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Sammanfattning
Denna uppsats syftar till att undersöka om gymnasieskolans centrala auktoritativa texter kan bidra 

till att skapa ett förhållningssätt som möjliggör en hållbar utveckling.

     För att möjliggöra en sådan undersökning har vi definierat begreppet hållbar utveckling som  ett 

begrepp som innefattar en integrerad syn på ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Vi har 

sedan  analyserat  och  sammanfattat  tre  aktuella  ideologier  (ekonomism,  ekomodernism  och 

ekologism) som tydligt förhåller sig till hållbar utveckling. I analysen av ideologierna har vi bedömt 

deras möjlighet att skapa hållbar utveckling och kommit fram till  att det är möjligt att skapa en 

hållbar utveckling främst inom ramen för den ekologistiska ideologin. Hållbar utveckling kan inte 

skapas inom ramen för ekonomismen medan ekomodernismen rymmer en inre motsättning mellan 

synen  på  tillväxt  och  ekologisk  hänsyn.  Det  blir  därför  även  problematiskt  att  betrakta  eko-

modernismen som hållbar. Slutligen har vi analyserat och diskuterat styrdokumentens ideologiska 

innehåll i förhållande till ideologierna.

     Undersökningen  bygger  på  en  kvalitativ  analys  av  auktoritativa  texter  och  de  analytiska 

verktygen  utgår  från  kritisk  ideologianalys.  Den  senare  har  en  tydlig  utgångspunkt  i  de  ovan 

presenterade ideologierna.  Det empiriska material  som undersöks är utvalda delar av gymnasie-

skolans centrala auktoritativa texter (styrdokument), det vill säga, Lpf 94 och ämnesbeskrivningarna 

i kärnämnena.

     Den  huvudsakliga  slutsats  vi  drar  är  att  det  ideologiska  innehåll  som framträder  i  styr-

dokumenten i hög grad överensstämmer med ekologismen. Bland annat betonar styrdokumenten 

sociala aspekter och demokrati och saknar nästan helt den marknadsorientering som präglar eko-

nomism och ekomodernism.  Styrdokumentens  likhet  med den hållbara ideologin ekologism och 

dess integrerade syn på de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling; 

gör att vi också bedömer att styrdokumenten kan bidra till att skapa ett förhållningssätt som möjlig-

gör en hållbar utveckling.

Nyckelord:  Didaktik,  pedagogik,  hållbar  utveckling,  ekonomism,  ekomodernism,  ekologism, 

kritisk ideologianalys, styrdokument, läroplan, Lpf 94, gymnasieskolan, tillväxt, demokrati, miljö, 

politik, ekonomi, ekologi.
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1. Inledning
Hållbar utveckling är ett  begrepp som blivit  allmänt  vedertaget i  den samtida samhällsdebatten. 

Nästan alla  politiska  aktörer  ställer  sig  idag bakom begreppet.  Råder  det  således  en konsensus 

gällande de miljöpolitiska ambitionerna? Snarare har begreppet urvattnats eftersom det har fyllts 

med innehåll från olika aktörer med olika budskap om vad hållbar utveckling är och hur man kan nå 

fram till det. De flesta är emellertid överens om att begreppet innebär en helhetssyn mellan eko-

nomiska, ekologiska och sociala aspekter.

     Begreppet har i viss mån växt fram ur ideologin ekomodernism och denna ideologi har i sin tur 

satt en stark prägel på den samtida samhällsdebatten (Öst 2007). Debattörer i alltifrån TV-morgon-

soffor till EU-toppmöten har anammat ideologin och ser den som det givna medlet att nå hållbar 

utveckling genom. Ekomodernismen menar att ekonomiska och ekologiska mål går att förena i en 

tillväxtekonomi och kan verka för att gynna varandra.

     Vi kan dock ana en konflikt mellan tillväxtekonomi och ett ekologiskt hållbart samhälle. En 

förutsättning för denna uppsats är att i de teoretiska utgångspunkterna utreda om det finns en sådan 

konflikt och därmed utreda om hållbar utveckling kan uppnås inom ramen för ekomodernismen 

eller om frågan behöver problematiseras ytterligare och kanske förutsätter någon annan ideologi. De 

andra två ideologierna som i mindre utsträckning, men alltjämt, kan sägas prägla samhällsdebatten 

och leder till andra sätt att förstå hållbar utveckling, är ekonomism och ekologism. Dessa ideologier 

är något av två motpoler framförallt i synen på den ekonomiska tillväxtens påverkan på miljön och 

är  därmed  något  av  ytterlägen  i  samhällsdebatten  om  hållbar  utveckling.  Vår  teoretiska 

utgångspunkt  kommer  därmed  också vara att  utreda  om hållbar  utveckling  kan vara  möjlig  att 

uppnå inom ramen för ekonomism eller ekologism.

     Som blivande gymnasielärare är miljöfrågan som samhällskonflikt inte bara något vi som privata 

och politiska aktörer behöver förhålla oss till. Vårt läraruppdrag förutsätter nämligen att vi behand-

lar och diskuterar denna konflikt även i klassrummet, i vår roll som professionella pedagoger. Det 

leder  oss  in  på  den  centrala  frågeställningen  alla  lärare  förr  eller  senare  ställs  inför:  Hur  ser 

egentligen vårt övergripande politiska uppdrag ut kring hållbar utveckling? Vad har begreppet för 

betydelse för oss och vilket innehåll skall undervisningen ha?

     Den pedagogiskt orienterade forskningen har redan besvarat en del av dessa frågor men just 

innehållet i styrdokumenten upplever vi har hamnat i skymundan. Kanske handlar det om en allmän 

bakomliggande rädsla  att  riskera  att  politisera  frågan alltför  mycket:  en lärare  vill  sällan  agera 

agitator, särskilt inte om läroplanens värderingar inte delas av läraren ifråga. Men då missar man 
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också det ofrånkomliga: att någon neutral framställning av varken miljöhot, politik för hållbar ut-

veckling eller ett hållbart samhälle inte är  möjlig. Varken praktiskt eller teoretiskt. Läroplanen tar 

nämligen ställning i frågan och vill att vi lärare skall göra likaså. Frågan är bara vad vi skall ta 

ställning för och om detta ställningstagande verkligen leder oss till hållbar utveckling.

     Denna uppsats undersöker om gymnasieskolans centrala auktoritativa texter  kan  bidra till att 

skapa ett förhållningssätt som möjliggör en hållbar utveckling. Vi fokuserar på de ekonomiska och 

ekologiska aspekterna  av hållbar utveckling eftersom dessa utgör en grundläggande vattendelare 

hos de undersökta  ideologierna.  Ett  mål  med uppsatsen  är att  urskilja ett  ideologiskt  innehåll  i 

styrdokumenten och de ideologier  vi  valt  att  utgå från är de riktningar  som återfinns inom den 

samtida miljödebatten: ekonomism, ekomodernism och ekologism. På så sätt vill vi blottlägga ett 

politiskt  uppdrag som kan tjäna som utgångspunkt i diskussionerna mellan professionella lärare, 

samtidigt som vi efterlyser mer forskning i ämnet.

2. Bakgrund och tidigare forskning

2.1. Hållbar utveckling som begrepp 
Hållbar utveckling som begrepp är,  som vi tidigare beskrivit,  centralt  på den politiska agendan 

världen  över.  Begreppet  växte  fram  under  1970-  och  1980-talen  som  en  följd  av  att  miljö-

problematiken blivit allt tydligare i världen. År 1987 blev det ett centralt begrepp internationellt i 

samband  med  publiceringen  av  FN-rapporten  Our  common  future,  även  kallad  "Brundtland-

rapporten". I rapporten klargörs det att hållbar utveckling inte bara handlar om ekologisk hållbarhet 

utan även om social och ekonomisk utveckling (Björneloo 2007). Brundtlandrapporten definierar 

också  hållbar  utveckling  som en  utveckling  vilken  "tillgodoser  de  nu  levandes  behov utan  att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov" (Björneloo 2007, Öst 2007). 

Nämnda definition är en av de mest citerade definitionerna av hållbar utveckling.

     Thomas Öst (2007) skriver emellertid att hållbar utveckling har blivit en benämning för det som 

är  bra  i  största  allmänhet.  Det  finns  så  många definitioner  på  begreppet  att  de tenderar  att  bli 

meningslösa. Stor oklarhet råder således om hur ett framtida hållbart samhälle ska se ut. Begreppet 

har av vissa därför  enbart  kommit att beaktas som ett oanvändbart uttryck för politisk korrekthet. 

Det finns dock de som hävdar att tvetydigheten i begreppet är dess styrka eftersom det kan fungera 

som en katalysator för handling (Öst 2007). En vanlig beskrivning av begreppet hållbar utveckling 
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är ändå den som framträder i Brundtlandrapporten.  Det vill säga att begreppet har en helhetssyn 

mellan  de  ekonomiska,  sociala  och  ekologiska  aspekterna.  Inger  Björneloo  (2007)  och  SOU 

2004:104 beskriver  just  dessa aspekter  som centrala och betonar att  aspekterna ska förstås och 

hanteras  i  ett  integrerat  sammanhang.  Denna  studie  tar  därför  sin  utgångspunkt  i  att  hållbar 

utveckling innefattar  en integrerad syn på de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av 

begreppet. 

2.2. Miljödidaktisk forskning 
Vi har nu beskrivit  vår tolkning av begreppet hållbar utveckling och det är därför på sin plats att 

utveckla den didaktiska forskningens perspektiv på undervisningen för hållbar utveckling. 

     Vanligen definieras didaktik som att den behandlar undervisningens vad-, hur- och varförfrågor 

(Sandell, Öhman & Östman 2003). Tidigare miljödidaktisk forskning har framförallt inriktat sig på 

hur-frågan i undervisningen. Vad- och varförfrågor har inte undersökts lika utförligt (Sandell m fl 

2003, Björneloo 2007). Björneloo (2007) menar att lärare ofta fokuserar på handlingar. Innehåll och 

avsikter med dessa handlingar finns mestadels implicit.  Det kan till  exempel synas självklart att 

eleverna ska kunna det svenska språket och de fyra räknesätten.  Innehållet  i  undervisningsfältet 

hållbar  utveckling är stort  och komplext  och har tidigare inte funnits  på undervisningsagendan. 

Detta innebär att lärare måste göra sig en bild av vad det är och varför man undervisar i det. Vi 

avser  därför  med  denna  uppsats  belysa  vad-  och  varförfrågor  i  undervisningen  för  hållbar 

utveckling. 

     Det finns emellertid en tidigare didaktisk forskning som fokuserat innehållsfrågan inom hållbar 

utveckling.  Under 1990-talet  växte nämligen en kritisk tradition fram inom den miljödidaktiska 

forskningen. Forskarna började anlägga ett konfliktperspektiv på undervisningen och Johan Öhman 

(2006) menar att det handlade om att synliggöra ”konflikter mellan olika människors sätt att värdera 

och se på världen” (Öhman 2006, s. 33). Makt, liksom moraliska och politiska dimensioner, fick 

följaktligen ett större utrymme än tidigare i forskningen. Och det var ingen slump att fokus föll på 

dessa aspekter; forskningen syftade till en samhällsförändring och ett paradigmskifte inom området 

hållbar utveckling. 

     Den kritiska forskningen på området finns fortfarande kvar men någon samlad kritisk forskning 

har aldrig presenterats, menar Johan Öhman (2006). Den är fortfarande fragmentarisk, sparsam och 

saknar en gemensam teoretisk utgångspunkt. 
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     Vi har i denna studie valt att verka inom den kritiska forskningstraditionen men har hittat få 

kritiska ansatser i den samlade miljödidaktiska forskningen. Vi redovisar nedan den forskning som 

har bidragit till att ringa in och motivera uppsatsens undersökningsområde. Vi vill vara tydliga med 

att den miljödidaktiska forskningen är mer omfattande än som redovisas här, men den  relevanta 

forskningen för vår studie bedömer vi dock vara innefattad i detta forskningsläge 

2.3. Eleven i undervisningen för hållbar utveckling
Det  finns  ett  stort  underlag  när  det  gäller  forskning  kring  elever  i  undervisning  för  hållbar 

utveckling. Birgit Hansson (2002), universitetslektor i pedagogik vid Lunds universitet, har försökt 

beskriva  elevers  perspektiv  på  undervisning  för  hållbar  utveckling  i  Malmö  högskolas  rapport 

Miljödidaktiska texter . Hon menar att ett signifikant drag hos eleverna är att de har svårt att ta in de 

politiska och ekonomiska aspekterna av undervisningen för hållbar utveckling.  Istället  fokuseras 

humanistiska och naturvetenskapliga aspekter (Hansson 2002). 

     Alla elever har inte ett handlingsperspektiv i sitt miljötänkande, skriver Hansson (2002). Med 

det menar hon att miljöfrågorna inte omedelbart kan knytas till elevernas (individernas) vardag. Ett 

striktare  naturvetenskapligt  förhållningssätt  till  ämnet,  menar  hon,  skapar  sådana  tendenser  hos 

eleverna. Därmed döms detta förhållningssätt ut. När den hållbara utvecklingen inte kulturkontext-

ualiseras  förlorar  den  sina  politiska  och  ekonomiska  dimensioner  och  här  har  därför  samhälls-

vetenskapen en viktig roll att fylla, enligt henne (Hansson 2002). 

     Eleverna ser emellertid ofta miljöproblematiken som just en resursfråga. Och med den följer 

även politiska och ekonomiska ställningstaganden. Lösningarna på problemen formuleras emellertid 

på olika sätt. En vattendelare hos eleverna är huruvida krav på handling ska ställas på individen 

eller kollektivet (samhället, världen). I individuell form blir lösningen att förändra individens ohåll-

bara livsstil till en mer hållbar dito medan det i kollektiv form handlar om att ställa krav på det sam-

hälle som skapar förutsättningar för individernas livsstil (Hansson 2002). 

     Hansson argumenterar i sin text inte utifrån de styrdokument vi avser att analysera, utan utifrån 

egna och forskningsförankrade ställningstaganden om hållbar utveckling. Hon driver en holistisk 

linje  i  sin  artikel  och  menar  att  en  helhetssyn  där  centrala  aspekter  som humanism,  samhälls-

vetenskap och naturvetenskap är det som kan erbjuda en rimlig,  helhetsorienterad och komplex 

miljöundervisning. Därefter efterlyser hon ett  ökat fokus på den samhällsvetenskapliga aspekten 

och på resursfrågan, i syfte att lyfta fram även ekonomiska och politiska aspekter (Hansson 2002). 
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     Hansson (2002) utgår i sina resonemang och exempel väsentligen från sin avhandling  Förut-

sättningar för gymnasieelevers kunskapsbildning och för undervisning inom miljöområdet (Hansson 

2000). Där intervjuar hon ett stort antal elever i syfte att undersöka och kategorisera deras miljö-

tänkande och knyter detta till skolans undervisning och kunskapsbildning. Även i denna text driver 

Hansson  en  holistisk,  helhetsorienterad,  miljödidaktisk  linje.  Resultaten  har  i  huvudsak  redan 

redovisats ovan (Hansson 2000). 

     Slutligen  har  Ellen  Almers  (2009)  vid  Högskolan  i  Jönköping  skrivit  en  lite  annorlunda 

avhandling  om  förutsättningar  för  ungdomars/elevers  engagemang  kring  hållbar  utveckling.  I 

Handlingskompetens  för  hållbar  utveckling intervjuar  Almers  tre  ungdomar  om  deras  miljö-

engagemang och analyserar de bakomliggande förklaringarna till deras engagemang. Hon kommer 

bland annat fram till att orsakerna till engagemanget och utvecklingen av handlingskompetens är 

komplexa och grundläggs på flera arenor: i skolan, hemmet och i föreningslivet inte minst. Några 

bakomliggande faktorer till  engagemang i ungdomarnas fall är längtan efter gemenskap, känslo-

mässiga reaktioner på problem och orättvisor samt inspiration från lärare (Almers 2009). 

     Det finns med andra ord en del intressant forskning om just elevers värderingar, perspektiv och 

utgångspunkter  i  undervisningen för  hållbar  utveckling.  Det  är  ett  forskningsunderlag  som kan 

sättas i jämförelse med vårt eget resultat om hur styrdokumenten ser på eleven i undervisningen. 

2.4. Lärare och uppdraget för hållbar utveckling 
Ett jämförbart forskningsunderlag finns också när det gäller lärarnas situation och uppdraget för 

hållbar utveckling. En av de mer omfattande studier som har skrivits kring lärares uppdrag, attityder 

och  praktik  kring  hållbar  utveckling  är  sociologen  Per  Wickenbergs  (1999)  avhandling  Norm-

stödjande strukturer. Avhandlingen har visserligen några år på nacken men utgår ändå från samma 

läroplan  som  fortfarande  ligger  till  grund  för  grundskolan,  Läroplanen  för  det  obligatoriska  

skolväsendet 94. Wickenbergs undersökningsobjekt är lärare i grundskolan samt förutsättningarna 

för deras arbete. Wickenberg kommer fram till att undervisning kring hållbar utveckling kommit att 

utvecklas  till  att  utgå  alltmer  från  elevernas  livsvärld  och  deras  kunskap,  engagemang  och 

inspiration. I den utvecklingen har enskilda nyckelaktörer, bland annat pedagogiska pionjärer och 

skolbyråkrater, haft en avgörande inverkan i och med utvecklandet av normstödjande strukturer i 

skolan. Han avslutar avhandlingen med förhoppningen att utvecklingen kommer att vidhållas och 

att miljöperspektivet kommit för att stanna i skolan (Wickenberg 1999). 
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     Björneloos (2007) avhandling  Innebörder av hållbar utveckling har inte samma fokus som 

Wickenbergs, men befinner sig inte långt borta från hans fält.  Hon undersöker istället  meningen 

med hållbar utveckling såsom den uttrycks av lärare. Utbildning för hållbar utveckling ska i första 

hand ses som ett etiskt projekt som ska utveckla elevens ansvarstagande. Det har också en kulturell 

innebörd som syftar till att ge eleverna en helhetssyn av sin omgivning. Slutligen kan begreppet ses 

utifrån individens hållbara utveckling. Grundtrygghet och självkänsla är nödvändiga ingredienser 

för att en individ ska växa upp till en harmonisk, frisk och social vuxen medborgare som kan och 

vill delta i ett arbete för hållbar utveckling i världen (Björneloo 2007). 

     Det sistnämnda forskningsresultat  är särskilt  intressant för vårt  arbete.  Medan Wickenberg 

(1999) främst  riktar  in  sig på den didaktiska  hur-frågan undersöker Björneloo (2007)  vad- och 

varför-aspekterna av undervisningen; åtminstone såsom den uppfattas av lärarkåren. Just det etiska 

perspektivet av hållbar utveckling är något som hon uppfattar som centralt hos lärarkåren och det är 

ett perspektiv vi också tänkte undersöka i styrdokumenten. Saknas en koppling mellan lärarkårens 

och styrdokumentens etiska perspektiv är det ju i sig anmärkningsvärt. 

2.5. Hållbar utveckling och läroplanen 
I  forskningen  om  den  senaste  läroplanen  finns  det  en  mycket  begränsad  mängd  vetenskaplig 

forskning kring just miljöaspekten. Birgit  Hansson (2000) redovisar till  exempel kort  om miljö-

perspektivet i Lpf 94 i sin avhandling och beskriver läroplanens perspektiv som en skärpning av det 

tidigare  miljöperspektivet.  Miljöundervisningen får  större  utrymme  inom ämnena  Naturkunskap 

och Samhällsvetenskap, alltmedan ett allmänt miljöperspektiv ska genomsyra skolans verksamhet. 

Detta ger möjligheter till en bredare kunskapsansats där flera aspekter ingår; inte minst ekonomi 

och politik (Hansson 2000). 

     Här ser vi en intressant lucka i forskningen som vi gärna skulle vilja bidra till att fylla. Med 

ansats  i  ovanstående forskning har  vi  formulerat  syftet  med denna uppsats,  vilket  presenteras  i 

följande kapitel. 

3. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att undersöka om gymnasieskolans centrala auktoritativa texter kan bidra 

till att skapa ett förhållningssätt som möjliggör en hållbar utveckling, med utgångspunkt i att hållbar 

utveckling innefattar  en integrerad syn på de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av 
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begreppet. Detta kommer vi att göra genom att analysera texterna utifrån ett kritiskt ideologiskt 

perspektiv. 

     Vårt delsyfte blir  därför att  undersöka vilken ideologisk mening och vilket innehåll  under-

visningen  för  hållbar  utveckling  får  genom de  auktoritativa  texterna.  Vi  förväntar  oss  inte  att 

texterna uttryckligen skall ta ideologisk ställning utan avser att diskutera texterna utifrån de form-

uleringar de innehåller. 

     De frågeställningar vi valt att formulera lyder på följande sätt: Vilket miljöideologiskt innehåll 

återspeglas i gymnasieskolans centrala auktoritativa texter?  Kan de centrala auktoritativa texterna 

bidra till att skapa ett förhållningssätt som möjliggör hållbar utveckling?

4. Ideologier och hållbar utveckling 
Vi avser här att utreda några olika miljöideologiers1 bakomliggande tankar i syfte att  reda ut vad 

som utgör grunden för de många olika perspektiven som finns rörande hållbar utveckling. I Kapitel 

6,  Hållbar  utveckling  i  styrdokumenten, kommer  vi  sedan  härleda  styrdokumentens  ställnings-

taganden till  olika ideologiska grundidéer med hjälp av analysverktyget  dimensioner  (se avsnitt 

5.4). De miljöideologier som vi har valt att redovisa är ekonomism, ekomodernism och ekologism. 

Dessa ideologier kan placeras på en ideologisk skala i förhållande till dess syn på hållbar utveckling 

där ekonomism och ekologism utgör skalans ytterlägen. Den mest centrala motsättningen mellan 

ideologierna är synen på ekonomisk tillväxt som vi därför avser att utreda ytterligare. Ekonomism 

och ekologism är ingalunda de mest framträdande i samhällsdebatten men en grundlig utredning av 

dem kan hjälpa till att förklara olika argument som framförs i debatten. Dagens mest framträdande 

ideologi  är  istället  ekomodernism.  Ekomodernismen präglar  den västerländska samhällsdebatten 

och inte minst Sverige (Öst 2007) men dess argumentation är påverkad av både ekonomistiska och 

ekologistiska tankar. Våra ideologier är således inte valda godtyckligt. Ekonomism och ekologism 

är utvalda eftersom de utgör skalans ytterlägen och ekomodernism redovisas eftersom det är den 

idag mest framträdande ideologin. Även forskare som till exempel Björn Forsberg (2002) och Öst 

(2007) har belyst dessa ideologier som de mest centrala i debatten om hållbar utveckling.

     I det avslutande stycket under varje ideologi (stycke 4.2.5, 4.3.3 & 4.4.6) avser vi också låta 

ideologierna "möta" hållbar utveckling,  det vill säga, utreda ideologierna i förhållande till  deras 

möjlighet att skapa hållbar utveckling såsom vi har definierat begreppet i avsnitt 2.1..

1 Med miljöideologier menar vi ideologier som tydligt tar ställning i frågor rörande hållbar utveckling.
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4.1. Tillväxtsynen - en ideologisk vattendelare 
Frågan om hur olika aktörer tolkar miljöproblemen är av uppenbar relevans vid analys av politik för 

hållbar utveckling. En viktig vattendelare som påvisats ovan är synen på miljöproblemens relation 

till det moderna samhället och dess tillväxtmodell. Föreställningen om att hållbar utveckling kan 

genomföras inom ramen för tillväxtekonomin ställs mot tanken att  dagens miljöproblem har sin 

grund i denna tillväxtmodell och att lösningar därav finnes i en annan värdegrund. Vi avser här att 

utreda närmare om det finns en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och miljö, samt i så fall ringa in 

den. 

     Den principiella möjligheten att förena ekonomiska och ekologiska mål åberopas ofta inom 

dagens tillväxtmodell. Forsberg (2002) menar däremot att dagens verklighet visar att ekonomiska 

aktiviteter medför begränsningar för möjligheterna att lösa miljöproblemen. Forsberg (2002) pekar 

på att hoten mot miljön sammanfaller med bland annat produktionsprocesser, konsumtionsmönster, 

transporter  och  exploatering  av  naturtillgångar.  De  ekonomiska  aktiviteterna  bidrar  därmed  till 

ökade miljöproblem och motverkar därmed det långsiktiga målet  om ekologisk balans. Forsberg 

(2002) betecknar  denna  relation  som  spänningsfältet  mellan  ekonomiska  och  ekologiska  mål. 

Spänningsfältet avser ett tillstånd i dagens samhälle och återfinns i de ideologier vi redovisar nedan. 

     Både Forsberg (2002) och Öst (2007) menar att det finns en dialektisk konflikt mellan ekonomi 

och ekologi i dagens tillväxtorienterade samhälle. Forsberg (2002) menar också att miljöpolitiken 

formas  i  spänningsfältet  mellan  ekonomi  och  ekologi  i  tillväxtekonomin.  Som  en  i  samhället 

inlemmad motsättning ligger det i dess natur att det saknas en definitiv lösning. Besluten blir därför 

i form av kompromisser mellan ekonomi och ekologi. 

     Inom nymarxistisk miljösociologi framhåller man också ett grundläggande motsatsförhållande 

mellan ekonomisk tillväxt och miljön. Den marknadsekonomiska "produktionens ekorrhjul" (Öst 

2007 s.109) utgör en central metafor. Kapitalister,  menar anhängarna av denna ideologi, utvinner 

delar av ekosystemet för att gå med vinst. Viss andel av vinsten används sedan till att investera i 

nytt mer produktivt kapital; till exempel mer effektiv utrustning. De nya investeringarna föranleder i 

sin tur ytterligare utvinning av naturresurser för att betala investeringarna och ge ökad vinst. En 

cirkelgång startar därmed där nya investeringar görs för att effektivisera produktionen. En ständigt 

mer omfattande utvinning av naturresurser krävs sedan för att få dessa investeringar att betala sig. 

På nationell nivå måste företagens vinster ständigt öka, dels för att gjorda investeringar ska betala 

sig och för att hålla de anställdas löner på en sådan nivå att deras skattepengar ska täcka de sociala 
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utgifterna (Öst 2007). I detta "ekorrhjul" är snart alla aktörer; löntagare, staten och kapitalägare är 

alla  så  involverade  att  kraven  på  fortsatt  ekonomisk  tillväxt  kommer  att  karakterisera  hela 

samhället.  En  fortlöpande  utarmning  av  ekosystemet  blir  därmed  en  ofrånkomlig  konsekvens. 

Utifrån  detta  perspektiv  är  konflikten  mellan  ekosystemens  stabilitet  och  ekonomisk  tillväxt 

uppenbar,  menar  nymarxistiska miljösociologer. En konsekvens av ekonomisk tillväxt blir alltså 

ökad  utvinning  av  ekosystemen.  Ständig  ekonomisk  tillväxt  är  en  förutsättning  för  att  en 

marknadsekonomi ska kunna fortleva; marknaderna måste hela tiden växa. Eftersom ekosystemen 

är ändliga måste denna ständigt fortlöpande tillväxt leda till marknadsekonomins död i alla fall (Öst 

2007). Den nymarxistiska uppfattningen, som den presenteras av Öst (2007), är att teknologiska 

lösningar på miljöproblemen blott är försök att åtgärda symptomen men förmår inte råda bot på 

problemens  mer  grundläggande  orsaker.  Det  finns  dock  kritik  av  resonemanget  kring 

"produktionens ekorrhjul". Senaste tidens expansion av tjänstesektorn har bidragit till att andelen 

ekonomisk aktivitet som inte exploaterar naturresurser har ökat (Öst 2007). Eftersom tillväxtökning 

även kan härledas från förnyelsebara resurser och immateriela ting, såsom tjänster, finns det ingen 

principiell  grund  att  hävda  att  ekonomiska  och  ekologiska  mål  alltid  står  i  konflikt  ens  i  en 

tillväxtekonomi (Forsberg 2002). 

4.2. Ekonomism 
Längst ut på ena sidan av den ideologiska skalan finner vi som sagt tillväxtideologin  ekonomism. 

Denna ideologi finns beskriven i flera böcker med flera olika benämningar. Harriet Axelsson (1997) 

kallar ideologin för marknadsmodellen.  Forsberg (2002) kallar den emellertid för just ekonomism 

och definierar den som "ett perspektiv grundat på ekonomiska mål och principer vilket samtidigt 

ska ses som en renodling av riktgivande värden för dagens tillväxtekonomi" (Forsberg 2002, s 37). 

Vi kommer i fortsättningen att använda oss av benämningen ekonomism.

4.2.1. Värdegrund 

Nationalekonomisk teoribildning utgör grunden vid fastställandet av ekonomismens uttrycksformer. 

Den förstnänmnda är inte helt homogen men analysen fokuserar på utgångspunkter som i stora drag 

är  allmänt  accepterade  inom  den  tongivande  neoklassiska  nationalekonomin.  Nationalekonomi 

växte fram i samband med naturvetenskapliga framsteg och nya vetenskapsideal, och kännetecknas 

av en mekanisk och dualistisk syn på naturen; en instrumentell föreställning om att naturen kan och 

bör  erövras  av  människan  (Forsberg  2002).  Detta  är  centrala  utgångspunkter  i  ekonomismen. 
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Grunden  till  välståndet  låg  enligt  en  av  nationalekonomins  nyckelfigurer,  Adam  Smith,  i  en 

rationell  arbetsdelning.  All  ekonomisk  politik  skulle,  enligt  Smith,  vara  inriktad  på  att  främja 

ekonomisk  tillväxt  (Pålsson  Syll  2007).  Genom  konkurrens  på  en  öppen  marknad,  frihandel, 

äganderätt och nationernas produktion av vad som skulle ge dem störst komperativa fördelar, skulle 

ekonomin blomstra. Detta var grunden till den moderna nationalekonomin (Forsberg 2002). 

4.2.2. Natur- och människosyn 

Ekonomism, liksom andra tillväxtideologier, har ett tydligt antropocentriskt2 perspektiv (Axelsson 

1997). Naturens värde bestäms av marknaden i form av marknadskonjunkturer och individers flukt-

uerande  preferenser.  Naturtillgångar  som  inte  går  att  sälja  på  marknaden  uppfattas  som  fria 

nyttigheter  som kan exploateras  obegränsat.  I  den  klassiska nationalekonomins  förståelse  fanns 

tanken om exploateringen och produktionens absoluta gränser. De fysiska naturtillgångarnas ändlig-

het.  Det fanns rationella skäl (ej  etiska) att  beakta naturtillgångarnas begränsade omfattning.  På 

senare tid har det skett  en förskjutning mot icke-fysiska,  imaginära storheter såsom effektivitet, 

utbyte  och  marginalnytta.  Intresset  för  reell  produktion  och  distribution  har  därmed  minskat. 

Naturtillgångarna kan därmed i högre grad betraktas  som externa i förhållande till  transaktions-

flödena inom ekonomin. I nuvarande nationalekonomisk teoribildning betraktas samhällsekonomin 

som ett slutet system där hushållen förser företagen med arbete och kapital och företagen förser 

hushållen med varor och tjänster (Forsberg 2002). 

     Inom neoklassisk nationalekonomi menar man att varje individ avser att maximera sin nytta, ofta 

definierat som vad som skänker henne störst ekonomisk vinning. Individen, hushållen och företagen 

agerar rationellt  utifrån egenintresse.  Konkurrens med egenintresse som drivkraft  leder till  sam-

hällsutveckling och välfärdsvinster vilket förbättrar för kollektivet (Forsberg 2002). Förhållnings-

sättet  är  således  antropocentriskt.  En  annan  skola  inom ekonomismen  är  den  nyliberala  teori-

bildningen. Inom den  skolan är  man ointresserad att väga individens lycka mot kollektivets utan 

istället  möjligheten  för  varje  individ  att  förverkliga  sina  önskningar  utifrån  ett  egocentriskt3 

perspektiv (Larsson 1997). Detta måste på olika sätt regleras och till exempel den privata ägande-

rätten blir därför ett centralt element för att stärka individens möjligheter (Forsberg 2002). 

2 Antropocentrism ställer människan och hennes intressen i förgrunden (Forsberg 2002).
3 Egocentrism ställer individen och dess intresse i förgrunden
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4.2.3. Tillväxtsyn 

I den klassiska nationalekonomin med utgångspunkt i de fysiska resursernas ändlighet var tanken 

om ständig ekonomisk tillväxt en omöjlighet. Under efterkrigstiden reformerades detta och gängse 

teoribildning  bygger  nu  på  tanken  om ständig  ekonomisk  expansion.  Det  ökade  inflytandet  av 

tillväxtnormen  förstås  i  samband  med  bortdefinieringen  av  icke-monetära  indikatorer  inom 

nationalekonomin (Forsberg 2002). Ekonomismens anhängare ser inga faror med att naturen ska 

förstöras  eftersom lösningar  finns  inom  det  marknadsekonomiska  systemet  (Axelsson  1997). 

Begreppet "grön tillväxt" har på senare år fått ett visst genomslag inom nationalekonomi. "Grön 

tillväxt"  bygger  på  antaganden  om att  informationssamhället  leder  till  en  avmaterialisering  av 

ekonomin inriktad på kunskapsproduktion (Forsberg 2002). 

     Ekonomiernas expansion samt varor och tjänsters fria rörlighet framstår som de realpolitiskt 

högst prioriterade frågorna i vår tid. Tillväxtmålet har befästs som en dominerande politisk mål-

sättning.  Dynamik och effektivitet  är  centralt  i  den neoklassiska förståelsen av vad som skapar 

tillväxt. Sedan 1980-talet har därför stora avreglerings- och privatiseringsreformer vidtagits globalt 

i  syfte  att  effektivisera  ekonomierna  och  främja  tillväxten.  Reformerna  bygger  på  att  begränsa 

politikens inflytande över ekonomin. Internationella organisationer som världsbanken, WTO och 

IMF har också bidragit till att minska regleringar i världsekonomin. Det internationella kapitalets 

rättigheter  har stärkts och dess skyldigheter  till  nationalstater  och dess medborgare har minskat 

(Forsberg 2002). 

4.2.4. Ekologisk problemlösning 

Det finns flera olika syner på ekologisk problemlösning inom ekonomismen. Nationalekonomins 

huvudfåra har  en i  grunden positiv  syn  på marknadsekonomins  möjligheter  att  bemästra  miljö-

problem. En bakgrund är synen på ekosystemet underordnat det ekonomiska systemet men också 

föreställningen om marknadsekonomins inneboende kapacitet att korrigera problem som uppträder 

inom ekonomin.  Reducerade  naturtillgångar  blir  inget  problem för  samhällsekonomin  eftersom 

resursknapphet leder till ökande priser vilket stimulerar substitut eller sökandet av nya fyndigheter 

(Forsberg 2002). Synsätt  bygger  alltså på tanken om att  olika typer  av kapital  kan ersättas med 

andra. Naturkapital kan ersättas av ett av människan skapat kapital. Om ekonomisk tillväxt leder till 

förstörda naturtillgångar  kan detta  kompenseras  av tillväxt  av andra tillgångar  (se  ex.  Radetzki 

2001). Detta synsätt skapar en grund för en mental hållning att det inte finns några gränser för hur 

mycket ekonomin kan växa i produktionstermer. Miljöhot kan därför betraktas som ovidkommande 
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eftersom samhällsekonomin har god förmåga att stå emot störningar från det "yttre" ekosystemet 

(Forsberg 2002). 

     Ett  annat  synsätt  är  den  så  kallade  miljöekonomin.  Där  försöker  man  internalisera  miljö-

dimensionen  i  den  ekonomiska  analysen.  Inom  miljöekonomin  ses  bristen  på  prissättnings-

mekanismer som avspeglar de egentliga kostnaderna för negativ miljöpåverkan som grunden till 

miljöproblemen.  Även  frånvaron  av  väldefinierade  individuella  äganderätter  ses  som  en  brist. 

Miljöekonomer menar att hanteringen av miljöproblemen förutsätter ekonomisk tillväxt eftersom 

tillväxt skapar tekniska lösningar för att motverka miljöproblem samt att tillväxt ger ekonomiskt 

utrymme att investera i miljöförbättrande åtgärder. Som instrument vill miljöekonomerna använda 

ekonomiska styrmedel som gör en ekonomisk värdering av miljökvalitet. Grundförutsättningar är 

att prissättningsmekanismer kan användas generellt för att värdera naturtillgångar och att det finns 

ett  objektivt  tillvägagångssätt  för  prissättningen.  Centralt  är  också  sökandet  efter  en  optimal, 

kostnadseffektiv nivå på miljövärnande insatser. Ett jämviktsläge kan fastställas där miljöintresse 

motsvarar kostnader som uppstår för att  värna om miljön.  De miljövårdande insatserna på eko-

nomiska grunder bör inte överskrida detta jämviktsläge. Tankemodellen förutsätter synsättet om en 

konflikt mellan ekonomiska och ekologiska mål. Drivkraften blir inte en positiv uppfattning om att 

det  stimulerar ekonomin utan snarare att  frånvaron av handling leder till  negativa konsekvenser 

(Forsberg 2002). 

     Försök till att etablera den neoklassiska skolan som utgångspunkt för ekologisk problemlösning 

har förstärkts i samhället.  Växande litteratur  hänför miljöproblemen  till att marknadsmekanismer 

inte tillräckligt genomsyrar samhället. Dessa kan endast lösas genom minskat politiskt inflytande 

över ekonomin. Under 1990-talet växte en kritik mot  den samtida miljörörelsen fram. En offensiv 

politik  på  miljöområdet  uppfattades  som  ett  hot  mot  den  fria  marknadens  värdegrund. 

Miljöregleringar  framställdes som i konflikt  med den privata  äganderätten och en kränkning av 

individens frihet (Forsberg 2002).

4.2.5. Ekonomism möter hållbar utveckling 

Ekonomismens nationalekonomiska huvudfåra betonar inte vikten av en hållbar utveckling och dess 

ideologiska intresse handlar snarare om att skapa en hållbar  ekonomisk utveckling. Ekonomismen 

präglas alltså inte av en helhetssyn eller en balans mellan de ekonomiska, ekologiska och sociala 

aspekterna av hållbar utveckling utan lägger sin betoning på den första (och huvudsakligen enda) 

aspekten. Den ekologiska aspekten är därefter bara en konsekvens av den ekonomiska aspekten i 
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den mån en sådan alls främjas. Ett exempel på detta är tanken om "grön tillväxt" som beskrivits 

ovan.  Det  som  ofta  bortses  från  i  diskussionen  om  grön  tillväxt  är  att  varuproduktionen  kan 

förläggas till låglöneländer och att resursförbrukningen därmed förblir hög. Möjligheten att skapa 

miljöförbättringar begränsas alltså utan regleringar av ekonomin.

     Ekonomismens prioriterade mål om en ständig ekonomisk tillväxt är problematisk. Eftersom 

miljöhoten sammanfaller med bland annat produktionsprocesser, konsumtionsmönster, transporter 

och exploatering av naturtillgångar bidrar de ekonomiska aktiviteterna till ökade miljöproblem och 

riskerar  därför  att  motverka  det  långsiktiga  målet  om ekologisk  balans.  De  ekonomiska  para-

metrarna har också frikopplats från de välfärdsorienterade inom ekonomismen - vilket leder till att 

den sociala aspekten underordnas den ekonomiska. Nationalekonomiska ideal för att skapa välfärd 

riskerar att bli mål i sig själva. Politiken frikopplas därmed från människors behov och vilja, vilket 

begränsar möjligheterna till miljövänliga handlingar. 

     Trots att miljöfrågor är underordnade ekonomiska mål har nationalekonomins huvudfåra en i 

grunden positiv  syn  på marknadsekonomins  möjlighet  att  bemästra  miljöproblemen;  reducerade 

naturtillgångar ses till exempel inte som ett problem eftersom resursknapphet leder till ökade priser 

vilket stimulerar substitut och sökandet av nya fyndigheter. Detta synsätt ger en bild av ekosystemet 

som något underordnat det ekonomiska systemet och leder ofrånkomligen till utarmning. Därmed 

kan ekonomismens föresatser inte leda till  en ekologisk hållbar utveckling enligt  vår definition.

Miljöekonomins  förhållningssätt  till  ekologisk  problemlösning  har  en  något  större  möjlighet  att 

skapa hållbar utveckling. Problematiken bakom detta synsätt är att aspekter som anses oviktiga ur 

ett nationalekonomiskt perspektiv riskerar att uteslutas ur analysen. Naturvården förvandlas till en 

handelsvara där ekonomin avgör vem som har rätt att utarma ekosystemen. Hela tankemodellen 

förutsätter också en konflikt mellan de ekonomiska och ekologiska målen, och utgör i grunden en 

kompromiss  mellan  ekonomi  och  ekologi  där  ingendera  tillfredsställs.  Förhållningssättet  har 

därmed små möjligheter att skapa hållbar utveckling och bryter därutöver mot nationalekonomins 

ideal om den fria marknaden.

     Sammanfattningsvis  anser  vi  att  det  inte  går  att  skapa hållbar  utveckling  inom ramen  för 

ekonomismen. Det största problemet är att ideologin har en grundläggande dynamik som skapar 

negativ miljöbelastning och att dess förhållningssätt mot naturen inte ger förutsättningar att göra 

genomgripande  miljöreformer  som  påverkar  samhällsekonomin  på  ett  negativt  sätt.  Dagens 

samhälle ger också en indikation om att ekonomism inte bidrar till att skapa en hållbar utveckling. 
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4.3. Ekomodernism
Dagens mest framträdande ideologi är, precis som vi redovisat i inledningen av detta kapitel, alltså 

ekomodernismen. Ideologin består av både politiskt program och samhällsvetenskaplig teori och är 

en tämligen ofilosofisk teori (Öst 2007). Ekomodernismen representerar inte en bredare samhälls-

åskådning  utan  enbart  ett  visst  synsätt  på  ekologisk  problemlösning  och  ideologins  litteratur 

behandlar framförallt  metodfrågor och den ekologiska problemlösningens form (Forsberg 2002). 

Eftersom ideologin påverkas av samhällelig praktik har den blivit något tvetydig (Öst 2007).

4.3.1. Tillväxtsyn 

En grundläggande tanke inom ekomodernism är att ekonomisk tillväxt och ansvar för miljön kan 

samverka och därmed gynna varandra (Öst 2007). Marknads- och tillväxtmekanismer framstår till 

och med som centrala för den ekologiska problemlösningen. Samtidigt som den ekologiska krisen4 

ses som en ödesfråga för tillväxtsekonomin, ses ekonomisk tillväxt som en förutsättning för att en 

ekologisk  omställning  av  samhället  ska  vara  möjlig  (Forsberg  2002).  Ekomodernism  förnekar 

därmed existensen av en genuin konflikt mellan ekosystemets stabilitet och ekonomiska intressen. 

Ekologisk och ekonomisk rationalitet ses som relativt oberoende av varandra. Miljöhänsyn måste 

integreras  i  det  ekonomiska  och  politiska  livet.  Detta  innebär  att  dagens  marknadsekonomiska 

modell delvis kan bevaras. Omfattande förändringar måste dock till. En ekologisk omstrukturering 

av  produktion  och  konsumtion  är  nödvändig.  Överstatliga  organ,  regeringar,  vetenskapsmän, 

näringslivet  och  företrädare  för  miljörörelsen  ska  tillsammans  genomföra  den  nödvändiga 

omstruktureringen.  Ansvar  för  miljö  blir  ytterligare  en  parameter  att  ta  hänsyn  till  (Öst  2007). 

Politikens  roll  är  något  oklar.  Ekomodernismen  ifrågasätter  den  tidigare  starka  tron  på  statlig 

kontroll och reglering inom miljöpolitiken (Forsberg 2002). Samtidigt framstår staten som en viktig 

aktör för att samhället ska kunna hantera miljöproblem (Forsberg 2002); (Öst 2007). 

4.3.2. Ekologisk problemlösning 

Utmärkande för ekomodernismen är framstegstro och tron på mänsklighetens möjligheter att genom 

vetenskapliga rön och hyperindustrialisering kunna lösa miljöproblemen. Ny miljövänlig teknik ges 

en viktig roll inom ekomodernismen. Teknik och vetenskap är omistliga medel för att förebygga 

4 Den ekologiska krisen avser ett samlingsnamn, ur ett naturvetenskapligt perspektiv, på de miljöproblem som hotar 

ekosystemens långsiktiga reproduktionsförmåga. Till exempel klimatförändringar, utarmning av ekosystemen, 

övergödning, etcetra
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och reparera  skador i  naturen.  Ekomodernism är  betydligt mer  teknikorienterad  än ekocentrisk5 

varför den inte kan ses som en mittenideologi mellan ekonomiska och ekologiska aspekter. Eko-

modernism framstår alltså som en mer ekonomistisk än ekocentrisk ideologi (Öst 2007). Det är 

tydligt  att  förverkligandet  av  ett  hållbart  samhälle  ska  ske  utan  närmare  problematisering  av 

värderingar eller mer genomgripande förändringar av livsstilsmönster och naturrelation (Forsberg 

2002). 

      Ett ökat fokus på konsumentens roll har börjat uppmärksammats inom ekomodernismen (Öst 

2007).  Det  finns  nu  en  stark  tilltro  till frivilliga  initiativ  och  marknadsdriven  miljöanpassning 

(Forsberg 2002). Denna individualistiska vändning speglar grundläggande förändringar inom det 

västerländska  samhället  där  långtgående  liberaliseringar  och  privatiseringar  har  medfört  att 

individuellt ansvarstagande har intagit en allt starkare ställning (Öst 2007).

4.3.3. Ekomodernismen möter hållbar utveckling

Trots att begreppet hållbar utveckling delvis har växt fram inom ekomodernismen blir det problem-

atiskt  att  betrakta  ideologin  som hållbar.  Ekomodernismens  största  problem är  förnekandet  av 

existensen av en genuin konflikt mellan ekosystemets stabilitet och ekonomiska tillväxt. Ideologin 

jämställer ekonomisk och ekologisk rationalitet. Öst (2007) menar att detta är en logisk motsägelse. 

En  individ  som  samtidigt  är  ekonomisk  rationell  och  ekologisk  rationell  är  då  både 

vinstmaximerande och agerar i enighet med det livsuppehållande systemet på vår planet. Öst (2007) 

kallar detta försanthållande för ekomodernismens falska medvetande. Det är naturligtvis smärtfritt 

att  föra  fram att  två motsatta  ståndpunkter  har  rätt  men det  blir  problematisk  att  omsätta  detta 

synsätt i praktiskt handlande (Öst 2007). 

      Som vi har visat i avsnitt 4.1. så kan en ekonomisk tillväxt och en samtidig ekologisk hållbar 

utveckling enbart uppnås genom en kretsloppsekonomi med en tillväxt grundad på förnyelsebara 

resurser och en betoning på immateriell produktion. En sådan ekonomi skulle emellertid kräva så 

omfattande  regleringar  och  förbud att  den  riskerar  att  hamna  utanför  vad  som kan  anses  vara 

ekomodernism.  Hållbar  utveckling  är  kanske inte  omöjlig,  men  likväl  djupt  problematisk  inom 

ramen för ekomodernistisk ideologi. 

5 Ekocentrism ser ekosystemet som alltings grundläggande norm. Människan framställs som integrerad med 
ekosystemet och hennes naturrelation underkastas ett moraliskt ansvar (Forsberg 2002).  

15



4.4. Ekologism 
Reidar  Larsson  (1997)  betecknar  ekologism  som  "den  numera  internationellt  vedertagna 

beteckningen  på  de  politiska  idéer  och  rörelser  som  i  miljökampens  namn  kräver  en  radikal 

omorganisation av de västliga industrisamhällena" (Larsson 1997,  s.132). Andrew Dobson (2007) 

betonar att engelskans ecologism, utifrån vilket begreppet ekologism härleds, tydligt bör frånskiljas 

från environmentalism. Environmentalism anspelar på en grön reformering av ekonomism och kan 

likställas med ekomodernismen. Anhängare av ekologismen tar tydligt avstånd från ekonomismen. 

Forsberg (2002) använder socialekologi istället för ekologism för att beskriva "En värdegrund där 

ekologiska mål är riktgivande för samhälle och utveckling." Vi kommer i fortsättningen använda 

ekologism  eftersom  det  är  den  mest  använda  benämningen och  förankras  även  i  engelskans 

ecologism. 

4.4.1. Värdegrund 

Föreställningen om att den ekologiska krisen grundar sig i det moderna samhällets funktionssätt 

växte fram på 1960-talet. Många av ekologismens tankar kan härledas till den norska filosofen Arne 

Naess. Naess var verksam inom ekosofi, en kortform av ekologisk filosofi.  Ekosofi belyser och 

problematiserar samhällets naturrelation. Inom ekosofin blir svaren på miljöproblemen inte enbart 

att lösa identifierade miljöproblem utan även att upphäva grundläggande systemmotsättningar ur 

vilka  problemen  uppstår.  Den ekologiska  krisen  synliggör  grundläggande  motsättningar  mellan 

styrande normer och utvecklingsmål i det moderna samhället  och en värdegrund som möjliggör 

hållbar utveckling (Forsberg 2002). 

      En grund för ekologismen är föreställningen om ekologisk balans. Ekologisk balans är ett 

politiskt  begrepp,  inte  ett  naturvetenskapligt,  och är ett  tillstånd  som anses  finnas  i  den orörda 

naturen. Det moderna industrisamhället har allvarligt rubbat den balansen. Våra ingrepp på naturen 

har blivit för stora vilket gör att naturens egen ordning slår tillbaka. Ekologismen vill inte placera 

sig på höger-vänsterskalan utan anser sig ha infört en ny dimension i politiken det vill säga kravet 

på  ekologisk  balans.  Statsvetenskapliga  forskare  är  oeniga  om detta.  Larsson (1997)  menar  till 

exempel att ekologismen på flera avseenden har inspirerats av socialismen. 

4.4.2. Natur- och människosyn 

Distinktionen  mellan  antropocentrism och  ekocentrism är  central  inom ekosofin.  Ekologismens 

argumentation bygger framförallt på en ekocentrisk grund men antropocentriska argument kan ofta 
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appliceras. Bevarandet av den ekologiska mångfalden är central inom såväl det antropocentriska 

som det ekocentriska synsättet. Den ekocentriska föreställningen om den biologiska mångfaldens 

inre värde skapar en grogrund för en mer harmonisk naturrelation där människan beroenderelation 

till ekosystemet blir tydligare (Forsberg 2002).

4.4.3. Demokratisyn

Basdemokratin i samhället innebär en långt driven direkt demokrati i små enheter. Även näringsliv 

ska omfattas av basdemokratin. Stora enheter ska delas upp i små kontrollerbara enheter där de 

inblandade tillsammans med konsumenterna ska bestämma vad och hur produktionen ska gå till. 

Det betyder inte att marknaden helt ska avskaffas men alla icke förnyelsebara resurser ska ut ur 

systemet.  Ekologismen betonar  vikten  av ett  starkt  lokalsamhälle  även av sociala  skäl.  Stabila, 

mänskliga  relationer  återfinns  bara  i  förhållandevis  små  grupper,  menar  ekologisterna  (Larsson 

1997). 

      Förstärkningen av demokratins aspekter ses alltså som centralt inom ekologism. Framför allt att 

förstärka kontakten mellan civilsamhället och politik. Eftersom den ekologiska problemlösningen 

framträder  som en utmaning för  alla  samhällsmedborgare  vill  ideologins  förespråkare stimulera 

initiativ från medborgarna och en bred samhällsdiskussion om frågan om hållbar utveckling. Målet 

är att skapa öppna politiska beslutsprocesser och därmed minska gränserna mellan politik och civil-

samhälle (Forsberg 2002). Djupekologi är en relativt utbredd inriktning inom ekosofi. Inriktningen 

har sin grund i en mycket framträdande civilisationskritik. En kraftig kritik riktas mot det moderna 

samhällets  tilltro  på vetenskap och teknik.  Djupekologin menar  att  isolerade vetenskapliga  data 

aldrig  kan ge vägledning till  politisk handling.  Större sammanhang och helheter  måste  beaktas. 

Vetenskap och teknik måste underställas normer för vad som är eftersträvansvärt och värdefullt. Det 

normativa  är  även  centralt  inom politik.  Djupekologin  menar  att  synliggörandet  av  de  bakom-

liggande normerna i en argumentation är centralt för en levande samhällsdebatt. En grund för att 

skapa ett hållbart samhälle är även en tydlig måldiskussion inom politisk aktivitet (Forsberg 2002). 

      Ekologismen kan ses som en internationalistisk ideologi. Den ekologiska krisen betraktas som 

en global världsomfattande kris. Tredje världen betraktas som det främsta offret för västvärldens 

tillväxtideologi  och  världsmarknadens  konkurrens.  När  människan  primärt  ses  i  samspel  med 

naturen  framstår  nationer  och  nationalstater  som  mindre  väsentliga.  Å  andra  sidan  blir 

ekologismens motmedel mot den ekologiska krisen att hävda nationalstaternas självbestämmande 
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gentemot världsmarknaden. Statsmaktens medel blir stränga miljölagar och ekonomiska regleringar 

(Larsson 1997). 

4.4.4. Individens roll 

Värde-  och  beteendeförändringar  på  individnivå  framstår  som grundläggande för  att  en hållbar 

naturrelation ska bli möjlig. Individens värderingar  bör bygga på mer resurshållning och mindre 

konsumtionsinriktning.  Sociala,  ekologiska och ekonomiska värden får minst  lika stor betydelse 

inom politik  och  samhällsliv  som det  materiella  (Forsberg 2002).  Orden livskvalitet och  själv-

förverkligande är centrala i synen på ett utopiskt framtida samhället. Båda begreppen tar avstånd 

från den materiella levnadsstandarden som indikator. Inom ideologin anses det också att det går att 

tillfredsställa våra behov på mindre arbetstid och ungefär 20 timmar i veckan ses som ett realistiskt 

alternativ. Övrig tid kan gå till självförverkligande. Ekologismen ser individens självförverkligande 

som beroende av allas självförverkligande och det förutsätter också maximal symbios, mångfald, 

självbestämmande och mångsidighet (Larsson 1997). 

4.4.5. Ekologisk problemlösning 

Ekologism  förespråkar,  i  linje  med  begreppet  hållbar  utveckling,  en  integrerad  syn  på  den 

ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionen. Alla ekonomiska verksamheter ska utgå från en 

ekologisk  grundsyn.  Problemlösning  ska  ske  på  den  nivå  där  den  är  mest  rationell,  men  alla 

politiska  nivåer  har  en uppgift  i  hantering  av  den  ekologiska  krisen.  Eftersom de flesta  miljö-

problem kan härledas lokalt får lokalsamhället  en central  roll.  Problemlösning på lokal nivå ger 

även  en  bättre  grund  att  kommunicera  miljöfrågorna  med  medborgarna.  Starka  ekonomiska 

relationer i närregionen är också centralt.  Den lokala aspekten ger också individer möjlighet att 

bättre förstå relationen mellan handling och dess ekologiska effekter (Forsberg 2002). 

     Ekosofin  uppehåller  sig  i  hög  grad  vid  principiella  frågor.  Genomförandefrågor  är  ofta 

nedtonade (Forsberg 2002). Argumentation för samhällsförändring saknas dock inte. Naess argu-

menterar för genomgripande reformer som ett realistsikt alternativ. Icke-våldsprincipen är central 

inom reformsynen (Larsson 1997). 

4.4.6. Ekologismen möter hållbar utveckling 

Ekologismen förespråkar ett samhälle där ekologiska värden är riktgivande för samhället. Genom 

en stark demokrati och problemlösning på den mest rationella nivån, det vill säga oftast den lokala, 

18



ska ett hållbart samhälle  utvecklas. Vi anser  att ideologin uppnår det målet. Hållbar utveckling är 

alltså möjlig inom ramen för ekologismen. Ideologin förespråkar även i linje med begreppet hållbar 

utveckling  en  integrerad  syn  på  ekologiska,  sociala  och  ekonomiska  aspekter.  Den  ekologiska 

aspekten  ses  som en förutsättning  för  att  kunna uppnå de andra.  Enligt  ett  nationalekonomiskt 

synsätt på ekonomi skulle den ekonomiska aspekten inte vara tillfredsställd eftersom ekologismen 

inte förespråkar en tillväxtekonomi. Men ekonomi betyder hushållning (Svenska Akademien 1986) 

och i det avseendet kan ideologin absolut sägas vara hållbar även ekonomiskt.

5. Material, metod och analysverktyg 

5.1. Empiriskt material 
I detta avsnitt redogör vi för det empiriska underlag som ligger till grund för studien samt inne-

börden av begreppet auktoritativa texter som varit vägledande i urvalsprocessen. 

5.1.1. Angående auktoritativa dokument 

Vårt urval har utgått från gymnasieskolans centrala auktoritativa texter. Inledningsvis är det således 

rimligt att också förklara vad auktoritativa texter innebär.

     Enligt Ann Quennerstedt (2006) är själva innebörden av auktoritativa texter att de tillskrivs en 

större  betydelse  när  det  gäller  hur  diskurser  tar  form än  andra  texter.  Själv  exemplifierar  hon 

auktoritativa texter i skolvärlden med regeringsskrivelser, propositioner och offentliga utredningar 

som inlägg i ett skolpolitiskt  samtal  (Quennerstedt 2006). Tilläggas bör att det handlar om texter 

med en hög  interdiskursivitet;  det vill  säga texter  som andra texter återkommande refererar till. 

Quennerstedt  menar  att  det  är  texter  som den utbildningspolitiska  debatten  också tar  "stöd och 

spjärn  mot"  (Quennerstedt  2006,  s  86).  Vi  menar  att  de  styrdokument  vi  analyserar,  som  de 

politiska dokument de är, utan vidare kan definieras som just auktoritativa texter och inlägg i ett 

större utbildningspolitiskt samtal.

     Lennart Hellspong & Per Ledin (1997) menar vidare att texter kan förhålla sig på ett hierarkiskt 

sätt till mottagaren. Auktoritativa texter är av naturliga skäl hierarkiska eftersom markörer som bör 

eller  skall förekommer frekvent och på ett myndighetsmässigt och hierarkiskt sätt kommunicerar 

med mottagaren (Hellspong & Ledin 1997). De dokument som vi valt att granska – läroplaner och 

ämnesbeskrivningar - är inte argumenterande till sin karaktär utan utgör ett mer eller mindre tydligt 
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rättesnöre för skolans personal. Samtidigt är det ingen maktfullkomlig myndighet som talar genom 

texterna; det handlar lika mycket om att genom texterna förankra en abstrakt värdegrund och ett sätt 

att  tänka hos skolan och lärarkåren (och därigenom hos eleverna). Texterna går därmed inte att 

likställas med andra auktoritativa texter som exempelvis Skollagen. Vi vill därmed tillägga att de 

texter vi avser undersöka också är normativa och syftar till att förankra värderingar hos mottagarna 

(med hjälp av den auktoritet texterna av juridiska skäl innehar). 

5.1.2. Empiriskt underlag för studien 

Vi  har  i  denna  uppsats  valt  att  analysera  ett  urval  av  de  mest  betydelsefulla  auktoritativa 

dokumenten för gymnasieskolan i några av de vanligaste ämnena. De texter vi granskat är Lpf 94 

samt  ämnesbeskrivningar  för  samtliga  kärnämnen  i  gymnasieskolan,  det  vill  säga,  Engelska 

(Skolverket 2009a), Estetisk verksamhet  (Skolverket 2009b),  Idrott och hälsa  (Skolverket 2009c), 

Matematik  (Skolverket 2009d),  Naturkunskap  (Skolverket 2009e), Religionskunskap  (Skolverket 

2009f), Samhällskunskap (Skolverket 2009g) och  Svenska (Skolverket 2009h). I uppsatsen har vi 

valt att referera till dessa texter som gymnasieskolans centrala auktoritativa texter, gymnasieskolans 

styrdokument eller kort och gott styrdokumenten.

     Givetvis präglas den bild vi ger av gymnasieskolans styrdokument av vårt urval. Vi kan till 

exempel se att ekonomiskt och filosofiskt orienterade ämnen inte ingår i urvalet och att resultatet 

därför riskerar att bli något snedvridet i samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och humanistisk 

riktning. Det finns heller ingen anledning att underskatta ämnesprägeln på ämnesbeskriningarna; att 

Naturkunskap till exempel kan tendera att betona naturvetenskapliga aspekter på hållbar utveckling 

och så vidare. Det finns anledning att vara kritisk till vårt urval med tanke på att andra ämnen och 

kurser av ämnesmässiga skäl skulle kunna ha ett annat fokus. Här tänker vi till exempel på kursen 

Företagsekonomi A och ämnet Filosofi som var för sig skulle kunna innehålla ytterligare intressanta 

perspektiv  på  hållbar  utveckling.  Validiteten  påverkas  därmed  i  och  med  att  inte  alla  ämnes-

perspektiv finns representerade i vår undersökningen. 

     Vår  uppfattning  är  emellertid  att  dessa  ämnesbeskrivningar  inte  utgör  några  centrala 

auktoritativa texter och att  de därmed inte är relevanta för elever på samma självklara sätt  som 

ämnesbeskrivningarna för kärnämnena. Eftersom vi inte jämför ämnenas möjligheter att influera 

undervisningen utan likställer dem som auktoritativa texter skulle de ämnesbeskrivningar som inte 

är kärnämnen riskera att få en större påverkan på undersökningen än om undersökningen avgräns-
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ades till bara kärnämnen. Vi avstår därför från att även omfatta andra ämnen; väl medvetna om de 

konsekvenser detta kan få för resultatet.

     Vår utgångspunkt är att dessa texter sammantaget omfattar den svenska gymnasieskolans mest 

centrala formuleringar  kring  undervisning  för  hållbar  utveckling.  Dessa  formuleringar  utgör 

tillsammans en väsentlig del av det perspektiv på hållbar utveckling som gymnasieskolan utgår från 

idag. 

      Studien berör endast styrdokument som empiriskt underlag och omfattar inte några person-

intervjuer. Vi ser därmed inget i vår uppsats som skulle strida mot några forskningsetiska riktlinjer.

5.2. Inledande kritisk ansats 
Att  kritiskt  granska  texter  är  inget  nytt  inom forskningen.  Det  har  varit  en  av  den  samhälls-

vetenskapliga forskningens huvudsakliga sysslor sedan 1970-talet och utgör därmed en stark och 

etablerad  tradition  med  flera  olika  inbördes  riktningar.  I  den  kritiska  traditionen  finns  alltid 

kontexten närvarande; utgångspunkten är att en text aldrig står utan ett sammanhang. En sådan text 

vore meningslös. Ofta har texter ett särskilt syfte som sträcker sig utanför sig själv: någon skall fås 

att tycka något, tänka något eller känna något. Det är i detta samspel, mellan text och kontext, som 

den kritiska forskningen tar sin utgångspunkt (Hellspong & Ledin 1997).

     Språket  är  betydelsebärande.  Det  är  socialt  förankrat  och  innehåller  värderingar,  erbjuder 

tolkningar och förklaringar. Liksom språket speglar samhället, speglar samhället språket. Hellspong 

och Ledin (1997) menar därför att det förekommer en dialektisk relation mellan språk och samhälle: 

"Vi skulle kunna säga att en text ytterst är en förhandling om hur samhället ser ut" (Hellspong & 

Ledin 1997, s. 259). Traditionellt har språkliga val kopplats till ideologiska utgångspunkter; något 

som var  allra  tydligast  under  marxismens  storhetstid  under  1960-  och 1970-talet  (Hellspong & 

Ledin 1997). 

      I äldre  kritisk textanalys var syftet framför allt att avslöja manipulationer och se hur texter 

påverkas  av  de  sociala  förhållandena.  Detta  är  fortfarande  viktiga  inslag,  men  metoderna  har 

förfinats och utvecklats. Idag handlar det också om att se djupare underförstådda budskap i texterna, 

exempelvis vilka värderingar de förutsätter eller vilka ramar språket sätter för människors sätt att 

tänka och bedöma.  Den kanske mest  populära kritiska ansatsen är  kritisk  diskursanalys.  Vi har 

emellertid valt att ta vår utgångpunkt i den kritiska ideologianalysen, en något äldre metodologisk 

ansats. Detta för att den kritiska ideologianalysen anknyter till  ideologi på ett tydligare sätt och 
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därmed har bättre möjligheter att undersöka det vi intresserar oss för att undersöka: ideologiska 

tendenser i auktoritativa texter. 

5.3. Kritisk ideologianalys som instrument 
Eftersom vi intresserar oss för hur lärares arbete villkoras i styrdokumenten behöver vi verktyg för 

att undersöka den underliggande ideologin i texten; andemeningen mellan raderna. 

     Metoden kritisk ideologianalys syftar just till att demaskera ett ideologiskt innehåll och se till att 

det lyfts fram och diskuteras. Inte minst blir detta viktigt i samband med politiska dokument som 

exempelvis skolans styrdokument (Bergström & Boréus 2005). Vår ansats är deduktiv eftersom vi 

redan har formulerat de ideologiska ramarna utifrån den teoretiska forskning som finns och sedan 

belyser empirin utifrån detta. 

     Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) menar att den ideologikritiska traditionen främst 

använts  för  systemkritik  med  förankring  i  marxistisk  teoribildning.  En  av  de  tongivande  inom 

traditionen har också varit den marxistiskt orienterade Frankfurtskolan som tydligt intagit system-

kritiska  ståndpunkter  (Bergström  &  Boréus  2005).  Av  naturliga  skäl  är  den  ideologikritiska 

analysen förknippad med begreppen  makt och  maktrelationer. Vi kommer inte att utveckla dessa 

begrepp ytterligare eftersom de har relativt liten relevans för vår studie, men de är värda att nämna i 

sammanhanget. 

     Den kritiska ideologianalysen är nära besläktad med både argumentationsanalys och diskurs-

analys. Gemensamt för studier av denna sort är att resultatet kontextualiseras och ständigt diskuteras 

i förhållande till den sociala praktiken (Bergström & Boréus 2005, Hellspong & Ledin 1997). I vårt 

fall  handlar  det  om att  sätta  resultatet  i  relation  till  den tidigare  forskningen kring den sociala 

praktiken i skolan (representerad av den tidigare forskningen kring ämnet).

5.4. Dimensioner 
I kommande kapitel (kapitel 6 och kapitel 7) avser vi att besvara en av våra frågeställningar: Vilket 

miljöideologiskt innehåll återspeglas i gymnasieskolans centrala auktoritativa texter? För att kunna 

operationalisera vår kritiska ideologianalys har vi behov av nödvändiga analysverktyg. Som verktyg 

har vi därför valt  dimensioner; benämnd "parametrar" i äldre kvalitativ och kvantitativ forskning 

(Bergström & Boréus 2005). Det är viktigt att poängtera att vi främst använder dessa som analys- 

och tankeverktyg - inte för att utreda styrdokumentens exakta ideologiska positioner på en matris. 
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Ambitionen är att  försöka förstå  styrdokumenten  utifrån en ideologisk  skala  där dimensionerna 

representerar några centrala aspekter i ideologierna. 

     Vi föreställer  oss alltså en övergripande miljöpolitisk skala där styrdokumenten endera kan 

orientera sig mot ekonomismen som ytterlighet eller ekologism som motsvarande ytterlighet. Det 

kan visserligen vara möjligt att styrdokumenten gör både och eller ingetdera, men eftersom dessa 

utgör ideologiska dikotomier på många sätt har vi svårt att se att det skulle vara möjligt av styr-

dokumenten att inte ta ställning utan att rymma inre motsättningar. Det är i spänningsfältet mellan 

dessa riktningar  som de nämnda ideologierna positionerar  sig tydligast  och det är  också  i detta 

spänningsfält som vi betraktar de dimensioner vi utarbetat. 

     Vårt  underlag för dimensionerna  utgår  i  synnerhet  från den ideologiska  diskussionen i  de 

teoretiska utgångspunkterna  vi presenterade i kapitel 4 men också från några av Forsberg (2002) 

utformade tabeller.  Vi har emellertid  modifierat  dem i enlighet  med vad vi  funnit  vara  korrekt 

utifrån den ideologiska forskningen vi redovisat. Under arbetets gång har framför allt fyra olika 

dimensioner  utmärkt  sig  som  mer  väsentliga  när  det  gäller  ideologisk  positionering  i 

miljöhänseende. Den första dimensionen rör natur- och människosynen, den andra tillväxtsynen, 

den tredje demokratisynen och den fjärde vilka aspekter av hållbar  utveckling som betonas.  Vi 

kommer under varje dimension förklara var och en av dem. Varje dimension kommer också att leda 

fram till en forskningsfråga.

     Våra dimensioner syftar alltså till att besvara vår frågeställning: Vilket miljöideologiskt innehåll 

återspeglas  i  gymnasieskolans  centrala  auktoritativa  texter?  Med hjälp  av  svaret  på  den  fråge-

ställningen tillsammans  med  styckena 4.4.6,  4.3.3 och 4.2.5 (där  de olika ideologierna  "möter" 

hållbar  utveckling)  kan vi sedan besvara vår andra frågeställning:  Kan de centrala  auktoritativa 

texterna bidra till att skapa ett förhållningssätt som möjliggör hållbar utveckling? 

5.4.1. Natur- och människosyn 

Förhållandet mellan naturen och människan är, som tidigare betonats, en viktig skillnad mellan de 

olika ideologiernas  argumentation.  Det handlar om positionering på en skala där den ena ytter-

ligheten representeras av en syn på människan som enda moraliskt centrala och väsentliga aktör, 

och den andra ytterligheten representeras av en syn på människan och naturen som symbiotiska och 

ungefär  lika  centrala.  Vi  presenterar  nedan  en  sammanfattande  tankemodell  över  hur  de  olika 

ideologierna positionerar sig när det gäller deras respektive natur- och människosyn:
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Ekonomism Ekomodernism Ekologism 
Antropocentrisk, egocentrisk Antropocentrisk Ekocentrisk, antropocentrisk 
Tankemodell 1. Ideologisk positionering gällande natur- och människosyn 

Som framgår av tankmodellen rör sig ideologierna längs en skala där den ena ytterligheten sätter 

människan (antropocentrism) och individen (egocentrism) i centrum och den andra sätter naturen 

(ekocentrism) och människan i centrum. Anmärkningsvärt är att människan har en central betydelse 

i alla ideologier medan naturens betydelse framstår som förhandlingsbar. Det handlar emellertid 

också  om  olika  typer  av  människosyn  i  de  olika  ideologierna;  en  förskjutning  sker  från  ett 

individuellt  perspektiv  till  ett  alltmer  kollektivt.  Vi  avser  alltså att  utreda  var  styrdokumenten 

placerar sig i förhållande till natur- och människosyn eftersom detta kan indikera vilket ideologiskt 

inflytande som haft störst betydelse för dokumentens utformning. Den forskningsfråga vi vill ställa 

till dokumenten lyder därför: Vilken natur- och människosyn kan urskiljas i styrdokumenten?

5.4.2. Tillväxtsyn 

Den andra dimensionen handlar om var dokumenten positionerar sig på en skala mellan  tillväxt-

ekonomi och en ekonomi  baserad på hushållning  av resurser.  Nedan följer  några förtydligande 

tankemodeller som beskriver aspekter som den ekonomiska dimensionen tar sin utgångspunkt i:

Ekonomism Ekomodernism Ekologism 
Tillväxt Reglerad tillväxt Hushållning 
Tankemodell 2. Ideologisk positionering gällande tillväxtsyn

I den första tankemodellen framgår att det finns en skala med två ytterligheter där den ena före-

språkar expansion och tillväxt och den andra otvetydigt drar åt mer hushållning av resurser. Det för 

oss  in  på  ideologiernas  övergripande  ekonomiska  syn.  Nedan  följer  en  tabell  som presenterar 

ideologiernas positioner när det gäller just synen på ekonomi: 

Ekonomism Ekomodernism Ekologism
Marknadsekonomi Blandekonomi Social ekonomi i 

lokalsamhällen
Tankemodell 3. Ideologisk positionering gällande ekonomisk syn
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När det gäller den ekonomiska synen framträder en traditionell politisk högervänsterskala där eko-

nomismen  vill  ha  så  lite  politiskt  inflytande  över,  och  regleringar  av,  ekonomin  som möjligt. 

Ekologismen framstår däremot som mer vänsterorienterad i sin syn på ekonomin; social ekonomi 

skall prägla det ekonomiska systemet och den ekonomiska makten skall vara lokal.

      Vad har då ideologierna för övergripande samhällsmål? Dessa presenteras i tankemodellen 

nedan och avser framför allt att skildra förhållningssätten till miljön: 

Ekonomism Ekomodernism Ekologism 
Ekonomisk tillväxt Ekonomisk tillväxt med 

miljöhänsyn
Ekologisk balans 

Tankemodell 4. Ideologisk positionering gällande övergripande samhällsmål 

Modellen återknyter här framför allt till den andra tankemodellen där tillväxt framstod som efter-

strävansvärt inom både ekonomism och ekomodernism. Detta är således deras primära målsättning 

med samhället; med den skillnaden att ett mått av miljöhänsyn också omfattas i ekomodernismen. 

Ekologismen däremot saknar ett tillväxtperspektiv i sitt samhällsmål. Istället är målet en ekologisk 

balans.

      Alla dessa tankemodeller positionerar ideologierna på olika sätt i fråga om tillväxtsyn. Det blir 

därför  intressant  att  ställa  en  relevant  forskningsfråga  utifrån  dessa  till  styrdokumenten.  Den 

forskningsfråga vi vill ställa till styrdokumenten är  därför:  Vilken tillväxtsyn kan urskiljas i styr-

dokumenten?

5.4.3. Demokratisyn 

Den tredje dimensionen handlar bland annat om på vilka arenor och nivåer de väsentliga aktörerna 

återfinns i styrdokumenten; om de återfinns inom ett demokratiskt system eller exempelvis på en 

marknad och i sådana fall på vilken nivå inom de respektive arenorna. Som tabellerna visar finns en 

avgörande ideologisk skillnad mellan vilka nivåer som vikten läggs vid: 

Ekonomism Ekomodernism Ekologism
Marknaden Marknaden, överstatliga 

institutioner, individen som 
konsument

Lokalsamhället, individen som 
medborgare 

Tankemodell 5. Ideologisk positionering gällande centrala aktörer 

25



En avgörande skillnad mellan ideologiernas syn på demokrati  framträder i tankemodellen.  Eko-

logismen och ekomodernismen förutsätter en demokratisk inblandning när det gäller den hållbara 

utvecklingen. I det senare fallet visserligen en inblandning med hänsynstagande till den ekonomiska 

marknaden; men ändå en demokratiskt sådan. I ekonomismen saknas en demokratisk reglering av 

marknaden och den centrala aktören är uteslutande marknaden.

     Detta får konsekvenser även för på vilka nivåer problemen skall lösas. I ekonomismens fall är 

det oklart vem det egentligen är som skall agera i miljöfrågor. Är marknaden en egen mekanism 

eller avses summan av alla investerare, konsumenter och producenter? Är det i sådana fall dessa tre 

grupper  som är  de  centrala  aktörerna?  Vi  tolkar  det  som att  aktörsnivån  är  otydlig  och  detta 

återspeglar  också ekonomismens  syn  på miljöproblemen och hållbar  utveckling.  I  de två andra 

ideologiernas fall hamnar emellertid problemlösningen på ungefär på samma nivåer. Betoningen på 

det lokala och synen på människan som en stark demokratisk aktör gör emellertid att ekologismen 

omfattar alla nivåer medan ekomodernismen mer betonar den centrala politiska nivån och individ-

erna som konsumenter. 

Ekonomism Ekomodernism Ekologism
Oklart Central, individuell Samtliga nivåer; från 

individuell till central 
Tankemodell 6. Ideologisk positionering gällande nivå för problemlösning 

Sammantaget synliggör tankemodellerna ett mönster.  Medan den ekonomiska marknaden  har en 

avsevärt  mer  central  funktion inom ekonomismen och ekomodernismen skiljer  sig ekologismen 

radikalt från denna hållning. Ekonomismen lägger inte heller någon större vikt vid demokratiska 

system vilket avviker från de två andra ideologiernas uppfattningar.  Detta får naturligtvis  också 

konsekvenser för  ideologiernas syn på  vilka arenor och på vilken nivå  den ekologiska problem-

lösningen skall ske. Det är därför intressant att se vilka nivåer som förekommer och betonas i styr-

dokumenten.  På  så  sätt  får  vi  en  bild  av  vilken  demokratisyn  som  förekommer  i  dem.  Den 

forskningsfråga  vi  är  intresserade  av  att  ställa  till  dokumenten  lyder:  Vilken  demokratisyn  kan 

urskiljas i styrdokumenten? 

5.4.4. Aspekter av hållbar utveckling 

Som vi tidigare beskrivit står begreppet hållbar utveckling på tre ben: ett ekonomiskt, ett socialt och 

ett ekologiskt. Den sociala aspekten kommer inte att behandlas utförligt i denna uppsats eftersom 
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det handlar om en begränsad undersökning. Sociala aspekter är också betydligt otydligare än  de 

andra två aspekterna och kräver, som vi ser det, en mer omfattande teoretisk diskussion. Det är ändå 

väsentligt att se vilka aspekter som förekommer i styrdokumenten eftersom de dels anknyter till 

olika ideologiska ställningstaganden men också kan jämföras med den innehållsmässiga definition 

av begreppet  hållbar utveckling  som utgör utgångspunkt för denna uppsats. Vi kommer därför i 

denna delen av vår analys också ta hänsyn till den sociala aspekten av hållbar utveckling.

      Nedan visas en tankemodell över hur ideologierna positionerar sig i förhållande till begreppets 

olika aspekter:

Ekonomism Ekomodernism Ekologism
Ekonomisk Ekonomisk, social, ekologisk Ekonomisk, social, ekologisk 
Tankemodell 7. Ideologisk positionering gällande aspekter av hållbar utveckling 

I  motsats  till  tidigare  tabeller  visar  här  ekomodernismen  och ekologismen  ett  tydligt  samband. 

Medan ekonomismen ensidigt intresserar sig för den ekonomiska aspekten, representerad av mark-

naden, har ekomodernismen och ekologismen ett betydligt bredare perspektiv. 

     Det är således inte helt enkelt att utarbeta en dimension när de två sistnämnda ideologierna är till 

synes identiska med varandra och den första klart avvikande. För att kunna undersöka detta måste vi 

således anknyta till de ideologiska helheterna och nyansera innehållet av de olika aspekterna. Den 

ekonomiska aspekten för ekomodernismen är nödvändigtvis inte densamma som för ekologismen 

till exempel; ekomodernismen gör ett klart tydligare ställningstagande för marknadskrafterna än den 

senare ideologin. 

     Analysen kommer också undersöka om det finns ett helhetstänkande i gymnasieskolans styr-

dokument;  det vill säga om  de nämnda  aspekterna ses som beroende av varandra. I ekonomism 

saknas  av förklarliga skäl detta helhetstänkande men både ekomodernism och ekologism intar ett 

helhetsperspektiv. Dock med olika betoningar. Den forskningsfråga vi vill ställa till dokumenten är: 

Vilka aspekter av begreppet hållbar utveckling betonas i styrdokumenten? 

6. Hållbar utveckling i styrdokumenten
Detta kapitel avser bidra till att besvara vår ena frågeställning: vilket miljöideologiskt innehåll åter-

speglas i gymnasieskolans centrala auktoritativa texter? Analysen och tolkningen som sker i kapitlet 
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utgår från de fyra dimensioner och forskningsfrågor som beskrivits i avsnitt 5.4. Dimensioner och 

omfattar  det empiriska material  som beskrivs i  avsnitt 5.1.,  det vill säga, gymnasieskolans styr-

dokument. Dispositionen utgår från de fyra olika dimensionerna.

      I sammanhanget kan det vara värt att ta upp att ämnesbeskrivningar och läroplanen formmässigt 

skiljer sig från varandra. I läroplanen är formuleringarna längre och och uppdelade i stycken, medan 

det i ämnesbeskrviningarna kan handla om längre texter eller mycket korta och koncisa meningar. 

När  det  gäller  just  delar  som anknyter  till  miljösyn  eller  hållbar  utveckling  handlar  det  i  båda 

typerna  av  dokument  om  mycket  korta  stycken  eller  enstaka  meningar.  Dessa  saknar  ofta  ett 

betydelsefullt omgivande sammanhang och vi kommer därför att återge meningarna eller styckena 

utan sitt sammanhang. Detta bedömer vi inte vara någon belastning för undersökningen.

6.1. Natur- och människosyn 
Inledningsvis tänkte vi besvara den första forskningsfrågan:  Vilken natur- och människosyn kan 

urskiljas i styrdokumenten? Det är av naturliga skäl en bred fråga som kan avspegla sig i flera olika 

uttryck i texterna. 

6.1.1. Hållbar utveckling inget grundläggande värde

I Lpf 94:s grundläggande värden tas inte miljö- eller naturfrågor upp överhuvudtaget, varken ur ett 

antropocentriskt eller ekocentriskt perspektiv. 

Istället betonas mänskliga aspekter såsom förståelse för andra människor och medmänsklighet. Lpf 

94 tar därmed avstånd från ett egocentriskt perspektiv. Att miljö- eller naturfrågor helt saknas i 

läroplanens grundläggande värden ger den en antropocentriskt karaktär eftersom frågor som handlar 

om människor då anses viktigare än de som handlar om naturen. Det innebär emellertid inte att 

natur och hållbar utveckling inte omnämns i  Lpf 94 eller i ämnesbeskrivningarna; tvärtom. Bara 

inte som ett grundläggande värde.

6.1.2. Ekocentriska tendenser

Under rubriken "Normer och värden" framskrivs emellertid att "skolan ska sträva mot att varje elev 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv" (Lpf 94, s. 12). 

Naturen får  ett  tydligt  egenvärde i  den här  meningen.  Orsaken är  användandet  av uttryck  som 

"respekt" och "omsorg" som innebär ett förmänskligande av naturen. Respekt och omsorg omtalas 

det nämligen i annat fall för och om andra människor; mycket sällan ting (om de inte är omedelbart 
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farliga). Vi ger därför meningen en ekocentrisk innebörd. Även inom kärnämnet Naturkunskap åter-

finns  en  liknande  formulering:  "Skolan  skall  i  sin  undervisning  i  naturkunskap  sträva  efter  att 

eleven utvecklar ett förhållningssätt som präglas av  ödmjukhet och  respekt  [vår kursivering] inför 

naturen och livets storhet" (Ämnesbeskrivning Naturkunskap). I och med att Naturkunskap är ett 

kärnämne så är denna syn något som skolan ska sträva efter att alla elever utvecklar. 

     Någon motsvarande uttrycklig respekt för naturen återfinns inte inom de andra ämnena. I ämnet 

Idrott och hälsa kan vi emellertid se en tendens till en respektfull hållning jämte naturen. I samma 

stycke där människan förväntas "utnyttja" naturen nämns också att eleverna skall lära sig att "ta 

ansvar" för den. Det är något oklart i vilket syfte detta sker, om det är för naturens eller människans 

skull,  men  det  antropocentriska  perspektivet  skymtar  mellan  raderna  eftersom  det  handlar  om 

"rekreation och friluftsliv" (Ämnesbeskrivning Idrott och hälsa); något naturen av  naturliga skäl 

sällan själv ägnar sig åt.

6.1.3. Antropocentriska tendenser

Vi har redan börjat beröra människans roll jämte naturen i styrdokumenten och det finns betydligt 

mer  att  säga  om  detta  förhållande.  Ämnet  religionskunskap  förhåller  sig  till  exempel  tydligt 

antropocentriskt:  "Den  grundläggande  utgångspunkten  för  studierna  i  religionskunskap  är 

människan. Det är människan och människans situation som skall göras till föremål för studium, 

och de upplevelser och behov av livstolkning som hon har, skall stå i centrum" (Ämnesbeskrivning 

Religionskunskap). Det är svårt att tänka sig ett mer uppenbart sätt att sätta människan i fokus. 

Människans naturrelation omnämns överhuvudtaget inte i kursplanen och andlighet tycks därmed 

inte vara knuten till någon form av naturrelation.

     Överlevnad är ett centralt tema i ämnesbeskrivningen för samhällskunskap, men vem eller vad 

som skall överleva är inte lika tydligt.  Enligt ämnesbeskrivningen "bidrar..." ämnet "...med kun-

skaper  om globala  överlevnadsfrågor"  (Ämnesbeskrivning  Samhällskunskap).  Anknytningen  till 

hållbar utveckling är förvisso tydlig men det är svårt att utläsa något riktigt perspektiv här. 

     Sammanfattningsvis blir  det tydligt  att  styrdokumenten inte har ett  egocentriskt perspektiv. 

Huruvida styrdokumentens förhåller sig antropocentriskt eller ekocentriskt blir däremot något oklart 

eftersom läroplanens grundläggande värden så starkt betonar de mänskliga värdena men ignorerar 

naturens, samtidigt som stycket "Normer och värden" och kärnämnet Naturkunskap ger naturen ett 

egenvärde. Vår tolkning av styrdokumenten är därför att naturen påstås ha ett egenvärde men att 

människans värde de facto är högre i och med att det betonas som grundläggande. Styrdokumentens 
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natur- och människosyn kan därmed sägas hamna mellan ett antropocentriskt och ett ekocentriskt 

perspektiv. 

6.2. Tillväxtsyn
Med utgångspunkt i dimensionen beskriven i stycke 5.3.2. Tillväxtsyn har vi valt  att undersöka 

forskningsfrågan:  Vilken  tillväxtsyn  kan  urskiljas  i  styrdokumenten? Tillväxtsynen  blir  senare 

föremål för diskussion under  det följande kapitel  7, varför vi undviker att utveckla resonemanget 

alltför mycket i denna del.

6.2.1. Ekonomi och samhälle vävs samman

I ett stycke i Lpf 94 framstår den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling som en av två centrala 

aspekter:  "Gymnasieskolan  har  som mål  att  eleven ...  kan  observera  och analysera  människans 

samspel med sin omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv" (Lpf 94, s. 11). Genom-

gående för styrdokumenten är emellertid inte att de ekonomiska och ekologiska perspektiven är 

allenarådande; i enlighet med demokratisynen i Lpf 94 finns en stark social aspekt.

     I ämnesbeskrivningen för ämnet Samhällskunskap utvecklas vilka begrepp som hör samman 

med och relateras till en ekonomisk aspekt: "inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse och 

påverkan"  (Ämnesbeskrivning  Samhällskunskap).  Språkbruket  är  talande.  Nationalekonomiska 

termer som till exempel "produktion" och "tillväxt" lyser med sin frånvaro och istället anläggs ett 

kritiskt samhällsvetenskapligt perspektiv på politik och ekonomi i undervisningen. Det kritiska per-

spektivet är  närvarande i och med att  exempelvis  konflikter  och klass skall  granskas. Även om 

någon tydlig tillväxtsyn inte kan utläsas av citatet är det uppenbart att ämnesbeskrivningen har en 

bredare definition av ekonomi än att ensidigt skapa förutsättningar för tillväxt; eftertanke och kritik 

kring ekonomi prioriteras högre. Således kan det sägas att den ekonomiska aspekten integreras med 

den  sociala  aspekten,  vilket  är  intressant  ur  ideologisk  synvinkel.  Vi  återkommer  till  detta  i 

diskussionsdelen. 

     Den tydliga kopplingen mellan den sociala och ekonomiska aspekten av hålbar utveckling blir 

ännu mer tydlig när konsekvenserna av globaliseringen utreds i ämnesbeskrivningen för Samhälls-

kunskap: "Globaliseringen innebär en sammanflätning av såväl ekonomier som kulturer och därmed 

ett ökat beroende mellan länder och behandlar frågor som berör rättvis fördelning och ett hållbart 

samhälle"  (Ämnesbeskrivning  Samhällskunskap).  I  samma sammanhang  som hållbar  utveckling 

skall eleverna alltså diskutera både politiska och ekonomiska rättvisefrågor. Detta utesluter en syn 
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där ekonomin ses som frikopplad från det övriga samhället  utan angränsar snarare  mot  en mer 

social ekonomi där sociala mål står i fokus. 

     Att det samhällsvetenskapliga perspektivet på ekonomi är framträdande i ämnesbeskrivningen 

för Samhällskunskap är kanske inte så förvånande eftersom det förväntas ligga i ämnets natur. Men 

då får vi också betänka att ämnet är tvärvetenskapligt och mycket väl kan rymma national- eller 

företagsekonomiska utgångspunkter; ett mer tillväxtorienterat ekonomiskt synsätt hade således varit 

möjligt att rymmas inom ramen för Samhällskunskap.6 Med andra ord handlar det om ett tydligt 

ideologiskt ställningstagande och inte om ett specifikt ämnesperspektiv.

6.2.2. Ekologi och samhälle vävs samman

Anknytningen till ekonomisk tillväxt blir tydlig först i ämnesbeskrivningen för Naturkunskap. Där 

skall eleverna "kunna ta ställning i frågor som är viktiga för individ och samhälle som t.ex. gen-

teknik,  hållbar  utveckling  och energifrågor"  (Ämnesbeskrivning  Naturkunskap).  Både genteknik 

och energifrågor är utan tvekan frågor som är kopplade till en tillväxtdiskurs. Dessutom står det att 

ämnet "tar främst upp miljöfrågor, men även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning 

behandlas"  (Ämnesbeskrivning  Naturkunskap).  I  ämnesbeskrivningen  uttrycks  emellertid  ingen 

tydlig åsikt om någon prioriteringsordning mellan miljö och tillväxt och stycken som att eleverna 

"utvecklar  ett  förhållningssätt  som  präglas  av  ödmjukhet  och  respekt  inför  naturen"  (Ämnes-

beskrivning  Naturkunskap)  gör  att  ett  ensidigt  ekonomiskt  perspektiv  både  omöjliggörs  och 

förkastas.  Snarare  lutar  ämnesbeskrivningen  åt  att  betona  den  ekologiska  aspekten;  i  synnerhet 

naturens roll för människan. Tanken om tillväxt blir i det perspektivet snarare en fråga om anpass-

ning till naturens förutsättningar. Ämnesbeskrivningen vill nämligen också att eleverna "utvecklar 

sina kunskaper om människan som en del av naturen och det ekologiska sammanhanget samt om 

kretsloppstänkandets  roll  för  att  minska  samhällets  miljöbelastning"  (Ämnesbeskrivning  Natur-

kunskap).  

     Sammanfattningsvis framträder en konsekvent syn på ekonomi och tillväxt i styrdokumenten. 

Det ekonomiska perspektivet innebär en kritisk och samhällsvetenskaplig ansats där hållbar utveck-

ling står i centrum. Och vad gäller tillväxtsynen, i den mån den alls framträder, villkoras den av 

naturens behov och begränsningar.

6 I ämnesbeskrivningen för Samhällskunskap står följande att läsa om ämnets bakgrund: "Kärnan utgjordes av de 
akademiska ämnena statskunskap och nationalekonomi [vår kursivering], men ämnet har successivt breddats med 
ämnen som sociologi, kulturgeografi och rättskunskap" (Ämnesbeskrivning Samhällskunskap). Ämnets koppling till 
och öppenhet för nationalekonomin är därmed belagd.
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6.3. Demokratisyn 
I denna del är det centralt att besvara forskningsfrågan:  Vilken demokratisyn kan urskiljas i styr-

dokumenten? Ett svar är en förutsättning för att diskutera styrdokumentens demokratisyns relation 

till ideologierna; vilket tas upp i nästa kapitel. 

6.3.1. Samband mellan miljö och demokrati 

Lpf 94 lyfter redan i sin första mening fram att skolans verksamhet vilar på en demokratisk grund. 

Utgångspunkten för läroplanens ambition är därmed otvetydig och de demokratiska kopplingarna är 

tydliga  genom  hela  Lpf  94.  Bland  de  grundläggande demokratiska  värdena  (värdegrunden) 

förekommer dock inte hållbar utveckling, som vi tidigare beskrivit, utan enbart sociala värden som 

individens frihet och jämställdhet etcetra (Lpf 94). 

6.3.2. Eleven som demokratisk aktör 

Att utläsa vad för typ av aktörer eleverna förväntas bli genom utbildningen är kanske det svåraste i 

läroplanstexten; dels för att den ofta utgår från eleverna som individer (även om en individ också 

kan agera genom ett kollektiv),  dels för att den är väldigt försiktig i sina formuleringar.  Vi har 

därför valt att fördjupa oss i de enstaka formuleringar som anknyter till aktörer, arenor och nivåer. 

     Det kanske mest centrala stycket om hållbar utveckling i  Lpf 94 säger åtminstone något om 

vilken aktör eleverna förväntas bli: ”Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så 

att de dels själva kan medverka till  att hindra skadlig miljöpåverkan...” (Lpf 94, s. 5). Eleverna 

förväntas alltså själva kunna medverka för att hindra skadlig miljöpåverkan. Meningen antyder att 

eleverna är aktörer inom ett kollektiv där de tillsammans med kollektivet medverkar7 till  en för-

ändring.  Vi  väljer  att  tolka detta  som att  fokus läggs  på individens  insats  i  en större  kollektiv 

handling; således som en del av en kollektiv aktör. Detta anknyter till synen på eleven som del i ett 

demokratiskt  samhälle  som vi kommer att  återkomma till  längre ned.  Vilken typ  av aktör  som 

avses, huruvida det handlar om exempelvis konsumenter eller demokratiska medborgare framgår 

emellertid inte i denna text. Nivå och arena för engagemanget blir därmed höljda i dunkel. Och 

meningen fortsätter: ”dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala 

miljöfrågorna” (Lpf 94, s. 5). Här framgår egentligen mest att eleverna som individer skall vara 

medvetna  och ta  ställning  till  den reella  helheten.  Just  uttrycket  personligt uttrycker  ett  tydligt 

individperspektiv samtidigt som det distanserar sig till normativa miljövärderingar. 

7 Att medverka är en del av en kollektiv handling. Att verka är emellertid neutralt ifråga om antalet aktörer.
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     Det är egentligen först i den sista meningen i samma stycke som arenor och nivåer tas upp: 

"Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 

för att skapa hållbar utveckling" (Lpf 94, s. 6). Det blir i sammanhanget tydligt att texten represent-

erar en bredare syn på samhället  där både den reproduktiva ("leva") och den produktiva arenan 

("arbeta") avses. En högst rimlig tolkning är alltså att såväl den ekonomiska som de demokratiska 

arenorna avses.

     Konsumentperspektivet, eleven som konsument, vill vi dock lyfta fram som något nedtonat: 

"Gymnasieskolan har som mål att varje elev [...] har förutsättningar för att delta i demokratiska 

beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv" (Lpf 94, s. 10). Det är alltså inte en ekonomisk aktör på 

en  marknad  som beskrivs  i  Lpf  94 utan  en  demokratiskt  kompetent  medborgare  som påverkar 

samhället genom det demokratiska systemet. En stark betoning läggs även på demokratiska besluts-

processer i arbetslivet vilket inte kan ses som centralt i en marknadsekonomi. I ämnet Samhälls-

kunskap preciseras den demokratiskt kompetenta medborgaren ytterligare. Där menar Skolverket att 

skolan skall sträva efter att eleven "utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, 

regionala  och globala  frågor som är av betydelse för ett  ekologiskt hållbart  samhälle"  (Ämnes-

beskrivning Samhällskunskap). Detta är den absolut tydligaste formuleringen när det gäller vilka 

nivåer som är centrala: mer eller mindre samtliga nivåer. 

6.3.3. Etiska ställningstaganden som demokratisk indikator 

Kopplingen mellan etik  och hållbar  utveckling uttrycks  tydligt  i  Lpf  94 i  och med att  följande 

passage förekommer det längsta och mest centrala stycket om undervisning för hållbar utveckling: 

"De etiska perspektiven är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför skall 

undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas 

förmåga till personliga ställningstaganden" (Lpf 94, s. 5). 

     Begreppet etik återkommer sedan i olika ämnesbeskrivningar men anknyter inte lika tydligt till 

just hållbar utveckling. I ämnet Svenska förekommer till exempel inga specifika påbud om under-

visning för hållbar  utveckling.  Det  är  dock möjligt  att  tolka in en mer  demokratiskt  orienterad 

demokratisyn  i  ämnet  i  och  med  att  det  har  som strävansmål  att  eleven  ”i  dialog  med  andra 

uttrycker  tankar,  känslor  och åsikter  och reflekterar  över  … etiska  frågor” (Ämnetsbeskrivning 

Svenska). Förutsatt att hållbar utveckling betraktas som en etisk fråga finns det alltså ett utrymme 

att diskutera ämnet inom ramen för svenskundervisningen. 
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      Liknande  formuleringar  återkommer  bland  annat  i  ämnesbeskrivningen  för  religions-

undervisningen där undervisningen "syftar till att ge möjligheter att reflektera över existentiella och 

etiska  frågor ur  olika perspektiv"  (Ämnesbeskrivning  Religion)  eller  i  ämnet  Naturkunskap där 

eleverna skall kunna "delta i diskussioner i olika samhällsfrågor och ta ställning utifrån ett natur-

vetenskapligt och etiskt perspektiv" (Ämnesbeskrivning Naturkunskap). 

     Men det är inte helt tydligt i alla formuleringar. Exempelvis kan vi läsa i ämnesbeskrivningen för 

svenskämnet  att  eleven ”genom olika texter  och medier  blir  förtrogen med  grundläggande [vår 

kursivering]  demokratiska,  humanistiska  och  etiska  värden”  (Ämnesbeskrivning  Svenska)  och 

återigen öppnas det visserligen för diskussion och undervisning kring etiska frågor; men som vi 

tidigare visat betraktas hållbar utveckling emellertid inte som ett grundläggande värde enligt  Lpf 

94. En strikt tolkning av detta stycke innebär alltså att hållbar utveckling inte nödvändigtvis ryms 

inom den avsedda etiska diskussionen. 

     I  ämnet  Matematik  handlar  kopplingen  mellan  etik  och  hållbar  utveckling  också  om en 

tolkningsfråga. Där är etiska frågor också ett centralt inslag men hör inte lika självklart ihop med 

det  som avgränsas till  "miljöfrågor":  "eleverna  skall  kunna analysera,  kritiskt  bedöma och lösa 

problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor ... som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor" 

(Ämnesbeskrivning Matematik). Detta skapar naturligtvis frågor kring vad som avses med miljö-

frågor i ämnesbeskrivningen; om det handlar om miljöfrågor enligt begreppet hållbar utveckling 

eller inte. 

6.4. Aspekter av hållbar utveckling 
Den sista forskningsfrågan vi vill besvara lyder:  Vilka aspekter av begreppet hållbar utveckling 

betonas i styrdokumenten? 

     Lpf 94 förpliktigar skolan till att sträva efter en realisering av begreppet hållbar utveckling 

genom följande mening: "Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling" (Lpf 94, s. 6). Som vi tidigare konstaterat 

är hållbar utveckling ett diffust begrepp (se avsnitt 2.1). Det är däremot inte kontroversiellt att säga 

att det förespråkar en helhetssyn mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna. Detta 

utdrag ur Lpf 94 gör det också tydligt att samhällets funktioner, vår livsstil och vårt arbete påverkar 

möjligheterna att skapa hållbar utveckling.  Lpf 94 ser därmed inte de olika aspekterna som från-

skilda från varandra. Vi tolkar därmed denna mening som att det intas en helhetssyn mellan de olika 

aspekterna. Hur ser det då ut i det övriga dokumentet?
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     Som tidigare framkommit betonar Lpf 94 framför allt den sociala aspekten av hållbar utveckling. 

Skolans grundläggande värden betonar enbart sociala aspekter såsom människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värden, jämställdhet mellan kvinnor och män, 

solidaritet med svaga och utsatta samt vikten av demokratiska värden. I de andra delarna av läro-

planen gör sig också de ekonomiska och ekologiska aspekterna gällande. Som mål att uppnå nämns 

att "Det är skolans ansvar att varje elev kan observera och analysera människans samspel med sin 

omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv" (Lpf 94, s. 11). Även här är de eko-

nomiska och ekologiska aspekterna sammanlänkade med det sociala; människans samspel med sin 

omvärld.  De ekonomiska aspekterna är dock överlag något nedtonade samtidigt  som ekologiskt 

orienterade frågor får något större utrymme genom följande meningar: "Miljöperspektiv i under-

visningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljö-

påverkan,  dels  skaffa  sig  ett  personligt  förhållningssätt  till  de  övergripande  och  globala  miljö-

frågorna" (Lpf 94, s. 5) och "Skolan ska sträva mot att varje elev visar respekt för och omsorg om 

såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv" (Lpf 94, s. 12). 

     Olika  ämnen  har  olika  betoning  på  de olika  aspekterna.  Ämnet  Religionskunskap  har  till 

exempel en väldigt stark betoning på den sociala aspekten medan Naturkunskap av förklarliga skäl 

lägger större vikt vid det ekologiska perspektivet. I det förstnämnda ämnet saknas en helhetssyn 

mellan de tre aspekterna medan Naturkunskap påvisar en tydligare helhetssyn: 

Dagens samhälle är i hög grad baserat på naturvetenskap och teknik. Därför har den enskilde behov av 

kunskaper i naturvetenskap både som individ och samhällsmedborgare. Energi-, miljö- och resursfrågor 

ställer till exempel krav på ett brett naturvetenskapligt kunnande" (Ämnesbeskrivning Naturkunskap). 

     Även i ämnet Samhällskunskap förordas en tydlig helhetssyn:

Kunskaper om samhällsfrågor och förståelse av samhället i tid och rum är centralt i ämnet. Vid studier av 

olika samhällsfrågor är politiska och ekonomiska aspekter väsentliga. [...] Ämnet samhällskunskap har 

också ett europeiskt  och internationellt  perspektiv och bidrar med kunskaper om globala överlevnads-

frågor. Globaliseringen innebär en sammanflätning av såväl ekonomier som kulturer och därmed ett ökat 

beroende  mellan  länder  och  behandlar  frågor  som berör  rättvis  fördelning  och  ett  hållbart  samhälle. 

(Ämnesbeskrivning Samhällskunskap) 

Sammanfattningsvis tolkar vi att styrdokumenten förhåller sig till de tre aspekterna som en helhet. 

De sociala, ekologiska och ekonomiska faktorerna framstår som både sammanflätade och beroende 
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av varandra. Det är emellertid tydligt att en avgörande betoning läggs på den sociala aspekten. Även 

den ekologiska aspekten får ett visst utrymme medan den ekonomiska aspekten är mer nedtonad. 

7. Analytiska reflektioner

7.1. Antropocentrism och ekocentrism som utgångspunkt
Analysen  av  styrdokumentens  natur-  och  människosyn  (avsnitt  6.1)  visade  att  dokumenten 

placerade sig mellan ett antropocentriskt och ekocentriskt perspektiv. Det var emellertid uppenbart 

att det inte fanns några egocentriska perspektiv i gymnasieskolans styrdokument.  Styrdokumenten 

ställer  sig  således  långt  ifrån  de  nyliberala  tankegångar  inom ekonomismen  där  individen  är  i 

centrum.  Någon  anknytning  till  ekonomismens  antropocentriska  gren  kan  inte  heller  skådas 

eftersom  läroplanen  ger  naturen  ett  tydligt  egenvärde.  Ekomodernismen  värderar  visserligen 

naturen högre än ekonomismen men alltjämt utifrån ett antropocentriskt perspektiv. Betoningen av 

ekocentriska värden är därför klart starkare i Lpf 94. Just den starkare betoningen på ekocentriska 

värden gör att  det i styrdokumentens natur- och människosyn  framträder en ekologistisk syn. En 

åtskillnad  finns  dock;  att  ett  av  ekologismen  grundläggande  värden  är  hänsyn  och  respekt  för 

naturen samtidigt som läroplanen enbart har antropocentriska värden i sin värdegrund.

7.2. Ekonomi som medel för ett hållbart samhälle
Som vi  tidigare redovisat  (avsnitt  6.2) återfinns  ekonomiska perspektiv  i  både läroplanen och i 

enskilda ämnesbeskrivningar som Samhällskunskap och Naturkunskap. Men det handlar då främst 

om ett samhällsvetenskapligt  och kritiskt  perspektiv på ekonomi; med andra ord ett ekonomiskt 

perspektiv med ett tydligt integrerat socialt fokus. Den renodlade ekonomismens syn på resurser 

och samhälle undergrävs därmed och det är är tydligt att tillväxtsynen i styrdokumenten lutar åt ett 

kritiskt håll som möjligen skulle kunna rymmas inom ekomodernismen, men framför allt inom den 

ekologistiska ideologin.

     Det  finns  heller  inte  något  utpräglat  marknadstänkande  i  läroplanen  utan  snarare  betonas 

rättviseaspekten av ekonomin. Ekologismens sociala ekonomi överensstämmer därför i långt högre 

grad än de andra ideologierna med styrdokumentens syn på ekonomi. I den samhällsvetenskapliga 

ämnesbeskrivningen är detta kanske inte särskilt förvånande eftersom ämnet förutsätter ett socialt 
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fokus, men i ämnesbeskrivningen för Naturkunskap är det mer anmärkningsvärt. I det sistnämnda 

fallet  anknyter  texten visserligen till  en tillväxtdiskurs som skulle kunna uppfattas som tillväxt-

orienterad, men sett i sin helhet betonas snarare ödmjukhet och respekt inför naturen före resurs-

utnyttjande.  I kombination med att  det också är i ämnesbeskrivningen för Naturkunskap som vi 

återfinner de tydligaste ekocentriska tendenserna måste vi även i detta fall betrakta helheten som ett 

utfall till fördel för en social ekonomi och ekologism. 

     Utfallet  är  uppseendeväckande.  Trots  att  vår  samhällsekonomi  är  blandekonomisk  med en 

lutning åt marknadsekonomi återfinner vi inga spår av ett marknadstänkande i varken läroplan eller 

ämnesbeskrivningar. Tvärtom kan  de jämföras med Forsbergs (2002) resonemang om ekologism 

(eller socialekologi, enligt hans benämning) där de ekologiska målen utgör själva värdegrunden och 

fungerar  riktgivande för samhälle och utveckling. Nu återfinns visserligen inte begreppet hållbar 

utveckling  som  ett  uttalat  grundläggande  värde  i  läroplanen  men  det  är  åtminstone  ett  av  de 

viktigare värdena. 

7.3. Den ekologistiska demokratisynen träder fram
Det  är  knappast  kontroversiellt  att  påstå  att  läroplanen  har  ett  radikalt  demokratiskt  fokus. 

Demokrati ses i läroplanen inte som ett system, utan förväntas genomsyra verksamheten på alla 

nivåer; under alla omständigheter. Eleverna skall därför lära sig att bli demokratiska aktörer, med-

borgare, som agerar med hjälp av demokratin - både i sina egna liv, inom det politiska systemet och 

i det arbetsliv som omger dem. Konsumentmakt och andra utomdemokratiska påverkansmetoder 

omtalas överhuvudtaget inte. Istället skall eleverna agera tillsammans med andra och åstadkomma 

förändringar  till  förmån  för  hållbar  utveckling  med  hjälp  av  demokratiska  verktyg.

     Detta är  helt  förenligt  med den ekologistiska ideologin som betonar demokratiska besluts-

processer framför ekonomiskt marknadstänkande. I läroplanen avgränsas heller inte demokratin till 

att bara omfatta särskilda politiska forum eller nivåer. Tvärtom omfattar elevernas demokratiska 

agerande hela samhället; såväl de produktiva som de reproduktiva arenorna. En i synnerhet radikal 

syn på demokrati framträder således när eleverna även förväntas kunna agera på sina kommande 

arbetsplatser.  Som  vi  tidigare  skrivit  är  detta  en  tydlig  motvikt  till  de marknadsorienterade 

ideologierna  ekonomism  och  ekomodernism eftersom  det  urholkar  principen  om  den  privata 

äganderätten (att  den eller  de som äger företaget  också bestämmer  över företaget).  Den sociala 

ekonomi som ekologismen förespråkar stämmer däremot väl överens med styrdokumentens sätt att 
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betrakta  demokrati  och  arbetsliv;  skall  demokrati  förekomma  på alla  nivåer  så  kan  det  likaväl 

förekomma på den ekonomiska arenan.

     Gällande det återkommande etiska perspektivet så är det svårt att tolka vilka frågor som läro-

planens etiska perspektiv berör. Ska naturen vara innefattad i våra etiska ställningstaganden? Om så 

är fallet pekar styrdokumenten åt att ekologistiska ideal har haft en viss inverkan på dess utform-

ning. De andra ideologierna betonar inte någon etisk respekt av naturen utan istället motiveras den 

hållbara utvecklingen utifrån ett relativt strikt antropocentriskt perspektiv, som vi belagt ovan. Häri 

återfinns också en demokratisk aspekt eftersom eleverna förväntas föra demokratiska samtal och 

reflektera över etiska frågor under utbildningen. Den starka etiska aspekten är, oavsett huruvida det 

har ett ekocentriskt eller ett antropocentriskt perspektiv, en beröringspunkt med ekologismen efter-

som båda även betonar vikten av etiska ställningstaganden i sociala frågor i större utsträckning än 

ekomodernism och ekonomism.

7.4. Styrdokument för hållbar utveckling
Vår analys av styrdokumenten i relation till  begreppet hållbar utveckling visade att dokumenten 

intog ett helhetsperspektiv gentemot de olika aspekterna av hållbar utveckling. De olika aspekterna 

ses som beroende av och integrerade med varandra. Även ekologism och ekomodernism intar ett 

helhetsperspektiv i förhållande till  de olika aspekterna. Ekonomismen däremot prioriterar tydligt 

den ekonomiska aspekten och bortser mer eller mindre från det ekologiska och det sociala. Även 

vad det gäller betoning av de olika aspekterna skiljer sig styrdokumenten från ekonomismens syn. I 

styrdokumenten  utkristalliseras  istället  den  sociala  aspekten  som  den  mest  centrala.  En  viss 

prioriteringsordning kan skådas där den ekologiska aspekten följer den sociala och senare följs av 

den  ekonomiska.  Ekomodernismen  prioriterar  istället  det  ekonomiska  målet  eller  snarare,  det 

ekonomiska ses som en förutsättning för att upprätthålla den sociala och ekologiska utvecklingen. 

Ekologismens  grundläggande  värde  är  den  ekologiska  aspekten  som  i  sin  tur  ses  som  en 

förutsättning för de sociala och ekonomiska aspekterna. Styrdokumenten kan ändå anses luta mer åt 

ekologismens förhållningssätt eftersom det sociala är starkare betonat inom den ideologin än inom 

ekomodernismen.  Även  innebörden  av  den  sociala  aspekten  placerar  läroplanen  närmare  den 

ekologistiska synen på hållbar utveckling än den ekomodernistiska. Demokratins utformning och 

starka inflytande i läroplanen gör att de ekologistiska dragen i den sociala aspekten framträder (se 

avsnitt 7.3). Även den ekonomiska aspektens betoning i läroplanen knyter an till ett ekologistiskt 

perspektiv. Ekonomin har nämligen ett tydligt integrerat socialt fokus (se avsnitt 7.2). 
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     I den mening där begreppet hållbar utveckling nu förekommer  i läroplanen problematiseras 

samhällets funktioner och "vår" livsstil: "Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och 

vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling" (Lpf 94, s. 6). Vi tolkar 

här in en ekologistiskt orienterad hållning eftersom undervisningen syftar till att belysa en helhet. 

Eftersom ekonomismen inte är förenlig med hållbar utveckling (se 4.2.5) (enligt den definition vi 

använder  som utgångspunkt  för  uppsatsen)  och  en ekomodernistisk  hållning  rymmer  stora  inre 

motsättningar i sitt förhållningssätt till begreppet (se 4.3.3.) så har vi också svårt att tolka in dessa 

ideologier bakom denna mening. 

7.5. Slutsats
Sammanfattningsvis finner vi att  det i styrdokumentens syn på hållbar utveckling inte framträder 

något  ekonomistiskt eller ekomodernistiskt  synsätt.  Styrdokumentens  syn  på  hållbar  utveckling 

stämmer däremot väl  överens med ekologismens syn på hållbar utveckling i och med det helhets-

perspektiv som intas och aspekternas utformning. Den oerhört starka betoning på sociala frågor och 

i  synnerhet  demokrati  som återfinns  i  styrdokumenten förstärker denna  överensstämmelsefaktor 

Eftersom ekologismens förhållningssätt är förenlig med skapandet av hållbar utveckling (se stycke 

4.4.6) så blir  vår  slutsats  och vårt  svar  på vår andra frågeställning att  de centrala  auktoritativa 

texterna kan bidra till att skapa ett förhållningssätt som möjliggör hållbar utveckling. 

7.6. Avslutande reflektioner
Vår  analys  visade  alltså  att  styrdokumenten  kan  bidra  till  att  skapa  ett förhållningssätt  som 

möjliggör hållbar utveckling. En av få brister som ändå  finns i styrdokumenten när det gäller att 

förverkliga en hållbar utveckling är att  begreppet i sig inte förekommer  som ett  grundläggande 

värde (och därmed inte i värdegrunden). Det upplever vi som en brist eftersom det tenderar att tona 

ned  den  hållbara  utvecklingens  betydelse  och  uppgift  i  gymnasieskolans  undervisning.  Det  är 

samtidigt positivt att den hållbara utvecklingens betydelse slås fast i andra delar av läroplanen och i 

många ämnesbeskrivningar.  Signifikant för läroplanens grundläggande värden  är dock enbart  en 

betoning på sociala värden. Om ekologiska värden hade förankrats redan i värdegrunden tror vi att 

det hade gett en ytterligare tyngd åt betydelsen av ett långsiktigt förhållningssätt mot miljön. Det 

skulle således öka möjligheterna att skapa hållbar utveckling. 

     Vi vill naturligtvis även placera vår forskning och vårt resultat i ett miljödidaktiskt forsknings-

sammanhang. Med utgångspunkt i den tidigare forskningen som presenterades i kapitel 2 så ska vi 
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här göra detta. Hanssons(2002) forskning visar att ett signifikant drag hos eleverna är att de har 

svårt att ta in de politiska och ekonomiska aspekterna av undervisningen för hållbar utveckling. Vi 

förstår  att  detta  problemet  finns  i  och  med  frågornas  komplexitet.  Samtidigt  anser  vi  att  de 

ekonomiska och politiska arenorna är de viktigaste ur ett problemlösningsperspektiv. I likhet med 

Hansson  efterfrågar  vi  därför  en  undervisning  med  starkt  fokus  på  dessa  aspekter  av  hållbar 

utveckling och kanske framförallt ett problematiserande av den ekonomiska tillväxtens förhållande 

till ekologiska problem. 

     Hansson skriver vidare att alla elever inte har ett handlingsperspektiv i sitt miljötänkande. Vi tror 

att  om  miljöfrågorna  tydligare  skulle  kunna knytas  till  elevernas  (individernas)  vardag  skulle 

handlingskompetensen hos eleverna öka. Undervisningen har också gått i denna riktning. Wicken-

berg (1999) påvisar att undervisningen kring hållbar utveckling kommit att utvecklas till att utgå 

alltmer från elevernas livsvärld och deras kunskap, engagemang och inspiration. Vi tror också att en 

annan viktig faktor rörande elevernas handlingskompetens är  deras engagemang. Almers (2009) 

avhandling visar att några bakomliggande faktorer till engagemang i ungdomars fall är längtan efter 

gemenskap, känslomässiga reaktioner på problem och orättvisor samt inspiration från lärare.  Vi 

förespråkar därför i likhet med Hansson en holistisk syn på undervisning för hållbar utveckling där 

komplexa samhälls- och naturvetenskapliga frågor (till exempel de frågor vi berört i denna studie) 

ses  i  ett  helhetsperspektiv  och  samtidigt  länkas  samman  med  frågor  direkt  relaterade  till 

individernas vardag. Sist men inte minst vill vi självklart ha inspirerade och inspirerande lärare.

     Som vi tidigare beskrivit i avsnitt 2.2 är innehållet i undervisningen för hållbar utveckling stort 

och komplext och har tidigare inte funnits på  forskningsagendan (Björneloo 2007). Den kritiska 

inriktade  forskningen  på  området  är  därför fortfarande  fragmentarisk,  sparsam  och  saknar  en 

gemensam teoretisk utgångspunkt (Öhman 2006). Genom att göra en kritisk ideologianalys  som 

fokuserar på innehållsfrågor anser vi att vi har bidragit till forskningsfältet. Vi har kommit fram till 

nya slutsatser som kan hjälpa till med att förstå undervisningen för hållbar utveckling och i förläng-

ningen även samhällsutvecklingen.  Våra resultat  ställer  naturligtvis  en rad nya frågor till  forsk-

ningen. Inte minst  eftersom undersökningen bara beskriver de auktoritativa styrdokumenten och 

inte  skildrar  verkligheten  ute  i  klassrummen.  Om  samhället  utvecklas  i  en  ohållbar  riktning 

samtidigt som styrdokumenten är miljöradikala i någon mening - vad säger det om skolans roll för 

den  hållbara  utvecklingen?  Saknar  skolan  möjligheter  att  påverka  samhällets  utveckling?  Eller 

handlar det kanske om att styrdokumenten inte implementeras? I sådana fall - varför inte? 
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      Ingen av dessa frågor besvaras i denna uppsats och vi lämnar härmed vidare dessa reflektioner 

att förvaltas av det miljödidaktiska forskningssamhället. Det miljödidaktiska forskningsområdet är 

långt ifrån utforskat och vi hoppas att vi bidrar med att belysa åtminstone en outforskad del av 

verkligheten. Nu återstår arbetet att rita resten av kartan.

7.7. Analytisk och metodologisk eftertanke
Slutligen vill vi diskutera de ideologiska utgångspunkter vi utgått från i uppsatsen. Hade vi redan 

innan vi påbörjade undersökningen känt till att styrdokumentens formuleringar framför allt skulle 

röra sig i spannet mellan ekonomodernism och ekologism skulle vi kanske ha lagt mindre tid på att 

utreda  ideologin  ekonomism.  Det  har  emellertid  inte  varit  meningslöst  att  ta  upp  ekonomism 

eftersom det är en relevant och dagsaktuell ideologi, dessutom är det en ideologi som bidrar till 

förståelse av de andra ideologiernas positionering på den miljöpolitiska skalan. Det hade exempel-

vis varit svårt att på ett  djupare plan förstå ytterligheten ekologism om inte ekonomismen hade 

beskrivits som spänningsfältets motsvarande ytterlighet. Utredandet av ekonomism bidrar även till 

en förståelse av ekomodernismen som är präglad av ekonomistiska tankegångar.

     Det är också rimligt att vi undersökte våra problem utifrån en bred politisk skala eftersom vi 

hade väldigt begränsad forskning att orientera oss efter. Det fanns ingen omfattande forskning kring 

styrdokumentens innehåll när det gäller  hållbar utveckling och då var vår utgångspunkt med ett 

brett miljöpolitiskt spänningsfält helt riktig.

     Den andra självkritiska reflektionen berör vårt val av metod. Möjligen hade vi kunnat undersöka 

samma  problem  med  hjälp  av  kritisk  diskursanalys  (tidigare  omnämnd  i  5.2).  En  sådan  hade 

förmodligen  underlättat  när det  gäller  att  närma oss materialet  eftersom metoden förutsätter  ett 

öppet förhållningssätt  och vi saknade kunskap om hur styrdokumenten var formulerade.  Istället 

valde vi att "låsa" oss vid  en deduktiv ansats med det politiska spänningsfältet  som bas och kan 

därmed ha missat intressanta aspekter som går utanför detta spänningsfältet.

     Det är emellertid en risk vi räknat med. Vårt intresse har, som framgår av syftesformuleringen, 

hela tiden varit att anlägga ett kritiskt och ideologiskt perspektiv på läroplanen och det bedömde vi 

främst vara möjligt inom ramen för den kritiska ideologianalysen. En annan aspekt är att det varit 

metodologiskt  och  analytiskt  fördelaktigt  att  ha  reella  ideologier  att  förhålla  oss  till  i  både 

utformningen av dimensioner och i den analytiska processen. I och med att vi också tydligt kunnat 

belägga likheter och skillnader mellan miljöideologiska utgångspunkter och formuleringarna i styr-

dokumenten anser vi att vi gjort ett rimligt och riktigt val av metod; inte minst med tanke på våra 
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föresatser.

     Staffan  Larsson (2005)  menar  att  det  är  väsentligt  att  den kvalitativa  forskningsprocessen 

rymmer  perspektivmedvetenhet  eftersom den samhällsvetenskapliga sanningen är relativ och alltid 

har någon form av perspektiv. Att vara medveten om detta perspektiv är därför centralt för varje 

forskare (Larsson 2005). Vi håller givetvis med om detta och betonar att det är särskilt viktigt i 

samband med en metod som kritisk ideologianalys  där det tydligt handlar om tolkningar utifrån 

vissa givna perspektiv: ideologierna. Det vi gjort för att förstärka uppsatsens reliabilitet är således 

att tydligt definiera vilka ideologier vi utgår från och hur vi tolkar dem utifrån given litteratur. När 

vi startade analysen av styrdokumenten så trodde vi att gymnasieskolans styrdokument skulle vara 

präglade av ekomodernistiska idéer eftersom samhället i mångt och mycket är det. Att vi fick ett 

annat resultat än förväntat tyder på att vi lyckades gå in i tolkningen med ett öppet sinne. Även detta 

stärker reliabiliteten. I resultatet framgår också våra tolkningar och det är därmed möjligt för läsaren 

själv att följa tankegångarna och bedöma huruvida våra tolkningar  verkligen är trovärdiga. Vi har 

också försökt vara så öppna som möjligt  med våra avsikter och våra utgångspunkter.  Som i all 

samhällsvetenskaplig forskning är det därmed möjligt att problematisera och kritisera vår uppsats 

perspektiv och tolkningar.

     Slutligen tänkte vi diskutera uppsatsens validitet. Har vi verkligen belägg för att bedöma om de 

centrala  auktoritativa texterna  kan bidra till  att  skapa ett  förhållningssätt  som möjliggör  hållbar 

utveckling enligt den definition vi utarbetat? Med utgångspunkt i de avgränsningar och problem-

atiseringar som vi gör i avsnitt 5.1.  Empiriskt material och den definition av begreppet vi lägger 

fram i avsnitt  2.1.  Hållbar utveckling som begrepp kan vi med relativt  stor säkerhet säga att  vi 

besvarar den frågan. Om förutsättningarna emellertid skulle förändras i en annan studie, exempelvis 

om forskaren definierar begreppet eller beskriver ideologierna på ett annat sätt, är det också lika 

rimligt  att  resultatet  blir  ett  annat.  Våra tolkningar  och våra slutsatser  är  alltså  beroende av de 

avgränsningar, definitioner och begrepp som redovisas i uppsatsen. Vi anser dock att vi har använt 

oss av den mest relevanta definitionen av begreppet hållbar utveckling, att ideologierna är de mest 

relevanta i förhållande till vårt syfte och att de är beskrivna på ett rättvist sätt.

     Validiteten har också påverkats av det val av metod som vi tidigt gjorde i uppsatsen. Resultat har 

därefter  tydligt  filtrerats  genom  de  utarbetade  analysverktygen  och  de  ideologiska  utgångs-

punkterna.  Om vi  exempelvis  valt  kritisk diskursanalys  som metod hade vi  kanske inte  arbetat 

utifrån  en  miljöideologisk  skala  eller  från  väldefinierade  dimensioner.  Givetvis  hade  det  fått 

konsekvenser för resultatet. Kanske hade nyanser i materialet blivit tydligare om vi använt öppnare 
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och mindre instrumentella verktyg; kanske hade helheten och de ideologiska förtecknen förbisetts. 

Detta är en komplex och högst hypotetisk diskussion och vi efterfrågar, som vi tidigare nämnt, mer 

forskning på området för att kunna jämföra resultaten med liknande studier.

43



8. Litteratur- och källförteckning 

Almers, Ellen (2009) Handlingskompetens för hållbar utveckling. Tre berättelser om vägen dit. 

Jönköping: Jönköping University. 

Axelsson, Harriet (1997) Våga lära. Om lärare som förändrar sin miljöundervisning. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) Textens mening och makt. Metodbok i  

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Björneloo, Inger (2007) Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares utsagor om 

undervisning. Göteborgs universitet: Göteborg. 

Dobson, Andrew (2007) Green Political Thought. Fouurth Edition. New York: Routledge. 

Forsberg, Björn (2002) Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling, En studie av miljöfrågan i  

tillväxtsamhället. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

Gustafsson, Barbro (2007) Naturvetenskaplig utbildning för demokrati och hållbar utveckling.  

Naturvetenskapliga institutionen, Växjö universitet. 

Hansson, Birgit (2000) Förutsättningar för gymnasieelevers kunskapsbildning och för undervisning 

inom miljöområdet. Pedagogiska institutionen, Lunds universitet. 

Hansson, Birgit (2002): Miljökunskap och miljödidaktik. Rapporter om utbildning 2002:4. Malmö 

högskola. 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997) Vägar genom texten. Handbok i bruksanalys. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsson, Reidar (1997) Politiska ideologier i vår tid, Studentlitteratur: Lund. 

Larsson, Staffan (2005) Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik. 25 (1), 20 s. (s. 16-35). 

Lpf 94. Läroplan för det frivilliga skolformerna. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för  

utvecklingsstörda Lpf 94. Stockholm: Skolverket. 

Pålsson Syll, Lars (2007) De ekonomiska teoriernas historia. Lund: Studentlitteratur. 

Quennerstedt, Ann (2006) Kommunen - en part i politiken? Örebro: Örebro universitet. 

Radetzki, Marian (2001) Den gröna myten, Ekonomisk tillväxt och miljöns kvalitet. Stockholm: 

SNS förlag. 

Sandell, Klas, Öhman, Johan & Östman, Leif (2003) Miljödidaktik. Naturen, skolan och 

demokratin. Lund: Studentlitteratur. 

44



Skolverket (2009a) Ämnesbeskrivning Engelska. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/EN/titleId/Engelska [Hämtad 

2009-11-01]. 

Skolverket (2009b) Ämnesbeskrivning Estetisk verksamhet. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/ESV/titleId/Estetisk

%20verksamhet [Hämtad 2009-11-01].

Skolverket (2009c) Ämnesbeskrivning Idrott och hälsa. http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/

func/amnesplan/id/IDH/titleId/Idrott%20och%20h%E4lsa [Hämtad 2009-11-01].

Skolverket (2009d) Ämnesbeskrivning Matematik. http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/

amnesplan/id/MA/titleId/Matematik [Hämtad 2009-11-01].

Skolverket(2009e) Ämnesbeskrivning Naturkunskap. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/NK/titleId/Naturkunskap [Hämtad 

2009-11-01].

Skolverket (2009f) Ämnesbeskrivning Religionskunskap. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap 

[Hämtad 2009-11-01].

Skolverket (2009g) Ämnesbeskrivning Samhällskunskap. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4llskunskap 

[Hämtad 2009-11-01].

Skolverket(2009h) Ämnesbeskrivning Svenska. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska [Hämtad 

2009-11-01]. 

SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Betänkande av Kommittén för utbildning för hållbar 

utveckling. 

Svenska Akademien (1986) Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Stockholm: 

Nordstedts förlag. 

Wickenberg, Per (1999) Normstödjande strukturer. Miljötematiken börjar slå rot i skolan. Lund: 

Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 

Öhman, Johan (2006) Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling. Meningsskapande i  

ett genomlevande perspektiv. Pedagogiska institutionen, Örebro universitet. 

Öst, Thomas (2007) Livsstilsförändringar och ”grön” teknik. Om relationen mellan ekonomisk och 

ekologisk rationalitet i miljöpolitiken. Uppsala: Uppsala universitet.

45


