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Sammanfattning  

Idag står vi inför utmaningen att leva inom vår planets gränser. För att uppnå en hållbar 

utveckling krävs det en förändring i tankesätt, värderingar och livsstil menar UNESCO-

UNEP. Detta kan åstadkommas genom en fundamental förändring i utbildningen från tidig 

barndom. Syftet med den här studien är att undersöka hur hållbar utveckling tolkas i den 

svenska grundskolan. Två ämnen har valts; biologi och hem- och konsumentkunskap. I 

uppsatsen identifieras de miljöetiska perspektiven antropocentrism och ekocentrism och hur 

de kommer till uttryck i förhållande till ämnestradition. De metoder som används är semi-

strukturerade intervjuer av högstadielärare, dokumentanalys av läroplan och kursplaner och 

tematisk analys intervjuerna.  

Resultatet visar att i såväl läroplan och kursplaner som undervisningen framgår det att 

antropocentrismen har stort utrymme, då det är stort fokus på resurser, människan och 

samhället, i såväl hem- och konsumentkunskap som biologi. Ekocentrismen kan ses i form av 

uttryck i läroplan och kursplaner utifrån hänsyn och respekt för naturen, och genom att ge 

eleven förståelse inför valsituationer som rör hälsa och miljö. Ämnestradition har betydelse 

för hur hållbar utveckling tolkas i undervisningen. Biologi är naturorienterat med naturliga 

processer och kretslopp i fokus, vilket leder till fler ekocentriska resonemang. Hem- och 

konsumentkunskap har fokus på individen, hemmet och samhället, vilket ger mindre utrymme 

för ekocentrism. Alla lärare visade på både ekocentriska och antropocentriska resonemang. 

Lärarnas egna åsikter angående hållbar utveckling kan finna väg in i undervisningen, vilket 

anses kunna leda till större utrymme för ekocentrism i undervisningen. 

 

Nyckelord: Miljöetik, ekocentrism, antropocentrism, lärande för hållbar utveckling, 

miljöundervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Today we stand before the challenge of living within our planets limits. UNESCO-UNEP 

argue that to achieve a sustainable development changes in thinking, attitudes and lifestyle is 

required. This can be accomplished with a fundamental change in education from early 

childhood. The aim with this study is to research how sustainable development is interpreted 

in the Swedish elementary school. Two school subjects have been chosen; biology and home 

economics. In the essay the environmental ethics anthropocentrism and ecocentrism, and how 

they are expressed in relations to tradition is identified.  Methods used are semi-structured 

interviews with teachers, document analysis of the curriculum and syllabus and thematic 

analysis of the interviews.  

The results show that in the education as well as the syllabus it is clear that anthropocentrism 

has larger room. This because of the focal point in both home economics and biology is 

common resources, humans and society. Ecocentrism in the curriculum and syllabus is shown 

through consideration and respect for the nature, and through students’ understanding when 

making choices. The tradition of the school subjects has significance for how sustainable 

development is interpreted in the education. Biology is nature oriented with focus on natural 

processes and cycles, which lead to additional ecocentric reasoning. Home economics has the 

focal point on the individual, the home and society, which leads to less ecocentric reasoning. 

All teachers that were interviewed showed both ecocentric and anthropocentric reasoning. 

The teachers’ opinions can find way in to the education, which here is considered to the 

possibility of more room for ecocentrism in home economics.  

 

Keywords: Environmental ethics, ecocentrism, anthropocentrism, education for sustainable 

development, environmental education. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Idag står vi inför den stora utmaningen att leva innanför vår planets gränser. Ökande 

befolkningsmängd, ökad exploatering och konsumtion av naturresurser, leder till en allt större 

miljöpåverkan. Hållbar utveckling innebär att kunna finna lösningar för att främja social 

rättvisa, ekonomiskt välbefinnande och miljökvalitet. Lösningar som fungerar långsiktigt 

(Brennan & Withgott, 2011:15ff). I Världskommissionen för Miljö och Utvecklings rapport: 

Vår gemensamma framtid, definieras hållbar utveckling:  

 

”Mänskligheten har möjlighet att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina.” (WCED 1987, s. 41) 

 

I december 2002 förklarade FN ett Decade of Education for Sustainable Development under 

år 2005-2014. Detta ska uppmuntra till utvecklingen och implementeringen av lärande för 

hållbar utveckling, vilket på svenska översätts till lärande för hållbar utveckling. Vid United 

Nations Conference for Sustainable Development i juni 2012, konstaterades att för 

möjligheten att uppnå en hållbar utveckling krävs utrotning av fattigdom, uppmuntran till 

hållbara konsumtions- och produktionsvanor och bevarande av naturresurser. Naturresurser 

vilka ligger till grund för att uppnå ekonomisk och social utveckling i världen (FN, 2002).  

 

Idag är det vida känt att det krävs mer än teknologi, lagstiftning och politiska ramverk för att 

uppnå hållbar utveckling. Dessa behöver kompletteras med en förändring i tankesätt, 

värderingar, livsstil och individers förmåga att åstadkomma förändring (UNESCO, 2012). 

UNESCO-UNEP hävdar att genom att förändra människors värderingar så människor har 

möjligheten att göra medvetna val som ger välstånd för hela mänskligheten, och inte endast är 

till fördel för dem själva och äventyrar andra människors intressen. Detta kan inte 

åstadkommas genom att vädja till människors samvete, utan kräver en fundamental förändring 

i utbildningen från tidig barndom till vuxen ålder. Detta är en process som inte ger direkta 

resultat, men leder till förändring i framtiden (UNESCO-UNEP, 1990). 

 

För att ha möjlighet att uppnå målen för en hållbar utveckling måste människors attityder 

ändras, och detta genom en omfattande kampanj där utbildning spelar en stor roll. För att öka 

förståelsen för sambandet mellan miljö och utveckling genom utbildning, är lösningen lärares 

attityder i undervisningen (WCED, 1987). Enligt Agenda 21 (1992) ska lärande för hållbar 

utveckling vara en del av alla ämnen på alla nivåer och även utvecklas som ett eget 

perspektiv. 

 

Enligt Naturskyddsföreningens undersökning av lärande för hållbar utveckling i svenska 

grundskolan, framkom att det ofta likställs med miljöfrågor och/eller naturkunskap, och 

riskerar då att endast ges några timmar på NO-lektioner och temadagar, vilket inte är det 

menade syftet med grundskolans styrdokument, då hållbar utveckling ska genomsyra all 

undervisning i den svenska grundskolan (Naturskyddsföreningen, 2013). År 2011 infördes en 

ny skollag, lärplan och kursplaner i den svenska grundskolan, vilka gett hållbar utveckling en 
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mer framträdande roll. Hållbar utveckling ska enligt dessa idag vara en stor del utav 

undervisningen i de flesta ämnena (Skolverket, 2004). Det svenska skolverket samarbetar nära 

med flera aktörer för att kunna bidra till lärande för hållbar utveckling. Bland andra 

UNESCO, som är FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur 

och kommunikation (UNESCO, 2014). Genom UNESCO deltar Sverige bland annat i The 

Baltic Sea Project som har som mål att öka miljömedvetenheten hos elever vid 

Östersjöregionen (Skolverket, 2004). FN stiftar inte lagar, utan istället hjälper FN 

medlemsländer att formulera policys inom områden som påverkar oss alla (FN, 2009).  

 

Läroplaner är förordningar (Skolverket, 2013). Både läroplan och kursplaner fastsälls utav 

Sveriges riksdag och regering. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet fastställs utav 

regeringen. Det är den som sedan fastställer vilka uppgifter skolan har och vilka värden som 

ska ligga till grund för undervisningen. Kursplanerna fastställer de krav som staten har på vad 

eleverna ska lära sig i de olika ämnena. Dessa lämnar utrymme för lärarnas egen tolkning 

(Skolverket, 2004).  Den läroplan som idag används i den svenska grundskolan trädde i kraft 

1 juli 2011 (Skolverket, 2012).  

1.1.1 Problemformulering 

Lärande för hållbar utveckling (ESD)
1
 är av stor vikt då det är barnen som ärver ansvaret för 

planeten. Det är även i högre grad barnen, såväl i industrialiserade länder som i 

utvecklingsländer, som är mest sårbara för de effekter som uppkommer genom dagens 

degradering av miljön. Barn idag är också högst medvetna om miljöfrågor (FN, 1992), och det 

är i skolan barn och ungdomar lär sig några av de viktigaste lärdomarna i livet. För att få unga 

människor att aktivt delta i försöken att lösa de globala problemen krävs det därför att fokus 

läggs på skolsystemet. En utmaning ligger i att utveckla ett skolsystem som är mer humant, 

öppet och vårdande om de värderingar som ska spridas i världen (Blaze Corcoran & Osano 

2009:88f). För att kunna utveckla lärande för hållbar utveckling behövs fördjupad kunskap 

och vetenskapliga studier av hur hållbar utveckling tolkas och förmedlas i dagens 

utbildningssystem.   

1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur hållbar utveckling tolkas i den svenska 

grundskolan, genom att identifiera och diskutera dessa med avseende på de miljöetiska 

perspektiven antropocentrism och ekocentrism, och även i förhållande till ämnestraditionen.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur tolkas resonemang om hållbar utveckling i läroplan för den svenska grundskolan, 

med avseende på ekocentrism och antropocentrism? 

 Hur tolkas resonemang om hållbar utveckling i kursplaner för hem- och 

konsumentkunskap och biologi, med avseende på ekocentrism och antropocentrism, 

och i förhållande till ämnestraditionen?  

                                                           
1
 Den engelska beteckningen är education for sustainable development och förkortas ESD, och hädanefter 

kommer denna förkortning att användas. 
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 Hur tolkas resonemang om hållbar utveckling i undervisningen utav lärare i hem- och 

konsumentkunskap och biologi, med avseende på ekocentrism och antropocentrism, 

och i förhållande till ämnestraditionen?  

1.4 Uppsatsens struktur  
Under rubriken Teori och tidigare forskning klargörs studiens miljövetenskapliga relevans 

och de teorier som används för analys utav empirin. I kapitel 3, metodavsnittet, redovisas och 

diskuteras metoder och tillvägagångssätt kritiskt. I resultatavsnittet redovisas den analyserade 

empirin från läroplan, kursplaner och intervjuer. I följande kapitel för diskussion kring 

resultatet tillsammans med relevanta teorier, och i det sista avsnittet redovisas de slutsatser 

som dragits utifrån syfte och frågeställningar.  
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2. Teori/Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras forskning om miljöundervisning och lärande för hållbar 

utveckling för att få en inblick i hur undervisningen för hållbar utveckling har utvecklats. 

Sedan presenteras de miljöetiska perspektiven antropocentrism och ekocentrism. Även 

dimensionerna demokrati och moraliska värderingar, diskuteras nedan som teoretiska 

begrepp.    

2.1 Miljöundervisning   
Det var på 1970-talet som åtgärder genomfördes för att använda utbildning som ett instrument 

att ta itu med miljöproblemen, i och med att UNESCO startade the International 

Environmental Education Programme (IEEP) år 1975 (UNESCO-UNEP, 1990).  

 

Målet med miljöundervisning (EE)
2
, är enligt UNESCO-UNEP att se till att befolkningen blir 

medvetna om miljö och miljöproblem, och har rätt kunskap, attityder och engagemang som 

behövs för att finna lösningar på dagens problem och även förhindra framtida (UNEP-

UNESCO, 1983). EE är utbildning som tar upp mänsklighetens samhörighet till miljön, och 

använder sig utav ett interdisciplinärt förhållningssätt, med fokus på problemlösning. EE 

behövs för varje ny generation, då alla generationer själva behöver lära sig miljövård 

(UNESCO-UNEP, 1990).  

 

EE har som mål att förändra beteendet hos individer, grupper och samhället i stort. Inom EE 

finns det fem områden med tillhörande mål belysta: 

 

 Förstålelse för miljö och miljöproblem. 

 Kunskap om miljö och miljöproblem.   

 Attityder som leder till att man vårdar miljön, och även drivkraft som får människor 

att agera.   

 Kompetens är nödvändig för att människor ska kunna identifiera och finna lösningar 

på miljöproblem. 

 Aktivt deltagande i aktiviteter som leder till lösningar på miljöproblem.   

 

Julie Newman arbetar på Yale University, och har arbetat inom fältet hållbar utveckling sedan 

1993. Hon har även varit redaktör för ett antal böcker och tidskrifter (SAGE Publications, 

2014). Enligt Newman ska EE vara en process genom hela livet, och ska innehålla historiska, 

nutida och framtida situationer. EE ska belysa lokala, regionala, nationella och internationella 

geografiska perspektiv (Newman, 2011:356f). 

 

EE har i större delen utav västvärlden, sedan utvecklingen på 1960-talet, haft störst fokus på 

naturvetenskapliga perspektiv. Detta beror till stor del på att det var den naturvetenskapliga 

forskningen som först identifierade miljöproblemen (Skolverket, 2004).   

                                                           
2
 Den engelska beteckningen är environmental education och förkortas EE, och hädanefter kommer denna 

förkortning att användas. 
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2.2 Lärande för hållbar utveckling (ESD)  
ESD utvecklades under 1980-talet då miljöproblemen blev alltmer uppmärksammade. 

Grunden för utvecklingen till ESD var slutsatsen att EE inte haft tillräcklig framgång. Istället 

behövdes en efterträdare (Cockerill, 2013). Ett nytt uttryck var nödvändigt för hållbar 

utveckling. ESD avser att identifiera nyckelkoncepten av hållbar utvecklingen i 

undervisningen (FN, 2013).  

 

Globalt tillämpas och förhåller sig EE och ESD till varandra på skilda sätt. UNESCO (2009) 

hävdar att det existerar tre förhållanden mellan ESD och EE. Dessa tre förhållanden är a) att 

ESD är detsamma som EE, b) såväl EE som ESD är aktuella skilda begrepp, dock med 

likheter, c) EE är en del utav ESD (UNESCO, 2009a).  

 

UNESCO:s (2009b) vision för ESD är en värld där alla har möjlighet till kvalitetsutbildning. 

Utbildning som ger en god grund till värderingar, beteende och livsstil som krävs för en 

hållbar framtid och en positiv samhällsförändring. Grunden för ESD är respekt för vår planet, 

dess naturresurser, flora, fauna och såväl nuvarande som kommande generationer. ESD 

handlar om att lära sig respekt och att värdera och bevara prestationer från det förgångna. 

ESD ska lära oss att bli ansvarsfulla medborgare som utövar våra rättigheter och skyldigheter 

på lokal, nationell och global nivå. Vi måste lära oss att uppskatta mänskligheten och 

återställa tillstånden på vår planet för att skapa en bättre, mer säker och rättvis värld 

(UNESCO, 2009b). 

 

Studien är betydande för fältet lärande i hållbar utveckling, då den kan ge en bättre bild av hur 

begreppet hållbar utveckling har förts in i den svenska läro- och kursplaner, och då vilka 

aspekter av hållbar utveckling som anses betydande att föra vidare till kommande 

generationer. Att se hur läro- och kursplanerna sedan tolkas utav lärare som aktivt undervisar i 

hållbar utveckling är av intresse. Detta då det ger en inblick i hur hållbar utveckling 

undervisas i skolor, vilket kan utgöra en bra grund för vidare studier i vilka förbättringar som 

kan göras för utbildning i hållbar utveckling. 

2.3 Miljöetiska perspektiv 

Brennan & Withgott (2011) förklarar att etik är en gren inom filosofi, vilken studerar sådant 

som gott och ont, rätt och fel. Författarna menar också att etik även kan ses som en samling av 

moraliska principer och värderingar en person eller ett samhälle har. I vår vardag använder vi 

oss utav mängder av etiska perspektiv för att ta olika beslut (Brennan och Withgott, 

2011:140f). 

 

Ekocentrismen är underordnad politiska, och företagselitens, intressen som till största delen är 

antropocentriska. Kopnina (2014) hävdar att läroplanen domineras av antropocentrism, och 

särskilt de ekonomiska intressena, när man ser på den utifrån miljöetik. Dessa två miljöetiska 

perspektiv diskuteras vidare här nedan, och kommer sedan används i resultatet och ligger till 

grund för analysen utav den insamlade empirin.  
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2.3.1 Antropocentrism  

Antropocentrism är ett miljöetiskt perspektiv som anser att naturen är värd att bevara på grund 

av dess värde för mänskligheten. Dess syfte är att förse oss med resurser och fysiska förmåner 

som är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad, hälsa och möjlighet till en förbättrad 

livskvalité. (Barton & Thompson, 1994). Naturen har följaktligen ett instrumentellt värde för 

mänskligheten. En antropocentrist anser att det i naturen som inte är till gagn för 

mänskligheten är försumbart (Brennan & Withgott, 2011:140f). Ramanan & Taback (2013) 

menar att antropocentrister anser sig ha rätten och möjligheten att kontrollera naturen för att 

tillgodogöra sina egna behov. Detta på grund av den idag dominanta syn på naturen, som 

finns framför allt i västvärlden, att den endast finns till förmån för mänskligheten. Människan 

är högst upp i näringskedjan och på grund av det är mänskligheten de enda av betydelse som 

existerar på jorden. Våra attityder mot naturen härstammar till stor del från kulturer såsom 

Grekerna, indianerna i öst och hebréerna. De förklarar vidare att det till stor del kan förklaras 

genom några utav de stora världsreligionerna, judendomen och kristendomen. Dessa har 

format de värderingar där människan sätts i centrum utav universum (Ramanan & Taback, 

2013:38f). 

 

Antropocentrismen kan indelas i svag och stark antropocentrism. Stark antropocentrism 

definieras av Norton (1984) som att företräde ges till mänskliga individer vid bestämmande 

utav värdet, vilket betyder att ifall individer endast använder naturen som en källa för resurser 

så finns det ingen rätt till att kritisera eller ifrågasätta detta. Individer har själva rätt att 

bestämma vad naturen har för värde för dem. Svag antropocentrism å andra sidan, ger kritik 

till värdesystem som endast baseras på exploatering utav naturen och de valmöjligheterna 

över naturens värde kan vara antingen rationella eller inte, beroende på om de är accepterade 

av en överensstämmande världsåskådning. Svag antropocentrism lägger också vikt vid 

mänskliga upplevelser som leder till formandet utav värderingar. Ifall människor väljer att 

leva i harmoni med naturen, vilket kan bero på endera religiösa eller andra rationella 

anledningar. De som då skadar naturen kommer att bli dömd/klandrad för detta, men det 

behöver inte bero på att naturen anses ha ett egenvärde. Det kan istället bero på att man vill 

leva i harmoni med naturen (Norton, 1984).  

 

Enligt Hargrove (1992) ser inte alla antropocentrister naturen utifrån dess instrumentella 

värde, men han hävdar också att det inte är möjligt för människor att inte vara 

antropocentriska. Även då vi försöker att se saker, såsom träd och djur, ur deras synvinkel så 

går det inte att komma ifrån att vi fortfarande ser på det antropocentriskt (Hargrove, 1992).  

2.3.2 Ekocentrism  

Ekocentrismen är ett miljöetiskt perspektiv som hävdar att naturen har ett egenvärde som gör 

den värd att bevara (Barton & Thompson, 1994). Enligt detta miljöetiska perspektiv är det 

inte tillräckligt att endast se på sambanden mellan människa, djur och växter. Utan det är 

viktigt att se de relationer som finns mellan organismer på de olika nivåerna (Mulvaney, 

2011:113f). Ekocentrister ser till levande och icke-levande beståndsdelar i miljön och ser på 

dem utifrån en helhetsbild. De värderar arter och hela samhällen och ekologiska system, som 

de ingår i, framför enskilda individers välmående. Ekocentrister ser vikten av att skydda och 
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bevara förbindelserna mellan levande och icke-levande beståndsdelar och hur de binds 

tillsammans och blir ett funktionellt system (Brennan & Withgott, 2011:141f).   

 

Robyn Eckersley förklarar, i boken Envrionmentalism and political theory: Toward an 

Ecocentric Approach, att individer som anammar det ekocentriska perspektivet tar hänsyn till 

naturen i största möjliga mån och om valmöjligheter existerar väljs det alternativ som är minst 

skadligt för samtliga. Ekocentrister anser dagens miljökris som ett bevis för hur människan 

har en missuppfattad föreställning om att vi har full förståelse för hur de biosfäriska 

processerna fungerar. Ekocentrismen beskrivs av Eckersley (1992) ha funnit en ny mening i 

empati och försiktighet. Med dessa menar hon att de tar större hänsyn till alla livsformer, och 

har bättre förståelse för att våra aktiviteter har konsekvenser för både oss själva och andra 

livsformer. Större försiktighet krävs vid ingripande i planetens ekosystem (Eckersley, 

1992:28f) Enligt Barton & Gagnon Thompson (1994) är det lättare för ekocentrister att handla 

efter sina värderingar gentemot miljön än det är för antropocentrister. Detta på grund av att 

antropocentristiska värderingar är människocentrerade och därför är antropocentrister mindre 

benägna att skydda miljön ifall andra människocentrerade värderingar, såsom en bättre 

livskvalité och rikedom, anses viktigare. Ekocentriska värderingar å andra sidan är mer 

benägna att skydda miljön trots obehag (Barton & Gagnon Thompson, 1994).  

 

Samuelsson (2013) kritiserar uttrycket centrism. Centrism betyder att det sätts i centrum. 

Alltså betyder det att antropocentrismen sätter människan i centrum, och ekocentrismen sätter 

naturen i centrum. Han menar att ekocentrister inte sätter naturen helt i centrum utan ser till 

både människan och naturen, vilket gör att när det benämns som centrism ger det en felaktig 

bild utav ekocentrismen. Vidare förklarar han att det under 1970-talet då ekocentristiska 

teorier utvecklades fanns radikala ekocentrister som satte naturen i centrum. Dessa ansåg att 

individer både människor och djur kunde offras till fördel för naturen i det stora (Samuelsson, 

2013).  

 

De element som belyser ekocentrismen är hur de värderar alla planetens system och dess 

levande och icke-levande organismer. Hur det minst skadliga alternativet för samtliga alltid 

bör väljas, att naturen har ett egen värde, och om hur hänsyn tas utifrån alla livsformer. De 

element som belyser antropocentrismen är huruvida naturen av annan orsak än egenvärde är 

värd att bevara. Utifall naturen benämns som resurser som är till för människan, och hur 

människan värderas högre än andra livsformer.   

2.3 Demokrati  
Enligt Wals (2010) har ofta hållbarhet och demokrati nära varandra i de vetenskapliga artiklar 

som behandlar miljöundervisning. Det är också enligt Wals (2010) odemokratiskt att tala om 

för människor hur de ska leva sina liv. Istället är det viktigt att finna viljan att samarbeta och 

engagera sig i hållbarhetsfrågor för alla möjliga intressenter. Dessa processer är precis lika 

viktiga som de resultat de producerar, då de leder till att ge samhället förmåga att hantera 

motgångar såsom kriser och utmaningar (Wals, 2010). Koppen et al. (2002) hävdar att lärande 

för hållbar utveckling kräver utrymme för socialt lärande, såsom alternativa vägar för 

utveckling, alternativ till utveckling, utrymme för nya tankar, värderingar, sätt att göra och 
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möjligheten att kunna delta. Dessutom krävs utrymme för pluralism, hänsyn till diversitet och 

minoriteter, och utrymme för samförstånd och meningsskiljaktigheter (Koppen et al. 2002).  

 

Enligt Jickling & Wals (2008) är utbildning inte ämnat att endast lösa enskilda 

hållbarhetsproblem, utan istället leda till att ge människor möjlighet till självbestämmande, 

vilket ska leder till att de aktivt kan delta i demokratisk beslutsfattning.  

2.4 Moraliska värderingar  

Enligt Churchill (1982) är avsaknaden av moraliska värderingar i undervisning ett 

grundläggande etiskt problem. Han menar också att det finns två syner på moraliska 

värderingar, varav den första menar att värderingar måste vara bestämda för att vara värda 

uppskattning. Den andra synen hävdar att värderingar är personliga och har ingen större 

validitet, utan kan istället endast användas som en estetisk bekräftelse (Churchill, 1982). 

Nationalencyklopedin (2014) förklarar att en vanlig uppfattning är att etik och moral är 

synonymer till varandra. Dock menas med moral människors faktiska handlande, och då inte 

alltid klart uttryckta värderingar. Moral hos en person eller en grupp visar sig i vad dessa gör 

och/eller inte gör. Etik å andra sidan innebär reflektion över moralen och grunden till denna. 

Moraliska värderingar baseras på en eller flera fundamentala principer. Dessa principer kan 

underbyggas och är då menade att instinktivt antas som riktiga. Detta då de fångar upp alla 

relevanta drag i våra moraliska värderingar (NE, 2014). Det är här viktigt att inte blanda ihop 

de miljöetiska perspektiven med dimensionen utvidgade moraliska värderingarhhhj.  

Frågor som rör hållbar utveckling innehåller ofta konflikter mellan olika ideologier, 

värderingar, prioriteringar och strategier. Det är inte möjligt att lösa dessa genom att endast 

referera till vetenskapliga undersökningar. Dessa etiska och moraliska aspekter av lärande för 

hållbar utveckling har fått relativt liten uppmärksamhet. Detta är enligt Öhman & Östman 

(2008) oroande då utan en genomarbetad diskussion av de etiska och moraliska aspekterna i 

lärande för hållbar utveckling, finns risken att det blir ett politiskt instrument som stödjer 

särskilda ideologier skapade av politiker och experter med makten att göra det (Öhman & 

Östman, 2008).   

Demokrati och moraliska värderingar kommer att användas som analytiska dimensioner i 

analysen utav läroplanen för den svenska grundskolan, och kursplaner för hem- och 

konsumentkunskap och biologi för år 7-9. Ovan i den teoretiska bakgrunden behandlas 

moraliska värderingar mer ingående ”inbakat” i den teoretiska bakgrunden, separat för 

antropocentrismen respektive ekocentrismen. Dessa ”utvidgade” moraliska värderingar 

kommer att placeras under dimensionen utvidgade moraliska värderingar i resultatet.  
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3. Metod och material  
Material som används för den här studien är läroplan för grundskolan och kursplaner i biologi 

och hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9. För analysen utav läroplan och kursplaner 

har dokumentanalys, och vidare idéanalys, använts med dimensioner som analysverktyg. 

Semi-strukturerade intervjuer har utförts med fem stycken högstadielärare i biologi och hem- 

och konsumentkunskapslärare. Intervjuerna analyseras med hjälp utav tematisk analys.  

3.1 Urval och avgränsning 

Jag har avgränsat mig till kursplaner i skolämnena biologi och hem- och konsumentkunskap 

för årskurs 7-9. Dessa två skolämnen valdes då de förmodades kunna visa på olika syn på 

hållbar utveckling. Då jag valt att avgränsa mig till kursplaner för högstadiet, är även 

intervjuerna med högstadielärare. Ytterligare har det avgränsats till två lärare i hem- och 

konsumentkunskap och tre lärare i biologi. Lärarna arbetar på två olika högstadieskolor, Stora 

Vallaskolan i Degerfors och Skrantaskolan i Karlskoga. Just dessa skolor valdes då det var där 

lärare visade intresse av att delta efter att förfrågan skickats ut. Fyra av de fem lärarna som 

intervjuats arbetar på Stora Vallaskolan. Omfattningen av informanter baseras på en 

balansering mellan möjligheten till ett mer omfattande material för bättre svar på syfte och 

frågeställningar, och att samtidigt ha möjlighet att färdigställa studien i tid. Då det var slutet 

under vårterminen, och nationella prov pågick på skolorna, då studien gjordes, var det många 

lärare som upplevde att tiden inte räckte till för att kunna delta. Detta gjorde det svårare att 

finna lärare som var villiga att delta. 

3.2 Dokumentanalys 

För analys utav läroplan och kursplaner används dokumentanalys. Silva (2012) beskriver 

dokument som sociala produkter som kan ta alla former. Det finns en lång tradition av 

dokumentanalys, trots det faktum att dokumentanalys inte en allmängiltig metod, som går 

tillbaka ända till författare såsom Marx (Silva, 2012:148f). För dokumentanalysen används 

idéanalys. Bergström och Boréus (2010) menar att denna metod gör det möjligt för forskaren 

att undersöka den mening och innebörd som ryms inom olika texter. Idéanalys har använts då 

denna metod använder analysverktyg, som i studien underlättar sökandet efter de miljöetiska 

perspektiven. Enligt författarnas beskrivning av vad som kännetecknar en idé, kan de 

miljöetiska perspektiven figurera som sådana i just detta avseende. Bergström & Boréus 

(2012) menar att en idé är en tankekonstruktion som kännetecknas av en viss mån av stabilitet 

och kontinuitet. Författarna beskriver att en tankekonstruktion kan vara sådant som en 

föreställning om verkligheten, en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man 

bör handla. Vid studier med beskrivande syften är utgångspunkten att analysera idéer i 

allmänhet (Bergström & Boréus, 2012:140ff). Det är på grund av denna beskrivning som 

idéanalys ansågs vara bäst lämpad som analysmetod. Utgångspunkten är hur hållbar 

utveckling tolkas i läroplan och kursplaner också ligger till grund för perspektivet på hållbar 

utveckling i undervisningen.  

 

I analysen av data som insamlats används två miljöetiska perspektiv, antropocentrism och 

ekocentrism, som teoretisk utgångspunkt. Dessa miljöetiska perspektiv valdes främst på grund 

av att de ofta diskuteras i litteraturen, och för att de representerar två väldigt skilda synsätt på 
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miljö, natur och människa. Läro- och kursplaner analyseras genom att identifiera resonemang 

för antropcentrism och ekocentrism, då det är dessa miljöetiska perspektiv som är relevanta 

för att svara på studiens syfte och frågeställningar. I utförandet utav idéanalysen har så kallade 

dimensioner använts som analysverktyg. Dimensioner valdes att användas framför idealtyper 

på grund av den anledningen att de är mer allmänt hållna. Det är också enklare och mindre 

tidskrävande att skapa dimensioner, då det inte krävs samma precision vid skapandet utav 

dimensioner som vid skapandet utav idealtyper (Bergström & Boréus, 2012:156f).  

 

De dimensioner som konstruerats används som ett filter för att analysera det insamlade 

empiriska materialet. De har även konstruerats för att lättare kunna finna motsättningar inom 

de miljöetiska perspektiven, då de kan orientera sig mot vardera utav de två dimensionerna. 

Dimensionerna är även av betydelse för studien då de gör det möjligt att kategorisera 

resultatet vilket underlättar och gör det mindre ostädat när resultatet sedan ska diskuteras, och 

slutsatser ska dras utifrån syfte och frågeställningar. De dimensioner som använts under 

idéanalysen är demokrati och moraliska värderingar. Dessa har skapats utifrån det teorietiska 

materialet i kapitel 3. Teori/Tidigare forskning. Dimensionerna tillämpas på såväl 

ekocentriska uttryck som på antropocentriska uttryck, dock kommer dessa dimensioner få 

olika betydelser beroende på vilket utav de miljöetiskt perspektiven de tillämpas på. Då 

demokrati är en viktig förutsättning för en hållbar utveckling (FN, 2012) anses det vara en 

viktig aspekt att titta på under analysen, och är därför en utav de två dimensioner som 

används. Dimensionen demokrati används för att identifiera de uttryck där samhällets och 

människans välbefinnande, rättigheter och skyldigheter betonas. Dimensionen moraliska 

värderingar används på de uttryck där det visas andra skäl till att bevara naturen än till förmån 

för just människan, alltså för att identifiera andra skäl till att bevara naturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3.3 Intervju 

Semi-strukturerade intervjuer med högstadielärare i biologi och hem- och konsumentkunskap 

har utförts. De lärare som har intervjuats valdes då de visat intresse för att delta, efter att 

förfrågan skickats ut via mejl. Semi-strukturerad intervju valdes då det tjänar studiens syfte att 

ge de intervjuade möjlighet att starta en diskussion, och använda färre frågor som ledmotiv för 

att förhindra att glida från ämnet. Intervju som metod valdes för möjligheten att få mer 

detaljerade och djupgående svar, och även för möjligheten att ställa ytterligare frågor vid 

behov, till skillnad från exempelvis enkätundersökning. Nieuwenhuis & Smit (2012) 

beskriver intervjuer som en högt värderad källa för information. En bra källa för att inhämta 

beskrivande data, såsom värderingar, åsikter, idéer, erfarenheter, som hjälper oss att se 

världen genom den intervjuades ögon. Användningen av just semi-strukturerade intervjuer 

beskrivs av författarna som ett vanligt sätt att undersöka djupare och få möjlighet att bekräfta 

data insamlad från andra källor (Nieuwenhuis & Smit, 2012). Vid utarbetning av 

intervjufrågorna togs hänsyn till vad läro- och kursplanerna säger om hållbar utveckling. 

Frågorna utformades för att ge lärarna möjlighet att röja sina miljöetiska åsikter, utan att 

frågorna skulle vara ledande. En kort inledning och avslutning till intervjufrågorna gjordes för 

att inte ge utrymme till att förbise något under intervjun. Som mall för utformningen av 

intervjuguiden användes Nieuwenhuis & Smits (2012) modell.  För intervjuguiden se bilaga 

1.  
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Intervjuerna utfördes på lärarnas egna arbetsplatser och tog mellan 15-30 minuter, och 

samtliga intervjuer spelades in. Fyra av de fem intervjuerna gjordes i par, då det passade bäst 

för lärarna. Jag ansåg det också som en bra idé då det kan lätta upp stämningen och det blir 

lättare att få igång en diskussion mellan lärarna, vilket också visade sig stämma. De lärare 

som intervjuades i par kunde lättare diskutera med varandra, vilket ledde till ett mer 

omfattande material där de miljöetiska perspektiven lättare kunde identifieras. Många gånger 

var det lättare att utläsa åsikter med hjälp av tonfall och ansiktsuttryck under intervjuerna, 

angående deras resonemang angående ekocentrism och antropocentrism. Intervjuerna har 

sedan ordagrant transkriberats, dock har grammatiska fel korrigerats för att enklare kunna 

förstå meningarnas innebörd. Utskrifterna har använts för tematisk analys utav intervjuerna.  

3.4 Tematisk analys 

För analys utav data införskaffad genom semi-strukturerade intervjuer har tematisk analys 

använts, som är en kvalitativ analysmetod (Holland & Kawulich, 2012:231f). Just denna 

analysmetod valdes för att enklare kunna identifiera de mönster som är gemensamma, och 

även de som skiljer sig från varandra, för lärares tolkning av hållbar utveckling i 

undervisningen. Qualitative Data Analysis (Holland & Kawulich, 2012:231ff), har använts för 

strukturering av den tematiska analysen. Teman utformades efter intervjuerna gjorts, utifrån 

de mönster som tydligt kunde urskiljas i materialet. De teman som använts under den 

tematiska analysen är ekocentrism, antropocentrism och ämnestradition. Då det är dessa två 

miljöetiska perspektiv som har använts för tolkningen av hållbar utveckling i läroplanen, 

kursplanerna och undervisningen, ansågs det inte nödvändigt att använda ytterligare teman. 

Anledningen till att temat ämnestradition lades till var för att lättare ha möjligheten att finna 

olikheter mellan ämnena som kan påverka hur hållbar utveckling tolkas. Under den tematiska 

analysen har vissa kriterier använts för att identifiera ekocentrism och antropocentrism. Dessa 

kriterier är först och främst att titta på vad som läggs fokus på, framför allt naturen, 

människan och samhället. Sedan kommer även fokus ligga på hur det resoneras kring de olika 

aspekterna i hållbar utveckling, alltså den sociala, ekonomiska och ekologiska utvecklingen.  

3.5 Kritisk metoddiskussion 

Enligt Botha & Mentz (2012) används främst observationer, intervjuer och dokument- 

och/eller artefakt analys för datainsamling i kvalitativa studier. Det är sällan som endast en av 

dessa datainsamlingsmetoder används, utan de används oftast i en kombination i kvalitativa 

studier. Detta gör det möjligt för forskare att triangulera sin data, vilket ökar studiens 

trovärdighet (Botha & Mentz, 2012: 132f). Det var på grund av detta jag valde att använda 

mig utav både intervjuer och dokumentanalys. För att då få en bättre trovärdighet.   

 

Botha & Mentz (2012) menar att inom samhällsforskning mäts attityder, åsikter och 

värderingar. Validitet används för att se ifall man mäter det som är tänkt att mätas. (Botha & 

Mentz, 2012). Under hela arbetets gång, exempelvis vid framtagning utav intervjuguide, har 

avstämning gjorts med syfte och frågeställningar för att inte få med information som inte är av 

relevans för studien. Enligt Bergström & Boréus (2012) finns det problem med att använda 

utvecklade analysmodeller på grund av att man kan påtvinga materialet modellen eller tänjer 

utsagor så att det passar i modellen. Validitetsproblem kan finnas om det är tvivel om 
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huruvida analysverktyget ger en rimlig bild utav det aktuella materialet (Bergström & Boréus, 

2012:167f).  

 

Intervjuer har endast gjorts med tre lärare i biologi och två lärare i hem- och 

konsumentkunskap, på två högstadieskolor. Lärare har dessutom relativt stort utrymme till att 

själva tolka läroplan och kursplaner, vilket ger variationer i olika lärares undervisning. 

Generationsskillnader kan också påverka värderingar och åsikter i undervisningen. Det kan 

också variera beroende på vilken skola lärarna arbetar på, då det kan hända att skolor har egna 

mål uppsatta på vad som ska finnas med i undervisningen. Detta leder till att resultatet från 

intervjuerna kan vara svårt att generalisera. Intervjuerna har främst använts som ett 

komplement till dokumentanalysen för ”mer kött på benen”. De läroplan och kursplaner som 

analyserats med hjälp utav dokumentanalys, är mer generaliserbart. Detta då de miljöetiska 

perspektiven vid en ny analys fortfarande kommer kunna identifieras med de dimensioner 

som använts.  

 

Enligt Botha & Mentz (2012) finns det hot mot både validiteten och reliabiliteten i en studie. 

Det är omöjligt att skapa ett instrument som mäter konsekvent och helt pålitligt varje gång det 

används, på grund av att människors svar kan bero på många olika omständigheter, såsom 

humör, hälsa, hågkomsten eller fysiska förhållanden omkring dem. Däremot kan forskare se 

till att ha en fast design och genomförande, av de instrument som används, för att få ett så 

pålitligt resultat som möjligt (Botha & Mentz, 2012). Då undervisningen i hållbar utveckling 

ständigt förändras och utvecklas kan det dock vara svårt att få ett likadant resultat vid en 

senare tidpunkt. Det kan också vara svårt att få samma resultat vid intervjuer med andra 

lärare, då det kan finnas variationer i hur olika lärares värderingar ser ut.  
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4. Resultat 
Här presenteras studiens resultat från den tematiska analysen och idéanalysen. Först 

presenteras resultatet från idéanalysen utav läroplanen, och sedan presenteras resultatet från 

idéanalysen och den tematiska analysen för respektive skolämne.  

4.1 Läroplan för grundskolan 
Den aktuella läroplanen för grundskolan har titeln Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). Hållbar utveckling 

återfinns i läroplanen, dock konstateras att hållbar utveckling har relativt litet utrymme i 

grundskolans läroplan i jämförelse med omfattningen på läroplanen. I den äldre läroplanen, 

lpo 94 (Skolverket, 2006), finns det ett mindre utrymme för miljö än i den aktuella läroplanen. 

De intervjuade lärarna i biologi och hem- och konsumentkunskap anser att sedan den nya 

läroplanen och kursplanerna infördes 2011 att det läggs större vikt vid hållbar utveckling, och 

att det har ett större utrymme i undervisningen idag. Då läroplanen är övergripande för hela 

grundskolan, läggs inte fokus på miljö och hållbar utveckling på samma sätt som i 

kursplanerna för hem- och konsumentkunskap och biologi.  

4.1.1 Antropocentriska resonemang 

I läroplanen (2011) finns resonemang för såväl ekocentrism som för antropocentrism. Av de 

resonemang som påträffas anses de antropocentristiska väga tyngre än de ekocentriska då de 

oftare förekommer, och även på grund av att antropocentrismen är övergripande i det 

miljöperspektiv som enligt läroplanen (2011) ska genomsyra all undervisning i samtliga 

skolämnen. Beroende på till vilket av de miljöetiska perspektiven resonemangen för hållbar 

utveckling tolkas, så kommer de placeras under olika dimensioner. 

4.1.1.1 En demokratisk dimension 

Enligt läroplanen för den svenska grundskolan (2011) ska undervisningen spegla 

demokratiska värderingar vilka hela tiden ska genomsyra undervisningen i miljö och hållbar 

utveckling, vilket konkretiseras i citatet taget ur läroplanen (Skolverket, 2011) nedan:  

 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 

personligt ansvar.” (Skolverket 2011a, s. 4).  

 

Detta utdrag visar hur antropocentrismen genomsyrar såväl läroplanen för den svenska 

grundskolan (2011) som det övergripande miljöperspektivet däri: 

 

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

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 

globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Skolverket 2011a, s. 5).  

 

Det framhålls inte i miljöperspektivet att det just är till människans förmån som vikt läggs på 

att eleverna ska bidra till en hållbar utveckling. Dock ligger det betoning på att lära elever hur 



14 
 

vårt sätt att leva kan anpassas för att uppnå hållbar utveckling. En tolkning kan innebära att 

det krävs en anpassning för att kunna fortsätta leva under de förutsättningar som finns idag, 

eller för ytterligare utveckling. Betoningen ligger på att eleverna ska kunna göra skillnad 

genom att lära sig ta ansvar för miljön lokalt och också skaffa sig personligt förhållningssätt 

till miljöfrågor globalt. En slutledning utifrån detta kan vara att hållbar utveckling är viktigt 

för alla människors lika rätt till en bra miljö. 

4.1.2 Ekocentriska resonemang 

I läroplanen (2011) finns ett par ekocentriska resonemang att finna. De som finns betraktas 

relativt övergripande för att möjlighet ska finnas att tillämpa dessa på all undervisning, i 

samtliga skolämnen. De resonemang som har påträffats anses höra hemma under dimensionen 

moraliska värderingar, då det tydligt finns uttryck för alternativa anledningar till att bevara 

miljön.  

4.1.2.1 Utvidgade moraliska värderingar  

I läroplanen (2011) återfinns ett exempel på ett genuint ekocentriskt uttryck, som inte anses ha 

utrymme för antropocentriska tolkningar:  

 

”Skolans mål är att varje elev… visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i 

ett vidare perspektiv.” (Skolverket 2011a, s. 7). 

  

Detta citat anses visa på att det i läroplanen (2011) påvisas att miljön har ett egenvärde som 

gör den värd att bevara och ta hand om. Det kan därför tolkas som att helheten, inte bara 

miljön vi själva är beroende utav, är viktig att bevara på grund av en större betydelse snarare 

än att finnas till förmån för människan. Vidare har vi, enligt läroplanen (2011), ett ansvar för 

att våra handlingar inte skadar miljön inte bara i vår direkta närhet utan också globalt.  

4.1.3 Tvetydiga resonemang för ekocentrism och antropocentrism 

Ett av de citat som visar på antropocentrism i undervisningen för hållbar utveckling, kan 

också visa på den rådande ekocentrismen.  

4.1.3.1 En demokratisk dimension  

Nedan följer ett antropocentriskt resonemang ur läroplanen för den svenska grundskolan:  

 

”[eleven] har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället” (Skolverket 2011a, s. 8). 

 

Detta resonemang kan här tolkas som en demokratisk dimension av antropocentrism, då det 

läggs stor vikt vid att kunskapen eleven får genom undervisningen, ska ge förutsättningar till 

kritisk reflektion över hur dennes handlingar påverkar människan och hela samhället. Trots att 

miljön nämns i sammanhanget ges intrycket av att det hör nära samman med hälsa och 

samhället, och det därför läggs vikt vid att reflektera över miljön. Skolverket lägger i 

läroplanen (2011) stor vikt vid att man ska reflektera över handlingar och ha förståelse för 

betydelsen de har för andra. Hur det påverkar och har betydelse för såväl den egna hälsan, 
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som för andra människor och för miljön. Detta tolkas i det här sammanhanget som att val av 

livsstil bör tänkas över, så de inte kompromissar andras lika förutsättningar.  

4.1.3.2 Utvidgade moraliska värderingar 

Citat ovan som använts för att visa på antropocentrism, kan också tolkas ekocentriskt: 

”[eleven] har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället” (Skolverket 2011a, s. 8). 

 

Detta då det syftar till att eleven ska lära sig hur denne påverkar både miljön och samhället i 

det vardagliga livet. Eckersley (1992) förklarar att ekocentrister har bättre förståelse för att 

våra aktiviteter har konsekvenser för både oss själva och andra livsformer. Vilket gör att 

citatet också tolkas som ekocentriskt, då det har som syfte att åstadkomma en förståelse bland 

eleverna för hur de påverkar alla dessa aspekter och då ha möjligheten att lättare göra val som 

minimerar skadan på dem alla. Dock kan resonemanget anses ha större utrymme för 

antropocentrism än ekocentrism.   

4.2 Kursplan i Biologi 

Kursplanen för biologi för år 7-9 (2011), styr hur undervisningen ska bedrivas i ämnet. 

Analysen av kursplanen har visat att det går att finna ett flertal resonemang för såväl 

ekocentrism som antropocentrism.  

4.2.1 Antropocentriska resonemang 

Trots att biologi är ett naturorienterat ämne är det i kursplanen (2011) stort fokus på just 

människan och samhället inom undervisningen för hållbar utveckling. Då det är 

grundläggande för demokrati att människor ska ha rättigheten att kunna påverka sin egen 

miljö och sitt och andras välbefinnande, kommer de citat innefattandes dessa aspekter 

placeras under den demokratiska dimensionen. Ett fåtal av de antropocentriska resonemang 

som återfinns i kursplanen för biologi (2011) anses kunna placeras under dimensionen 

moraliska värderingar, då dessa visar på alternativa anledningar till den demokratiska synen 

till att bevara miljön .  

4.2.1.1 En demokratisk dimension  

”Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 

hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap 

för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar 

utveckling.” (Skolverket 2011b, s. 1).  

 

Det kan konstateras att det är just samhällsutvecklingen och människans välbefinnande som 

betonas i detta citat. I det här sammanhanget visar det tydligt att hållbar utveckling likställs 

med en hållbar samhällsutveckling, och är avsett att bidra till människans välbefinnande. Det 

tar hänsyn till alla människors behov, och hur de har rätten till kunskap som kan tillfredställa 

dessa, vilket gör att detta citat placerats under den demokratiska dimensionen. Miljö i detta 

sammanhang anses ligga som grund för samhällsutvecklingen.  
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I det centrala innehållet i undervisningen för de naturorienterade ämnena finns en rad punkter 

som ska behandlas i undervisningen, varav en punkt visar antropocentrismen i det centrala 

innehållet i kursplanen i biologi (2011):  

 

”Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala 

Innehåll… Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som 

konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.” (Skolverket 2011b, s. 5). 

 

Den här punkten, som ligger under Natur och samhälle i det centrala innehållet, lägger tyngd 

på samhället genom formuleringen att eleverna som samhällsmedborgare ska bidra till hållbar 

utveckling. Detta tyder på antropocentrism, då det kan tolkas som att undervisningen ska ge 

elever möjlighet att förstå att de som samhällsmedborgare har en plikt mot samhället och sina 

medmänniskor. I citatet nämns intet om natur och att det även finns en plikt gentemot denna, 

så som det framhålls för medmänniskor.  

4.2.1.2 Utvidgade moraliska värderingar 

Vidare för högre betyg i biologi krävs dessa kunskaper: 

 

”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk 

hållbarhet, och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med 

välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.” (Skolverket 2011b, 

s. 7).  

 

På grund av att ställningstaganden och konsekvenser omtalas blir intrycket att resonemanget 

bör ligga under dimensionen moraliska värderingar. Det visar på att eleven själv ska kunna ta 

ställning kring bland annat ekologisk hållbarhet, vilket skulle kunna vara sådana 

ställningstaganden som exempelvis rätt och fel, bra och dåligt. Som Norton (1984) beskriver 

så behöver det inte endast vara ett instrumentellt värde som gör att antropocentrister finner 

naturen värd att bevara. Då trots det faktum att ekologisk hållbarhet nämns i sambandet, så 

anses uttrycket antropocentriskt på grund av att det ekologisk hållbarhet nämns i samband 

med ekonomisk och social hållbarhet, och också det faktum att naturen inte nämns i ett 

samband som ger intryck av att referera till ett egenvärde. Även citatet nedan visar på 

moraliska värderingar då eleverna ska kunna resonera för åtgärder för en ekologiskt hållbar 

utveckling.   

 

”Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan 

påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några 

åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.” (Skolverket 2011b, s. 12).  

 

Detta tyder på antropocentrism, trots de moraliska värderingarna i resonemanget, då 

människan används som centralt argument. Betoning ligger på att eleven ska lära sig hur 

människan påverkar naturen. Utifall det istället var så att eleven skulle lära sig hur naturen 

påverkas skulle uttrycket fokusera mer på naturen och då inte vara lika människocentrerat. 

Även då att det handlar om hur naturen blir påverkad ligger betoning på just människan.  
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4.2.2 Ekocentriska resonemang 

I kursplanen för biologi finns det färre ekocentriska resonemang för hållbar utveckling, än 

antropocentriska. Det som finns har placerats under rubriken Tvetydiga resonemang för 

ekocentrism och antropocentrism, då det är ett resonemang som kan tolkas som såväl 

ekocentriskt som antropocentristiskt.  

4.2.3 Tvetydiga resonemang för ekocentrism och antropocentrism 

Ett av de citat som visar på antropocentrism i kursplanen för biologi (2011), kan också visa på 

den rådande ekocentrismen. Beroende på vilket av de miljöetiska perspektiven tolkas till, 

placeras citatet under olika dimensioner.  

4.2.3.1 Utvidgade moraliska värderingar  

”Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska 

valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.” (Skolverket 2011b, s. 1). 

Detta citat har en tvetydighet vilket gör det svårare att placera inom endera ekocentrism eller 

antropocentrism, istället kan det tydas utifrån båda dessa miljöetiska perspektiv. De praktiska 

och estetiska aspekterna i citatet tyder på ett mer antropocentriskt resonemang, då estetiska 

och praktiska valsituationer kan tolkas som situationer där val måste göras som ska tilltala 

människan, sig själv, såväl som samhället inom hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. då 

det rör sig om valsituationer och om bland annat etiska sådana, kan det även röra sig om 

utvidgade moraliska värderingar trots att det anses som ett antropocentriskt resonemang. 

Detta då Norton (1984) hävdar att det finns andra rationella anledningar för antropocentrister 

att vilja bevara naturen, utöver att plundra den, som exempelvis religion eller att vilja leva i 

harmoni med naturen.  

 

Citatet som ovan har använts för att visa på antropocentrismen i kursplanen för biologi 

(2011), kan även tolkas ekocentriskt. Dock är ekocentrismen i citatet mindre framträdande än 

antropocentrismen: ”Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska 

och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.” (Skolverket 

2011b, s. 1). 

 

Att det också visar på ett ekocentriskt resonemang är på grund av att eleverna ska lära sig att 

göra etiska val gällande bland annat ekologisk hållbarhet. Det tyder på att eleverna ska få de 

verktyg som krävs för att hitta självständiga ståndpunkter angående vad de finner rätt och fel, 

och välja det som de finner etiskt riktigt när de står inför valsituationer som rör hälsa, 

naturbruk och ekologisk hållbarhet. Det är inte helt omöjligt att detta kan tolkas utav lärare 

utifrån deras egna åsikter och värderingar och kan då även bli såväl mer antropocentriskt som 

mer ekocentriskt.  Det behöver inte innebära att eleverna väljer att handla utifrån just 

ekocentrismen, men det går i linje med detta miljöetiska perspektiv då det finner det viktigt att 

ta hänsyn till alla aspekter och se på hur människans aktiviteter påverkar alla organismer 

(Eckersley, 1992). Att det i kursplanen (2011) finns utrymme för eleverna att lära sig hantera 

etiska valsituationer betyder att det även finns utrymme för att själva finna lösningar som de 

anser bäst inom dessa områden. Detta stämmer överens med ekocentrismen, som Eckersley 

(1992) hävdar, alltid strävar efter det minst skadliga alternativet för alla. Nödvändigtvis 

betyder inte det att samtliga elever efter undervisningen strävar efter detta, men det finns 
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åtminstone utrymme för eleverna att förvärva de kunskaper som krävs för att göra medvetna 

val.   

4.3 Lärare i Biologi 
Tre högstadielärare i biologi intervjuades, varav två av dessa arbetar på Stora Vallaskolan, 

och den tredje på Skrantaskolan. Stora Vallaskolan är den enda högstadieskolan i Degerfors 

kommun, och har ca 310 elever (Degerfors kommun, 2014). Skrantaskolan är en av de 

högstadieskolor som finns i Karlskoga kommuns. Skolan har ca 350 elever (Karlskoga 

kommun, 2014).  

4.3.1 Ämnestradition 

Utifrån de intervjuer som gjorts med biologilärare framkommer det att i ämnet läggs det stort 

fokuset på djur och naturen, ekologiska system, processer och hur de fungerar. Två av de 

intervjuade berättar att de försöker lägga in detta i ekologin. De förklarar vidare att de 

försöker få eleverna att tänka i resonemangskedjor, kretsloppstänket, detta för att eleverna ska 

kunna resonera kring det. Att försöka få eleverna att tänka kritiskt utifrån hållbar utveckling, 

argumentera vad de själv gör och kan göra, och kunna argumentera om för- och nackdelar, är 

något som de intervjuade lägger stor tyngd på i sin undervisning. Exempel på metoder är 

debatt där eleverna får agera ”miljöbovar” och ”miljöaktivister” och argumentera för sin sak, 

säger de.  

 

Målet med undervisningen om hållbar utveckling i biologi är, enligt de tre intervjuade 

biologilärarna, att eleverna ska få med sig ett intresse för, och ett sätt att tänka kring, miljö 

och hållbar utveckling i framtiden.  

 

”Att tänka på din egen påverkan på miljön och vad du vill. Skapa intresse och medvetenhet 

om det. Det är det största målet. Kunna resonera hur allting hänger ihop.” (Informant 1). 

4.3.2 Antropocentriska resonemang 

De intervjuade biologilärarna betonar vikten av att inte slösa på resurser. ”Det är viktigt att 

tänka på hur mycket vi konsumerar och vilka varor, och att man inte behöver slösa på sina 

resurser runtomkring i naturen.” (Informant 2). Detta är ett bra exempel på hur 

antropocentrism genomsyrar biologi, trots att ämnet har en mer naturvetenskaplig inriktning 

än hem- och konsumentkunskap. Under intervjuerna framkommer det att samtliga lärare anser 

att de i undervisningen lägger stor tyngd på att förklara olika sammanhang genom att använda 

resurser som människan är beroende utav. Bland de exempel som nämns är bland andra fiske, 

källsortering och olja. Detta ger intrycket av att också undervisningen på många sätt är 

inriktad på de resurser i naturen som människan är beroende utav.  

 

En utav de tre intervjuade biologilärarna har ett mer antropocentriskt resonemang än de 

övriga. Detta visas genom att den intervjuade hela tiden utgår ifrån människan och sig själv 

under intervjun, då denne oroas över hur förändringar i miljön kommer påverka människors 

levnadsvillkor:  
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”Lite orolig börjar man ju bli med vad som händer… Framför allt miljön och att allting håller 

på att ta slut, oljan och sådana grejer. Vi måste tänka efter.” (Informant 3). 

 

Den intervjuade berättar att miljötänk inte är en del av vardagen, och menar att sina egna 

åsikter angående miljön ibland måste läggas åt sidan i undervisningen.  

 

”Jag har inte varit något vidare bra på det här med miljön… Jag är en sådan som säger javisst 

ska vi äta kött, men i klassrummet får jag liksom tänka på det och kanske motsäger mig själv 

litegrann.” (Informant 3). 

 

Samtliga intervjuade berättar att stor del av undervisning handlar om att få eleverna att inse att 

miljöpåverkan påverkar alla människor i hela landet och över hela världen och alltså inte 

endast tänka på hur det påverkar dem själva. De förklarar att i sin undervisning kan både 

globala och framför allt lokala exempel tas upp för att öka elevernas förståelse utifrån sig 

själva, andra människor och naturen i hela världen.  

 

”Att man tänker på många olika aspekter, inte bara ekonomiskt, utan samhället. Och om man 

kan dra den slutsatsen att det jag gör här påverkar någon annan och varför, då har man 

kommit ganska långt i sitt tänk.” (Informant 1). 

 

Detta visar på ett antropocentriskt resonemang då de lägger vikt vid huruvida det eleverna och 

även andra människor gör, vad det har för konsekvenser på andra människor under 

undervisningen. De vill att eleverna ska reflektera över att de val de gör kommer få effekter, 

även om de inte själva påverkas. Vikt ligger på varför det är viktigt att inte påverka miljön på 

grund av att det påverkar människor negativt. Naturen nämns ett flertal gånger inte alls i dessa 

sammanhang, och andra gånger nämns den först efter att de intervjuade fört en diskussion 

kring samhället och människan. 

 

Det är tydligt att under intervjuerna finns ofta en antropocentrisk syn på naturen. En utav de 

intervjuade biologilärarna ger uttryck för detta vid påståendet att naturen har ett värde i sig 

själv: ”Att med växthuseffekten kommer vi kanske inte ha några isbjörnar.” (Informant 1). 

 

Det är på grund av den intervjuades betoning på vi som det blir ett antropocentriskt 

resonemang. Om den intervjuade istället hade svarat något snarlikt: Att med växthuseffekten 

kommer isbjörnarna kanske inte finnas kvar, där inte människan sätts i centrum genom att 

säga att det är vi som berövas isbjörnarna, kan det istället tolkas ekocentriskt.  

 

En utav de intervjuade hade en antropocentrisk syn när det kom till att förutspå vad det värsta 

som kan hända skulle vara om hållbar utveckling inte uppnås.”På kort sikt kommer det nog 

bli mer sjukdomar, allergi och cancer.” (Informant 1). Här menar den intervjuade att det 

värsta som kan hända är fler sjukdomar och trots det faktum att sjukdomar kan drabba såväl 

djur som människor, läggs tyngd vid att sjukdomar drabbar människor.  
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4.3.3 Ekocentriska resonemang 

Två utav de intervjuade biologilärarna har starka ekocentriska resonemang i sina argument. 

Enligt informanterna läggs stort fokus på varför naturen är viktig och varför den behöver 

bevaras och inte endast utifrån mänsklighetens användning av dess resurser, i undervisningen. 

Det finns såklart starka antropocentriska resonemang i undervisningen, till viss del i lärarnas 

presentation om hållbar utveckling och även i deras argument och åsikter. Trots detta läggs 

under hela intervjun vikt vid naturen och dess eget värde.  

 

”Man ser ständigt påminnelser runtomkring i nyheter och såhär, saker som inte fungerar ute i 

naturen, som beror på att vi inte har skött oss som människor.” och ”Det är mycket mer 

miljökatastrofer som man kan fråga sig om det beror på att vi använder jorden fel.” 

(Informant 2). Den intervjuade visar här på ett starkt missnöje mot hur människan har brukat 

jorden, vilket tyder på ett tydligt ekocentriskt resonemang.  

 

Lärarna säger att de önskar med sin undervisning uppnå att eleverna, genom förståelse för 

naturen, får ett tankesätt som gör att de i sin vardag gör val med hänsyn till hur miljön 

påverkas.”Det är viktigt att de får en förståelse och får med sig en del på fötterna så de kan ta 

beslut i framtiden vad det gäller vissa saker, så det inte skadar miljön.” (Informant 1). 

 

Vid påståendet att människan bör sättas i centrum var alla tre intervjuade överens om att 

människan inte ska vara i centrum. Dock hände det att de intervjuade först argumenterade 

utifrån den egna individen och samhället istället för att koppla påståendet till mänskligheten 

och naturen, som var avsett. Två utav de tre intervjuade kom snabbt in på naturen och ett 

istället mer ekocentriskt resonemang: 

 

 ”Ja på det viset att det är vi som gör den största påverkan på naturen, däremot ska vi inte sitta 

i centrum när det gäller alla systemen. Att det är viktigt att det finns för vår del utan det är lika 

viktigt att det finns för alla växter och djurs del.” (Informant 1). 

 

Vid påståendet om att naturen har ett värde i sig själv, svarade alla intervjuade att det är 

självklart den har det. Vidare förklarar en utav de intervjuade sitt resonemang: ”Det börjar ju 

där på något vis allting… naturen måste få chans att jobba i sin takt tycker jag.” (Informant 1). 

Två utav de tre biologilärarna visar tydligt under intervjuerna på ett genomgående 

ekocentriskt resonemang. De anser att det är viktigt att naturen finns för sin egen skull såväl 

som för vår, att det var där allt började vilket ger den ett värde att bevara och ha i framtiden, 

detta till stor del i linje med ekocentrismen, som enligt Eckersley (1992) anser att vi som 

människor inte vet vilka konsekvenser våra handlingar faktiskt har. 

4.4 Kursplan i Hem- och konsumentkunskap 
Kursplanen för hem- och konsumentkunskap för år 7-9 (2011), styr hur undervisningen ska se 

ut i ämnet. I kursplanen går att finna resonemang för såväl ekocentrism som antropocentrism, 

dock är antropocentrismen många gånger mer framträdande då ämnet är mer samhällsinriktat.  
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4.4.1 Antropocentriska resonemang 

De resonemang för antropocentrism som finns i kursplanen för hem- och 

konsumentkunskapen visar på de demokratiska skyldigheter som alla individer har gentemot 

mänskligheten, och betonar allas lika rätt till en bra miljö. Detta visas genom att stark 

betoning ligger på samhället. 

4.4.1.1 En demokratisk dimension 

Det första stycket i kursplanen för hem- och konsumentkunskap visar tydligt på den 

antropocentriska inriktningen som finns i ämnet: 

 

”Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet 

påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen.” 

(Skolverket 2011c, s. 1).  

 

Det går tydligt att se i citatet att det läggs betoning på välbefinnandet inte bara för människan 

som individ och familjen, utan även hela samhällets välbefinnande. Trots det faktum att 

naturen också nämns, blir tolkningen att det sätts i förhållande till människans välbefinnande 

och det därför är av vikt att även ta i beaktande. Enligt kursplanen (2011) är de kunskaper 

eleverna förvärvar i hem- och konsumentkunskapen menade att få upp medvetenheten kring 

hur människor påverkas utav vardagliga val. Detta visas tydligt även i citatet nedan: 

 

”Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka 

konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.” 

(skolverket 2011c, s.1). 

 

Här anses att användningen av begreppet gemensamma resurser distanserar människan från 

miljön. Detta genom att betona deras förmån för samhället. I övrigt nämns endast människans 

hälsa och välbefinnande vilket tydligt visar på antropocentrism. Citatet nedan avser att ge 

eleverna kunskaper som gör det möjligt att handla riktigt i hemmet, och som konsument 

utifrån hållbar utveckling, vilket tyder på en demokratisk syn på antropocentrismen. Detta då 

hållbar utveckling främst lägger betoning på människan och samhället.  

 

”Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att… värdera val och 

handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.” 

(Skolverket 2011c, s. 1). 

 

I det centrala innehållet för hem- och konsumentkunskap, för årskurs 7-9, ska eleverna kunna 

göra ”Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, 

livsmedel och resor utifrån perspektivet ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.” 

(Skolverket 2011c, s. 3). 

 

Det finns en tydlig mening att eleverna ska få möjligheten till det utrymme som krävs för att 

forma egna värderingar och tankar kring miljö, och även hur val i hemmet har konsekvenser 
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för den egna individen och slutligen dess påverkan på samhället. De ska få kunskaper som ger 

dem möjlighet att kunna välja rätt för samhället.  

 

I citatet nedan är det uppenbart att eleven ska lära sig vilka skyldigheter denne har gentemot 

övriga. Att det krävs att de kan sina rättigheter och skyldigheter som konsumenter tyder på att 

de val eleven gör ska övervägas för den hållbara utvecklingen, vilket lägger betoning på 

samhället även här:  

 

Kunskapskrav för högre betyg i hem- och konsumentkunskap kräver att ”eleven [kan] 

beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter 

för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.” 

(Skolverket 2011c, s. 6). 

4.4.2 Ekocentriska resonemang 

I kursplanen för hem- och konsumentkunskap finns få ekocentriska resonemang att finna då 

det är ett mer samhällsinriktat ämne, där hemmet och konsumtionsvanor har stort utrymme i 

undervisningen.    

4.4.2.1 Utvidgade moraliska värderingar 

Det ekocentriska citat som finns i kursplanen för hem- och konsumentkunskap har en 

utvidgad moralisk dimension. 

 

”Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att 

skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till 

hälsa, ekonomi och miljö.” (Skolverket 2011c, s. 1). 

 

Att vara medvetna konsumenter som tar hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi, visar på 

ekocentrism då det i ekocentrismen är viktigt att ta hänsyn gentemot alla. Hälsa, miljö och 

ekonomi kan i det här sammanhanget ses som de aspekter som det krävs att en ekocentrist tar 

hänsyn till när valmöjligheter finns, och då välja det som är bäst för alla.  

4.4.3 Tvetydiga resonemang för ekocentrism och antropocentrism 

I kursplanen för hem- och konsumentkunskap (2011) finns ett resonemang som kan tolkas 

såväl ekocentriskt som antropocentriskt. Beroende på om det tolkas antropocentriskt eller 

ekocentriskt kommer det placeras under olika dimensioner. Nedan beskrivas varför detta är 

fallet.  

4.4.3.1 En demokratisk dimension 

Under centralt innehåll i kursplanen finns punkten: ”Hur livsmedel och andra varor 

produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.” (Skolverket 2011c, s. 3). 

Precis som citatet över har det här citatet fokus på resurser, såsom livsmedel och varor och 

hur de påverkar vår hälsa och miljö, vilket tyder på antropocentrism. Det kan ses som en 

aning tvetydigt ifall detta citat även skulle kunna tolkas ekocentriskt då miljö har relativt stort 

utrymme. Det läggs även stor betoning på konsumtion också i citatet nedan: 
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”Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av 

olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, 

ekonomisk och ekologisk utveckling.” (Skolverket 2011, s. 6). 

 

Då det läggs fokus på alla tre aspekter i hållbar utveckling i detta citat finns det en liten 

möjlighet att ekocentrism kan finnas med i bakgrunden. Dock när de använder begreppet 

ekologisk utveckling, kan det istället för ekocentrism, tolkas som den utveckling i miljön som 

krävs för en ekonomisk och social utveckling. Det finns inget i citatet som kan kopplas till 

”reflektion” över naturen i sig själv. Att eleverna ska kunna se konsekvenser utifrån olika val 

och handlingar i hemmet med hänsyn till en social, ekonomisk och ekologisk utveckling vilka 

tillsammans tyder på samhällsutveckling, vilket därför anses vara ett antropocentriskt 

resonemang.   

4.5 Lärare i Hem- och konsumentkunskap 

Två högstadielärare i hem- och konsumentkunskap, som båda arbetar på Stora Vallaskolan i 

Degerfors, intervjuades. Som tidigare nämnts är Stora Vallaskolan den enda högstadieskolan i 

Degerfors kommun, och har ca 310 elever (Degerfors kommun, 2014).  

4.5.1 Ämnestradition 

Enligt en av lärarna har hem- och konsumentkunskapen ändrats mycket på senare tid. 

 

”Förr var det ett ekonomiskt synsätt, billiga varor till vardagsmat och så vidare. Man sparade  

 på saker, el var dyr… Det måste ha svängt och idag är det främsta argumentet att det ska vara 

mer hållbart” (Informant 2). 

 

De intervjuer som gjorts med lärare i hem- och konsumentkunskap visar att det hela tiden 

ingår i de praktiska momenten att ge elever kunskap om hur de själva kan verka för en hållbar 

utveckling, i det vardagliga livet. Detta genom att exempelvis lära elever att inte misshushålla 

med resurser såsom vatten och elektricitet, och lära eleverna att källsortera på rätt sätt och 

varför det är viktigt att göra det. Också att eleverna ska bli mer miljömedvetna som 

konsumenter genom kunskaper om miljömärkningar, transporter, närproducerat med mera. 

Enligt dem är målet med deras undervisning att eleverna ska ha kunskaper med sig som de 

sedan har användning för i vardagen, och med dessa kunskaper bidra till en hållbar 

utveckling. En av de intervjuade förklarar: 

”Vi väver in det litegrann. Vi har möjlighet att göra det i ett sådant här ämne. Tänk som ska 

vara med.” (Informant 1). Den andra läraren förklarar också under intervjun ”Att det faller 

naturligt… Att de får med sig något ut i livet.” (Informant 2). 

4.5.2 Antropocentriska resonemang 

I hem- och konsumentkunskap läggs stort fokus på hur resurser används för att uppnå en 

hållbar utveckling, såsom minska användningen av elektricitet, vatten och att lära eleverna om 

källsortering och matsvinn.  

 

”Mycket kan återvinnas och alla måste bidra och hjälpa till. Det är inte ens förhandlingsbart. 

Vi spar på våra resurser genom det.” (Informant 1). Uttrycket våra resurser tyder på 



24 
 

antropocentrism, då det antyder att de naturresurser som finns är till för mänskligheten. Detta 

svar ser inte till naturen utan fokuserar på hur naturen och dess resurser behövs för vår 

överlevnad.   

 

Vid de påståenden som utarbetats utifrån de två miljöetiska perspektiven hittades argument 

som motsäger varandra. Vid påståendet Är det värt att bevara sådant i miljön som inte vi har 

användning för/vi klarar oss utan? Var ett av svaren: 

 

”Fast man kan ju inte gå in och rubba för mycket i ekosystem, de behöver ju vara, trots att vi 

inte tror det. Vi klarar oss inte utan dem i det långa loppet. Försvinner en sak så påverkar det. 

Det kan ju behövas ur någon annan synvinkel. Det ska vara så orört som möjligt”. (Informant 

1).  

 

I detta citat kan man finna ett starkt antropocentriskt resonemang då den intervjuade visar på 

en oro för att vi behöver dem i längden eller att de kan ha dolda egenskaper som gör att de 

ändå behövs. Den intervjuade hänvisar till vad betydelsen av naturen är för mänskligheten. 

Trots att det även kan finnas utrymme för mer dolda ekocentriska resonemang i detta svar, 

ligger tyngdpunkten på att naturen har ett värde utifrån vad vi kan använda den till. 

 

Vid frågan varför lärarna anser hållbar utveckling som viktigt svarade en utav dem ”Ganska 

självklart svar, jag ska leva på den här planeten ett tag till förhoppningsvis.” (Informant 2). 

Detta visar tydligt att det är på grund av den egna överlevnaden hållbar utveckling anses 

viktigt att uppnå.  

 

Att människan bör sättas i centrum var ett påstående som många av de intervjuade tolkade på 

olika sätt. Dock var det första som de flesta förstod det som var ifall individen bör sättas i 

centrum av mänskligheten eller inte. Det var först efter att de fått möjligheten att fundera 

kring detta som naturen kom på tal. När naturen sedan blev uppmärksammad höll de båda 

hem- och konsumentkunskapslärarna med om vikten att individen ska tänka på miljön såväl 

som på mänskligheten. ”Jag får backa för människorna, framtida generationer, och även 

såklart djur och natur.” (Informant 1).  

4.5.3 Ekocentriska resonemang 

Intervjuerna visar att det inte finns stort utrymme för ekocentrism i hem- och 

konsumentkunskap, dock går det att finna ekocentriska resonemang i en utav lärarnas svar 

angående deras egna åsikter om varför det är viktigt med hållbar utveckling: ”Ja jag är ju en 

miljötant så jag tycker det är jätteviktigt.” (Informant 1). Detta svar speglar en 

miljömedvetenhet, som ger intryck av att vara eller ligga nära ett ekocentriskt resonemang. 

Detta tyder på ett mer ekocentriskt resonemang än på ett antropocentriskt, då den intervjuade 

uttrycker sig på ett sätt som tyder på att det är miljön som är det centrala, och då inte miljön 

utifrån människan. Samma lärare svarar senare på en fråga: 

 ”Vilka val vi gör när vi köper livsmedel egentligen. Det är det stora för vår del. När man till 

exempel pratar om olika kött, att man har någon typ av ansvar att förmedla att vi kanske ska 

undvika nötkött till förmån för de här sakerna ur miljösynvinkel.” (Informant 1). 
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Trots en mer antropocentrisk utgångspunkt vid påståendet att människan bör sättas i centrum, 

var de intervjuade överens om att människan inte ska sättas i centrum, dock så menade de den 

enskilda individen och inte mänskligheten. ”Jag backa för människorna, framtida generationer 

och även såklart djur och natur.” (Informant 2). Detta tyder därför såväl på ekocentrism som 

på antropocentrism.  

 

Vid påståendet om att naturen har ett värde i sig själv, svarade de båda hem- och 

konsumentkunskapslärarna med stark betoning att det har den: ”Ja det är 

självklart!”(Informant 1,2). Även då båda anser att naturen har ett egenvärde så anas att en av 

dem undermedvetet svarar mer antropocentriskt än ekocentriskt på samtliga intervjufrågor, 

förutom vid det direkta ekocentriska påståendet att naturen har ett värde i sig själv. Där förs 

ett mer ekocentriskt resonemang.   
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5. Diskussion  
Syftet med den här studien var att undersöka hur hållbar utveckling tolkas i den svenska 

grundskolan, genom att identifiera framträdande resonemang för de miljöetiska perspektiven 

antropocentrism och ekocentrism. Detta har undersökts med hjälp utav dessa tre 

frågeställningar:  

 Hur tolkas resonemang för hållbar utveckling i läroplanen för den svenska 

grundskolan?  

 Hur tolkas resonemang för hållbar utveckling i kursplanerna för hem- och 

konsumentkunskap och biologi, med avseende på ekocentrism och antropocentrism, 

och i förhållande till ämnestraditionen? 

 Hur tolkas resonemang för hållbar utveckling i undervisningen utav lärare i hem- och 

konsumentkunskap och biologi, med avseende på ekocentrism och antropocentrism, 

och i förhållande till ämnestraditionen?  

 

Utifrån intervjuerna framgår det att lärarna anser att sedan den nya läroplanen infördes har 

hållbar utveckling fått ett större utrymme i undervisningen. Detta gör även att utrymmet för 

lärare att göra ekocentriska och antropocentriska tolkningar har blivit större. Det finns en 

uppenbar skillnad på synen på hållbar utveckling i undervisningen, som sannolikt beror på att 

respektive ämnestradition har format dessaa. Hem- och konsumentkunskap ser till stor del på 

hållbar utveckling utifrån hemmet, individen och de gemensamma resurserna, vilket 

framkommer både i kursplanen för ämnet och i intervjuerna med hem- och 

konsumentkunskapslärarna. I biologin å andra sidan som är ett naturvetenskapligt ämne, har 

ämnestradition lett till ett större utrymme för naturen. Samhället har trots detta relativt stort 

utrymme, då det ligger vikt vid att eleverna ska lära sig vad konsekvenser blir för människor 

både lokalt och globalt när miljön påverkas. I de intervjuer som gjordes med biologilärare 

framgår det att de ofta i undervisningen förklarar utifrån eleverna själva och andra människor, 

för att det då är lättare att relatera till. Trots vikten av hållbar utveckling för samhället så finns 

det också en vikt vid att kunna förstå hur det vi gör påverkar naturen och vad det har för 

konsekvenser.  

 

Utifrån idéanalysen där två dimensioner har används kan det konstateras att de resonemang 

som innehåller antropocentrism och ekocentrism kan delas in i demokrati och moraliska 

värderingar, och det är under dessa rubriker den huvudsakliga diskussionen ligger. Under 

bearbetning och kategorisering utav det empiriska materialet skedde det oavsiktlig att 

antropocentriska resonemang mestadels föll under den demokratiska dimensionen, och de 

ekocentriska resonemangen till utvidgade moraliska värderingar. Den teoretiskt inspirerade 

analysen utav materialet visade att bakom de ekocentriska resonemangen var de utvidgade 

moraliska värderingarna ett genomgående ”mönster” och detsamma gällde för 

antropocentrismen och demokrati. Det ska enligt den teoretiska bakgrunden för 

antropocentrism finnas möjligheter till utvidgade moraliska värderingar att finna inom 

antropocentrismen, men dessa var inte framträdande vare sig hos de intervjuade lärarna eller i 

läroplan och kursplaner för biologi och hem- och konsumentkunskap. Det finns ett fåtal citat 

från kursplanen i biologi (2011) där det finns alternativa anledningar till att bevara naturen än 
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till förmån för människan, och dessa lades under dimensionen utvidgade moraliska 

värderingar.  

5.1 En demokratisk dimension 
Det Wals (2010) menar att det är odemokratiskt att tala om för människor hur de ska leva sina 

liv utan istället är det viktigt att finna samarbetsvillighet och engagemang i hållbarhetsfrågor, 

vilket kan ses genom att såväl lärarna som kursplanerna anser att det är viktigt att eleverna 

själva får göra sina val i framtiden, skolan ska bara förse eleverna med verktyg för att kunna 

göra det. Det som Koppen et al. (2002) hävdar att lärande för hållbar utveckling kräver 

utrymme för socialt lärande, genom bland annat alternativa vägar för utveckling, alternativ till 

utveckling i sig självt, utrymme för nya tankar, värderingar, sätt att göra och möjligheten att 

delta. Det stämmer överens med det som uttrycks i framförallt kursplanerna och 

undervisningen. Lärarna lägger tyngd på att eleverna ska få kunskaper som gör det möjligt för 

dem att i framtiden kunna ta beslut och finna lösningar som inte skadar miljö eller 

medmänniskor. Också kursplanerna lägger stor tyngd på att eleverna ska få kunskaper och 

möjligheter att klara av olika valsituationer. Undervisningen å andra sidan är menad att ge 

eleverna möjlighet att göra skillnad i samhället genom att fatta rätt beslut, på lång sikt. Detta 

förklarar Jickling & Wals (2008) bra när de beskriver att utbildning inte är ämnad att endast 

lösa enskilda hållbarhetsproblem, utan istället leda till att ge människor möjlighet till att aktivt 

kunna delta i demokratisk beslutsfattning. 

 

Barton & Thompson (1994) menar att antropocentrism är den syn när naturen anses värd att 

bevara på grund av dess värde för mänskligheten, på grund av resurser och fysiska förmåner 

som är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad, hälsa och möjlighet till en förbättrad 

livskvalité. (Barton & Thompson, 1994). Biologi har ett större utrymme för ekocentrism än 

hem- och konsumentkunskap, men trots det har stor del av undervisningen fokus på 

människan, samhället och gemensamma resurser. Trots lärarnas ofta starka ekocentriska 

åsikter, är deras undervisning mer antropocentrisk. Detta kan mycket bero på att det är 

kursplanerna som ligger till grund för hur undervisningen ska se ut, och i kursplanerna 

återfinns fler antropocentriska än ekocentriska uttryck. Återkommande är en god hälsa och 

välbefinnande för såväl enskilda individer, familjen och samhället. Också en utav de 

intervjuade betonade vikten av att uppnå en hållbar utveckling på grund av de sjukdomar som 

i framtiden annars kommer bli värre. En anledning till att utgångspunkten oftast är människan 

och samhället, som en utav lärarna påpekade, kan bero på att det kan vara lättare att motivera 

varför miljön är viktig utifrån eleverna själva och ett antropocentristiskt perspektiv. Vilket ses 

i de exempel med gemensamma resurser såsom fisk och olja, som lärarna förklarar att de 

använder sig utav i undervisningen. 

 

Det är betoningen på vi och människan i läroplan och kursplaner, och under intervjuerna som 

visar på att både lärare och deras undervisning till stor del innehåller antropocentriska 

resonemang. Precis som Kopnina (2014) hävdar, domineras läroplaner utav antropocentrism, 

och särskilt utav ekonomiska intressen. Detta kan ses i den svenska läroplanen och de 

kursplaner som analyserats, på grund av majoritet utav antropocentriska resonemang, där 

ekonomiska och sociala aspekter och gemensamma resurser betonas. Vissa av resonemangen 
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är tydligt antropocentriska, medan andra krävde en djupare analys. Även i intervjuerna 

återfinns antropocentrism, med betoning på de gemensamma resurserna. De vill även ge 

eleverna kunskap om hur det de gör påverkar andra människor runt om i världen, och till viss 

del även naturen, vilket framgår från såväl kursplanerna som i intervjuerna.   

 

De antropocentriska resonemangen har ofta grunden i det demokratiska perspektivet som 

enligt läroplanen hela tiden ska ligga till grund i undervisningen. Detta ska lägga tyngd på alla 

människor i samhället, också lokalt och globalt. Stor tyngd läggs på den sociala, ekonomiska 

och ekologiska utvecklingen och/eller hållbarheten, vilka alla är aspekter som är viktiga för 

individers och samhället i helhets välbefinnande. Den ekologiska hållbarhetsaspekten som tas 

upp i kursplanerna står inte ensam utan det nämns i samband med aspekterna social och 

ekonomisk hållbarhet, vilket tyder på att det inte läggs en större tyngd vid det ekologiska. 

Istället anses dessa som en helhet och tolkas som hjälpmedel för att uppnå en hållbar 

samhällsutveckling. I intervjuerna som gjordes kom antropocentrismen lätt smygandes in i 

deras diskussioner, då de ofta resonerade med människan i centrum. Dock när de skulle svara 

på påståenden särskilt gjorda för att få klara besked om deras åsikter angående ekocentrism 

och antropocentrism (utan deras kännedom om detta), visade alla lärare tydliga ekocentriska 

resonemang. Såväl biologi som hem- och konsumentkunskap visades mer inriktade åt det 

antropocentristiska, medan lärarnas resonemang tvärtom visades åt det ekocentriska, då de 

poängterar att naturen har ett eget värde som gör den värd att bevara. 

 

Utifrån svaren från intervjuerna i hem- och konsumentkunskap ges intrycket av att även om 

undervisningen i hem- och konsumentkunskap mestadels uttrycker antropocentrism, kan även 

ekocentriska åsikter uttryckas i undervisningen. Detta då lärare som intervjuats berättar att de 

uttrycker sina egna åsikter om naturens värde i undervisningen. Intrycket av de intervjuade 

lärarna i hem- och konsumentkunskap är att de resonerar till stor del utifrån ekocentrismen i 

sin undervisning, genom att påpeka varför de val man gör i hemmet påverkar allt 

runtomkring, och att alla aspekter ska tas hänsyn till i valsituationer.  

 

Trots att biologi har stort fokus på just djur, natur och ekologiska system och processer är det 

svårt att komma ifrån antropocentriska resonemang. Det genomsyrar såväl läroplan och 

kursplaner som undervisningen, dock är det inom biologin vanligare med ekocentristiska 

uttryck än i hem- och konsumentkunskap. Detta kan bero på att det inom läroplan och 

kursplaner läggs större fokus på naturens värde för människan och samhället än på naturen i 

sig. Trots det faktum att lärarna förde mer ekocentriska resonemang, blir uppfattningen att det 

är lättare att förklara för eleverna, göra dem mer medvetna och intresserade ifall det förklaras 

utifrån hur det påverkar dem själva och andra människor. Enligt de intervjuade biologilärarna 

får eleverna till stor del lära sig i resonemangskedjor, att allt hör ihop i ett kretslopp. 

Samhället och hur människan påverkas är en stor del utav dessa resonemangskedjor. Dock 

läggs självklart fokus även på naturen och hur denna påverkas.  

5.2 Utvidgade moraliska värderingar  
I läroplan och kursplaner återfinns den ekocentrism, Eckersley (1992) beskriver, som tar 

hänsyn till alla livsformer i största möjliga mån och väljer det alternativ som anses bäst för 
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alla parter. I läroplanen och kursplanerna återfinns det genom den betoning som ligger på 

såväl social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Detta då det kan visa att hänsyn måste tas 

till alla dessa aspekter, inte endast för samhällets skull utan även för naturen i sig själv. 

Självklart finns det även en antropocentrisk vinkel till att just dessa aspekter ska tas hänsyn 

till, och det på grund av att aspekterna har betydelse för människans och samhällets 

”överlevnad” och dess vidare utveckling. Vidare i läroplanen betonas vikten av förståelse för 

hur den egna livsstilen påverkar miljön och samhället. Även detta anses kunna tolkas 

ekocentriskt, då Eckersley (1992) förklarar att ekocentrister har bättre förståelse för hur våra 

aktiviteter har för konsekvenser för oss och andra livsformer. I studien uppfattas detta som att 

förståelsen krävs för att sedan kunna göra medvetna val som tar hänsyn till alla livsformer, 

inte bara människan. Två utav de tre intervjuade biologilärarna uttrycker åsikter beträffande 

att miljöproblemen idag beror på att vi som människor använder jorden fel och att vi inte har 

skött oss. Detta går hand i hand med det Eckersley (1992) förklarar, att ekocentrister anser 

dagens miljökris som ett bevis för hur människan har en missuppfattad föreställning om att vi 

har full förståelse för hur de biosfäriska processerna fungerar. 

 

Det finns få resonemang för ekocentrism i både läroplanen och kursplanerna och det finns 

ännu färre genuina resonemang för ekocentrismen. Med genuina resonemang menas i denna 

studie sådana som inte anspelar på människan och samhället, utan snarare visar på att man ska 

visa respekt för naturen. Dessa lägger vikt vid att hänsyn och respekt ska visas för miljön. Just 

de ordvalen är svåra om inte omöjliga att tolka antropocentriskt då de visar på att naturen har 

ett värde i sig självt, alltså ett egenvärde.  I intervjuerna förklarar lärarna att de anser naturen 

viktig på grund av dess eget värde, att det är där allting börjar och att den ska få arbeta i sin 

egen takt.  

 

Som Brennan & Withgott (2011) påpekar ser ekocentrister vikten av att skydda och bevara 

förbindelserna mellan levande och icke-levande beståndsdelar, och hur de binds tillsammans 

och blir ett funktionellt system, vilket framgår tydligt i intervjuerna med biologilärare och 

även i kursplanen för biologi. Biologilärarna lägger tyngd på att eleverna ska lära sig de 

naturliga systemen och att tänka i kretslopp och i resonemangskedjor. Lärarna lägger vikt vid 

att eleverna ska kunna se hur allting hänger ihop och varför allt är viktigt att bevara. I hem- 

och konsumentkunskapen å andra sidan finns inte utrymme för att lära eleverna att tänka i 

resonemangskedjor och om förbindelserna mellan levande och icke-levande beståndsdelarna. 

Fokus ligger istället på resurser och hur konsumtionsval påverkar individers och samhällets 

välbefinnande. Mycket handlar det om att eleverna ska lära sig ta ansvar för de konsekvenser 

deras handlande har för människors välbefinnande både lokalt och globalt. Detta betonas både 

i intervjuerna som gjorts med hem- och konsumentkunskapslärare såväl som i kursplanen. 

 

Orsaken till att vissa antropocentriska resonemang ansågs höra hemma under dimensionen 

utvidgade moraliska värderingar, är att det kan förekomma alternativa värderingar inom 

antropocentrismen där miljön anses ska bevaras och varför. Norton (1984) menar att det finns 

andra rationella anledningar, än att miljön har endera instrumentellt eller ett egenvärde, till att 

bevara miljön. Detta kan ses i viss mån i den antropocentrism som återfinns i läroplanen och 

kursplanerna. Det ges ofta ett intryck utav att vilja ge eleverna utrymme till att reflektera över 
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och värdera sin egen livsstil, ta ansvar över den miljö de själva kan påverka och ge dem ett 

personligt förhållningssätt till miljöfrågor.  Detta tolkas i studien som att de ska ha 

möjligheten att finna dessa andra rationella anledningar till att bevara miljön, då det i dessa 

resonemang inte nämns eller antyds att naturen har ett egenvärde. Denna antropocentriska syn 

återfinns även i undervisningen, då vissa lärare ger yttryck av att vilja skydda naturen av 

andra anledningar än naturens egenvärde. Dock var dessa resonemang mer sällsynta än dem 

som ansåg naturen endast som resurser för mänskligheten. Att dessa resonemang menar att 

eleverna själva ska ha möjligheten att finna hur de ser på naturen är antropocentriskt, men kan 

ge utrymme för att de finner alternativ till att bevara naturen, exempelvis religion. Dessa 

resonemang som kan tolkas som antropocentriska med alternativa moraliska värderingar finns 

att finna i kursplanen för biologi, och inte i kursplanen för hem- och konsumentkunskapen. 

Detta kan bero på att det i biologi finns större utrymme för naturen och då även större 

utrymme för alternativa värderingar inom antropocentrismen. Hem- och konsumentkunskap 

är som sagt mer inriktat på just människans hälsa och välbefinnande, vilket ger mindre 

utrymme för alternativa värderingar.  

5.3 Avsaknaden av stark antropocentrism och radikal ekocentrism  
Den ekocentrism som kan ses i läroplanen och kursplanerna är inte som den radikala 

ekocentrismen Samuelsson (2013) beskriver där individer, exempelvis människor, går att 

offra för det stora hela. Då en noggrann analys genomförts hittades inte sådana radikala 

åsikter för ekocentrism i den här studien, dock betyder inte det att den är icke-existerande i 

undervisningen. 

 

Det gick heller inte att finna resonemang för stark antropocentrism, som Norton (1984) 

beskriver, vare sig i läroplan och kursplaner eller bland lärarna som intervjuades. Läroplan 

och kursplaner innehåller inte sådana starka åsikter som radikal ekocentrism och stark 

antropocentrism uttrycker, utan kan anses mer objektiva. Det skulle däremot vara möjligt att 

finna sådana åsikter hos de intervjuade, dock gick sådana inte att finna i de gjorda 

intervjuerna. Istället är det den svagare antropocentrismen som står att finna.  

Antropocentrismen är inte så extrem i läroplan och kursplanerna som stark antropocentrismen 

utan istället framstår den som relativt svag. Vilket innebär att naturen inte behöver anses ha 

ett egenvärde eller endast ett instrumentellt värde för att vara värd att bevara. Istället finns 

också andra rationella anledningar vill varför människan vill leva i harmoni med naturen 

(Norton, 1984). Vilket då istället för av ekocentriska anledningar, vill bevara naturen av svagt 

antropocentriska anledningar. Det finns inte uttryck, vare sig i läroplanen eller kursplanerna, 

att sådant människan inte har användning för i naturen är försumbart. Detta kan tyda på en 

svagare antropocentrism då fokus läggs på samhället, men också ger utrymme för naturen 

bland annat på grund av dess estetiska värde för människan. Det tyder på det Norton 

redogjorde för, att det finns andra rationella anledningar att bevara naturen.  

 

Intervjuerna styrker Hargroves (1992) mening att det inte är möjligt att inte vara 

antropocentrisk, även då vi försöker se på saker och ting ur dess synvinkel går det inte att 

komma ifrån att det ses antropocentriskt. Hargrove har en poäng då det visar att hur 
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ekocentrisk undervisningen än försöker vara kommer eleverna alltid se det utifrån sitt 

perspektiv, och därför kommer man aldrig ifrån att undervisningen är antropocentrisk.  

5.4 Avslutande reflektioner 
Det är inte så enkelt som att säga att den ena läraren är antropocentrisk och den andre är 

ekocentrisk. Resonemang för både antropocentrism och ekocentrism kan hittas hos alla de 

lärare som intervjuats och i deras undervisning, dock är det ibland tydligt vilket miljöetiskt 

perspektiv som väger tyngre. Att se hur resonemangen för dessa miljöetiska perspektiv 

speglas i undervisningen har visat sig svårt då det verkar vara väldigt individuellt, och är 

beroende utav lärarnas egna åsikter och värderingar som kan uttryckas i deras undervisning. 

Om man skulle utgå ifrån endast läroplan och kursplaner är det relativt tydligt att 

antropocentrismen är den mest framträdande, mycket på grund av demokratins stora betydelse 

i dessa. De ekocentriska uttrycken är väldigt övergripande och de har ofta mindre tyngd än de 

antropocentriska. Gemensamt för läroplan, kursplaner och undervisningen är vikten vid 

människans och samhällets välbefinnande, och en hållbar samhällsutveckling.  
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6. Slutsats 
Slutsatser som går att dra utifrån frågeställningarna ”Hur tolkas resonemang för hållbar 

utveckling i läroplanen för den svenska grundskolan?” och ”Hur tolkas resonemang för 

hållbar utveckling i kursplanerna för hem- och konsumentkunskap och biologi, med avseende 

på ekocentrism och antropocentrism, och i förhållande till ämnestraditionen?” är att 

antropocentrism dominerar resonemangen för hållbar utveckling i såväl i läroplanen som i 

kursplanerna för hem- och konsumentkunskap och biologi. Undervisningen i hållbar 

utveckling betonar de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. Det går att konstatera 

att demokrati ligger till stor grund för läroplan, kursplaner och undervisningen, och även till 

grund för varför hållbar utveckling är viktigt. Detta då läroplanen och kursplanerna ska göra 

det möjligt för undervisningen att ge elever kunskap och förståelse som gör det möjligt för 

dem att i valsituationer välja rätt, för människan och miljön. Antropocentrismen är tydlig i 

läroplanen såväl som i kursplanerna, då betoningen ligger på människan, samhället och 

gemensamma resurser som hela tiden återfinns. Återkommande är också god hälsa och 

individens, familjens och samhällets välbefinnande vilket tyder på antropocentrism. Det finns 

få ekocentriska resonemang för hållbar utveckling i både läroplan och kursplaner för biologi 

och hem- och konsumentkunskap, men de som finns lägger stor vikt vid att hänsyn och 

respekt ska visas naturen. De ekocentriska resonemangen är mer övergripande och ger ett 

vidare perspektiv som är tänkt ska genomsyra hela undervisningen. Det har också visat sig att 

moraliska värderingar ligger till grund för ekocentrismen i hållbar utveckling, på samma sätt 

som demokrati ligger till grund för de antropocentrismen i resonemangen för hållbar 

utveckling. Genom att se utifrån de två miljöetiska perspektiv som använts för analys utav 

styrdokumenten, framgår att antropocentrismen är mest framträdande i kursplanerna och 

läroplanen. 

 

Utifrån frågeställningen ”Hur tolkas resonemang för hållbar utveckling i undervisningen utav 

lärare i hem- och konsumentkunskap och biologi, med avseende på ekocentrism och 

antropocentrism, och i förhållande till ämnestraditionen?” kan konstateras att undervisningen 

för hållbar utveckling i biologin är mer ekocentrisk än den i hem- och konsumentkunskap då 

det läggs vikt vid att eleverna ska lära sig hur naturen påverkas, genom resonemangskedjor 

och kretsloppstänk, och kunna ta hänsyn till detta vid valsituationer. I hem- och 

konsumentkunskapen å andra sidan finns mindre utrymme för ekocentrism, då det är större 

fokus på hälsa, hemmet, samhället och gemensamma resurser. Trots detta kan konstateras 

utifrån intervjuerna att lärarnas egna ekocentriska åsikter till viss mån kan uttryckas i 

undervisningen för hållbar utveckling. Detta gäller för såväl hem- och konsumentkunskap 

som för biologi.  

 

Det framgår att ämnestraditionerna i vardera ämne har till stor del varit med och format synen 

på hållbar utveckling i undervisningen. Biologi är naturvetenskapligt, och har därför betoning 

på naturen. I hem- och konsumentkunskap å andra sidan läggs vikten på att de val som görs i 

hemmet ska övervägas noga och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. Hur hållbar 

utveckling tolkas i undervisningen beror till stor del på hur det tolkas i läroplanen och 

kursplanerna. Det framgår att antropocentrismen har störst utrymme i undervisningen.  
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Stark anptropocentrism och radikal ekocentrism är inte närvarande i läroplan eller kursplaner, 

då dessa inte uttrycker starka åsikter beträffande naturen. Det är istället den svagare formen 

utav antropocentrism som återfinns. Alltså att det är andra rationella anledningar till att bevara 

naturen, än dess instrumentella värde, som ligger till grund för antropocentrismen.  

6.1 Samlade slutsatser 

Hållbar utveckling i läroplanen och de aktuella kursplanerna för biologi och hem- och 

konsumentkunskap domineras av antropocentrism och en demokratisk syn på miljön och 

samhället. Kursplanen för biologi framstår i denna studie som mer ekocentrisk än den för 

hem- och konsumentkunskapen, då det läggs större vikt vid att eleverna ska lära sig hur 

naturen påverkas utifrån sig själv och inte endast utifrån människan och samhället. Hur 

hållbar utveckling tolkas i undervisningen beror mycket på hur det tolkas i kursplanerna och 

läroplanen. Det framgår även att ämnestraditionerna i vardera ämne har till stor del har varit 

med och format synen på hållbar utveckling i undervisningen. Det är även antropocentrism 

som väger tyngst i undervisningen. Det framgår utifrån lärarnas egna berättelser att det finns 

större utrymme för ekocentrism i undervisningen än i läroplanen och kursplanerna, då lärarna 

anser sig ha möjlighet att ventilera sina egna ekocentriska åsikter i klassrummet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Jag går tredje året på Miljövetenskapsprogrammet och jag ska utföra dessa intervjuer för att få 

en bättre förståelse för hur hållbar utveckling tolkas inom ämnena hem- och 

konsumentkunskap och biologi. Med din tillåtelse kommer jag att spela in denna intervju. När 

intervjun har transkriberats, kommer inspelningarna att direkt att raderas. Intervjun är 

konfidentiell och namn kommer inte nämnas i examensarbetet. Du har också möjlighet att få 

en kopia utav det färdiga examensarbetet om du vill.  

Intervjufrågor 

1. Är det du själv som arbetar fram hur lektionerna ska se ut? Hur ofta ändrar du 

utformningen på dem?  

2. Vad tycker du själv om hållbar utveckling, är det viktigt? Varför? 

3. Hur tolkar du hållbar utveckling i din undervisning?  

4. Om du tänker på hållbar utveckling, vad skulle du säga att du lägger fokus på? 

5. I kursplanen för hem- och konsumentkunskap under centralt innehåll, står punkten 

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel 

och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. På ett ungefär 

hur tolkar du detta i din undervisning? 

5. I kursplanen för biologi, för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang 

kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några 

åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. På ett ungefär hur tolkar du detta 

i din undervisning? 

 

6. Vad har du som mål med din undervisning om hållbar utveckling? Alltså vad vill du att 

eleverna får ut av den/lär sig utav den?  

Påståenden   

Människan bör sättas i centrum. 

Är det värt att bevara sådant i miljön som vi inte har användning för/klarar oss utan? 

Naturen har ett värde i sig själv. 

Avslutning 

Finns det något du skulle vilja tillägga på någon utav frågorna, eller något du skulle vilja fråga 

mig? 

 

 

 


