller opponerande i förhållande till dessa?  

• Vilka maktrelationer är aktiverade i skapandet av diskursen?  
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Urval av texter 

Styrdokument 

Det offentliga skolväsendet i Sverige bygger, ytterst sett, på de övergripande mål för sko-

lans verksamhet som riksdagen antagit och formulerat i skollagen. På en något mera konkret 

nivå återfinns läroplanerna, vilka beskriver ”verksamheternas värdegrund och uppdrag samt 

mål och riktlinjer för arbetet” 2. Dessa är idag tre till antalet: förskolans läroplan (Lpfö98), det 

obligatoriska skolväsendets, förskoleklassens och fritidshemmets (Lpo94), samt läroplanen 

för de frivilliga skolformerna, såsom gymnasiet och komvux (Lpf 94). (Se Skolverkets webb-

plats http://www.skolverket.se). Då denna studie vill undersöka det obligatoriska skolväsen-

dets ideologiska grund, vilken beskrivs i Lpo94, är det följaktligen denna läroplan som har 

valts för analys. Närmare bestämt har fokus satts på ett urval av citat från läroplanens första 

kapitel - ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Detta urval har gjorts utifrån två kriterier; dels 

har sådana citat valts som bedömts ha en explicit eller implicit ideologisk laddning (t.ex. indi-

vidualism, antropocentrism, rationalism eller etnocentrism); men även sådana som direkt ut-

trycker normativitet i fråga om människans förhållande till naturen (miljöetik). 

Läromedel 

Inför valet av läromedel i ämnet biologi, har det varit angeläget att välja så aktuell litteratur 

som möjligt – och litteratur med så stor upplaga som möjligt. Urvalet har därför begränsats till 

läromedel från två av Sveriges mest etablerade läromedelsproducenter: Liber, som med en 

omsättning på ca 900 miljoner kr år 2004 (den totala omsättningen för läromedel och special-

utgivning var 1,7 miljarder)3 är Sveriges största enligt en gransking av Svensk Bokhandel 

(Olsson & Schmidt, 2005, http://www.svb.se)4, samt Natur och Kultur som omsätter 185 mil-

joner5. Böckerna som analyserats är: 

• Biologi för grundskolans senare del (2:a uppl., 2001), av Andréasson et al (tillhör den 

s.k. PULS-serien från Natur och Kultur). 

• Biologiboken (2:a uppl., 2001), av Linnman et al (Liber). 

• Spektrum Biologi (2:a uppl., 2005), av Fabricius et al (tillhör Spektrum-serien från 

Liber). 
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Precis som inför läroplansanalysen, och enligt samma urvalskriterier, har olika citat från lä-

roböckerna valts ut för närmare analys. I böckerna från Liber finns separata kapitel som be-

handlar miljöproblematiken samt relationen människa/natur, medan Andréasson et al behand-

lar dessa teman under kapitlet Ekologi. Med få undantag är det från dessa kapitel som citaten 

härstammar.  

Avslutningsvis är det lämpligt att anmärka, att även urvalet av relevanta citat är en tolk-

ningsakt från analytikerns sida – och som sådan ofrånkomligen färgad av dennes egna teore-

tiska utgångspunkter. Den medvetna avsikten har dock varit att välja citat som behandlar de 

berörda ämnena från så många infallsvinklar som möjligt, för att i största möjliga mån undvi-

ka ett subjektivt färgat urval. 

Tolkning och trovärdighet 

I ett postmodernt perspektiv på kvalitativ forskning, där idealet om en objektiv verklighet 

ersatts av en pluralitet av möjliga verklighetstolkningar, hamnar begrepp som validitet och 

reliabilitet i ett nytt ljus (Kvale, 1997). Det är inte ens ovanligt, menar Kvale, att dessa frågor 

avfärdas ”som rester efter en modernistisk korrespondensteori för sanning” (ibid., s. 209); i 

Fairclough (1989, 1992), exempelvis, förekommer inte termerna över huvud taget. Dock, me-

nar Kvale, är åtminstone diskussionen om validitet möjlig att föra, förutsatt att man tillämpar 

en lämplig begreppsförskjutning såtillvida att ”sökandet efter en absolut, säker kunskap er-

sätts av föreställningen om försvarbara kunskapsanspråk”. Validering blir då ”en fråga om att 

välja mellan konkurrerande och falsifierbara tolkningar, om att granska och ge argument för 

den relativa trovärdigheten hos alternativa kunskapsanspråk” (ibid., s. 217). Från detta per-

spektiv på validitet som hantverksskicklighet är det nödvändigt att ”forskaren anlägger en kri-

tisk syn på sin analys” samt ”anger tydligt sitt perspektiv på det undersökta ämnet” (ibid., s. 

218). Då är det också uppenbart, att om en metod för kritisk diskursanalys ska vara namnet 

värd, måste den vara beredd att utsätta sin egen diskursiva praktik för en kritisk granskning. 

Analytikern – som alla andra i samhället – använder sig ju av en diskursiv tolkningsbakgrund 

som är mer eller mindre gemensam, och en metod som bygger på socialkonstruktivism kan 

inte tillåta sig att hävda en neutral utgångspunkt, en ”utsikt från ingenstans”:  

As an analyst, /.../, one is inevitably interpreting all the time, and there is no phase of analysis 

which is pure description. Consequently, one´s analysis of the text is shaped and coloured by 
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one´s interpretation of its relationship to discourse processes and wider social processes. (Fairc-

lough, 1992, s. 199) 

Vad som är analytikerns målsättning, menar Fairclough (1989), är alltså inte att hävda ab-

soluta sanningar utifrån ett ideologiskt vakuum, däremot att göra varje akt av tolkning så ex-

plicit som möjlig för sig själv – samt för de som eventuellt kommer att ta del av analysen. 

Verktygen för detta är dels självmedvetenhet och självreflektion, dels en viss kännedom om 

samhällsvetenskapliga teorier vilka kan ställas i kontrast till de ideologier som åtnjuter, eller 

strävar mot, hegemoni i samhället. 

En annan syn på validitet som kan sägas vara relevant ur det ekofilosofiska sammanhang 

som denna uppsats anknyter till, är pragmatisk validitet. Sanning ur ett sådant perspektiv är 

”det som hjälper oss att vidta de åtgärder som leder till det önskade resultatet” (Kvale, 1997, 

s. 224). Från ett djupekologiskt perspektiv kan man argumentera, att ett sådant pragmatiskt 

sanningskriterium bör anläggas på varje försök till diskursiv verklighetskonstruktion, för att 

utröna om en given konstruktion öppnar för, eller tenderar att disharmoniera med, en hållbar 

ekologisk utveckling. Pragmatisk validitet i denna diskursanalytiska studie, skulle då i viss 

mån komma att bero på läsarens bedömning av studiens förmåga att belysa i vilken mån sam-

hällets dominerande ideologier bidrar till ”en ekologiskt ohållbar verklighetsuppfattning”.  
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Analys: Läroplanen 

Diskursiv praktik 

En central uppgift för skolan, menar Östman (1995), är att ”föra ut en ideologi som kan 

fungera som det sammanhållande kittet mellan medborgarna” (s. 98). Och då skolan, som en 

statlig institution, är underställd samhällets maktrelationer – maktrelationer som i en demo-

krati representeras av politiska partier – är också denna ideologi resultatet av en politisk kom-

promiss: olika grupperingar har olika uppfattningar om vad detta sammanhållande kitt bör 

vara, och den dominerande ideologin kommer följaktligen att spegla de politiska styrkeförhål-

landen som är förhandenvarande. ”Den text”, fortsätter Östman (s. 98), ”som kan ses som 

resultatet av denna maktrelation är den skrivna läroplanen”. Intertextuellt lyder denna läroplan 

direkt under Skollagen, i vilken riksdagen formulerat skolans övergripande syfte; ansvarig för 

att utarbeta innehållet i läroplanen är dock regeringen (http://www.skolverket.se). Texten pro-

duceras med andra ord kollektivt; konsumtionen å andra sidan sker på kollektiv såväl som 

individuell nivå: läroplanens formulering av de övergripande kunskapsmålen är officiellt kon-

stituerande för skolan som samhällelig institution, samt för regeringens uppdrag att bestämma 

innehållet i de ämnesspecifika kursplanerna, men den sätter också ramarna för hur den indi-

viduella läraren kan bedriva sin undervisning; intertextuella kedjor löper också vidare till lä-

romedelsproducenterna, vilka har att anpassa undervisningsmaterialet enligt läroplanens rikt-

linjer. 

Textanalys 

Då läroplanen är en text som måste vara godtagbar för samtliga parter i den politiska be-

slutsprocessen, är ett relativt stort tolkningsutrymme att vänta sig (Englund, 2005, s. 6). Icke 

desto mindre: om läroplanen ska vara i stånd att presentera en samhälleligt integrerande ideo-

logi, borde även en viss konsekvens i fråga om den ideologiska grunden göra sig gällande. En 

ideologi som på ett markant och konsekvent sätt gör just detta är individualismen. Några citat 

från läroplanen får exemplifiera detta: 

Citat 1 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som sko-

lan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradi-
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tion och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. (Lpo 94, s. 1) 

 

Citat 2 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Lpo 94, s. 1) 

 

Citat 3 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. (Lpo 94, s. 2) 

 

Citat 4 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. (Lpo 94, s. 1) 

 

Läroplanen genomsyras tämligen tydligt av denna individcentrerade diskurs: man talar om 

”individens frihet och integritet”, ”individens fostran”, ”varje enskild elev”, ”den enskildes 

välbefinnande”, ”arbeta självständigt” – vilket gör ett markant intryck just eftersom hänsyns-

taganden till utveckling på ett kollektivt plan uttrycks med betydligt sparsammare emfas. Så-

dana alternativa formuleringar, skulle man ju kunna hävda, vore lika acceptabla ur ett sam-

hällsintegrerande perspektiv. Utan att använda några konkreta analysinstrument kan det in-

ledningsvis vara av intresse att spontant ”fundera över det som sägs och hur det annars skulle 

ha kunnat sägas” (Börjesson, 2003, s. 21). Några exempel: 

• Citat 1 skulle, om en något mindre framträdande individualism hade varit önskad, ha 

kunnat betona ”individens samhörighet med andra” lika väl som ”individens frihet” 

• Skolans uppgift, som den formuleras i citat 2 -  att ”att låta varje enskild elev finna 

sin unika egenart” – skulle ha kunnat motbalanseras av en önskan att ”låta varje en-

skild elev finna sitt sätt att relatera till andra och till sin omvärld” eller att ”uppmunt-

ra individen att se skillnader såväl som likheter mellan sig själv och andra”. 
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• Satsen ”omsorg om den enskildes välbefinnande” i citat 4, skulle ha kunnat kompen-

serats av en vilja till ”omsorg om klassens gemensamma känsla av trygghet och 

sammanhållning”.  

• Citat 3 framhåller att eleverna ”skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

arbeta självständigt och lösa problem” – vilket förstås är en förutsättning för bety-

gens förmåga att spegla ”i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som ut-

trycks i kursplanen” (Lpo 94, s. 8). Därför bör man kanske heller inte förvånas då al-

ternativa och kontrasterande satser som t.ex. ”eleverna skall ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att samarbeta med andra elever” saknas i värdegrunden.  

Som väntat ger läroplanen tämligen stort utrymme för tolkning. När man t.ex. i citat 3 läser 

att ”eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar”, kan man till att börja med inte 

veta på vilka områden detta initiativ och ansvar ska tas. Gäller det den enskilde elevens pre-

stationer i skolan, eller bör man som elev även ta ansvar för sina kamraters välbefinnande och 

lärande i skolan? En viss begränsning av tolkningsutrymmet utgör naturligtvis det faktum, att 

efterkommande mening handlar om elevens ”förmåga att arbeta självständigt”.  

Andra nyckelord, som också har hög ideologisk laddning, finner vi i citat 1 vilket efterlyser 

den ”etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” – något som för oss 

till läroplanens etnocentriska dimension. Även citat 5 och 6 är relevanta för denna diskussion: 

Citat 5 

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. (Lpo 94, s. 1) 

 

Citat 6 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. (Lpo 94, s. 1) 

 

Vad antas man egentligen som textkonsument läsa in i begreppen ”kristen tradition och 

västerländsk humanism” (citat 1)? Tanken är förstås att vår bakgrundskunskap (MR) ska hjäl-

pa oss associera den kristna traditionen till begrepp som medmänsklighet och osjälviskhet – 

vilka naturligtvis inte ska fråntas den – men som Moberg (2003) argumenterat kan man, bero-

ende på vilken av de bibliska texterna man baserar sig på, även få gott om exempel på motsat-

sen. (Gamla Testamentet exempelvis, tecknar enligt Moberg olyckligt nog en bild av Herren 
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som krigsgud - och snarare än att ta avstånd från, så förhärligas rasism, tyranni, våld, ideolo-

gisk oförsonlighet samt kvinnoförtryck.) Man kan nog snarare utgå från att det är det kristna 

kärleksbudskapet som läroplanen efterlyser - men ofrånkomligt är likväl att kristendomen är 

en konfession, och att läsaren därför står inför en intern motsägelse: ”undervisningen i skolan 

skall vara icke-konfessionell” (citat 5), samtidigt som den ska baseras på kristen etik. Endast 

genom en underförstådd etnocentrism, vilken ser kristna värderingar (i sig öppna för tolkning) 

som universellt gällande, kan denna motsägelse undvikas - en muslimsk invandrare å andra 

sidan skulle med all rätt kunna ifrågasätta om en sådan undervisning verkligen uppfyller kra-

vet att vara ”saklig och allsidig” (citat 6). På en ännu mer explicit nivå kan man för övrigt 

notera att det är ”västerländsk humanism” som skolan eftersträvar (citat 1), och ingen annan. 

Läroplanen balanserar dock en öppen etnocentrism genom följande citat, som lägger vikt vid 

”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”, samt värdet av kulturell 

mångfald: 

Citat 7 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kultu-

rell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar. (Lpo 94, s. 1) 

Vad kan då sägas om läroplanens syn på kunskap? Kravet på saklighet (citat 6) är i hög 

grad kännetecknande för en rationalistisk kunskapssyn, där idealet är att ”överföra” neutral 

kunskap utan några bifogade värderingar eller ställningstaganden (Kvale, 1999; Kristensson-

Uggla, 2002); ett ideal som även nästa citat exemplifierar: 

Citat 8 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 

värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. (Lpo 94, s. 2) 

 

Processer som innebär ”att överföra och utveckla ett kulturarv” är naturligtvis oumbärliga 

för varje pedagogisk verksamhet – men ur bildningssynpunkt kan man hävda att det är lika 

viktigt att uppmuntra en individ till kritisk reflektion över detta kulturarv (von Hentig, 1998). 

Även om läroplanen under kapitel 2, ”Mål och riktlinjer”, ger uttryck för målsättningen att 
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eleven ”ska kunna kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (s. 5), ryms inte 

denna möjlighet i själva värdegrunden – vilken snarare uttrycker en syn på eleven som varan-

de ett tomt kärl, redo att fyllas med kunskap. 

Vilka antaganden om interaktionen människa-natur ger då läroplanen uttryck för? Nästa ci-

tat får exemplifiera detta. 

Citat 9 

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själ-

va direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och glo-

bala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Lpo 94, s. 2) 

Här ges uttryck för ett miljöperspektiv som integrerar samhälleliga skeenden (makronivå) 

med ställningstaganden på individnivå, genom att elever uppmanas reflektera kring hur ”vårt 

sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. Ordet ”kan” ger dock 

uttrycket en i sammanhanget svag modalitet: om hållbar utveckling ska skapas är det på män-

niskans villkor, inte för att omständigheterna kräver det. En formulering med starkare modali-

tet och därför mindre antropocentrisk laddning, hade exempelvis kunnat vara ”måste anpassas 

för att skapa hållbar utveckling”. (”Hållbar utveckling” är ju i sig ett mångtydigt begrepp, då 

det inte är uppenbart om man menar en hållbar utveckling inom ramen för människans över-

levnad på jorden, eller en hållbar utveckling som även tar hänsyn till ekosystemens och arter-

nas egenvärde.) 

En av de satser i läroplanen som bär störst tolkningspotential, och som kan hävdas ha hög 

ideologisk laddning på grund av den omfattande inferens som läsaren måste göra för att skapa 

mening av påståendet, är följande: 

Citat 10 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt. (Lpo 94, s. 2) 

Troligt är att man här syftar på ett globaliserat och högteknologiskt samhälle, där höga 

krav ställs på flexibilitet och förmåga att tillgodogöra sig ständiga teknologiska innovationer, 

anpassa sig till arbetsmarknadsmässiga fluktuationer etc. (se t.ex. Bauman, 2001). Med ut-

tryck som ”informationsflöde” anknyter texten interdiskursivt till en informationsteknologisk 
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diskursordning – en ordning som man också förutsätter att läsaren rör sig inom då mening 

skall ges till begrepp som ”komplex verklighet”. Andra alternativ, som också ryms inom ra-

men för tolkningsmöjlighet, skulle kunna vara att associera till en psykosocial eller emotionell 

eller ekologisk ”verklighet” – vilka också kan tänkas bjuda på komplexitet och förändring. 

Man förutsätter också att denna trend av ”ökande komplex verklighet”, som man aldrig när-

mare specificerar innebörden av, kommer att hålla i sig – som ett slags evolutionärt faktum – 

och att skolan måste hjälpa eleven att orientera sig i denna verklighet. 

Social praktik 

En sammanfattning av värdegrundens ideologiska innehåll, kan lämpligen börja med att 

tangera den individualistiska diskurs som på många sätt är dominerande. Att så är fallet är 

egentligen inte förvånande: skolsystemet är, förutom att vara en ämnesdidaktisk institution, 

också den institution som har ansvaret att kvalificera den arbetskraft som det nutida och fram-

tida samhället behöver – och att vara kvalificerad på arbetsmarknaden innebär för den enskil-

de individen att kunna uppvisa de betyg som intygar att vissa önskvärda kvalifikationer upp-

nåtts. Och betyg sätts, som bekant, inte kollektivt: 

... it is after all only possible to pass through formal education by individually succeeding by 

way of assignments, examinations and tests. Formal education in schools and universities, in 

turn, provides individual credentials leading to individualized career opportunities in the labour 

market. (Beck, 2002, s. 32) 

En individcentrerad diskurs, menar sociologen Beck, är faktiskt vad som i allt högre grad 

dominerar det senmoderna samhället: den globaliserade ekonomin och arbetsmarknaden stäl-

ler allt högre grad på individens anpassningsbarhet och rörlighet – med påtagliga konsekven-

ser för individens förmåga att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer till vänner och 

familj, såväl som till en geografisk plats. Att detta även kan få konsekvenser för känslan av 

sammanhang till sin omedelbara ekologiska omgivning är lätt att förstå. Det är också okom-

plicerat att sätta denna individualistiska diskurs i sitt ekonomiskt-politiska sammanhang: en 

kapitalistisk ekonomi bygger på idén om den ekonomiska människan, den samhällets grund-

läggande enhet som utifrån ett rationellt intellekt ensam kan avgöra vad som är bäst för henne 

själv (Liedman, 1998). I takt med att en nyliberal ideologi, vilken eftersträvar den oreglerade 

konkurrensen mellan dessa individer, får ökat samhälleligt inflytande (och enligt sociologer 

som Beck och Bauman [2001] är så fallet idag) är det också naturligt att vänta sig en ökning 
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av individcentrerade diskurser. Med andra ord: om den globala arbetsmarknaden domineras 

av dessa ideologier – och en av skolans uppgifter är att kvalificera elever för denna marknad – 

är det inte otroligt om skolans styrdokument stödjer sig på och reproducerar en individcentre-

rad diskurs. Tecken på detta är precis vad analysen av värdegrunden menar sig ha upptäckt; 

men även uttryck för en objektivt-rationalistisk syn på kunskap och inslag av etnocentrism är 

närvarande: ideologier som naturligtvis inte ifrågasätter eller riskerar rådande maktrelationer i 

samhället – snarare tvärtom. 
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Analys: Läromedel 

Diskursiv praktik 

Läroplanen, menar Östman (1995), är inte den enda auktoritära text som man kan förvänta 

sig ett ideologiskt innehåll av. Även läromedlen, som inte är direkt statligt sanktionerade men 

ändå måste harmoniera med (och därför är intertextuellt beroende av) de övergripande målen i 

läroplanen, har alla förutsättningar att anta dennas ideologiska färgning. De är också represen-

tativa för den samhälleligt dominerande diskursen i detta ämne: 

Läroböcker påverkas på ett allmänt plan av läroplanen, men de ärver också varandra över tid. 

De speglar ett samhälles kodifierade kunskaper och värderingar, och är uttryck för ett samhälle-

ligt accepterat sätt att tänka om ämnen, kunskap och skola. Samtidigt är de ett instrument för 

påverkan och kodifierar vad som gäller i skolans värld. Läroböcker förmedlar en metakunskap, 

det vill säga de är själva ett exempel på vad som räknas som kunskap i skolans värld (Selander 

1992, 1994a, b). Lärobokstexten ses alltså inte bara som en källa till kunskap, utan också en 

norm för kunskap. Om det är på det viset, är lärobokens immanenta pedagogik en mycket starkt 

påverkande sådan. (Englund, 1999, s. 338) 

Intertextuellt bygger läromedlen (förutom på innehållet i läroplanen) även på kraven i den 

ämnesspecifika kursplanen; och det är rimligt att anta att de, tillsammans med lärarens kon-

kreta undervisning, utgör läro- och kursplanernas ”kontaktyta” gentemot eleverna och således 

”har en mycket stark ställning som riktningsgivare i undervisningen” (Englund, 1999, s. 330).  

Textanalys 

Då analysen av läromedel behandlat och bygger på ett större empiriskt material, har det va-

rit lämpligt att strukturera och presentera den över fyra teman: Naturen som resurs och till-

gång, Biologisk mångfald, Orsaker till miljöproblem samt Åtgärder.  

Tema 1: Naturen som resurs och tillgång 

Vilken är egentligen människans plats i naturen? Är hon, som biologisk varelse, lika un-

derställd och beroende av ekosystemens balans som andra arter? Eller tillkommer det oss, i 

egenskap av den art som har störst möjlighet att maximera sina levnadsbetingelser på andra 

arters bekostnad, en rättighet att göra just detta? Är naturens resurser just naturens resurser – 

eller är de våra resurser? Sättet att besvara sådana frågeställningar är, bland annat, vad som 
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kännetecknar olika system av miljöetik. Vilken miljöetik är det då som kommer till uttryck i 

skolans läromedel i biologi?  

Citat 11 

Man måste skilja mellan förnybara och icke förnybara tillgångar: förnybara är t ex jord, vatten, 

skog, vind, värme från jord och, framför allt, solen. /…/. De förnybara tillgångarna kan vi ut-

nyttja i all framtid om vi sköter och vårdar dem. (Biologiboken, s. 332) 

 

Citat 12 

Idag lever vi på en hårt exploaterad planet. Det är livsviktigt för oss att hejda förstörelsen, att 

återställa det vi har förstört och att se till att våra naturtillgångar kan utnyttjas i all framtid. (Bio-

logiboken, s. 332) 

Man kan notera att ett balanserat nyttjande av naturresurserna anses nödvändigt att införa. 

Men man kan också notera närvaron av en tämligen oproblematiserad antropocentrism: på ett 

tämligen explicit sätt framställs naturtillgångarna som våra. Laddningen av den ideologi som 

detta bär blir speciellt tydlig i kontrast med följande uttalanden från Spektrum, där naturtill-

gångar istället beskrivs som naturens resurser: 

Citat 13 

Eftersom vi faktiskt ingår i ekosystemen, vare sig vi vill tro det eller inte, måste vi ta ansvar för 

att de hålls i balans. Jord, skog, sjöar och hav måste brukas på ett ekologiskt hållbart sätt. Olika 

växter och djur måste ha kvar sina livsmiljöer. Vi måste vara försiktiga med våra utsläpp och 

hur vi använder naturens resurser. (Spektrum, s. 198) 

Citat 14 

Med hållbar utveckling menas att vi utnyttjar jordens resurser på ett sätt som inte försämrar 

möjligheterna för kommande generationer.  (Spektrum, s. 198) 

Man skulle kunna hävda att skillnaden mellan uttryck som naturens resurser och männi-

skans resurser är hårfin: människan är ju trots allt en del av naturen. Men den skillnad i hand-

lingsutrymme som tillskrivs oss är inte försumbar: om resurserna inte är våra utan naturens, 

har människan också ett ansvar gentemot de arter som hon samexisterar med - att se till att 

ekosystemen även fortsättningsvis kan stödja deras existens. Motsägelsefullt nog ger Spekt-
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rum uttryck för både biocentrism och mellangenerationell antropocentrism: resurserna är jor-

dens, men det är människans framtida generationer som det framför allt värnas om.  

Citat 15 

Sedan början av 1990-talet talas det mycket om att vi måste skapa ett hållbart samhälle. Det in-

nebär att vi som lever i dag naturligtvis ska använda naturen för att få mat, kläder, skydd och 

annat som vi behöver. Men vi får inte äventyra för kommande generationer att skaffa sig de här 

sakerna. /…/ Det betyder att samhället måste vara anpassat till naturen så att naturen inte tar för 

mycket skada (ekologisk hållbarhet). Men det hållbara samhället ska också ge människor vad de 

behöver socialt och ekonomiskt, t ex arbete, gemenskap, skola och sjukvård. /…/ Det ska dess-

utom vara ett hållbart samhälle för alla jordens människor. (Puls, s. 124) 

Även här är perspektivet på hållbarhet mellangenerationellt antropocentriskt; ekosystemen, 

menar man, får inte överbelastas – men samtidigt måste de ”ge människor vad de behöver 

socialt och ekonomiskt”, vilket förstås skapar ett vidöppet tolkningsutrymme: hur mycket, 

exempelvis, behöver en människa ekonomiskt? 

Ett subtema inom temat naturresurser kan användandet av ej förnyelsebara energikällor sä-

gas utgöra. Spektrum framhåller där att 

Citat 16 

Den största delen av Sveriges energiförsörjning kommer från fossila bränslen och kärnkraft. Om 

vi vill minska vårt beroende av sådana energikällor måste vi i framtiden använda mer av de för-

nyelsebara, "flödande" energikällorna. (Spektrum, s. 191) 

Trots att alla tecken tyder på ett nära förestående sinande av världens oljetillgångar, ut-

trycker man sig här med en så pass svag modalitet (”om vi vill”) att satsningen på alternativa 

energikällor endast framstår som en möjlig, kanske önskvärd, men inte nödvändig utveckling.  

Puls´ framställning av naturresurserna, å andra sidan, kännetecknas av en mycket konse-

kvent interdiskursivitet: 

Citat 17 

Naturen ger oss inte bara råvaror i form av olika material. Den gör oss också tjänster, dvs uträt-

tar saker åt oss. Det viktigaste exemplet är växternas fotosyntes som ger oss mat, syre och 

bränsle. (Puls, s. 124) 
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Citat 18 

Naturens tjänster är gratis. De ingår inte riktigt i vår ekonomi. Men vi börjar mer och mer inse 

att ekologi och ekonomi hör ihop. Vi betalar t.ex. skatt på utsläpp av koldioxid från bilar. (Puls, 

s. 125) 

Citat 19 

Naturtillgångarna i berget kan inte ersättas när de en gång tar slut. Vi kallar dem icke förnybara 

naturtillgångar eller lager. /…/ Växter och djur växer och förökar sig hela tiden. De är förnyba-

ra. Förnyelsen sker med hjälp av solen och växternas fotosyntes. Förnybara naturtillgångar kal-

las också fonder. Fonderna har vi kvar så länge vi bara tar av ”räntan” (tillväxten) och inte av 

”kapitalet”. /…/ Vi kallar sol, vind, vågor och vatten för flödande naturtillgångar eller flöden. 

/…/. Vi kan alltså dela in naturtillgångarna i tre grupper: lager, fonder och flöden. (Puls, s. 126 - 

127) 

Vad är syftet med ett så systematiskt användande av termer från en marknadsekonomisk 

diskurs? Metaforer är, som Fairclough påpekar, ett kraftfullt sätt att strukturera och förstå 

omvärlden, och genom att beskriva naturens livsalstrande processer som tjänster, och natur-

tillgångar som ”lager, fonder och flöden”, skapar författaren naturligtvis förutsättningar hos 

läsaren att även tänka i dessa termer. Nu går det naturligtvis att hävda, att användningen av 

metaforer är ett didaktiskt hjälpmedel att skapa förståelse för t.ex. skillnaden mellan olika 

naturresurser; man kan ändå ifrågasätta om framställandet av fotosyntesen som en ”naturens 

tjänst”, eller naturtillgångar som ”kapital”, bidrar med speciellt mycket till förståelsen av des-

sa. Vad man otvivelaktigt bidrar till och implicerar med dessa liknelser är däremot att mark-

nadsekonomiska termer är överförbara till ekologiska sammanhang, och att de utgör ett ade-

kvat sätt att resonera om naturresurser. Dessutom råder det inget tvivel om den antropocent-

riska laddningen: fotosyntesen är en tjänst som ”uträttar saker åt oss”, åt människan; men 

högstadieeleverna själva kan genom att läsa bokens kapitel om fotosyntesen konstatera att det 

är lika sant att påstå motsatsen – att människans och djurens andning avger koldioxid som 

växterna tar upp och det därför i lika hög grad är vi som ”uträttar tjänster” åt dem. I Puls bio-

logi reduceras dock både växter och djur till ”förnybara” naturresurser, ”fonder” som ”förrän-

tas”; icke förnybara resurser å andra sidan, utgör människans ”lager”. Positivt i sammanhang-

et är dock viljan att ”mer och mer inse att ekologi och ekonomi hör ihop” - ett behov av att 

inrätta människans ekonomiska analyser i det större ekologiskt-ekonomiska sammanhanget är 

otvivelaktigt en allt mer pressande nödvändighet. Frågan är dock, om inte de interdiskursiva 
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relationerna i Puls önskar göra precis tvärtom: att reducera ekologisk komplexitet till ekono-

misk diskurs. 

Tema 2: Biologisk mångfald 

Vad gäller bevarandet av den biologiska mångfalden, uppmuntras läsaren mera tydligt än i 

många andra avsnitt till att själv ta ställning i frågan: 

Citat 20 

Vilka skäl finns egentligen för att bevara jordens arter? Vad gör det om havsörnen utrotas? Vi 

överlever väl även om en mygga eller skalbagge skulle försvinna. Många av jordens arter är vi 

ekologisk[t] beroende av för att kunna överleva. De producerar vår mat och syret som vi andas. 

Arter som vi inte behöver idag kan vara värdefulla för oss i framtiden om miljön förändras. Den 

biologiska mångfalden ger oss också råvaror och mediciner. (Biologiboken, s. 363) 

Citat 21 

För vår kultur har naturen och rikedomen på växter och djur alltid varit en inspirationskälla i 

konst, musik och författande. Naturen gör helt enkelt livet rikare för oss människor. Många an-

ser också att vi som tänkande, intelligenta människor har ett moraliskt ansvar att inte utrota nå-

gon art med flit. Naturen inte är ett arv från tidigare generationer utan ett lån av våra barn. Vad 

tycker du själv? Vilka skäl tycker du det finns att bevara en spindel eller en maskros? (Biologi-

boken s. 363)  

Även om Biologiboken explicit efterfrågar elevens omdöme, utgår den bakgrundsinforma-

tion som hon ska fatta beslutet ifrån till största delen från en traditionell eller mellangenera-

tionell antropocentrism – människans behov i centrum. Så även Spektrum: 

Citat 22 

Nära ekvatorn finns de tropiska regnskogarna där en stor del av alla världens arter lever. Regn-

skogen avverkas idag för att ge virke eller för att ge plats åt plantager, kraftverksdammar och 

boskapsfarmer. Då försvinner viktiga livsmiljöer, och med dem ett stort antal arter. /.../ Den bio-

logiska mångfalden har även ett ekonomiskt värde. Ur många växter kan vi till exempel fram-

ställa värdefulla läkemedel. /.../ Försvinner arterna försvinner också den möjligheten. (Spekt-

rum, s. 187) 

Puls, å andra sidan, presenterar ett bredare spektrum av orsaker till att bevara den biologis-
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ka mångfalden:  

Citat 23 

Det finns forskare som anser att det inte alls är nödvändigt att bevara alla arter, och att vi egent-

ligen klarar oss med ganska få arter. Andra menar att det finns många olika skäl att vilja bevara 

den biologiska mångfalden. Man kan t ex tycka så här: /…/ Alla arter ska bevaras för sin egen 

skull och alla arter har lika stor rätt att leva vidare. /…/ Det är säkrast att bevara alla arter, därför 

att vi inte vet exakt vilka arter som behövs för att naturen ska fungera. /…/ Vi måste bevara alla 

arter, därför att vi inte vet exakt vilka arter som kan bli nyttiga för människan som t ex mat och 

medicin i framtiden. /…/ Naturen i skogen ska se ut som den alltid har gjort, därför att det är 

vackert eller därför att vi inte vill ha våra svamp- och blåbärsställen förstörda. (Puls, s. 141) 

Även denna text uppvisar en vändning mot svag modalitet – vilket, förutom att ge läsaren 

möjligheten att själv reflektera, också kan tolkas som ett sätt att själv slippa ta ställning i frå-

gan. Men man ger ändå uttryck för en hållning som inte favoriserar antropocentrism, och där-

för är Puls mindre ideologiskt laddad på detta tema än övriga läroböcker. 

Tema 3: Orsaker till miljöproblem 

Hur framställs då orsakerna till miljöproblematiken, och vilket är människans bidrag till 

dem? Både Biologiboken och Spektrum framställer människans kultur som en högst bi-

dragande orsak: 

Citat 24 

Människan har en gång varit väl anpassad till den biologiska jämvikten på jorden. Hon levde då 

som kringströvande jägare och fiskare, boskapsskötare eller jordbrukare i liten skala. Nu håller 

befolkningsexplosionen /…/ och människans tekniska kultur på att rubba den biologiska jäm-

vikten. (Biologiboken, s. 332) 

Citat 25 

Orsakerna till miljöproblemen finns ofta i vår egen vardag. En stor del av framtidens miljöarbe-

te handlar därför om oss själva och vårt sätt att leva. (Spektrum, s. 165) 
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Man går också vidare genom att närmare precisera vad i detta ”sätt att leva” som bäddar 

för oönskade konsekvenser: 

Citat 26 

I den rika världen – västra Europa, Nordamerika och Japan - bor cirka 20% av jordens befolk-

ning. Ändå står vi för 80% av all konsumtion på jorden. /…/ Många miljöproblem är en följd av 

vårt ”köp- och slängsamhälle”. (Spektrum, s. 194) 

Citat 27 

I de rika länderna bor 25 procent av världens befolkning, men vi lägger beslag på 75 procent av 

de naturtillgångar som används varje år. Det är framför allt vi som måste ändra vårt sätt att kon-

sumera. (Puls, s. 142) 

Citat 28 

Alla transporter påverkar miljön. Många miljöintresserade börjar därför kräva att de varor de 

köper ska vara framställda på nära håll. /…/ Men vi måste acceptera att det blir lite dåligt med 

varor vissa delar av året. Däremot blir det svårare med varor som kaffe, te, kiwi och mango. 

(Spektrum, s. 195) 

På ett tydligt sätt vill man uppenbarligen skapa en förståelse för att den konsumtionsinrik-

tade samhällspolitiken, men även den enskilda människans behov av transporter – både av sig 

själva och av exotiska livsmedel vilkas närvaro i snabbköpet vi kommit att ta för given – kan 

kopplas till miljöproblematiken. Man använder sig också av en objektiv och kategorisk moda-

litet, vilket skänker uttrycken pondus och auktoritet.  

Vad gäller snedfördelningen av jordens resurser med en överkonsumtion och överproduk-

tion i i-länderna som bidragande faktorer till miljöproblemen kan man ofta skönja en tydlig 

medvetenhet. Men samtidigt framställs ekonomisk tillväxt och hög produktion som ett nöd-

vändigt ”ont” för mänsklig civilisation, vilket ger upphov till interna motsägelser i en och 

samma lärobok: 

Citat 29 

Fabriker kan tvingas lägga ner sin verksamhet, för att det blir för dyrt med rökgasrening, och då 

kommer man i konflikt med sysselsättningen och skapar arbetslöshet. Detta problem måste dock 

lösas på annat sätt än genom att tillåta giftiga utsläpp. Alla har rätt till arbete, men ingen har rätt 
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att förstöra luften vi andas. (Biologiboken, s. 349) 

Viljan och nödvändigheten av att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle ställs här i ett täm-

ligen konfliktbetonat förhållande gentemot de rådande ekonomisk-politiska idealen. Vi riske-

rar, med nya krav på miljömedvetande i industrin, att komma i ”konflikt med sysselsättning-

en” och därigenom skapa arbetslöshet; men denna tvist mellan likaberättigade parter ger man 

inte läsaren några förslag på lösning till. Giftiga utsläpp får inte tillåtas – men samtidigt aktar 

Biologiboken sig för att ifrågasätta kraven på ekonomisk tillväxt. ”Sysselsättningen” presente-

ras i nominaliserad form, en självdriven ofrånkomlighet, vilket ger den status av självända-

mål: huvudsaken i samhället är inte att den arbetsinsats som är nödvändig för att samhällsma-

skineriet ska gå runt och medborgarnas levnadsvillkor ska vara tryggade är garanterad, utan 

att medborgarna är sysselsatta med någonting. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det ju natur-

ligtvis möjligt att problematisera själva kravet på hög produktion och konsumtion och därmed 

se kravet på full sysselsättning till alla som en bidragande faktor till ett alltför stort uttag av 

naturresurserna. I det ekologiskt hållbara samhället är det, med andra ord, kanske inte är möj-

ligt att ”både äta kakan och ha den kvar” – vilket dock inte behöver betyda, vilket Biologibo-

ken implicerar, att detta samhälle inte har möjlighet att försörja eller ge samtliga medborgare 

ett värdigt liv. 

En annan potentiell ekonomisk-politisk konfliktsituation beskriver Biologiboken under te-

mat transporter.  

Citat 30 

Vi lever i motorismens tidevarv. Vi måste acceptera bilen och andra motorfordon som fortskaff-

ningsmedel. Bilen behövs i näringslivet och den är till nytta och glädje för den enskilde och fa-

miljen. /…/ Motorismen har kommit för att stanna. (Biologiboken, s. 353) 

Det är inte många möjligheter att ur ett samhällskritiskt perspektiv kritisera (ens diskutera) 

motorismen, och därmed användandet av fossila bränslen, som Biologiboken ger sina läsare. 

Med kategorisk modalitet fastslås det att ”vi måste” acceptera bilen, trots att olja är en icke 

förnybar resurs och att vi ännu är långt ifrån ett etablerande av alternativa bränslen i bred ska-

la. ”Motorismen” – återigen en nomaliserad process utan ansvariga mänskliga subjekt – ”har 

kommit för att stanna” och det finns ingenting mänskligheten kan göra åt detta: vårt sätt att 

lösa transportproblem – genom att använda fordon med förbränningsmotorer – har antagit en 

autonom existens. Det är då särskilt lämpligt att denna sista mening i stycket undviker en 
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transitiv meningsuppbyggnad av slaget ”Vi människor har hamnat i beroendeställning av för-

bränningsmotorer till den grad att vi inte klarar oss utan”, och istället framställer motorismen 

som ett naturgivet substantiv. 

Tema 4: Åtgärder 

Vad kan då göras för att stävja en ekologiskt ohållbar utveckling? Spektrum betonar att vi 

måste arbeta på en makronivå, där orättvist fördelade resurser och en global ekonomisk domi-

nans är grundläggande hinder i vägen för denna utveckling: 

Citat 31 

De fattiga länderna kan behöva öka sin energianvändning för att få en bättre ekonomisk tillväxt. 

Då bör vi hålla igen på vår för att skapa det utrymmet. Enligt FN behöver vi i den rika världen 

därför minska vår energianvändning med hälften om det ska finnas möjligheter för de fattiga 

länderna att få en rimlig levnadsstandard. (Spektrum, s. 193) 

Citat 32 

Ekonomisk hållbarhet betyder att alla måste ges möjlighet att tjäna pengar. Utvecklingen idag 

med allt större fattigdom och miljöförstöring är inte ekonomiskt hållbar. I många fattiga länder 

finns det stora rikedomar. /…/ Om fler människor där fick möjlighet att utnyttja resurserna och 

kunskaperna skulle de kunna bli rikare utan att miljön förstördes. (Spektrum, s. 199)  

Spektrum ger tyvärr inte någon förklaring eller inramning till påståendet att människor i 

fattiga länder inte har fått möjlighet att utnyttja sina resurser. Själva ordvalet ”fick möjlighet” 

(citat 32), till skillnad från ”hade möjlighet” antyder ju att en potentiell möjlighet finns, men 

att dessa förutsättningar hindrats av vissa faktorer. Ett resonemang om dessa faktorer skulle, 

vilket citat 31 också implicerar, anknyta till nuvarande och historiska maktförhållanden inom 

och mellan globalt dominerande ekonomiska strukturer. Escobar (1996) har t.ex. kommenterat 

att 

Over the years, ecosystems analysts have discovered the ‘degrading’ activities of the poor, but 

seldom recognized that such problems were rooted in development processes that displaced in-

digenous communities, disrupted peoples’ habitats and occupations, and forced many rural so-

cieties to increase their pressure on the environment. (s. 330) 
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Å andra sidan är det möjligt att skönja en etnocentrisk underström i avsikten att låta ut-

vecklingsländerna öka sin ekonomiska tillväxt enligt västerländskt mått, börja ”tjäna pengar” 

och ”bli rikare”. Escobar antyder t o m att resultatet av detta inlemmande i en global kapital-

istisk ekonomi kan resultera i förlust av ländernas egna kulturmönster: ”As they are incorpo-

rated into the world capitalist economy, even the most remote communities in the Third 

World are torn from their local context, redefined as ‘resources’ to be planned for and man-

aged” (ibid., s. 329). En alternativ lösning skulle rentav kunna vara att istället förstärka de 

inhemska kulturella mönstren, och övergå till mindre lokalförsörjande enheter där export av 

globalt efterfrågade livsmedelsprodukter, exempelvis, ersattes av lokalt efterfrågade, produce-

rade och konsumerade produkter. 

Av intresse är också att undersöka hur behovet av att sänka energianvändningen i väst an-

knyts till individens vardag. Innebär det att individen måste sänka sina krav på komfort, eller 

kan problemen lösas med tekniska genombrott?  

Citat 33  

I Agenda 21 står också att alla problem har sina orsaker på ett lokalt plan. Även globala miljö-

hot som växthuseffekten börjar hos oss själva. (Spektrum, s. 199) 

Citat 34 

Ett viktigt sätt att motarbeta försurningen är att använda energin så effektivt som möjligt. Om vi 

använder mindre energi blir det mindre utsläpp från kraftverken. Att välja cykel, buss och tåg 

hellre än bil är också ett sätt att minska utsläppen på. (Spektrum, s. 178) 

 

Citat 35 

Flera undersökningar visar att vi ganska enkelt kan minska energianvändningen i våra hem med 

30%. Det kan handla om att se till att fönster och dörrar är tätade /.../ Vi kan också byta till nya, 

energisnålare apparater som gör samma nytta men använder mindre energi. Energisnålare lam-

por är ett exempel. (Spektrum, s.169) 

Att energisnålare transportalternativ leder till minskade utsläpp från kraftverken är ett bra 

sätt att sammankoppla makro- med mikronivån, liksom behovet av att energispara inom hus-

hållet. Samtidigt finns det utrymme att tolka möjligheten av tekniska lösningar som ett sätt att 

undvika ett långtgående ifrågasättande av en konsumtionsstark livsstil. Puls hävdar t o m  att 
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tekniken kan hjälpa oss öka vår levnadsstandard inom ramen för en hållbar utveckling: 

Citat 36 

Frågan är vad som först kommer att tvinga oss att förändra vår teknik och kanske ändra livsstil. 

Kommer miljöproblemen att sätta gränserna? /…/. Många tror i dag att växthuseffekten blir det 

som gör att vi måste tänka om. /…/ Men alla är inte överens om den här framtidsbilden. Vissa 

energiforskare säger att vi i de rika länderna kan få fram så bra teknik att vi kan klara oss med 

hälften av dagens energi och ändå öka vår levnadsstandard. (Puls, s. 143) 

Förändringar, menar man, kommer troligen att bli nödvändiga: troligtvis inom tekniken, 

men kanske även i människans levnadssätt. Samtidigt, vilket ger texten en motsägelsefull och 

förvirrande karaktär, kan denna teknik ge oss nya möjligheter att förstärka en konsumtionsin-

riktad livsstil. För att skapa koherens i den senare delen av citat 36 är då en gemensam tolk-

ningsbakgrund nödvändig, som är ideologisk i så måtto att den förutsätter att en ökad levnads-

standard alltid är av godo; och ett antal implikationsled är nödvändiga, vilka läsaren förutsätts 

att skapa: först att ordet ”levnadsstandard” huvudsakligen åsyftar materiell standard – annars 

skulle inte diskussionen alls vara relevant för energiförbrukningen. Men begreppet i sig rym-

mer mångtydighet, och Nationalencyklopedin Online (060109) beskriver det som ”ett svårde-

finierat begrepp som i regel avser dels individers materiella standard (dvs. deras inkomster 

samt de varor och tjänster som en individ eller ett hushåll kan konsumera under en viss tid), 

dels icke-materiella faktorer som påverkar individens livskvalitet”. 

Det andra ideologiska utrymme som läsaren själv förutsätts skapa, är att det är önsk-

värt/nödvändigt eller ens relevant för den västerländska människans välbefinnande att öka den 

materiella standarden ytterligare. Därför ifrågasätts kravet på en omvärdering av industrilän-

dernas konsumtionsinriktade levnadssätt, och inte nog med det: det är ”vi i de rika länderna” 

som med teknikens hjälp kan ”öka vår levnadsstandard” – inte tredje världens underutveckla-

de och redan förfördelade nationer.  

Även Biologiboken verkar ha svårt att bestämma sig i frågan om det är livsstilen eller tekno-

login som måste ändras: 

Citat 37 

Kan människan med sin intelligens skapa alla miljöproblem, har hon också förmåga att reda upp 

dem. En stor tröst är att vi vet vad som måste göras. En ändrad livsstil (främst i de rika länder-
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na) mot en hållbar utveckling, grundad på biologisk mångfald, kretsloppstänkande och energi-

sparande, är nödvändig. Redan idag finns all den teknik som behövs för att komma tillrätta med 

miljöproblemen. Det gäller bara att använda den. (Biologiboken, s. 366) 

En ändrad livsstil är nödvändig, hävdas det med kategorisk modalitet - samtidigt som mil-

jöproblemen definitivt kan lösas med befintlig teknologi. Det är då ägnat att fundera på vad 

Biologiboken egentligen menar med ändrad livsstil - att bibehålla livsstilen men med ny, mil-

jövänligare teknologi?  

Sättet att knyta ihop makro- och mikronivåer av åtgärder ger sammanfattningsvis olika ut-

rymme för en medborgerlig miljöpolitisk aktivitet: även om läromedlen betonar att insatser 

måste göras på samtliga nivåer, samt att individens val av livsstil påverkar samhälleliga fakto-

rer som energiproduktion, är det inte alltid som individens möjligheter att direkt påverka des-

sa större strukturella faktorer ges utrymme:  

Citat 38 

För att lösa problemen kring miljögifterna krävs politiska beslut och internationella överens-

kommelser. Men vi kan alla i någon mån påverka utvecklingen t ex genom att /…/ fråga efter 

oblekt papper /…/, Köpa läsk och andra drycker i returglas /…/, Ta med egen kasse när vi hand-

lar /…/, Minska hastigheten på bilarna /…/, Sortera avfallet /…/, Använd[a] kollektiva trafik-

medel. (Biologiboken, s. 349) 

Biologiboken ger här individen möjlighet att påverka miljöförstöringen på lokal nivå – men, 

analogt med resultaten av Östmans analys av 80-talets No-diskurs, uppmuntras inte heller här 

individen till medborgerligt ansvar, med möjlighet att på politisk väg påverka makroproces-

serna. 

Social praktik 

Även om skillnaderna mellan de tre läroböckerna i biologi stundtals är stora, och en med-

vetenhet om människans negativa inverkan på miljön ofta framträder, kan man ändå samman-

fattningsvis säga att den miljöetik som materialet ger uttryck för är antropocentrisk – vilket 

också är i linje med den definition på hållbar utveckling som ryms inom ramen för Agenda 

21. Som ett undantag presenterar Puls även ickeantropocentrisk miljöetik som ett legitimt sätt 

att resonera på. Men i huvudsak presenteras naturen som ett instrument för människans fort-

levnad eller välbefinnande, och därmed tecknar det tidiga 2000-talets läroböcker i biologi 
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samma relation mellan människa och natur som Svennbeck (2003) fann i det sena 90-talets 

fysikdiskurs: en ”Jag-Det-relation”. 

Det är också intressant att notera, att våldsamma motsägelser tilldrar sig på de områden där 

de högteknologiska konsumtionsmönstren sätts i samband med miljöförstöringen. Att en 

koppling finns mellan hög tillväxt och hög belastning på ekosystemen är det ingen som blun-

dar för – däremot aktar man sig ofta för att på allvar kritisera den teknologiska utveckling och 

den ekonomiska expansion som på många sätt pådrivit denna höga belastning (t.ex. citat 36 

och 37). Därmed ifrågasätter man också den samtidigt omtalade nödvändigheten av att i-

länderna reflekterar kring sina produktions- och konsumtionsmönster.  

Vad gäller läromedlens sociala praktik, faller de (liksom läroplanen) inom skolväsendets 

övergripande diskursordning, och stödjer sig i sista hand på de samhälleliga maktstrukturer 

som är aktiverade även då styrdokumenten formuleras. Auktoritativa texter som läromedel är 

ju intertextuellt beroende av läroplanen, vilken i sin tur, som redan anmärkts, är ett resultat av 

en politisk kompromiss. Att sinsemellan divergerande åsikter även ryms inom läromedlen är 

därför inte en överraskning, och i förlängningen inte heller det faktum att kritik mot den väs-

terländska ekonomiska och vetenskapliga expansionen balanseras av en tilltro till vetenska-

pens förmåga att lösa miljöproblemen, av en tendens till kommodifikation och kvantifiering 

av naturresurser (som i fallet med Puls, citat 17-19), och ett etnocentriskt fokus på att upprätt-

hålla och även inlemma utvecklingsländerna i en västerländsk definition på levnadsstandard. 
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Sammanfattande diskussion 

Den huvudsakliga problemställningen för denna studie har varit att utforska i vilken grad 

ideologier som antropocentrism, individualism, etnocentrism samt rationalism är implicit 

och/eller explicit närvarande i a) grundskolans lagstadgade värdegrund samt i b) grundskolans 

läromedel i ämnet biologi. En diskursanalys av auktoritativa texter har ansetts ge stöd för 

tolkningen, att dels a) grundskolans värdegrund genomsyras av en individualistisk diskurs, 

och i mindre explicit grad även ger uttryck för rationalism och etnocentrism; samt b) att läro-

medel i biologi övervägande ger uttryck för en antropocentrisk världsbild – vilket visar sig 

vara i linje med tidigare forskning om No-utbildningens diskurser. 

Inom ramen för Faircloughs kritiska diskursanalys, enligt vilken varje diskurs om verklig-

hetens, individens och samhällets natur som syftar till att bevara maktrelationer i samhället 

utgör en ideologi, kan man tolka närvaron av individualism, antropocentrism, rationalism 

samt etnocentrism i skolans diskursordning som synnerligen ”ideologiskt investerad”. Dessa 

diskurser om verkligheten har sedan århundraden varit viktiga byggstenar i industriländernas 

tekniska och ekonomiska utveckling: en objektivt-rationalistisk syn på kunskap, en ontologi 

som innebär ett avskiljande mellan subjekt och objekt, samt en antropocentrisk syn på männi-

skans rättigheter att fritt manipulera sin miljö, har varit oumbärliga förutsättningar för natur-

vetenskapens framsteg (Merchant, 1993); individualismen å andra sidan en förutsättning för 

utvecklingen av den fria marknadens princip (Liedman, 1998). Kritik av det moderna projek-

tets likställande mellan utveckling och teknologisk/ekonomisk expansion – vilket naturligtvis 

inte betyder att den teknologiska och ekonomiska utvecklingen ska fråntas sina otvivelaktigt 

positiva effekter på människors livsförhållanden – är därför förenad med en kritik av dessa 

diskursiva, och ideologiska, verklighetskonstruktioner. I ett senmodernt samhälle, där tekni-

ken inte längre dras framåt ”av behov som klagar över att de försummas och kräver att bli 

tillfredsställda, utan knuffas på bakifrån av tillgångar som klagar över sin sysslolöshet och 

kräver att få användas och ge avkastning” (Bauman, 2004, s. 181) är det dock naturligt att 

varje tendens till kritik av rådande ideologier, samt varje ansats till att införa ett mera reflekte-

rat förhållande till vidare teknologisk och ekonomisk expansion, möter motstånd på den poli-

tiska arenan.  



 - 50 - 

Det kan i detta sammanhang vara värt att uppmärksamma själva ordet ekonomi – ett ord 

vars grekiska rot oikos = ”hus” ger det sin betydelse ”läran om hushållning”. Mycket tyder 

idag på, att invånarna på planeten Jorden har ett gemensamt överlevnadsintresse av att etable-

ra en verkligt global ekonomi – en ekonomi som inte under några omständigheter kan tillåta 

sig att ”hushålla så att själva huset förbrukas” (Hubendick, 1976, s. 84). Ett sätt för människan 

att verkligen leva upp till rollen som förvaltare av Moder Naturs tillgångar, är då att skapa 

politiska förutsättningar för denna globala ekonomi – vilket mycket väl kan implicera be-

gränsningar för marknadskrafternas möjligheter att övertrassera den. Mycket står på spel, och 

förlorarna kan bli många: 

Amongst the losers: an increasing gap between rich and poor, less security for most people, less 

democracy, and major environmental damage. There is now a growing perception, not only on 

the political left but across broad sections of opinion in many countries throughout the world, 

that if markets are not constrained, the results will be disastrous. (Fairclough, 2003, s. 203) 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie har, med utgångspunkt i en ekofilosofisk och miljöetisk problematik, under-

sökt grundskolans ideologiska innehåll genom att fokusera dels på läroplanen, dels på ett ur-

val av läromedel i biologi. Flera varianter på detta tema skulle kunna vara av intresse för 

framtida forskning; t.ex. 1) en historisk jämförelse över läroplaner med avseende på närvaron 

av ideologiskt innehåll; 2) en noggrannare jämförelse mellan läromedlens och läroplanens 

diskurser, för att utröna i vilken utsträckning deras ideologiska basis överensstämmer sins-

emellan. Men även om det är viktigt att analysera i vilken grad skolans ideologiska bas bidrar 

och har bidragit till ”ekologiskt ohållbara verklighetsuppfattningar”, är det minst lika viktigt 

med forskning kring skolans möjligheter att nu och i framtiden uppmuntra till ekologisk med-

vetenhet. 

 I Bowers (1993) samt i artikeln Toward an Eco-Justice Pedagogy (2001) av samma förfat-

tare, diskuteras vad som skulle kunna känneteckna en ”ekopedagogik” för framtiden – och att 

en sådan pedagogik omöjligen kan luta sig mot en läroplan vars verklighetstolkning huvud-

sakligen baseras på ideologier som individualism och antropocentrism. Som grundläggande 

metafor (”root metaphor”) för relationen mellan individ, språk, samhälle och miljö föreslår 

Bowers istället ett slags ekologism – en verklighetstolkning som i mycket högre grad skulle 

tillåta oss att uppmärksamma de ömsesidiga beroendena mellan människor, mellan människor 
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och deras miljö, mellan individ och kollektiv, mellan språk och verklighet, samt mellan kun-

skap och handling. En sådan tolkning skulle ge oss möjlighet att se individer, stater och orga-

nismer som ett slags relationsknutpunkter i ett känsligt nät av samverkan, där den enskildes 

utveckling alltid sker med hänsyn till kollektiva förutsättningar – i kontrast till det ideal om 

oinskränkt handlingsfrihet som genomsyrar en individualistisk diskurs. Baserad på en idé om 

alltings ömsesidiga beroende, skulle skolans värdegrund också uppmuntra en syn på samhället 

som en arena för samverkan, snarare än för konkurrens och tävlan.  

En läroplan baserad på ekopedagogiskt tänkande borde också, till skillnad från den tendens 

till förhärligande av vetenskapligt-rationell kunskap och odelat positiva syn på teknisk ut-

veckling, som Bowers menar genomsyrat modern västerländsk utbildningstradition, aktivt 

uppmärksamma traditioner och verklighetstolkningar från förindustriella samhällen och kultu-

rer – t.ex. från Amerikas och Australiens urbefolkning. Trots att sådana kulturer ofta saknar 

högteknologiskt kunnande, rymmer deras traditioner djup kunskap om konsten att leva i har-

moni med sitt habitat. Inte sällan, vilket Bowers (1993) anmärker, kännetecknas också dessa 

människors förhållande till naturen av känslor av respekt, ansvar, vördnad, och samhörighet. 

Tvivelsutan kan den postmoderna människan lära sig ett och annat från dessa traditioner om 

innebörden, nyttan och kanske även nödvändigheten av ett ”Jag-Du-förhållande” till naturen. 

Forskning om möjligheterna att implementera något av en ”ekopedagogik” i praktiken 

skulle då vara av stort intresse, men med tanke på den kritik av rådande ideologier denna pe-

dagogik förkroppsligar, och vilka djupa implikationer sådana förändringar av skolsystemet 

skulle få för samhället i stort, kan det verka som en utopi att överhuvudtaget föreställa sig 

dem genomförda. Men genom blotta föreställandet skulle vi tvingas att ytterligare skärskåda 

kopplingarna mellan samhälle, makt, ideologi och utbildning – att problematisera våra förgi-

vettaganden kring skolans sociala och diskursiva praktik. Och sett från en socialkonstruktivis-

tisk och diskursanalytisk synvinkel, skulle vi redan med detta ha kommit en bra bit på väg. 
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Avslutning 

Genom att belysa hur den enskilde individens sätt att beskriva sin verklighet får konkreta 

återverkningar i denna verklighet, ekologiska såväl som sociologiska – samt hur dessa verk-

lighetskonstruktioner i sin tur är relaterade till samhälleliga faktorer och tendenser i en ömse-

sidig dialektik – blir det uppenbart vilka värdefulla och mäktiga verktyg våra tolkningar av 

verkligheten faktiskt är. Företräde att definiera och beskriva denna verklighet implicerar sam-

hälleligt inflytande; och det är i allt högre grad på diskursernas arena som dessa tolkningskon-

flikter avgörs – med konsekvenser för individen såväl som kollektivet. Vad problemkomplex-

et ekologi/ideologi kanske framför allt aktualiserar, är den tolkningskonflikt som föreligger 

mellan aktörer i samhället som å ena sidan har ett kortsiktigt intresse av att ideologier som 

antropocentrism och individualism bibehåller en hegemonisk ställning, och aktörer som å 

andra sidan menar att dessa ideologier underminerar människans, och andra arters, möjlighe-

ter till överlevnad på lång sikt. Att tolkningskonflikter som denna då sker i ett filosofiskt land-

skap som inte ger oss möjligheten att stämma av våra diskurser om verkligheten med hundra-

procentigt neutrala och objektiva observationer, ska inte ge oss anledning att misströsta: som 

Kristensson-Uggla (2002) hoppfullt argumenterar, är tolkningskonflikterna i högsta grad ock-

så politikens jordmån. Det är endast genom att på fredlig och demokratisk väg gemensamt 

hantera dessa konflikter, som vi kan sluta oss till vilka tolkningar av verkligheten som – ur ett 

pragmatiskt perspektiv – är önskvärda och lämpliga att tjänstgöra som verklighetsuppfatt-

ningar. Och med kriteriet om ekologisk hållbarhet i åtanke, är det inte helt omotiverat att stäl-

la sig frågan om inte antropocentrism, individualism, etnocentrism och rationalism för länge 

sedan passerat bäst-före-datum. 
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