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Abstract 

Författarens namn: Marcus Andersson 

Titel: Om miljövär(l)den – En kritisk diskursanalytisk studie av miljöetik i 

styrdokument, förlagsläroböcker och sponsrade läromedelstexter 

English title: Landscape (of) values – A Critical Discourse Analysis of environmental 

ethics in curriculum documents, educational textbooks and sponsored texts for 

education 

 

Antal sidor: 63 

The urgency of sustanible development is world-over issue. This essay focuses on the 

relations of enviromental ethics in the context of the Swedish upper secondary school and the 

subject of geography, by analysing different educational texts. 

The purpose of this essay is to reveal and identify discourses of enviromental ethics in 

curriculum documents; Lgr 11 and the plan- and the coursedocuments for the subject of 

geography, in educational publisher’s textbooks and in sponsored texts related to the subject 

of geography and finally to discuss potential consequences this might implicate for education. 

For this have the methodology of Norman Fairclough´s critical discourse theory, CDA, as 

well as a matrix of environmental ethics, based upon Mikael Stenmarks classifications of 

enviromental ethics, been used. 

In the Cirriculum, Lgr 11 and documents for the subject of Geography, and in the educational 

textbooks from “Liber” and “Gleerups”, are the environmental ethics of intergenerational 

anthropocentrism the dominant. The analysis of the sponsored texts and the educational 

textbook from “Natur och Kultur” indicated a mixture of anthropocentric traditionell 

environmental and anthropocentric intergenerational enviromental ethics. None of the 

analysed texts shows any clear non-anthropocentric features. And to conclude; we have seen 

that the consequences of uncritically select and follow, independent “type” of educational 

texts, is not a garant for fulfilling the intentions of curriculum.   

 

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, CDA, Sponsrade läromedel, Lgr 11, geografiläromedel, 

miljöetik, geografiutbildning,  hållbar utveckling  

Keywords: Critical Discourse Analys, CDA, sponsored educational texts, cirriculum, Lgr 11, 

geography-education, environmental ethics, sustainable development 



 

SAMMANFATTNING 

Föreliggande uppsats syfte är att identifiera och därmed åskådliggöra miljöetiska diskurser i 

styrdokument, förlagsläroböcker och sponsrade läromedel i en gymnasie- och ämnesgeogra-

fisk kontext, och diskutera dess eventuella pedagogiska konsekvenser. Uppsatsens frågeställ-

ningar är: Vilka miljöetiker kan synliggöras i läroplanen Lgr 11 och i ämnesplans- liksom 

kursbeskrivningarna för geografi? Vilka miljöetiker kan synliggöras i dels förlagsproducerade 

läroböcker och dels i sponsrade läromedel med geografianknytning, och vilka eventuella 

pedagogiska konsekvenser kan detta ge upphov till? 

Analysen utgår från Norman Faircloughs tredimensionella kritiska diskursanalys, CDA, och 

Mikael Stenmarks miljöetiska kategoriserar. I arbetet likställs Mikael Stenmarks 

kategoriseringar av olika miljöetiker som motsvarande miljöetiska diskurser.  

Styrdokumenten uppvisar kopplingar till en ämnesakademisk tradition och till det intergene-

rationellt miljöetiskt färgade begreppet hållbar utveckling. De tre förlagsproducerade geogra-

filäroböckerna tycks följa samma intergenerationella antropocentriska grundhållning. Detta är 

dock mer tydligt hos de två nyare Lgr 11-anpassade läroböckerna från Liber och Gleerups än 

den från Natur och kultur. För samtliga analyserade texter på styrdokumentsnivån och de 

förlagsproducerade läroböckerna kan biocentriska och ekocentriska tendenser sägas vara 

uteslutna med några enstaka undantag. Sammantaget följer detta resultaten från tidigare 

studier inom samma ämnesområde väl. I de sponsrade texterna från Utbudet framträder en 

mer heterogen miljöetik, där både en traditionell miljöetik och intergenerationell gör sig 

närvarande. Här tycks även någon form av miljövänlighetsdiskurs skymta fram, vilken 

eventuellt kan knytas till en större reklam- och försäljningsdiskurs. 

De pedagogiska konsekvenserna rör främst de risker som hör till ett ensidigt och okritiskt för-

hållningssätt till och användande av läromedel, vilka kan leda till att läroplaners intentioner 

går förlorade. I föreliggande arbete kan detta ses i frånvaron av de icke-människocentrerade 

miljöetikerna i de undersökta läromedelstexterna. Vikten av olika etiska perspektiv är något 

som både Lgr 11 och geografiämnets styrdokument påtalar vikten av.  

Dessa och liknade frågor torde bli allt viktigare i utbildningssammanhang inte minst i takt 

med att allt fler producerar numera genom Internet lättåtkomliga läromedel. Sedan kan ju 

alltid frågor kring om det i dagsläget alls existerar läromedel som verkligen lyfter etiska 

perspektiv utanför den antropocentriska, och vilka konsekvenser detta kan innebära ställas? 
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1. INTRODUKTION 

Detta inledande kapitel börjar med att lyfta fram några personliga trådar kring föreliggande upp-

sats uppkomst. Därefter följer en problemformulering där uppsatsens ämnesområden presenteras 

och problematiseras, varur ett preciserat syfte med tillhörande frågeställningar presenteras. Ka-

pitlet avslutas med en uppsatsdisposition. 

1.1 Inledning 

Föreliggande uppsats tillblivelse är resultatet av en mängd vitt skilda omständigheter, för vilka 

det av olika skäl inte går att tydliggöra på ett enkelt sätt. Jag vill ändå göra ett försök att redogöra 

för några av de bakomliggande personliga erfarenheter som ligger till grund för denna uppsats, 

vilka kan vara av betydelse då det kan finnas olika syften med ett arbete; både öppet redovisade 

liksom ”outtalade” som påverkar skrivandet.   

Ett tidigt väckt intresse för naturens allehanda ”objekt”; som utmynnat i allt från barndomsårens 

idoga och något ”skrymmande” intresse för stenar, till ett om fåglar och senare mot viltvård och 

jakt. Idag har ett intresse för mykologi växt fram. Detta tillsammans med mina andra intressen för 

teologi (främst gnosticism), vari studiet av värdesystem ligger nära till hands, kom med tiden att 

förenas i funderingar kring pedagogik och samhälle. Det kan här vara värt att nämna att jag själv 

aldrig tillhört någon organisation med någon direkt koppling till ”naturliga” objekt. Närmast 

kommer ett studentmedlemskap i geografilärarnas riksförening. Någonstans i dessa historiskt 

spridda erfarenheter och intressen fanns detta groende frö som ligger till grund för denna uppsats. 

Skolan liknas ibland vid en arena där olika aktörers intressen möts eller ibland står mot varandra. 

Exempelvis menar Ball, Laclau, och Mouffe att skolan kan betraktas som en ideologiskt, histo-

riskt och socialt konstruerad maktarena där, olika och ibland motstående, intressen verkar på 

olika nivåer och där diskurser kontinuerligt utmanar varandra (Laclau & Mouffe, 2001; Ball, 

1998). Att synliggöra dessa olika diskursers närvaro blir därför av betydelse. För ett par år sedan 

närvarade jag vid en skoluppstart med en föreläsning som hade temat ”Branding”. Ett av budska-

pen var att personalen är skolans ansikte utåt och skulle göra reklam sin verksamhet – det var vi 

som byggde skolnamnet eller ”varumärket”. Skolan beskrevs som en naturlig del av den ekono-

miska marknaden där det är viktigt att bygga varumärken. Med detta marknadsperspektiv i tan-
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karna kom jag att betrakta även andra tendenser som pekar mot att skolan är en plats där olika 

aktörer konkurrerar om utrymme. Däribland utkristalliserades särskilt ett område som kom att 

fånga min uppmärksamhet. Nämligen sponsrade läromedel. Idag finns ett stort och växande ut-

bud av sponsrade läromedel som den enskilda pedagogen kan välja att använda sig av i sin un-

dervisning. Debatten kring just sponsrade läromedel är i högsta grad aktuell. I till exempel febru-

arinumret av Pedagogiska magasinet (2014:24-27) uppmärksammas detta återigen. 

Föreliggande uppsats skulle kunna ha haft ett av sina avstamp i några av de många och lockande 

frågor som kan väckas kring sponsrade läromedel. Till exempel hur dessa ”alternativa” läromedel 

nyttjas; som komplement eller som huvudkälla, vilka och i vilken utsträckning de används, om 

det finns det några skillnader eller likheter i användning beroende på var de används och så vi-

dare. Dock begränsas denna uppsats till att fokusera på att undersöka styrdokument, förlagspro-

ducerade läroböcker och sponsrade läromedelstexter utifrån ett miljöetiskt diskursivt perspektiv. 

Uppsatsen har också en ämnesgeografisk utgångspunkt. 

En återkommande och därmed central del av detta arbete är begreppet hållbar utveckling (se vi-

dare nedan). Som vi kommer att se betraktas ofta utbildning som en nyckelfaktor i att nå en så-

dan. Björneloo (2007:13) skriver till exempel att FN tillsammans med UNESCO utfärdat högsta 

prioritet för utbildning oavsett ämne, nivå eller plats för hållbar utveckling mellan åren 2005-

2014. 

En grundläggande aspekt knutet till hållbar utveckling är vilka värden som tillskrivs människa, 

miljö/natur och samhälle. Dagsaktualiteten och angelägenheten i att undersöka olika värdeaspek-

ter av miljön i pedagogiska sammanhang görs till exempel gällande i det att Sveriges Naturvårds-

verk menar att utav nedanstående miljöproblem som riksdagen beslutat att Sverige ska nå (vara 

fri från), beräknas inget nås fram till 2020: 

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, 

Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i 

balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingsland-

skap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. (Naturvårdsverket, 

2013) 

 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Frisk-luft/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Bara-naturlig-forsurning/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Giftfri-miljo/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Saker-stralmiljo/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ingen-overgodning/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-sjoar-och-vattendrag/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Grundvatten-av-god-kvalitet--/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Myllrande-vatmarker/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-skogar/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-odlingslandskap/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-odlingslandskap/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Storslagen-fjallmiljo/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/God-bebyggd-miljo/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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1.2 Problemformulering 

Skolan är mångfacetterad, inte minst när det gäller dess uppdrag. I problemformuleringen nedan 

görs ett försök att överskådligt presentera och problematisera några centrala delar som utgör 

viktiga utgångspunkter och beståndsdelar för denna uppsats, det vill säga relationerna mellan 

skola, geografiämne och miljöetik. 

1.2.1 Skolans uppdrag – om demokrati och miljöfostran 

Skolan har ett tydligt uppdrag när det kommer till att hos eleverna förankra de grudläggande vär-

den som vårt samhälle vilar på, den demokratiska grunden. I till exempel Kennert Orlenius 

(2001) bok Värdegrunden - finns den? behandlas detta område. Han skriver där att läroplaner är 

normativa dokument som professionella lärare bör förhålla sig analytiskt till, ty dokumenten 

utgör grunden för verksamheten och därmed värdegrunden (Orlenius, 2001:20-21; jfr. Zackari & 

Modigh, 2000:13, 36). 

I läroplanen Lgr 11:s första stycke under rubriken ”Grundläggande värden” uttrycks denna vär-

degrund som ligger till grund för skolans uppdrag:  

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolvä-

sendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers ut-

veckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som ver-

kar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemen-

samma miljö. (Skolverket, 2011:5) 

Den sista formuleringen i citatet ovan ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja akt-

ning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” liksom det som står 

under rubriken ”Skolans uppdrag” nedan sätter fokus på skolans fostrande uppdrag i relation till 

miljön:  

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 

hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

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

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Skolverket, 2011:7, författarens kursivering) 
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Rapporter och forskningsresultat gör det allt tydligare att den påverkan människan har på jordens 

klimat ställer oss för framtida utmaningar. Häri har skolan och utbildningen en viktig roll att 

spela. Bowers (2003) poängterar detta genom att lyfta fram den västerländska kulturens bi-

dragande till jordens ekologiska kriser och skolans centrala uppgift i att stimulera till ekologisk 

medvetenhet och kritiskt samhällstänkande. Han menar vidare att det görs allt klarare att skillna-

den mellan människors leverne och naturens bärkraft blir allt större. Denna och andra insikter om 

miljöproblemens konsekvenser har genom åren kommit att resultera i ett antal olika policys, 

överenskommelser och dokument på olika nationella såväl som på internationella nivåer. Ett ex-

empel är FN:s konferens i Rio 1992 vars syfte var att fastställa en internationell miljöpolitisk ram 

som utmynnande i benämningen Agenda 21. Andra i samma anda efterföljande dokument är; 

Londonkonventionen, 1972, angående havsdumpning, Washingtonkonventionen, 1975, om skydd 

av utrotningshotade arter, Wienkonventionen, 1985, om minskning av ozonskadliga ämnen i at-

mosfären och Baselkonventionen, 1989, om hantering av miljöfarligt avfall vid transporter (Lids-

kog, Sandstedt & Sundqvist, 1997:19). Alla dessa har ambitionen att lyfta fram olika miljöpro-

blem och framhåller ofta vikten av utbildningens roll på olika sätt (se exempelvis UNESCO, 

2013). Inte sällan används i dessa miljövetaren Lester Browns begrepp hållbar utveckling, som 

blev ett vida känt begrepp genom den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987 

(FN, 2013), vars definition lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer da-

gens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(LU, 2013). Hållbar utveckling är behäftat med en mängd olika föreställningar och definitioner
1
. I 

detta arbete kommer begreppet inte definieras ytterligare utan eventuella variationer kommer vara 

en integrerad del av dess undersökningsområde. 

I Skolverkets formulering nedan angående skolans uppdrag och hållbar utveckling framträder 

skolans koppling till de olika miljödokumenten tydligt: 

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner 

och kursplaner. Sverige har även ingått internationella överenskommelser som till exempel Agenda 21 

och Hagadeklarationen, där uppdragen preciseras ytterligare. (Skolverket, 2013b) 

                                                           
1 Robert W. Kates m.fl. problematiserar definitionen av hållbar  utveckling i sin artikel What is sustainable development - goals indicators, values 

and practice, publicerad i “Environment: Science and Policy for Sustainable Development”, april 2005 vol 47, nr 3 s. 8-21.  
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Dessa miljödokument sägs alltså således utgöra stora delar av det fundament som präglar skolans 

styrdokument rörande hållbar utveckling. 

Även orden miljö och natur kan ges många olika betydelser (se vidare Lidskog, Sandstedt & 

Sundqvist, 1997:34; Sjöblom, 2012: 31-38). Ordet miljö används ofta när det gäller det samspel 

som sker mellan människor, olika organismer eller varelser och dess omgivning (Sjögren enligt 

Sjöblom, 2012:36). Eftersom i princip all ”natur” av människan på något sätt influerats, föränd-

rats eller annat sätt påverkats, eller socialt kontrollerat tillvarons materiella sida, används orden i 

denna uppsats i vid bemärkelse och som sinsemellan utbytbara synonymer. 

Att utbildningen som vi ovan sett innehar en nyckelroll som miljöfostrare är tydlig. Dock existe-

rar en problematik kring begreppen miljöfostran respektive hållbar utveckling. Det finns en upp-

sjö av olika tolkningar; där ibland det ena begreppet ingår i det andra och ibland utesluter det ena 

det andra. Det framträder kort sagt en djup oenighet kring dess innehåll, inbördes förhållanden 

samt relevans och konsekvenser i utbildningssammanhang (se vidare i Sjöblom, 2012: 75-76). 

En invändning mot en allt mer omfattande användning av begreppet hållbar utveckling är att det 

inrymmer en problematisk människofokuserad utgångspunkt på bekostnad av en utifrån naturen; 

somliga befarar att naturen får mindre utrymme i utbildningen (Sjöblom, 2012:80). Dock menar 

hon vidare att: 

Trots den omorientering som skett från miljöundervisning till undervisning för hållbar utveckling har 

miljöetiken i synnerhet och människans förhållande till naturen i allmänhet fått kvarstå som en av 

grundpelarna för denna form av pedagogik. (Sjöblom, 2012:76) 

Angelägenheten kring miljö och utbildning, och däri liggande koppling till en etisk dimension, 

görs särskilt tydligt i förhållande till framtidens klimatsituation. Detta är också något som Kron-

lind och Öhman (2013) poängterar. 

1.2.2 Geografiläromedel och miljöetik 

När det kommer till No-ämnenas didaktiska forskning kring detta område skriver Leif Östman 

(1995:21) att det saknats ett problematiserande av elevers kunskaper till miljöfostran och demo-

kratiaspekter, vilket han försöker göra i sin avhandling Socialisation och mening – No-utbildning 

som politiskt och miljömoraliskt problem. Hans läromedelstextsanalyser utgår från ideologi och 
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val av innehåll, varigenom han studerar vad han kallar följemeningar och vad dessa kan ge upp-

hov till (Östman, 1995:16). Med följemeningar avser han de biinlärningar som följs utav ett sär-

skilt vetenskapsinnehållslärande. De så att säga extra implicita meningar som följer därutav. 

Andra begrepp som nära gränsar i samma betydelser är ”dold läroplan” och ”Collateral lear-

ning”(jfr. Östman, 1995:15-16; Östman, 2008:114-115). 

Joakim Larsson (2006) tar i sin D-uppsats, Ideologi, diskurs och miljöetik – om ideologiska kon-

struktioner, pedagogiska publikationer och ekologiska komplikationer, sin utgångspunkt i att 

analysera vilka ideologier som är närvarande i läroplanen Lpo 94 och i ämnet biologi. Han menar 

att Lpo 94 genomsyras av en individualistisk ideologi och att det finns spår av rationalism samt 

etnocentrism. Han kommer också fram till att biologiläromedlen i stort ger uttryck för en antro-

pocentrisk världsbild. I examensarbetet Människan, livet & ekosystemen – En analys av miljö-

etiskt innehåll i läroböcker ämnade för geografi av Johan Larsson (2011) görs också en inne-

hållsanalys av läromedel. I Detta fall analyseras geografiläroböcker utifrån så kallade ideltyper av 

miljöetiska ideologier i relation till miljöproblem och hållbar utveckling. Hans analyser visar att 

dessa läromedel genomgående uttrycker en senmodern antropocentrism och mindre inslag av 

ekocentrism, och att modern antropocentrism och biocentrism saknas i dessa läromedelsbeskriv-

ningar. En vidare genomgång av de olika miljöetiska synsätten kommer behandlas i teori- och 

metodkapitlet nedan. 

Lena Molins (2006) avhandling, Rum, frirum och moral – en studie av skolgeografins inne-

hållsval, tar bland annat upp detta med vad hon kallar ”frirum”, alltså den betonade frihet som 

efter läroplansreformerna 1994 kom att ges till lärarna att välja de läromedel som kan användas i 

undervisningen. Hon menar att geografilärarnas val av läromedel är ett resultat av den utbildning 

de erhållit och de läroböcker de brukar. Det vill säga att de avstår från frirummets tolkningsmöj-

ligheter, vilket resulterar i att ” läroplanens intention om demokratiskt fostran inte transformeras 

och relateras till ämnesstoffet och undervisningen i ämnet” (204-205). Vidare anser hon att den 

intention kring integration av värdegrund i lärandet och den behövliga och aktuella forskningsan-

knytning som anges i läroplanen från 1994 svårligen kan fångas upp genom det innehållsval som 

geografiämnet har. Lärarna brister här alltså i sitt uppdrag, och bakom detta ligger kanske lärares 

syn på läroböcker, ur ett innehållsperspektiv, som en slags garant för uppfyllelse av läroplaners 

avsikter (se även Englund, 2006:14, 20-22). 
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En annan publikation som behandlar miljöetik och skolan ur ett diskursanalytiskt perspektiv är 

Margareta Svennbecks (2003) avhandling Omsorg om naturen – Om NO-utbildningens selektiva 

traditioner med fokus på miljöfostran och genus. I denna granskas högstadie-fysikläromedels 

miljöetik från 1990-talet. Även här konstateras en närvaro av en ”scientific-rational” 

antropocentrisk diskurs bestående av en akademisk och en romantisk tradition. Svennbeck 

refererar och jämför med Stenmark (Svennbeck, 2003: 242-243) i sammanhanget, varför dessa 

olika två diskurser kan föras till en traditionell respektive intergenerationell miljöetik (se nedan).    

1.2.3 En internationell utblick 

Medan den svenska miljöetiska pedagogiska forskningen företrädesvis har en NO-ämnesfokus, 

har den internationella forskningen kring utbildning och miljöetik främst kritiskt granskat den så 

kallade antropocentriska grunden i traditionell utbildningsvetenskap och i EE, enviromental edu-

cation. Exempelvis har dessa studier utifrån resonemang kring intrisikala värden, ekofeminism 

och möjligheter till att konstruera alternativa miljöetiska normer inom ramerna för utbildning och 

miljöetik, belysts. Nyare bidrag till detta har givits från Hitzhusen 2007 och Payne 2010, där den 

tidigare bidrar med eko-judeo-kristen teologisk perspektiv och den senare utgår från att familjen 

genom ett mellan-generationsperspektiv eventuellt kan påverka medlemmarnas etiska vardags-

handlande. När det kommer till innehållsanalyser av etiska aspekter i olika pedagogiska kontexter 

såväl som i policys-dokument är dessa mindre vanliga (se vidare Kronlid & Öhman, 2013: 22-

23). 

Den vetenskapliga litteratur rörande sponsrade läromedel, som med viss svårighet har hittats, 

tycks inte sällan vara inriktade på stats-sponsrade läromedels budskap att upprätthålla eller skapa 

en nationell identitet ”nationskänsla” eller av behandling av begreppet ”race”. Dock uppehölls 

dessa fåtalet undersökningar inte kring sponsrade läromedel och miljöetik. Sökorden i databasen 

Academic Search Elite har då varit ”enviromental ethics”, ”sponsored”, ”education” och 

”textbooks”. Sökningen genomfördes 2013-04-20. 

1.2.4 Normöverförning – läromedel som bärare av ideologi och värden 

Ovan har det högst översiktligt, med flera infallsvinklar, försökts att introducera och presentera 

skolans och utbildningens roll i relation till vår miljö. Vidare har den koppling och problematik 
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som finns mellan skolans uppdrag och läromedel i allmänhet men även med viss betoning på 

geografiundervisning och miljö försökts påvisas.  

Som vi sett är målet om ett samhälles hållbara utveckling en viktig del i skolans uppdrag; ett 

uppdrag nära kopplat till miljöfostran och därmed miljöetik. Mikael Stenmark (2000:21) definie-

rar miljöetik som ”det systematiska och kritiska studiet av de värderingsmässiga ställningstagan-

den som, (medvetet eller omedvetet) styr människans sätt att förhålla sig till naturen”. Lärares val 

av läromedel blir i detta sammanhang av intresse då läromedel är tänkt att utgöra en hjälp i denna 

strävan, och inte minst ur ett innehållsperspektiv då de kan och i viss mån är tänkta att reprodu-

cera vissa värden hos eleverna, vilka bland annat finns i de som Östman ovan kallar för följeme-

ningar. 

Boel Englund (1999) ger i artikeln ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande” en översikt 

över tidigare forskning kring läromedel och läromedelsstyrning. I den beskrivs bland annat Staf-

fan Selanders intresse för lärobokstexters bärande av ideologiska element. Hon använder ordet 

”textvävar” i sammanhanget och menar att dessa är bärare av information och kunskap, men 

också att de både uttrycker och bidrar till att vidmakthålla socialt bestämda sätt att se på världen. 

Texter avspeglar inte verkligheten utan är sociala konstruktioner och bär därför på olika värden 

och perspektiv på världen. Englund skriver vidare att Staffan Selander menar att läroböcker 

”speglar ett ”samhälles kodifierade kunskaper och värderingar” (Englund, 1999:338). Läromedels 

innehåll ska alltså ses som en kunskapsnorm – de exemplifierar den kunskap som ska/bör gälla. 

Englund anser utifrån detta att läroböckers texters immanenta, (jfr. Östmans följemeningar ovan) 

och däribland de dolda värden som texten bär på, pedagogik som en starkt påverkande kraft (337-

338). All undervisning bär sålunda på värderingar. Även om miljöetiska perspektiv kan te sig 

avlägsna i en undervisningsvardag, finns de där i språket vi använder liksom i våra handlingar. 

Det är inte ovanligt att man skiljer på lärande och fostran. Dock menar Sandell m.fl. att inlärning 

av faktakunskaper, i linje med Östman och Selander ovan, inbegriper samtidigt värdeladdade 

kunskaper. Detta gäller exempelvis ett miljömoraliskt förhållningssätt kring natur, människa och 

samhälle. (jfr. Sjöblom, 2012:83).  

Vilken betydelse har de olika miljöetiska hållningarna då för den praktiska undervisningen? 

Sjöblom framhåller vikten av att lärare är medvetna om vilka olika synsätt som finns och att föra 
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fram alternativa sådana. Framförallt att det finns andra alternativ än det att utgå från människan 

och hennes intressen (2012:81). Precis som Mikael Stenmark (2000:5-6) menar bär olika miljö-

etiska synsätt på olika värden som resulterar i olika former av handlande, exempelvis i fråga om 

miljövård. Vi har ovan sett hur målet om ett hållbart samhälle hänger samman med vår miljöetik 

och vårt handlande och hur de utifrån skolans och samhällets uppdrag är kopplade till varandra, 

inte minst genom begreppet hållbar utveckling. 

Föreliggande uppsats har för avsikt att synliggöra och i viss mån diskutera vilka miljöetiska vär-

den och uppfattningar styrdokument och läromedel, både förlags och sponsrade läromedel, ut-

trycker eller undlåter att uttrycka i en ämnes-geografisk kontext. Denna studie skulle alltså i viss 

mån kunna placeras in i den typ av studie som Östman ovan gjorde, liksom i linje med Johan 

Larssons (2006) studie av miljöetiska innehållsanalyser av geografiläromedel. Detta arbetes 

kunskapsbidrag rör främst granskningen av miljöetiskt innehåll i sponsrade läromedelstexter. 

Ovanstående ambition preciseras genom följande syfte och frågeställningar. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att hos styrdokument, förlagsproducerade och sponsrade läromedelstexter i en 

ämnesgeografisk kontext synliggöra miljöetiska värden, och att diskutera dess eventuella 

pedagogiska konsekvenser. Detta preciseras genom frågeställningarna: 

- Vilka miljöetiker kan synliggöras i läroplanen Lgr 11 och i ämnesplans- och 

kursbeskrivningen för geografi? 

- Vilka miljöetiker kan synliggöras dels i förlagsproducerade läroböcker för gymnasieämnet 

geografi, och dels i sponsrade lärotexter med geografianknytning? 

- Vilka pedagogiska konsekvenser kan detta resultera i?  

1.4 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel presenteras, motiveras och diskuteras arbetets metodologiska och 

teoretiska utgångspunkter och de därtill hörande övervägandena. I kapitel tre undersöks 

styrdokument, förlagsproducerade och sponsrat material utifrån en miljöetisk utgångspunkt 

genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Undersökningen tar sin början i 

styrdokumentsnivån där Lgr 11 och geografiämnets plan- och kursbeskrivning behandlas. 

Därefter läromedelsförlagsproducerade geografiläroböcker från Natur och Kultur, Liber och 

Gleerups. Kapitlet avslutas med det sponsrade materialet från Utbudet. Den övergripande 

strukturen utgår från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys tre analysnivåer; diskursiv 

praktik, text och social praktik som också utgör naturliga rubriker. I fjärde kapitlet genomförs en 

sammanfattande analys som avslutas med en diskussion utifrån ett pedagogiskt perspektiv. I det 

femte och sista kapitlet följer en diskussion av resultatet och av metodologiska och teoretiska 

frågor och avslutas med att några slutsatser dras. 



- 11 - 

2. METOD OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Då detta arbete inte helt följer en ”traditionell struktur” kommer här inledningsvis kort redogöra 

och motivera de val som gjorts. I följande kapitel har jag valt föra samman teori och metod under 

samma kapitelrubrik då ”diskursanalytiska metoder kan ses som ´paketlösningar´ som inkluderar 

både teori och metod” ( Winther Jørgensen & Philips, 1999:12; se även Wästerfors & Sjöberg, 

2008: 96-101). Detta val baseras också på att följa Faircloughs metodologi och dennes 

postmoderna inställning att det med svårighet går att särskilja teori och metod, liksom resultat 

och analys från varandra, och där text alltid är knuten till olika värden. Kort sagt, en traditionell 

uppdelning skulle tyda på brister i metodmedvetenhet. Dock har det för följbarhetens skull valt 

att efter analysen/resultatkapitlet göra en ”sammanfattande analys” i kapitel fyra. 

Eftersom mitt syfte är att granska förekomsten liksom frånvaron av miljöetiska värden i olika 

skolrelaterade texter, föll valet på en textanalys. Mera specifikt kommer den variant av kritisk 

diskursanalys att användas som utvecklats av Norman Fairclough och som ofta förkortas med 

CDA, ”Critical Discourse Analysis”, att användas. Här kan det vara värt att nämna att det finns 

flera olika varianter av CDA, där ändå Faircloughs är en av de mera inflytelserika (Bergström & 

Boréus, 2000:224). Winther Jørgensen & Philips skriver att ”den kritiska diskursanalysens mål är 

att belysa den lingvistiska-diskursiva dimensionen av sociala och kulturella fenomen och 

förändringsprocesser i senmoderniteten” (1999:73, min översättning), vilket också påverkade 

detta val av metod genom de ovan påpekade nya tekniska möjligheter som nu finns liksom ett 

ökat antal aktörer på läromedelmarknaden. 

I det följande söker jag att visa på hur diskursstudier i allmänhet kan vara relevant i och relateras 

till skola och utbildning, och CDA i relation till denna studie i synnerhet. I kapitlet presenteras 

också de analysverktyg som kommer nyttjas liksom olika perspektiv på läromedel. Även några 

grundläggande definitioner kommer behandlas. Kapitlet avslutas med en genomgång av några 

olika miljöetiska perspektiv.  Kapitlet avslutas med en teori- och metoddiskussion. 

2.1 Skola, diskurs och makt 

Skolan är, som också tidigare påpekats, en av de viktigaste platserna för socialisering av medbor-

gare. Den marxistiskt inspirerade Louis Althusser menar att utbildning och skola kan ses i ljuset 
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av den för tiden rådande maktens intressen. Skolan betraktas här närmast som en maktarena lik-

som instrument för förmedling och internalisering av de normer och värden den rådande stats-

makten anser vara önskvärda hos medborgarna (Carlbaum, 2012:1).  

I problemformuleringen gjordes det klart att både styrdokument och läromedelstexter har olika 

bestämda avsändare, mottagare och avsikter innehållande normerande syften, och att dessa ut-

ifrån ett Althusserperspektiv kan betraktas som centrala delar i ett maktutövande. I enlighet med 

detta torde man kunna betrakta de olika undersökningsenheterna – styrdokument, läromedelsför-

lagsmaterial och sponsrat material – som potentiellt innehållande olika diskurser i vid bemär-

kelse. Att synliggöra dessa olika diskursers närvaro eller frånvaro blir därför viktigt ur ett makt-

perspektiv. Skolans läroplaner är således bärare av värden. Carlbaum (2013) skriver att Foucault 

och Bacchi menar att; ”Framställningarna och representationerna av olika problem med gymna-

sieskolan sätter fingret på hur subjekt konstrueras, inkluderas eller exkluderas i enlighet med de 

önskvärda egenskaper och beteenden som produceras och priviligeras” (Carlbaum, 2012:3). Att 

man i dominans i en text benämner till exempel en miljö som särskilt hotad, och vi därtill lägger 

vissa positiva omdömen om denna miljö, kan till exempel ge upphov till värdeomdömet att vi bör 

skydda den. Detta i sin tur föder enligt detta tankesätt specifika handlingar. Språket och dess dis-

kurser kan alltså ge vissa praktiska handlingskonsekvenser. Tanken är här att olika diskurser så-

lunda kan ge upphov till olika typer av handlande. Denna tanke är väl representerad i den kritiska 

diskursanalysen som vi nedan kommer bekanta oss närmare med. 

2.2 Perspektiv på läromedel 

Lärare har en viktig och central roll när det kommer till att välja det material som ska stå som 

grund i deras undervisning utifrån bland annat läroplan och kursplaner. Läromedelsforskaren 

Anna Johnsson Harrie (2009:16) tar upp lärobokens betydelse i och med att det dels är läroboken 

som eleverna möter i undervisningen, och dels att den därigenom blir en konkretisering av läro-

planen. Hon menar också att läroböckers legitimerande påverkan ökar när kursplaner uttrycker 

vaghet, vilket den målstyrda och decentraliserade skolan kan sägas göra. Detta kan då leda till att 

läroböcker konkretiserar läroplanen i större omfattning (Johnsson Harrie, 2009:224). Hon kon-

staterar vidare att nästan alla måste läsa läroböcker och att det för många är den enda litteratur de 

läser. Hon citerar också Sture Långström m.fl. som menar att läroboken är ”den mest lästa och 

spridda litteraturgenren i vårt land” (Johnsson Harrie, 2009:16). Den betydelse som läroboken har 
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för undervisningen har till exempel Steffan Selander och Boel Englund redogjort för (se vidare 

Johnsson Harrie, 2011:27). I Skolverkets skrift: ”Ständigt. Alltid! Skolans värdegrund” klargörs 

detta också: 

Läroplaner är viktiga såväl för att fastställa och legitimera skolans värdegrund som för att göra urval 

och organisera innehållet i skolan  /.../  Det är lärares uppdrag att utifrån läroplanen och kursplanerna 

själva göra urval och organisera innehållet. Och i detta arbete är den etiska hållningen nödvändig. 

(Skolverket, 1999:12) 

Detta uppdrag som nu vilar i lärarnas händer har, genom de samhällsförändringar som har skett 

och som nu alltjämt sker i takt med de nya förutsättningar som till exempel de nya digitala verk-

tygen för med sig, inneburit ändrade villkor. De nya digitala förhållandena har exempelvis ökat 

tillgängligheten till det allt större utbuden av alternativa läromedel, det vill säga material som inte 

produceras av läromedelsförlag. Johnsson Harrie (2009:224) beskriver dagens läromedelssitua-

tion där den pågående IT-revolutionen ger vad hon benämner traditionella läromedel mer konkur-

rens. Hon hänvisar vidare till forskningsresultat från 2006 som pekar på att den traditionella läro-

boken ännu har en mycket stark ställning. 

Föreliggande arbete intresserar sig bland annat för frågor som rör lärares val av undervisnings-

material, och då inte bara traditionella läromedelsförlagsproducerade utan omfattar även så kal-

lade sponsrade läromedel. Sponsrade läromedel kan i vissa fall definitionsmässigt omfatta en 

mängd olika medier, maskiner, personer eller djur med mera. Med sponsrade läromedel avses i 

detta arbete för skolan kostnadsfria textbaserade läromedel som är framtagna i syfte att användas 

av lärare och eller elever i direkt anknytning till undervisning. 

Lärarnas tidnings undersökning från 2009 av användningen av sponsrade läromedel visade att det 

skett en 50 % ökning mellan åren 2001 till 2009. Samma undersökning visar att en tredjedel har 

en positiv attityd gentemot denna ”typ” av läromedel, som ofta är lättillgängliga att beställa via 

Internet och skickas till beställaren fraktfritt (Lärarnas Nyheter, 2009). Företaget Utbudet är ett 

sådant företag som erbjuder sponsrade läromedel. Enligt egna siffror skickas kostnadsfritt 

200 000 exemplar per månad ut till olika beställare, varav 61 000 beställande ska vara lärare. 

Utbudet är en del av Allde- och Skyttkoncernen, och är enligt egen utsago ”den självklara kana-

len mellan skola och näringsliv” (Miljömagasinet, 2013). Denna markanta ökning av användning 

av sponsrade läromedel har inte åtföljts av en ökad forskning menar Johnsson Harrie (LiU, 2013). 
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I den svenska debatten har sponsrade läromedel uppmärksammats av Miljöpartiet som även tagit 

upp ämnet i riksdagen, där de skrivit två motioner med samma rubrik ”Skolan som reklamfri 

zon” (se Riksdagsmotionerna 2006/07:Ub304 och 2005/06:Ub301) om att försöka begränsa 

denna typ av läromedel. De menar att sponsrade eller gratis läromedel kan jämföras med propa-

ganda då de menar att de är hårt vinklade. De påtalar också det problematiska i att kunna köpa sig 

till en plattform från vilken man kan sprida sina värderingar och budskap. I sammanhanget lyfts 

kommuners ekonomi och därmed rektorers många gånger pressade situation fram som en försvå-

rande omständighet. Kommunernas anslag till inköp av läromedel har också minskat med 22 pro-

cent den senaste tio åren. Utbudets bok Miljö – så funkar det kom att hamna i mediers ljus då 

boken innehöll tveksamma formuleringar kring klimatförändringars verkningar (Pedagogiska 

magasinet, 2009; SVT, 2012). 

Sedan 1991 finns ingen statlig läromedelsgranskning. Dock har Konsumentverket, Skolverket 

och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gemensamt framställt en vägledning som syftar till 

att ge kommunerna ett stöd i att arbeta fram policys för sponsrade läromedel. I denna vägledning 

betonas skollagstiftningens krav på saklighet, allsidighet och objektivitet. I dagsläget finns ännu 

ingen särskild lagstiftning kring detta utan sponsrat material får användas i princip hur som helst 

så länge de inte bryter mot annan lagstiftning. I diskussionen kring sponsrade läromedel lyfts 

också den problematik som kan uppstå i regelbunden användning fram. Framförallt framförs då 

risken för en ensidig tolkning av världen. Ofta framställs, i diskussionen, näringslivet som en 

läromedelsaktör som föredrar att förmedla ett eller få perspektiv, och då på bekostnad av en hel-

hetssyn. Johnsson Harrie har gjort en studie av sponsrade läromedel och förlagsläromedel utifrån 

ämnet samhällskunskap, där hon beskriver diskrepansen mellan de bilder de ger av näringslivet 

och dess förhållande till tillväxt (Johnsson Harrie, 2012: 83-103). En annan kritisk synpunkt, som 

vill göra sig gällande och som hänger samman med ovan, är att den sponsrade läromedlet kan ha 

en annan agenda eller syfte än den rent utbildningsrelaterade. Till exempel att göra reklam för en 

viss produkt, eller på annat sätt påverka en inställning till en sakfråga för ett företags favör, eller 

ha ett framtida rekryteringssyfte. 

Producenter av sponsrat läromedel lyfter i stället fram den rikedom av material som finns att 

tillgå för den enskilde pedagogen, och poängterar att mycken av innehållet är framtaget just för 

att ge en rättvisare eller fullödigare bild av olika skeenden. De poängterar också att lärare är fullt 
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lämpade att föra fram ett källkritiskt perspektiv. Inte sällan menar företrädare för sponsrade läro-

medel att andras läromedel genomsyras av ett vänsterperspektiv, som de vill balansera upp 

(Johnsson Harrie, 2012: 86-90). Andra fördelar som tas upp är att ett nära engagemang med fö-

retag kan utveckla varaktiga och bra relationer med näringslivet, vilket skolan också har att ta 

hänsyn till. Utbildning handlar också om att kunna få försörjning efter skolan. (jfr. Skolverket, 

2011:14). I en intervju i Lärarnas tidning svarar Kristina Scharp, chef på Svenskt Näringslivs 

avdelning för skola och utbildning följande i en intervju angående varför olika företag producerar 

gratis skolmaterial: ”Vi vill bidra med de kunskaper och erfarenheter vi har på områden där det 

saknas en balanserad syn i de vanliga läromedlen” (Lärarnas nyheter, 2009). Här anger hon ex-

empelvis då klimat- och miljödebatten, synen på företagande och den ekonomiska politiken. 

Men även den förlagstryckta läroboken är emellertid inte heller fri från problematik. Mycket av 

ovanstående kritiska synpunkter kan även sägas gälla dem. Det är exempelvis upp till förlaget 

självt att granska sin litteratur, och den ger också som Johnsson Harrie skriver ”sin speciella bild 

av det ämne som den presenterar. Detta har på senare tid till exempel uppmärksammats genom 

läromedelsrapporter från Delegationen för jämställdhet i skolan.” (Ohlander enligt Johnsson Har-

rie; 2011:26) 

2.3 CDA som metod och analysinstrument  

CDA uppställer teorier och metoder till att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka 

relationerna mellan diskursiv praktik och sociala/kulturella utvecklingar i olika sociala samman-

hang (Fairclough:2010:7). Eller enkelt uttryckt; empirisk forskning byggd på teori och metod, 

med fokus på språkbruk i vardagens sociala interaktion (Winther Jørgensen & Philips, 1999:77). 

I avsnitten nedan ska vi titta närmare på CDA utifrån dess metodologi och som analysinstrument. 

Det kanske viktigaste nyckelbegreppet i analysen är diskurs. Winther Jörgensen och Philips skri-

ver att Fairclough menar att diskurs är: 

Ett sätt att tala på som ger betydelse till upplevelser utifrån ett bestämt perspktiv – dvs. en bestämd 

diskurs, vilken kan avskiljas från andra diskurser, som till ex. en feministisk diskurs, en nyliberal 

diskurs, en marxistisk diskurs, en konsumentdiskurs eller en miljödiskurs. (Winther Jørgensen, 

1999:79; egen översättning) 
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När man ska analysera diskurser ska man fokusera på den dels kommunikativa enheten, det vill 

säga på språkbruket som i vårt fall utgörs av styrdokument och olika former av läromedelstexter, 

och dels på diskursordningen vilken är summan av de diskurser som brukas i en social institution 

eller social domän, vilket här kan motsvaras av en skoldiskursordning. Inom en diskursordning 

finns olika diskursiva praktiker varigenom tal och skrift produceras/skapas och konsume-

ras/tolkas. En viktig karaktär hos den kritiska diskursanalysen är dess syn på att diskurser både 

formar/konstituerar och formas/konstitueras i de dialektiska relationerna dem emellan (Fairc-

lough, 2010:1-7). Detta gör att tanken att både bevarande och förändring – som är kopplat till 

makt – är möjlig. Diskursordningen styr vilka diskurser som är lämpliga eller inte, men att språk-

bruk kan påverka hela ordningen om andra diskurser uttrycks inom denna ordning. Det är också 

här som denna metodologi blir intressant i fråga om vilka miljödiskurser som denna diskursord-

ning inrymmer. Skolan är som påpekats en central socialiseringsarena som ska verka för en viss 

syn på natur och miljön, alltså en miljöfostrande roll.  

Faircloughs analysmodell brukar beskrivas som tredimensionell med en textuell, en diskursiv 

praktik och en sociokulturell/social praktik dimension. Varje tillfälle av språkbruk är således en 

händelse som har tre dimensioner (Fairclough, 1995:9). I en undersökning ska man därför analy-

sera texten utifrån alla dessa. Varje dimension ska också behandlas separat och dess innebörders 

förhållande ska ses som idealtypiskt, alltså ingen dimension står över den andre. (Winther 

Jørgensen & Philips, 1999:77, 80-81) 

På textnivån ska uppmärksamheten riktas mot en detaljerad analys av texters egenskaper med 

bestämda redskap. Därigenom kan man kartlägga hur diskurserna uttrycks textuellt och ger stöd 

för den tolkning man själv för. Fairclough har utvecklat en mängd redskap för analys, varav föl-

jande endast är ett begränsat urval. Med transivitet avses hur aktörer och processer grammatiskt 

förs samman i texten, hur de förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt. Därigenom av-

slöjas vilka ideologiska konsekvenser olika framställningsformer kan ha. Med andra ord i denna 

studie: vem som beskrivs göra vad mot vem kopplas i detta arbete till olika miljöetiska perspek-

tiv. Objektet talar om vad eller vem som är föremål för subjektet. Transiviteten hör ihop med 

agentens synlighet i texten. Passiva satser utan agent (där subjekt ofta görs om till ett substantiv) 

kan till exempel framstå som naturfenomen, eller där enstaka nyckelord ersätter hela processer, 

sker en så kallad nominalisering. Vilket också kan innebära ett fråntagande av ansvar från det 
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som hände (Fairclough, 1995:144-148). Det kan också handla om det finns en särskild orsaks-

samverkan, kausalitet i texten. Jämför exempelvis följande satser; ”skogen höggs ner” och ”pap-

persmassa är en viktig naturresurs” Ordet ”pappersmassa” blir här en omskrivning som egentli-

gen innebär att träd/skog huggs ner. 

Begreppet modalitet fokuserar på avsändarens intentioner och indikerar till exempel på vilken 

verklighetsuppfattning som uttrycks i texten. Hur uppfattas texten i sammanhanget, som exem-

pelvis fakta eller order? Är avsändaren dold eller namnges den? Finns universella sanningar – så 

kallade kategoriska modaliteter? En diskurs kan delvis identifieras utifrån dess användande av 

modaliteter. I det att man väljer ett särskilt sätt att uttrycka en sak kan ett släktskap ”affinitet” 

med avsändaren skönjas. Här tittar man på intonation i ord, om avsändaren är säker i sitt påstå-

ende, om avsändaren sätter sig själv och mottagare av text i någon särskild position, om man kan 

säga något om sanningshalt med mera (Fairclough, 2003:164-171). För denna uppsats kan moda-

litet vara till nytta när olika nyanser av texten ska undersökas, i exempelvis betoningar. Modalitet 

syns ofta i användandet av modala hjälpverb; exempelvis vill, ska, bör eller hos adverb Vissa 

diskurser syns genom ett visst sätt att beskriva olika fenomen, i vårt fall naturen, samhället eller 

människan. Intertextualitet är i vilken utsträckning och uppenbara kopplingar, manifest intertex-

tualitet, man finner uttryck för andras texter som den undersökta bygger på och kan utläsas i till 

exempel förekomsten av hänvisningar, direkt eller indirekt till andra texter. Likt kedjor fogas 

exempelvis lärotexter till vetenskapliga texter, eller en journalist som inkopererar vetenskapliga 

element i nyheter (Fairclough, 2003:46-61;Winther Jørgensen & Philips, 1999:77,81-85) Inter-

diskursivitet handlar om vilka andra diskurser den undersökta diskursen inlemmat. Det är således 

artikuleringen av olika diskurser inom och över gränserna mellan olika diskurser som är ett ut-

tryck för interdiskursivitet. En blandning av användandet av olika diskurser kan vara ett tecken på 

och drivkraft för att förändring i diskursen på något plan är i förebrående. Homogena texter 

däremot är ett tecken på krafter som upprätthåller den rådande diskursen. I de diskursiva 

relationerna, som är dialektiska, finns denna maktkamp (Watt Bolsen, 2007:180-183;Winther 

Jørgensen & Philips, 1999:88). Ordval, vokabulär undersöks utifrån hur orden som används. Här 

söks efter varför just ett visst ordval bland andra synonymer förekommer, om de valda orden ger 

en särskild karaktär eller konnotation till olika miljöetiska perspektiv, vilken betydelse eventuella 

alternativa ord kan ha, vilka ord som upprepas och hur upprepningar äger rum. Vidare kommer 

också orden som undviks att beaktas, alltså de som kunde ha använts men som inte nämns. 
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Dessutom kommer analysverktygen ordbetydelse (Fairclough, 2003:12,26,36-37,49), och 

rubriker att användas. Rubriker är en av de viktigaste analystextredskapen när det kommer till 

kritisk diskursanalys enligt diskursanalytikern Teun A. van Dijk
2
 (2003:99-104). Han menar att 

den dels genom sin utmärkande karaktär med större och ofta fetstilad och schematiska funktion 

drar till sig uppmärksamhet. Rubriken blir det första man läser. Den utgör också den semantiska 

makronivån eller ”toppen”, som anger den efterkommande textens innehåll. Denna position utgör 

också den kognitiva-strategiska makronivån, vilket när rubriken läses för läsarens tankar i delvis 

bestämda banor, som gör den till en analysbar ”enhet” för diskurs och i förlängningen makt.  

Den diskursiva praktiken inriktar sig på hur texten produceras/skapas och hur den konsume-

ras/tolkas. Ett sociologiskt intryckt av vilka led en text måste genomgå innan den trycks, och 

vilka förändringar den måste genomgå i dessa. Kanske finner man en intertextuell kedja; var ser 

man samma textformuleringar? Hittas en sådan, kan man se förändringar och uppställa teser om 

vilka produktionsförhållanden som ligger bakom sådana förändringar. Hur mottagaren tolkar 

texterna är ett annat angreppssätt. Detta brukar dock Fairclought själv inte göra (Winther Jørgen-

sen & Philips, 1999, 77:80-81). Diskursiv praktik koncentrerar sig på hur textförfattarna ”är bä-

rare av” eller uttrycker redan existerande diskurser för att skapa sig en text, samt hur textmottaga-

ren använder diskurser i konsumtion och produktion av texterna. När det kommer till mottagarens 

tolkning av texten formas den av dels den förkunskap som mottagaren har om de diskurser som 

behandlas och dels genom de diskussioner som mottagaren har med andra (Winther Jørgensen & 

Philips, 1999:77, 80-82). 

Som ovan beskrivits är diskurs inte bara text-språk-lingvistisk till sin natur, utan även en viktig 

form av social praktik, förty diskurs i CDA ses som dialektiskt i sitt förhållande till andra sociala 

strukturer och dimensioner eller den vidare sociala praktiken. Den sociala praktiken är en del utav 

de övriga två dimensionerna. Denna kontextualisering har två aspekter. Den ena är att relationen 

mellan diskursiv praxis och diskursordning avslöjas – vad är det för nät av diskurser som den 

diskursiva praktiken ingår i? Hur distribueras och regleras dem? För det andra försöker man 

kartlägga de icke-diskursiva sociala och kulturella relationerna och strukturerna. Vad finns det för 

                                                           
2
 Teun A. van Dijk refereras till här då Fairclough inte, i de texter jag funnit, direkt behandlat rubriksättning. 

Fairclough (1995:187) gör emellertid här klart att han i mångt och mycket följer van Djink´s strukturella kritiska 

diskursanalysmetod. 
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till exempel institutionella och ekonomiska förhållanden för den gällande diskursiva praktiken? 

Dock menar Fairclough att hans analysmetod inte ensam kan ge några svar och menar att den 

kritiska diskursanalysen måste föras samman med andra mer övergripande sociologiska teorier 

om till exempel organisationer och ideologier. Analysen slutar sålunda med konklusioner kring 

huruvida den diskursiva praktiken reproducerar/återskapar eller om det sker föränd-

ringar/omskapande som utmanar den rådande diskursordningen. Det vill säga bidrar den till att 

upprätthålla makten som den är? (Winther Jørgensen & Philips, 1999:80).  Fairclough och Chia-

pello beskriver att en form av ”social praktik” skulle kunna vara undervisning i ett klassrum, en 

relativt stabil form av social aktivitet, (2010:264) där lärare har ett visst undervisningsspråk (som 

del av arbetet). Överför vi vidare ovanstående analysmodell i förhållande till denna studie torde 

man kunna betrakta skolan som en social institution eller domän där relationerna inom och mel-

lan skola-lärare-elev delvis är diskursivt konstituerat, samtidigt som den är en reell institution 

fylld av en mängd konkreta praktiker, identiteter och reella relationer (jfr. Fairclough:2010:7; 

Fairclough, 2003:25 ). 

De diskurser som artikuleras tillsammans för att producera en text och mottagarens egna förkun-

skaper ger en bestämd lingvistisk uppbyggnad, som formar både produktion och konsumtion av 

texten. CDA analyserar alltså följande: diskurser som uttrycks i produktionen och konsumtionen 

av texten, alltså i den diskursiva praktikens område, dess lingvistiska uppbyggnad på textnivån 

samt om den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerande diskursord-

ningen, och vilka konsekvenser den har för och i den bredare sociala praktiken (Winther Jørgen-

sen & Philips, 1999:82). 

Läroplaner är en av de styrdokumentstexter som skolans verksamhet bygger på. Dessa är bärare 

av olika diskurser, däribland miljödiskurser, som tillsammans utgör en diskursordning. För att 

kunna koppla och därmed synliggöra dessa miljöetiska mönster och föra dem till olika miljöetik-

diskurser, kommer arbetet använda sig av Mikael Stenmarks (2000) miljöetiska kategoriseringar 

nedan.  

2.4 Miljöetiska perspektiv 

Inledningsvis har bland annat tanken att utbildning ska syfta till att förse medborgarna med en 

uppsättning för samhället viktiga egenskaper behandlats. I såväl internationella som nationella 
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dokument betonas utbildningens roll i arbetet för en så kallad hållbar utveckling. Dessa doku-

ments intentioner finns med som en grund i läroplanerna från 1994 liksom Lgr 11. Läroplaner är 

styrdokument som enligt denna tanke är bärare av den rådande styrningens värderingar. Värde-

ringar har en helt avgörande betydelse för att komma tillrätta med miljöproblem (jfr. Stenmark 

2000:20).  

I följande avsnitt följer en sammanfattning av vad som karaktäriserar några betydelsefulla miljö-

etiker och varje presenterad miljöetik nedan betraktas i denna uppsats var och en för sig som ek-

vivalent med en miljöetikdiskurs – de innehåller diskursiva mönster som kan särskiljas från var-

andra. Uppdelningen följer den i Mikael Stenmarks bok Miljöetik och miljövård (2000). I denna 

belyses många centrala miljödokument, däribland några av de i arbetet tidigare nämnda miljöpo-

licys, som har med miljövård och hållbar utveckling att göra. I boken analyserar han vilka värde-

ringar dessa är bärare av och för dessa vidare till en miljöetisk-filosofisk kontext. Han beskriver 

och belyser också dessa värden genom att relatera till sju olika typiska miljöetiker: Traditionell 

eller intragenerationell antropocentrism, Intergenerationell antropocentrism eller den hållbara 

utvecklingens etik, Stark biocentrism, Svag biocentrism, Djurrättighetsbiocentrism, Stark eko-

centrism och Svag ekocentrism. I följande presentation har jag försökt föra samman de icke-an-

tropocentriska, det vill säga de fem sistnämnda, till i huvudsak två inriktningar, den biocentriska 

och den ekocentriska.  

Enligt Stenmark (2000:45) karaktäriseras den traditionella eller intragenerationella antropocen-

trismens miljöetik av vad han sammanfattar i tre teser:  

- Tesen om åtskillnaden mellan människa och naturen: Människan skiljer sig så radikalt från andra 

livsformer på jorden så att hon inte kan ses som en del av naturen. 

- Tesen om obegränsade naturresurser: De tillgångar som naturen utgör för människan är så stora att de 

i praktiken aldrig kan uttömmas. 

 - Tesen om naturens tålighet: Naturen har en förmåga att alltid kunna absorbera människans 

avfallsprodukter. 

Denna miljöetiska diskurs synsätt sätter även fokus på relationen mellan nu levande individer och 

naturen och dess miljöåtgärder. Bedömningen av ett miljöproblem ska alltså enligt detta perspek-

tiv bedömas utifrån vilken påverkan den har på samtidens människors behov (jfr., Stenmark, 

2000:133,186). 
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Den intergenerationella antropocentrismen eller den hållbara utvecklingens etik är den enligt 

Stenmark som dessa miljödokument omfattar, och som det svenska skolväsendets till viss del 

”bekänner” sig till (Stenmark, 2000; jfr. Skolverket, 2013b). Denna etik skiljer sig från den tradi-

tionella antropocentrismen på en väsentlig punkt, nämligen att den inte bara poängterar att vi har 

moraliska förpliktelser mot nu levande människor utan även mot kommande generationer. Båda 

dessa två antropocentriska miljöetiker omfattar människosynen att alla människor har samma 

värde och därför även samma grundläggande rättigheter. Dock utökas detta alltså i den intergene-

rationella antropocentrismen att även omfatta kommande generationer, en slags rättvisa mellan 

generationer (Stenmark, 2000:37, 49-50). De vikigaste värde-elementen i den hållbara utveck-

lingens etik, vars första principer menar Stenmark är: 

1) Principen om människans unika särställning: Det är människans behov som bör stå i centrum för vår 

omtanke om och relation till naturen, dvs. den normativa utgångspunkten är att en miljöåtgärd eller ett 

miljöprogram ytterst skall bedömas på basis av den effekt de har på människan. 

2) Principen om naturens resursvärde: Naturen bör ses uteslutande som en resurs, som en tillgång som vi 

människor har rätt nyttja för våra syften. 

3) Principen om intragenerationell rättvisa: inom varje generation bör vi söka uppnå en mer rättvis 

resursfördelning mellan fattiga och rika människor. 

4) Principen om intergenerationell rättvisa: Vi har moraliska förpliktelser gentemot framtida människor och 

därför bör vi vid nyttjandet av naturresurser, inte enbart ta hänsyn till nu levande människors behov utan 

också kommande människorgenerationers behov. (Stenmark, 2000:37) 

Han menar vidare att denna syn utgår från två ekologiska insikter som inte kännetecknar den tra-

ditionella synen. Dels den att människan är en integrerad del av naturen och dels att vi inte 

handskats med våra naturresurser på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt samt att de är be-

gränsade. Den hållbara utvecklingens etik baseras på en antropocentrisk ekologisk-holistisk syn, 

det vill säga att ”det finns en interaktion och ömsesidigt beroende mellan människan och alla 

andra organismer i naturliga system samt mellan olika naturliga system. Ekologisk holism är syn-

sättet att biosfären är en interrelaterad och inbördes beroende enhet.”(Stenmark, 2000:45, 46-47) 

Därför ska vi hushålla med resurser så att även kommande generationer kan få del av dessa; alltså 

tanken att vi ska vara effektiva och ha en långsiktighet i vårt användande av resurser som en följd 

av tanken av intergenerationell rättvisa (Stenmark, 2000:51). En annan viktig ingrediens för 

denna etik är befolkningsprincipen: ”En befolkningsökning bör endast ske i den utsträckning som 
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en sådan ökning står i balans med förändringarna av ekosystemens produktionsförmåga”. (Sten-

mark, 2000:55) De mänskliga behoven som avses här är de grundläggande med skydd, mat vat-

ten, elementär sjukvård och utbildning (Stenmark, 2000:30). 

Då de två miljöetikerna ovan karaktäriseras av att de är människocentrerade, kännetecknas de 

övriga av att de inte sätter människan i fokus. Naturen och miljön ska här förvaras mot samtida 

och framtida konsumtion i stället för att värna om den för människans skull. (Stenmark, 

2000:74). Lösningen ligger häri i att vi måste lära oss att respektera naturen. Tanken om att natu-

ren i vid bemärkelse har ett egenvärde,
3
 det vill säga har ett värde antingen människan tillskriver 

den ett eller att den har ett värde i sig, och kan därför inte behandlas hur som helt är här en stark 

utgångspunkt.  

Den biocentriska miljöetiken innebär betraktade av allt liv som innehavare av egenvärde och 

utgår från insikten om att människan står i moralisk relation till allt levande, inte bara mellan 

människor (Stenmark, 2000:82,83) och kan definieras: 

Biocentrisk miljöetik är synsättet att människors handlingar gentemot naturen och föreslagna 

miljöåtgärders skall bedömas på basis av hur de påverkar också andra levande varelser och inte endast 

människor (dvs. nu levande och kommande människogenerationer). ( Stenmark, 2000:83; författarens 

kursivering) 

Allt levande är således en berörd moralisk part i det att det kan antas att varje varelse i sig själv, 

medvetet eller omedvetet, kan sägas eftersträva något gott. Det ligger sålunda i varelsens egenin-

tresse att någon händelse faller ut på ett visst sätt. Till exempel om en varelses reproduktion för-

hindras av något, kan detta vara en moralisk angelägenhet då dess eftersträvan, enligt detta syn-

sätt, att föröka sig kan sägas utebli. En av de viktigaste föreställningarna inom det biocentriska 

synsättet är ”att människor inte har några medfödda rättigheter att ställa sig över andra levande 

varelser, det vill säga de inte omfattar en högre existensform än allt annat levande” (Taylor cite-

rad i Stenmark, 2000:84). Detta innebär att alla varelser oberoende av art ska erkännas lika värde 

av en moralisk aktör, om det inte finns andra etiska regler som väger tyngre. Det finns här långt-

gående etiska prioriteringsresonemang (89-98). Här nöjer jag med att presentera huvudtanke-

                                                           
3
 För denna uppsats används termen egenvärde i en vid bemärkelse. Alla de nyanser och underbetydelser och 

skillnader mellan termerna egenvärde och det närliggande ”intrisikalt värde” utelämnas av utrymmesskäl liksom för 

att dessa blir mera relevanta i ett sammanhang där olika undervarianter av icke-antropocentriska miljöetiker beaktas. 
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gångarna (85). Dock finns fyra viktiga biocentriska-etiska ”regler” som ska styra människors mo-

raliska handlande i förhållande till jordens andra varelser (efter Taylor i Stenmark, 2000:85-88): 

1. Icke-skada-andra-regeln: Vi har en plikt att inte åsamka andra levande varelser skada eller lidande . 

2. Icke-inblandningsregeln: Vi har en plikt att inte begränsa eller kränka andra levande varelsers frihet. 

3.  Trohetsregeln: Vi har en plikt att inte vilseleda djur som lever i ett vilt tillstånd eller missbruka den tillit 

som den känner inför oss. 

4.  Regeln om återställande rättvisa: Vi har en plikt att gottgöra andra levande varelser när vi behandlat dem 

på ett moraliskt icke-godtagbart sätt, dvs. behandlats på ett sådant sätt att vi brutit mot någon av reglerna. 

(författarens kursivering) 

Detta perspektiv begränsar sig såtillvida i det att arter och ekosystem inte tillskrivs ett egenvärde 

eftersom de i sig själva inte är levande individer. Däremot är just denna tanke grundläggande i det 

ekocentriska miljöetiska perspektivet, i vilken inte bara varelser eller individer utan även ekosys-

tem, landskap, floder med flera erkänns ett egenvärde som vi har en moralisk förpliktelse mot, en 

så kallad etisk holism (103). Den kan definieras såsom: 

Ekocentrisk miljöetik är synsättet att förutom alla levande varelser också arter, ekosystem, floder och 

berg har ett egenvärde eller är moraliskt signifikanta (dvs. är sådana att de kan betraktas på ett rätt eller 

orätt sätt och mot vilka människor har förpliktelser).(Stenmark, 2000:103) 

En huvudrepresentant för en typisk ekocentrisk etisk hållning är Aldo Leopolds ”landskapsetik”. 

Han beskriver jorden som organisk, som en organism som kan vara sjuk eller frisk. En handling 

rättfärdigas vidare i dess förhållande till hela organismsamhällen eller till landskaps ”goda”, i 

vilka individer underställs. Det ”goda” är när det tenderar att bevara integriteten, stabiliteten och 

skönheten hos det organiska samhället (jfr. Stenmark, 2000:104). Detta perspektiv kan alltså, 

tvärt emot den biocentriska hållningen, tänka sig att prioritera bort individer i ett samhälle om det 

gagnar dess art som helhet. I en radikal form av ekocentrisk hållning görs ingen åtskillnad mellan 

natur och kultur, eller mellan människan och andra naturliga objekt. Individer blir här ett instru-

mentellt värde – dess funktion i förhållande till helheten (landskapet) avgör dess värde (Sten-

mark, 2000:105). Företrädare av detta perspektiv har ingen klar hållning när det gäller vilka 

etiska principer som denna form av miljöetik implicerar. Stenmark försöker ändå att enhetliggöra 

några grundläggande drag, och förutom ovan har människan moraliska förpliktelser gentemot 

ekosystemen som är den viktigaste enheten för biologisk utveckling. Därför får den också ett 

högt egenvärde. På samma sätt som vi kan tala om vilka faktorer som får ett företag att lyckas 
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kan man fastställa kriterier för vilka ”goda” förutsättningar som krävs för att ett ekosystem ska 

”må bra” (Stenmark, 2000:116-117). Utifrån detta följer att handlingar som gynnar ekosystemen 

ses som goda, och handlingar som motverkar ekosystemen ses som det motsatta. Stenmark for-

mulerar två principer som utgår från den ekocentriska miljöetiken: ett ”Bevarandeprincipen: Vi 

har en plikt att lämna jordens återstående vildmarksområden orörda”. Vildmarksområden skall 

skyddas eftersom de har ett högt egenvärde. Två ”Kvarlämningsprincipen för nyttjande av eko-

system: Vi har en plikt att vid omvandlingen av vildmarksområden till kulturlandskap lämna kvar 

en plats för de ursprungliga ekosystemen och dess invånare.” (Stenmark, 2000:118, 119) Ur-

sprungliga ekosystem i kulturlandskap ska således också bevaras. En radikal konsekvens av en 

ekocentrisk hållning skulle kunna vara att människan bör leva med en minimal påverkan på jor-

dens varelser och jorden som helhet, men kan också innebära att människans handlingar ska be-

dömas utifrån nu levande och kommande generationers välbefinnande och i andra hand ekosys-

temens (115,120). Det finns alltså olika hållningar kring människan och hennes förhållande till 

ekosystemen inom det ekocentriska perspektivet. Målet för ekocentrisk miljövård skulle kunna 

vara att: 

 säkerställa att människan i sitt sätt att nyttja naturen inte kränker organismsamhällets (och i varierande 

omfattning också dess enskilda medlemmars) integritet eller hotar dess stabilitet. Bevarandet av arter 

och ekologiska helheter som floder, våtmarker och fjällnära skogar skall stå i centrum för miljövården 

och detta oberoende av om det också gagnar människors välbefinnande. (Stenmark, 2000:180) 

2.5 Metodologiska och teoretiska överväganden och tillvägagångssätt 

I varje arbete måste en mängd, teoretiska och metodologiska, överväganden göras. I det följande 

görs ett försök att visa och motivera de val som gjorts. 

Denna studie riktar sin uppmärksamhet när det gäller styrdokumentsnivån på läroplanen Lgr 11:s 

kapitel ett och två, ”Skolans värdegrund och uppgifter” och ”Övergripande mål och riktlinjer”, då 

dessa främst kan relateras till uppsatsens syfte genom både sitt innehåll såväl som sin grund-

läggande och övergripande karaktär. På denna nivå analyseras även ämnes- och kursplanerna för 

geografi 1 och geografi 2. Dock omfattas inte här de sistnämndas kunskapskrav liksom geografi-

kursen i GIS. 
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De tre förlagsproducerade läroböckerna valdes utifrån kriterierna; omfattning av förlagets läro-

boksutgivning, senaste upplaga och nyaste tryckning. Alla utvalda tillhör en av dem fem största 

läroboksförlagen i Sverige och kan därför tänkas ha störst spridning och användning (Peterson & 

Lindell, 2009:17). Värt att notera här är att endast en av dem har en uttalad revidering utifrån Lgr 

11. De övriga kan därför sägas ha en något tydligare koppling till läroplanerna från 1994. De tre 

läroboksförlag som representeras är Gleerups (Andersson m.fl. 2008), Natur och Kultur (Holmén 

m.fl., 1994) och Liber (Östman, 2011). I dessa läroböcker har analysen, med tanke på arbetets 

omfattning, begränsats till att behandla avsnitt som korrelerar med det sponsrade analystextmate-

rialets två ”geografinära” temapaket. Det vill säga av Utbudet samlade texter kring temat miljö 

och temat skog. Från Utbudet skickades 25 olika tänkbara analysenheter (se Bilaga 1 ”Följesedlar 

från Utbudet”). Utav dessa analyseras åtta enheter närmare. Detta urval baseras på kopplingarna 

till de två temana, att de i huvudsak är i textform och representerar det urval som Utbudet själva 

gjort; det vill säga att urvalet strävar efter att vara representativt eller spegla Utbudets egna val i 

fråga om innehåll och källor. Sålunda har material med svag eller ingen anknytning till arbetets 

syfte, metod och frågeställningar, från samma återkommande källa och eller likvärdigt material, 

valts bort. Likaså om materialet saknar en tydlig karaktär av undervisningssyfte. Exempelvis då 

materialet endast är avsett för läraren. I analysen kommer detta urval från Utbudet betraktas som 

en enhet, som motsvarande ett ”näringslivsförlag”. Detta för att harmonisera med CDA:s meto-

dologi. Däremot kommer varje respektive källa anges separat i analysen. 

Utbudet är idag troligtvis den största leverantören av sponsrade läromedelsdokument och texter 

som syftar till att användas i pedagogiska miljöer. Då både läroböckerna och det sponsrade mate-

rialet är tillgängliga för allmänheten och dess avsändare är tydliga, kodas inte deras namn. Dess-

utom skulle vissa aspekter av detta arbete gå förlorade genom en kodning.  

Valet av CDA:s metodologi kan motiveras utifrån dess syn på att värden, moral och handling 

hänger samman och kan utläsas/avslöjas i texter. Denna helhetssyn som Faircloughs modell utgör 

beskriver Winther Jørgensen och Philips som ”den mest sofistikerade modellen som visar 

förhållandet mellan språkbruk och bredare kulturella praktiker” (1999:101; min översättning). 

Faircloughs teorimodell blir också intressant ur dess kritiska perspektiv. Den kritiska 

dimensionen i denna diskursanalys sätter även fokus genom sin teoribildning på de senmoderna 

förutsättningarna – däribland Internets möjligheter. Enligt mitt förmenande är läromedel och 
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särskilt sponsrade sådana inte bara påverkade av utan delvis även sprungna ur dessa. CDA har 

ytterligare en inneboende aspekt, multimodaliteten, som kan göra den användbar i denna typ av 

arbete. Den tar nämligen även hänsyn till bildspråk och vad den förmedlar tillsammans med 

texten. Inte sällan kompletteras läromedelstexter och andra texttyper just med illustrationer eller 

bilder. Dock behandlar inte detta arbete bilder av utrymmesskäl, vilket från början var tanken. 

För arbetets syfte och frågeställningar och med hänsyn till arbetets tidsmässiga omfattning har 

jag valt bort en del centrala delar i Faircloughs metodologi. Till exempel diskursers del i skapan-

det av identiteter, och därmed dess centrala begrepp ”styles” eller stilar och det närliggande be-

greppet ”genre”.  Även användandet av begreppet ”hegemoni” har valts bort. En viss ”kostym-

anpassning” har alltså genomförts. Emellertid så finns det hos Fairclough en avgränsningspro-

blematik mellan begreppen, och han använder själv inte heller dem konsekvent. 

Faircloughs modell har med tiden genomgått, och genomgår säkerligen alltjämt, en utveckling. 

Candlin påpekar just att det hos Fairclough skett en betydelseförskjutning mellan hur han från 

början och hur han idag ser på vad som kännetecknar den kritiska diskursanalysen (jfr. Candlin, 

2010: ix i Fairclough, 2010; Winther Jørgensen och Philips, 1999:76). För att möta upp den pro-

blematik detta medför har flera metodböcker liksom en av hans nyare produktioner, Critical Di-

scourse Analysis: The Critical Study Of Language, från 2010 nyttjats. Den kritiska diskursanaly-

sen har också en tydlig tvärvetenskaplig förankring precis som geografiämnet. Någon anpassning 

däremellan har därför aldrig varit nödvändig. I analysen har även en begränsning i att den 

tolkande-mottagaraspekten inte tagits med – alltså hur eleverna uppfattar det som står i analys-

materialet. Att en sådan aspekt tas med är ovanligt, och diskursanalytiker brukar kritiseras för 

detta (Winther Jørgensen & Philips,1999:93). 

Faircloughs språkfokuserade analysmodell brukar tillskrivas den postmoderna filosofiska inrikt-

ningen, i vilken språket anses i det närmaste som verklighetsgrundande. Och eftersom varje språk 

och varje därav möjlig tolkning av dem ger upphov till alternativa verkligheter, menar Kvale 

(1997:46-47) att denna språkfokus åsidosätter föreställningarna om ett verksamt subjekt eller 

”jag” och en objektiv verklighet. Vidare menar Kvale att metodfrågor utifrån postmodernt tän-

kande diskvalificerar de modernistiska begreppen, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som 

giltiga i en kvalitativ ansats. (jfr. Kvale, 1997:208) Validitet blir här i stället en fråga om ”att 
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välja mellan konkurrerande och falsifierbara tolkningar, om att granska och ge argument för den 

relativa trovärdigheten hos alternativa kunskapsanspråk” (Polkinghorne enligt Kvale, 1997:217). 

Det är därför jag i detta kapitel försöker lägga tonvikt på att motivera och förklara de processer 

som detta arbete grundas i. Vanligt förekommande kritiska synpunkter riktade mot den kritiska 

diskursanalysen är att den använts för och tillskrivits olika egna eller politiska syften, men också 

det motsatta, att den inte har ideologisk bas och därför saknar pragmatisk relevans (jfr. Alvesson 

& Deetz, 2000:17). Ett annan vanligt påpekande, som gäller kvalitativt tolkande undersökningar, 

är faran om omedvetenheten om sina egna utgångspositioner. Eller som Bergström och Boréus 

skriver att filosofen Hans-Georg Gardamer menar, att varje mottagare av en text närmar sig den 

med en viss förförståelse, och i en vidare mening – uttolkaren av en texts mening beror också på 

dess förståelsetradition. Därför är en medvetenhet om detta viktigt (Kvale, 1997:52).  

I följande analys används citat som en viktig del. Citat kan om de är representativa och beskrivna 

i rätt sammanhang bidra med transparens. Fara uppstår således om det rycks ur sitt sammanhang 

eller är avvikande (Watt Boolsen, 2007:184). Denna fara upphävs delvis och blir genom CDA i 

stället till en styrka då det avvikande här kan vara viktigt del i själva analysen – här kan det syn-

liggöras diskursiva relationer. Oklarheter i Faircloughs teoribildning finns också i gränserna 

mellan de diskursiva och icke-diskursiva relationerna och vilka inverkningar de har på varandra. 

Liksom hur mycket diskursanalys som är tillräckligt för att visa något i den sociala praktiken, 

samt oklarheter kring om vilka kultur- och sociologiska teorier som kan eller är tänkta att 

komplettera hans modell.  Vidare finns det en problematik i det att den kritiska diskursanalysen 

har en svag teoretisk koppling till grupprocesser och individuell kontroll över sitt egna språkbruk. 

Slutligen finns en inneboende svårighet i att betrakta diskurser som dialektiska, och vad utmärker 

då de två sidorna – kan man särskilja dem alls? (Winther Jørgensen & Philips, 1999:101-102).  

Alla analyser föregås av en analysprocess och vikten av att redogöra för denna har ovan berörts. I 

nästkommande kapitel har först en genomläsning av lärobokstexterna och det sponsrade materia-

let gjorts för att identifiera i vilka sammanhang miljöproblem uttrycks, och även notera eventuell 

frånvaro av sådan. Vad som anses problematiskt i en text är nödvändigtvis inte det i en annan – 

beroende på vilken diskurs texten väljer att uttrycka. Bergström och Boréus (2000:240) beskriver 

en diskursmetod som utgår från där problem uttrycks. Det är också där man ska ”leta” efter vad 

som betraktas som problematiskt, vilken/vilka orsaker de/den har och vilka/en lösning de/dem 
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kan ha. Med ”miljöproblem” avses här en vid definition där jag utgått från några ”erkända” mil-

jöproblem, exempelvis de i inledningen uppräknade miljömålen från naturvårdsverket. När det 

gäller analysen av styrdokumenten har i stället genomläsningen fokuserat på vilka sammanhang 

miljö och natur omnämnts. När det kommer till det sponsrade materialet visade sig att en fram-

komlig väg var att även där söka efter sammanhang där natur- och miljörelaterade uttryck.  

När väl representativa textdelar identifierats genomförs en kritisk diskursanalys enligt de former 

som Fairclough utarbetat, i vilken hans tre-dimensionella modell med några därtill ovan utvalda 

och beskrivna analysinstrument står som grund. De tre nivåerna: text, diskursiv praktik och social 

praktik analyseras var för sig och utgör därför även naturliga rubriker. 

För att översiktligt kunna föra olika texter/utsagor till olika tänkbara miljöetiska diskurser har 

Mikaels Stenmarks (2000) miljöetiker/miljöetiska diskurser fungerat som en bärande miljöetisk 

teoretisk bakgrund att spegla analystextmaterialet mot. Utifrån dessa har jag sökt sammanställa 

en matris genom att identifiera några viktiga karaktärer som speglar vart och en av dessa miljö-

etiker utifrån natursyn, människa-natur-relation, moraliskt signifikanta och människosyn (se 

nedan tabell 1, s.29). Dessa går naturligtvis i varandra men en viss särskiljning har försökt ådsta-

kommas. När det kommer till den biocentriska miljöetiken och framförallt den ekocentriska mil-

jöetiken, som svårligen låter sig fångas i en enhetlig mall, har jag ändå försökt presentera deras 

huvudkaraktärer för att nå en bredare bakgrundsbild i analyskapitlet att spegla texternas miljö-

etiska uttryck mot. I någon mån har jag gjort egna induktiva antaganden utifrån de övrigas nyck-

elkaraktärer där dessa inte klart går att utläsa i Stenmarks bok.
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3. MILJÖETIK I STYRDOKUMENT OCH LÄROMEDEL 

I detta kapitel behandlas Lgr 11, geografiämnets plan- och kursbeskrivningar, förlagsproducerade 

gymnasiegeografiläroböcker liksom ”geografinära” sponsrade läromedelstexter, med avseende på 

dess miljöetiska diskurs/er. Alltså i grova drag undersöks vilka språkliga mönster som texter ut-

trycker eller undlåter att uttrycka i frågor kring naturen eller miljön. De teoretiska och metodolo-

giska utgångspunkterna kommer vara CDA enligt Faircloughs tredimensionella modell med de 

ovan presenterade analysredskapen samt Stenmarks miljöetiska kategoriseringar/diskurser. För 

analysen har en matris, tabell 1 nedan utarbetats. Tabellen försöker fånga in några miljöetikers 

centrala karaktäristiska och kommer att fungera som en mall att spegla de olika texterna mot. 

Först kommer Lgr 11 och geografiämnets plan- och kursbeskrivning följt av läromedelsför-

lagsböckerna och avslutningsvis de sponsrade texterna att analyseras. Eftersom de olika analys-

nivåerna, text, diskursiv praktik och social praktik går in i varandra, förekommer det att samma 

delar av eller hela citat återkommer på flera ställen inom varje avsnitt. 

Ovan har vi också sett att värden ofta framträder i sammanhang när något anses problematiskt. 

Uppmärksamheten i texterna, framförallt i analysen av de olika läromedlen, kommer således att 

dels fokusera på miljöproblem, orsak till det och dess lösning, medans i de andra analysenheterna 

förläggs vikten på i de sammanhang där miljö och natur behandlas. Analyserna nedan gör inget 

anspråk på täcka alla de ställen där miljöetiska uttryck eller diskursiva miljöetiska relationer fö-

rekommer, utan försöker spegla en representativitet. 

Tabell 1. Idealtyper av miljöetiker/miljöetikdiskurser. Ombearbetat utifrån Stenmark (2000) och Larsson (2011) 

 
Miljöetisk diskurs 

Traditionell/intragenerati-
onell  antropocentrism  

Intergenerationell 
antropocentrism/den 
hållbara utvecklingens etik  

Biocentrism  Ekocentrism  

 
Natursyn 

 
Obegränsade naturresuser att 
nyttja. Naturen tar hand om 
vårt avfall. Skilda naturliga 
entiteter beskrivs. 

 
Begränsade naturresurser att 
nyttja-hushållning. 
Samband och helhetssyn 
mellan naturliga objekt. 

 
Begränsade naturresurser. 
Samband och helhetssyn 
mellan naturliga objekt. 

 
Begränsade naturresurser. 
Samband och helhetssyn mellan 
naturliga objekt 

 
Relation mellan människa och 
natur  

 
Naturen bör kontrolleras och 
domineras. 
 

 
Ömsesidig påverkan och 
beroende. Naturen bör vårdas 
för människans skull.  

 
Anpassning och hänsyn till 
annat liv. 

 
Anpassning till naturen för 
ekosystemens livskraft och 
utveckling  

 
Moraliskt signifikanta  

 
Fokus på behovet hos nu 
levande människor. 

 
Fokus på behovet hos nu 
levande och framtida 
människor. 

 
Fokus på levande 
varelser/individer. 

 
Fokus på ekologiska system och 
arter 
 
  

 
Människosyn 

 
Människan åtskild från 
naturen. 

 
Människan har en unik 
särställning och är en 
integrerad del av naturen. 

 
Människan är en integrerad 
del av naturen och ett hot mot 
dess individer. 

 
Människan integrerad del av 
naturen. Människan hot mot 
ekosystem och arter. 
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3.1 Lgr 11 och ämnesplans- och kursbeskrivning för geografi 

3.1.1 Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken utgörs i denna uppsats av textproduktionsförhållandena och då främst 

hur texter skapas. Alltså vilka bakomliggande relationer och tillvägagångssätt som exempelvis 

ligger till grund för texters tillblivelse. 

Ett sätt att finna dessa produktionsförhållanden är att söka efter texters intertextualitet, vilket 

kortfattat innebär att söka efter vilka andra texter och tillhörande tillblivelseförhållanden som de 

olika undersökningstexterna bygger på eller är en del av. 

Läroplaner är vad man kan kalla auktoritativa texter. De har som ovan påtalats ett politisk-ideo-

logiskt ursprung genom Riksdagen fattade och av regering genomförda beslut, med ett normativt 

syfte. Englund enligt Östman (1995:98) menar just att läroplanen kan betraktas som det resultat 

som utmynnat i maktrelationen, eller kampen, mellan olika sociala gruppers intressen och vars 

fokus är att vara det sammanhållade kittet medborgarna emellan. Vidare har läroplaner en uppen-

bar eller manifest intertextuell koppling i det att de är underställd den av Riksdagen fastställda 

Skollagen. Den direkta hänvisningen i läroplanens andra mening till Skollagen gör detta tydligt: 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast [...]”. Skolverket, 

2011:5) Läroplaner fastställs och produceras sålunda på en kollektiv nivå.  

Orlenius (2001) menar att läroplanerna är ett styrmedel som speglar det omgivande samhällets 

aktuella värderingar, alltså inte främst på de nyaste pedagogiska forskningsresultaten eller de 

politiska idéerna och poängterar vidare näringslivets inflytande som en betydande faktor i läro-

planers tillkomst. Han menar också att eftersom dessa dokument rör hela befolkningen blir dess 

textformuleringar utformande i en enighetssträvan.     

En annan viktig del i dess tillkomst är, kanske främst gällande ämnesbeskrivningarna, att den kan 

komma att påverkas av ämnesakademisk tradition. Precis som med andra ämnes- och kursplaner 

genomgick även geografiämnet i samband med Lgr 11:s tillkomst en ”remissrunda” hos forskare 

inom varje ämne, där de fört fram sina synpunkter och författat ämnets karaktärer och innehåll 

innan dessa senare fogats till de reviderade kursplanerna. Denna process visar också på att det 
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existerar ett spänningsfält mellan politik och dessa geografiämnesexperter. Detta kan till exempel 

skönjas i Anders Fridfeldt och Lena Molins formuleringar där de beskriver geografiämnets revi-

deringsarbete med utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling: 

Initialt stötte det på vissa problem med att gruppen önskade skriva fram geografiämnet som en arena 

för att problematisera och behandla frågor om hållbar utveckling. Representanter från Skolverket var 

emot att geografiämnet i det centrala innehållet skrev fram begreppet hållbar utveckling och under lång 

tid fick det inte ges en signifikant plats i planerna. (Fridfeldt & Molin, 2010:109-123) 

Angelägenheten av att betona vikten av hållbar utveckling i den nya ämnes- och kursplanen är 

såtillvida ett resultat, menar Fridfelt och Molin, utav den påverkan som kommer från den akade-

miska specifika ämnesdiskursen.  

Tidigare har också det faktum att skolans styrdokument bör avspegla de centrala nationella och 

internationella miljödokument som Sverige anslutit sig till tagits upp. Begreppet hållbar utveck-

ling har som vi sett en stark koppling till dessa dokument och återfinns på flertalet ställen, till 

exempel under rubriken Skolans uppdrag i Lgr 11:s första kapitel: 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 

hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

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

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Skolverket, 2011:7; författarens kursivering) 

I ämnes- och kursplanerna för geografi lyfts begreppet fram som ett eget perspektiv: 

Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet 

samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet 

hållbar utveckling. (Skolverket, 2013a:1) 

Att hållbar utveckling kanske är det mest framträdande temat i geografiämnet görs tydligt i äm-

nets syftesformulering, andra stycket:   

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om jordens varierande livs-

miljöer, deras utveckling, föränderlighet, resurser och sårbarhet, samt om möjligheter och problem 

med att möjliggöra hållbar utveckling. I samband med frågor om hållbar utveckling ska eleverna ges 

möjlighet att analysera till exempel konsekvenser av en klimatförändrad värld, tillgång till vattenresur-

ser och odlingsbar mark, naturgivna risker och hot, naturresursanvändning och resurskonflikter samt 
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social rättvisa och solidaritet utifrån olika perspektiv som kön, sexualitet, klass och etnicitet. (Skolver-

ket, 2013a:1) 

geografiämnet har vidare två huvudsakliga kursplaner, kurs 1 och kurs 2. I kursplanen för kurs 1 

tas det etiska förhållandet till hållbar utveckling upp som centralt innehåll; ”Etiska frågor kopp-

lade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och 

hållbar utveckling”. (Skolverket, 2013a:3) I kurs 2:s centrala innehåll fördjupas frågorna kring 

hållbar utveckling, liksom etiska frågor kring miljö. Exempelvis:  

Lokalsamhället i ett globalt perspektiv. Näringsliv och företag som miljöaktörer i en global ekonomi 

och den globala ekonomins påverkan på lokalsamhället. Olika aktörers miljöpolicy, etik och produk-

tion i relation till uppförandekoder och miljömärkning. (Skolverket, 2013a:6) 

I följande citat, även det hämtat från geografiämnets kurs 2:s centrala innehållsbeskrivning, torde 

förstås som en intertextuell syftning till de ovan beskrivna miljödokumenten:  

Gränsöverskridande miljöproblem, till exempel luftföroreningar, klimatförändring och vattenfrågor i 

relation till gränsöverskridande planering och alternativa lösningar. Monitoring, planering och utveck-

ling. Globala och nationella styrdokument samt lokala miljöpolicyer. (Skolverket, 2013a:6) 

Läroplanernas utformning påverkas alltså av enskilda ”expertutlåtanden” och olika politiska 

maktintressen. Läroplanen och geografiämnets karaktär uppvisar olika intertextuella kopplingar i 

allmänhet och till vissa så kallade miljödokument i synnerhet. Framförallt blir kopplingar till be-

greppet hållbar utveckling tydliga. 

3.1.2 Textanalys 

På denna nivå fokuseras styrdokumentens språkliga uppbyggnad utifrån de analysverktyg som 

presenterats. Till hjälp har vi också Stenmarks (2000) miljöetiska diskurser att spegla texterna i.  

3.1.2.1 Lgr 11 

I första och andra stycket i Lgr 11 under huvudrubriken skolans värdegrund och uppgifter slås det 

direkt an en antropocentrisk ton: 

[...] Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö. […] Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
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alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är 

de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.  (Skolverket, 2011:11) 

Genom att granska transiviteten, hur objekt och subjekt framställs i händelser eller processer i 

citatet närmast ovan ser vi till exempel att människan, eller omskrivningen ”var och en”, uttrycks 

i subjektsposition och ”vår gemensamma miljö” i objektsposition. Transiviteten visar sålunda att 

människan och hennes livsvärld utgör en tydlig utgångspunkt. Samtliga efterkommande uppräk-

ningar kring de värden utbildningen ”ska gestalta och förmedla” är också omskrivningar, nomi-

naliseringar, som inrymmer en tydlig antropocentrisk grundhållning. Hade en icke-antropocent-

risk syn varit närvarande skulle naturen genom dess individer eller ekosystem ha satts i centrum, 

varit subjektet istället (jfr. tabell 1, s. 29). 

Om vi återigen belyser det citat i vilket läroplanens miljöperspektiv behandlas:  

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 

hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

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

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Skolverket, 2011:7; författarens kursivering) 

I den för övrigt antropocentriska grundhållningen, kan en svag biocentrisk tanke hittas i det tran-

sitiva verbet ”anpassas”. Det vill säga att vi människor kan anpassa oss till miljön. Dock syftar 

denna möjliga anpassning till målet, objektet, om hållbar utveckling, som är en tydlig koppling 

till den miljöetik som Stenmark benämner den intergenerationella antropocentrismen (jfr. tabell 

1, s.29). Den skadliga miljöpåverkan som omnämns anger samtidigt även en modal ton av 

vårdande karaktär, vilket också kännetecknar en intergenerationell miljöetik. Att människan har 

en del i miljöproblems tillkomst och att människans intressen är i centrum är framträdande men 

maskeras även här bakom nominaliseringsprocesser där agenten, i och med subjektet inte skrivs 

ut och skapar ett intransivt verb, inte är synlig. Ibland, i till exempel denna ämnesbeskrivnings-

passage, döljs detta under den ofta förekommande benämningen intressekonflikter:  

[...] Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verk-

samhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur per-

spektivet hållbar utveckling. (Skolverket, 2013a:1) 

Intressekonflikterna bör kunna ses som en benämning i vilken flera olika sociala processer på 

olika nivåer inryms. Här blir subjektet, människan, fråntagen ansvar i och med det förflyttas till 
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en övergripande flerdimensionell abstrakt nivå. Med andra ord bör detta sammanhang, förstås 

utifrån att endast människan kan ha intressekonflikter. Vi ser också att man använder ordet på-

verkar som indikerar en förståelse av samband mellan människa och miljö, vilket ligger närmast 

en intergenerationell natursyn. Även om både biocentrismen och ekoncentrismen omfattar en 

sådan (jfr. tabell 1, s. 29). 

I nästa citat som vi känner sedan tidigare: ”kan observera och analysera människans samspel med 

sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling...” (Skolverket, 2011:10), sätter delvis fokus 

på relationen som ett samspel mellan människa och natur. Dock står det klart att samspelet i 

denna relation syftar på människan som moralisk signifikant part (jfr. tabell 1, s.29).  

Med samma stringens genomsyras Lgr 11 av denna antropocentriska uppfattning med en tydlig 

hållning mot den intergenerationella etiken. Under rubriken ”Grundläggande värden” i Lgr 11:s 

första kapitel avslutas till exempel första stycket med formuleringen ”Var och en som verkar 

inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemen-

samma miljö.”(Skolverket, 2011:5) Under andra kapitlets rubrik ”Normer och värden” beskrivs 

också två mål, att eleverna ”respekterar andra människors egenvärde och integritet, [...] och visar 

respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (Skolverket, 

2011:11). Här står det sålunda explicit att människan innehar ett egenvärde, och implicit att 

naturen eller miljön därmed har ett instrumentellt värde – att naturen har ett värde om den kan ge 

människan något. Orden ”främja aktning” står här i en passiv sats och är transitiv genom att 

miljön blir objektet. Här återfinns även den vårdande modala tonen i framförallt ordet ”omsorg”. 

Denna vårdande ton kan även återses genom ordet ”sårbarhet”, som ibland används och syftar till 

en medkänsla om något. Något som är sårbart måste man vara så att säga vara ”rädd om”. Detta 

kännetecknar som påpekats den intergenerationella antropocentrismen. 

3.1.2.2 Ämnesplan- och kursbeskrivningarna 

Under centralt innehåll i geografiämnets beskrivning står att läsa: ”Etiska frågor kopplade till 

konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar 

utveckling.” (Skolverket, 2013a:3) Jorden beskrivs här som en resurs, och det viktiga ur ett etiskt 

perspektiv är rättvisefrågor. Det vill säga fördelning mellan människor. En icke-antropocentriskt 

alternativ skulle kunna formuleras; ”Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens livs-

miljöer/varelser, alternativa och möjliga vägar för att säkerställa dess/deras utveckling ”.  
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 I geografiämnet betonas vikten av samspelen eller sambanden. Exempelvis i dess syftesformule-

ring: ”Denna systemsyn är nödvändig för att kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och 

processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och 

natur.” (Skolverket, 2013a:1) Ett betonande av samspel som vi ovan sett i både Lgr 11 och geo-

grafiämnet mellan natur och människa är en karaktär tillsammans med en fokus på människan vi 

finner närmast hos den intergenrationella antropocentrismen (jfr. tabell 1, s. 29). 

I följande utdrag från geografiämnets syftesformulering angående hållbar utveckling utrycks 

det antropocentriska draget, intransivt och nominalt, exempelvis genom orden ”odlingsbar mark”, 

”naturresursanvändning ”och ”social rättvisa”. 

[...] I samband med frågor om hållbar utveckling ska eleverna ges möjlighet att analysera till exempel 

konsekvenser av en klimatförändrad värld, tillgång till vattenresurser och odlingsbar mark, naturgivna 

risker och hot, naturresursanvändning och resurskonflikter samt social rättvisa och solidaritet utifrån 

olika perspektiv som kön, sexualitet, klass och etnicitet. (Skolverket, 2013a:1) 

De antropocentriska dragen tycks vara genomgående, men det utmärkande för den intergenera-

tionella miljöetiken var ju fokusen på det tidsmässigt utvidgade ansvaret mellan generationer. De 

ställen där sådana tankespår hittats är få. Dock tar ämnesplanen i geogafi A under centralt inne-

håll upp tidsaspekten och därtill människans behov: ”Människans behov av naturresurser över 

tid.” (Skolverket, 2013a:1) 

En eventuell kvarvarande rest av traditionell miljöetik kanske kan skönjas i denna passus i geo-

grafiämnets kurs 2:s beskrivning av centralt innehåll: ”[...] Miljökonsekvensbeskrivning, regio-

nalpolitik, fysisk planering och andra planeringsformer och metoder som samhället kan använda 

för att påverka och styra rumslig utveckling”. (Skolverket, 2013a:6) Modaliteten i denna mening 

ligger att människan, genom en nominalisering via ordvalet ”samhället”, som på olika sätt kan 

kontrollera och styra naturen. Vilket lutar åt ett betraktelse sätt som närmar sig en traditionell 

antropocentrisk ”dominans-syn” på relationen natur-människa (jfr. tabell 1, s 29). 

Också intressant att notera i följande ämnesbeskrivning för centralt innehåll i kurs 2 är en antro-

pocentrisk, med en glidning mot en traditionell syn (jfr. tabell 1, s. 29) där naturen och männi-

skan i det närmaste har ett dualistiskt förhållande:   
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Samhällets sårbarhet och resiliens. Platsers och regioners sårbarhet inför naturgivna risker och hot. Risker och 

hot förknippade med det moderna samhällets specialisering inom teknik-, energi- och varuförsörjning samt hur 

sådana risker och hot kan förebyggas och bemötas. (Skolverket, 2013a:6) 

Här uppmärksammars ”samhällets sårbarhet och resiliens” och naturen beskrivs som en ”risk” 

och ”hot” mot samhället. Dock preciseras dessa hot och risker som ur mellanmänskligt ursprung, 

även om ordet ”förknippas” uttrycker en svag modalitet - osäkerhet. Samhället fungerar här även 

som en nominalisering av människan. Begreppet resiliens avser här i det närmaste en social resi-

liens, och förekommer ofta i samband med hållbar utveckling. En icke-centrerad ansats hade här 

varit fokus på en ekologisk resiliens, där detta enkelt uttryckt ligger i hur snabbt ett ekosystem 

kan återställas till sitt ursprung innan det blivit utsatt för störning. 

3.1.3 Social praktik 

På den övergripande analysnivån, den sociala praktiken, riktas intresset enligt Faircloughs termi-

nologi på domänen, vilken i vårt fall utgörs av skolan. Här kastas ljuset på hur den sociala prakti-

ken, den diskursiva praktiken och de textuella diskursiva relationerna ömsesidigt påverkar och är 

del av varandra.  Det är även på denna nivå som de diskursiva maktrelationerna görs synliga – 

sker det någon rörelse i diskursordningen utifrån den diskursiva praktiken? 

De interdiskursiva strukturerna, genom de mellantextuella sambanden, som i detta arbete utgörs 

av miljöetikdiskurser är tydliga. Den rådande miljöetikdiskursen i ovan undersökta styrdokument 

är den antropocentrisk intergenerationella. Detta åskådliggörs i sin nära och frekventa relation till 

begreppet hållbar utveckling. Dock utelämnas explicit den mest utmärkande karaktären hos den 

intergenerationella etiken, den att vi har ett moraliskt tidsmässigt utökat ansvar mot kommande 

generationer. Kopplingen till miljödokumenten som företräder en intergenerationell antropocent-

risk etik gör ändå sambandet väl synlig. Styrdokumenten har en övergripande karaktär i vilken 

denna innehållsliga tidsaspekt därigenom görs mindre framträdande. Ämnesplanen kan också 

tillskrivas än starkare koppling till denna rådande miljöetiska diskurs än läroplanen. Eventuellt 

kan man också skönja någon traditionell antropocentriskt tillika något icke-antropocentrisk drag.  

Den antropocentriska intergenrationella miljöetikdiskursen är alltså den dominerande i de under-

sökta styrdokumenten, läroplan respektive ämnes- och kursplan. Homogeniteten i undersök-
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ningsmaterialet tyder vidare, enligt Fairclough, på att denna miljöetikdiskurs reproducerar denna 

syn liksom anger denna som norm.  

3.2 Förlagsproducerade geografiläroböcker 

Det som i det följande kommer granskas närmare är särskilt texter i kapitel nio i Geografi 1 för 

gymnasiet (Holmén m.fl., 1994) från Natur och Kultur. Särskilt kapitel tre, fyra och åtta i Geo-

grafi 1 och 2 (Östman, 2010) från Liber. Samt särskilt kapitel ett i GEO – Geografi för gymnasiet 

(Andersson m.fl., 2008) från Gleerups förlag och som trycktes 2012.  

3.2.1 Diskursiv praktik 

Englund (1999) menar som vi sett ovan att läroböcker dels påverkas av läroplanen på ett allmänt 

plan och dels att tidigare läroböcker även påverkar de kommande. Englund refererar också till 

Selander som menar att: 

De [läroböckerna] speglar ett samhälles kodifierade kunskaper och värderingar, och är uttryck för ett 

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

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

säga de är själva ett exempel på vad som räknas som kunskap i skolans värld. (338) 

Lärobokstexten kan alltså inte bara ses som en källa till kunskap, utan också en norm för kun-

skap. Om det är på det viset, är lärobokens immanenta (jfr. Östmans följemeningar ovan) peda-

gogik en mycket starkt påverkande kraft.  

Vi har tidigare i arbetet genom Molin ovan i både inledningskapitlet och analysen ovan kunnat 

konstatera att geografilärare förlitar sig på att geografiläroböckernas innehåll motsvarar läropla-

ners, och att valet av läroböcker grundas på deras egen utbildning. Samt hur detta får konsekven-

sen att lärarna frånsäger sig det tolkningsutrymme som bland annat ges i möjligheten att välja 

mellan olika läromedel. Hon beskriver också att ett ensidigt användande av läroböcker gör det 

svårt att få med geografiämnets innehåll och att den i läroplanen betonade forskningsanknyt-

ningen därigenom svårligen kan nås. Om detta förhållande stämmer styr förlaget i relativ stor 

utsträckning över vad som anges som är ett geografiskt innehåll och därmed vilka värden som 

representeras. Läroböckerna kan också ges en viss auktoritet (se även Englund enligt Johnsson 

Harrie, 2009:18), genom sin intertextuella läroplanskoppling. Ofta påtalar läroböckernas förfat-



- 38 - 

tare själva att de följer läroplanen. Rimligtvis bör även geografiläroböcker bygga på dess tillhö-

rande ämnes- och kursplaner. 

Vi har ovan kring begreppet hållbar utveckling sett hur ämnes- och kursplanerna i geografi inte 

bara har ett politiskt-ideologiskt ursprung, utan även påverkats från ämnesakademiskt håll. Denna 

intertextuella koppling kan i viss mån avläsas i ordvalen hos de undersökta läroböckernas kapitel 

och rubriksättning. I läroboken från 1994 (Holmén m.fl.) saknas helt begreppet hållbar utveckling 

medans det hos de två nyare och mer Lgr 11-anpassade innehar en central roll genom ett helt eget 

kapitel hos Östman (2010) och som det första man som läsare möter i Andersson m. fl. (2012).  

Enligt Faircloghs syn på en diskurs egenskaper som relationell och dialektisk. Kan ett vändande 

av resonemanget kring relationen lärare och läroböcker, resultera i att de förväntningar lärare har 

på läroböcker som följare av läroplan liksom ämnes- och kursplaner, också kan påverka dess 

författare att också utforma läroböcker till att vara styrdokumenten trogna. Dessutom har även 

läroboksförfattare ofta en ämneslärarbakgrund och eller en ämnesakademisk anknytning.
4
 Vilket 

tydligt redogörs i undersökta förlagsböckers omslags, baksidor samt inlagor Dock framhåller 

Selander att läroboken kan ses som läroplanen konkretiserad: 

The textbook is also the de facto curriculum as text. Whilst the prescribed, official curriculum develops 

a discourse on how one ought to talk bout knowledge in school, the textbook is the place where real 

(school) knowledge is presented. The textbook is not about ’how one should talk about the suject x’ 

but the instance where ’one do talk about the subject x’. (Selander citerad i Johnsson Harrie, 2009:16) 

Läroböcker är, som påpekats, inte sedan 1991 förhandsgranskad av staten (Johnsson Harrie, 

2009:10). Den lärobokspåverkan som tidigare skett genom den statliga förhandsgranskningen har 

idag bytts till en producent- och konsumentfråga. Ehuru kvarstår ändå en möjlighet för staten till 

efterhandsgranskning av läromedel. Denna möjlighet har dock endast begagnats en gång på 18 år. 

Tanken i den nuvarande decentraliserade och målstyrda skolan är att den professionella läraren 

väljer de läromedel de menar bäst svarar mot deras uppdrag att realisera läroplanens mål (Anna, 

Harrie, 2009:223). Läroböckernas innehåll får också en viktig betydelse då den är en av de ”kon-

taktytor” som når eleven i och med undervisning (Anna, Harrie, 2009:18; Englund, 1999:330). 

                                                           
4
 I Pedagogiska Magasinet, (2014) intervjuas läroboksförfattare just om förhållandet mellan läromedel och 

läroboksförfattare.  
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3.2.2 Textanalys utifrån temana skog och miljö 

3.2.2.1 Natur och Kultur 

Holmén m.fl. (1994) ägnar ett helt kapitel åt miljöproblem som även namngett kapitlet. Här görs 

det emellertid klart att det finns begränsade naturtillgångar: ”...människor, som har förlorat sina 

hem på grund av att landet inte har tillräcklig odlingsmark eller andra resurser /.../ naturresurserna 

[är] för begränsade” (324). I kapitlet anges vidare skövling som det enda och kortsiktiga alterna-

tivet för människors överlevnad. Genomgående i dessa avsnitt framträder en bild av människan 

som subjekt alternativt hela mänskligheten, och som hotad av miljöproblem. Människan är den 

enda part som drabbas vilket indikerar en antropocentrisk etik. I nästa citat skymtar lärobokens 

syn på relationen mellan människa och miljö fram: 

I Geografi berör vi sammanhangen mellan olika miljöproblem, och sambanden mellan människans ut-

nyttjande av naturresurser och de följder detta får för miljön. Vi kommer bara att behandla miljöfrågor 

som är knutna till normala, varaktiga mänskliga aktiviteter, och inte tillfälliga miljömässiga olycks-

händelser. (Holmén, 1994:309, författarnas kursivering) 

Här beskrivs naturen som en plats av resurser, dock används inte ordet nyttjas utan här blir natu-

rens tillgångar i stället ”utnyttjade” av människan. Detta ord som återkommer talrikt i denna läro-

bok, liksom i de övriga läroböckernas granskade texter, och markerar en modalitet i det att ordet 

”utnyttjande” uttrycker en underliggande ton av att människan inte behandlar miljön på ett önsk-

värt sätt. Det poängteras också att sambanden av människans aktiviteter får konsekvenser för 

miljön, inte i första hand människan. Miljöproblemen får här en karaktär av intergenerationell 

antropocentrism genom att sambanden i naturen betonas. Användandet av ordet ”utnyttjande” 

tycks enligt min mening markera mot en traditionell antropocentrism i dess syn som naturen som 

mycket tålig, och att naturen ses som en resurs. Dock kan en svag dragning mot ekocentriskt 

miljöetik i beskrivningen av miljön som moraliskt drabbas part (jfr. tabell 1, s.29).  I en annan 

passage kommer betoningen på sambanden mellan människa och natur i direkt dager: ”Det som 

förr var en relativt sällsynt naturkatastrof, håller på att bli ett ofta förekommande miljöproblem i 

växelverkan mellan människa och naturen” (Holmén, 1994:320). 
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I nästa citat finns en explicit koppling, eller enligt Faircloughs terminologi manifest intertextuel-

lalitet, i referenserna till de internationella miljödokument som ligger till grund för skolans styr-

dokument:  

Vi vet att de globala miljöproblemen hänger samman med samhällig utveckling, vilket konstaterades 

både i Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid (1987) och vid FN:s miljökonfe-

rens i Rio de Janeiro (1992). Där hävdas att miljöproblemen inte kan lösas utan en stabil ekonomisk 

utveckling, det vill säga en utveckling, som tar hänsyn till att resurser ska bevaras och vara tillgängliga 

även för kommande generationer. (Holmén, 1994:310) 

Citatet uppvisar även ett utmärkande antropocentriskt intergenerationellt miljöetiskt drag i 

och med det utökade ansvaret mellan generationer (jfr. tabell 1, s.29). Noterbart är att beto-

ningen av vikten av den ekonomiska utvecklingen beskrivs som utgångspunkt för miljöpro-

blems lösning. Enligt min mening är det vanligt att referenter av dessa dokument att istället 

betonar en samtidig utveckling av sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter 

som lösningsberoende. 

Holmén m.fl. (1994) tar vidare upp ett flertal miljöproblem förutom regnskogens olika pro-

blem; problemet med jorderosion, ökenspridning, ekologiska flyktingar, klimatföränd-

ringar, miljökonflikter och problemet med sur nederbörd. En intergenerationell antropo-

centrisk miljöetik menar att miljön ska bevaras för den moraliskt signifikanta – människan. 

Det är tydligt att denna lärobok konsekvent i sin framställning just försätter människan i 

fokus. Naturen eller miljön ska bevaras för vår skull och naturen har resurser som vi bör ta 

hand om för vår skull. Bara för ta några exempel; så anges skövlingen av regnskogen, ge-

nom ”nationella och internationella krafter”, som hot mot artrikedomen med potentiella 

nyttoväxters försvinnande som resultat (Holmén m.fl., 1994:310-312). Och ännu mer up-

penbart: ”Skogsskövling och överuttag kommer att leda till att många människor mister sitt 

levebröd”.  (Holmén m.fl., 1994:312-314)  

På några ställen omtalas en så kallad extrativ användning av skogen, exempelvis utvin-

nande av gummi från gummiträdets saft (Holmén m.fl., 1994:313- 314). I Holmén definie-

ras denna metod såsom att ”… ta ut resurser utan att förstöra underlaget för resurserna” 

(Holmén m.fl., 1994:313). Detta resurs-perspektiv kan även dem föras till den intergenera-
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tionella miljöetiken, möjligen med en icke antropocentrisk dragning då människan ska an-

passa sig till naturens tålighet (jfr. tabell 1, s.29). 

Denna fokus på människan i centrum, på ömsesidig påverkan eller samspel, vårdande av 

naturliga resurser fortsätter i avsnittet om den svenska skogen. På ett ställe görs även tids-

aspekten och ansvaret till kommande generationer – det mest karaktäristiska draget hos den 

intergenerationella antropocentrismen – sig gällande: 

Om vi ska använda oss av skogens resurser på ett klokt sätt, måste vi se till att inte ta ut mer än vad 

tillväxten tillåter, dvs den mängd virke som nybildas i skogen. Från vårt [Sveriges] eget skogbruk kän-

ner vi till hur avverkningsplatsen planteras med nya trädplantor, så att också nästa generation får till-

gång till skog. (Holmén m.fl., 1994:147) 

Här kan också den uppmärksamme se den icke-antropocentriska – anpassningstanken hittas. 

Denna gång riktas den mot skogen som helhet. 

Denna läroboks antropocentriska hållning kan dock i stort sammanfattas i dess definition av 

ordet resurs (Holmén m.fl., 1994:115): ”En resurs är en förekomst, eller ett fenomen på 

jorden, som kan vara till nytta för oss.” (jfr. tabell 1, s.29). Hänsyn till individer och arter 

och miljösystem ges endast i den utsträckning de kan sägas utgöra en resurs för människan. 

De tillskrivs sålunda endast ett värde utifrån människors behov av dem. Därför återfinns i 

denna lärobok sålunda få tecken på närvaro av biocentriska eller ekocentriska miljöetiska 

tendenser (jfr. tabell 1, s.29).  

Läroboken tycks vid den snabb blick ge uttryck för en traditionell antopocentrism då den 

stringent och starkt försätter människans behov i nutid i fokus. Men vid en närmare gransk-

ning görs det ändå tydligt att denna myckna skildring kring människa och natur tvärtom 

istället ger ett polemiskt intryck mot denna miljöetik.  

3.2.2.2 Liber  

I Peter Östmans bok rubriceras det tredje kapitlet med ”En jord – många livsmiljöer”. Med livs-

miljöer avses dock här endast en miljö i vilken människan befinner sig i ”[...] Alla platser där 

människor lever bildar någon typ av mänsklig livsmiljö.” (2010:37) Kategorisk modalitet görs 

som beskrivits särskilt synligt i bruket av modala hjälpverb. I det nyss citade utgörs det av det 
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temporala hjälpverbet ”har”, och fastslår en antropocentrisk utgångspunkt – andra livsformer 

utesluts. Denna antropocentriska utgångspunkt har flera intertextuella kopplingar. Till exempel 

läroplanens demokratiska grund men kan också sägas ha en interdiskursiv koppling till interna-

tionella dokument. Då kanske tydligast till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och ytterst 

till den idéhistoriska bakgrund som lyfter fram just människors lika värde. Detta framträder också 

i den efterföljande textutvikning om de knappa förhållanden som råder i Uzbekistan som avslutas 

med ett citat från en invånare: ´Visst är det väl så att det ingår i mina mänskliga rättigheter att inte 

behöva frysa ihjäl´(Östman, 2010:38). Källan till texten anges just vara FN. 

De två antropocentriska miljöetiska synsätten särskiljer med olika emfas människan och naturen 

åt. Denna (Östman, 2010:39) lärobok uttrycker klart att människan tillhör naturen: ”Biosfären  

(efter grekiska bios = liv) består av växter, djur och platser där liv kan förekomma. Som biologisk 

varelse hör även människan hit.” Att människan ändå kvarstår som en entitet med viss särställ-

ning syns även i dialektiken i uppräknandet (jfr. tabell 1, s.29). Följande citat slår också fast 

människors beroende av naturen som resurs: 

Denna förmåga [fotosyntesen] hos de gröna växterna ger mat åt alla andra organismer och utan denna 

produktion skulle verken djur eller människor kunna leva.  /.../  Naturen är naturligtvis grunden för 

våra livsvillkor och för vårt välbefinnande. Den ger oss råvaror för att framställa mat, kläder, papper, 

metaller och annat men den renar också luft och vatten från skadliga ämnen och bryter ned avfall. Den 

ger oss också tillfällen till friluftsliv och avkopplig. (Östman, 2010:40) 

Denna människa-natur relation, att människans utnyttjande måste ske hållbart, märks i ord med 

hushållningsanknytning. I följande citat genom ordet sparsamt: ”att gynna t ex produktion som är 

sparsam med naturresurser och inte skadar miljön” (Östman, 2010:60).   

Precis som i läroboken från Natur och kultur (Holmén, 1994) Används ordet utnyttjade flitigt, 

vilket vi ovan sett indikerar att människan inte ta tillräcklig hänsyn till naturens ändliga resurser. 

Människan beskrivs vidare i samma intergenerationella antropocentriska anda som den moraliskt 

signifikanta. Ansvaret riktas främst mot andra människor men liksom till djurens välmående (jfr. 

Östman, 1994:43). Människan anges till exempel explicit som miljöproblemens ursprung och 

döljs inte i nominalt i termer av resurskonflikt och resursbrist, som det tenderade att göra lärobo-

ken från Liber (Holmén, 1994). Ett miljöproblem ska avhjälpas för att människor drabbas, inte 

för att andra varelser eller biologiska system i sig är värdefulla. Nyckelkaraktären för den mel-
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langenerationella ansvaret uttrycks på några ställen, till exempel angående miljöproblem: ”Även 

om en del av dessa problem även fanns förr, så berör de då många fler idag. Allt detta är viktiga 

framtidsproblem, som kräver att alla ta ansvar och arbetar för hållbar utveckling”. (Östman, 

2010:49, författarens kursivering) Eller ännu tydligare ”Det är inte hållbar utveckling, eftersom 

det minskar möjligheten för framtida generationer att få samma tillgång till sötvatten för odling 

och för att föda upp djur” (Östman, 2010:56). 

En eventuell antydan till ekocentrisk, och däri liggande biocentrisk, tendens kan spåras i det för-

hållandevis stora utrymme och uppmärksamhet ekosystems betydelse och funktion får i lärobo-

ken, och meningen; ”För hållbar utveckling får folkmängden inte vara större än vad ekosystemen 

tål” (Östman, 2010:55), indikerar att människans reproduktion implicit måste kontrolleras annars 

utgör det ett hot mot ekosystemens bärkraft (se även Östman, 2010:60; jfr. tabell 1, s. 29).  

På ett ställe anges det angelägna att tillskriva ekosystemen ett ekonomiskt värde: ”Ett sätt att ge 

ekosystemtjänsterna ett värde. Enligt en FN-rapport beräknas till exempel värdet av en hektar 

(samma yta som två fotbollsplaner) korallrev vara värt motsvarande 8 miljoner kronor per år.” 

(Östman, 2010:60). Här beskrivs ”ett sätt”, vilket sålunda medger att det finns andra miljöetiska 

alternativ än det människocentrerade-ekonomiska. Dock ges inga andra alternativ. Vid ytterligare 

ett tillfälle i ett underkapitel tas etiska frågor kring naturen upp. I det diskuteras vilka värden som 

finns kring bevarande respektive fredning av naturresurser, som kan vara giltiga i fråga om håll-

bar utveckling och ”utnyttjande” av resurser. Här hänvisas läsaren/eleven till vad som står i läro-

boken, och därigenom till bokens beskrivningar (Östman, 2010:58). 

Den svenska skogen beskrivs i Östman (2010:217) som en historiskt liksom nutida viktig resurs 

för Sverige; ”Skogsprodukter utgör idag en mycket viktig grupp av exportvaror som står för ca en 

femtedel av hela den svenska exporten. Exporten av bl a massa och färdigt papper ger vårt land 

stora inkomster” (Östman, 2010:217). Samt omtalas det lagstadgade hänsyn denna resurs har: ”I 

skogsvårdslagen finns numera en paragraf som säger att man vid skogsbruk måste ta miljöhän-

syn. Dit hör att ta hänsyn till växter, djur och landskapets karaktär” (Östman, 2010:217). Miljö-

problemen beskrivs som sprungna av olika aktiviteter vilka efterlämnar sig svavel och kväve som 

genom regnet drabbar skogen. Den svenska skogen beskrivs vidare såsom artfattigt, då det ur ett 

geologiskt perspektiv tillhör en region som är ungt ur ett art-etableringsperspektiv (Östman, 

2010:217-219). Läroboken fortsätter med en antropocentrisk ton, där skogen ges ett ekonomiskt 
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värde, och berättar om skogens andra varelser rent tekniskt/lagstiftningsmässigt ändå med kraft-

full modalitet – ”måste” – ges viss hänsyn i skogbruket. I direkt anslutning görs också en hänvis-

ning till FN-mötet från 1992 i Rio de Janeiro. Denna lärobok följer således den antropocentriska 

intergenerationella miljöetiken på många punkter (jfr. tabell 1, s. 29) Vikten av skogen som eko-

nomiskt värde åtföljs av skogen, objektet, som skyddsvärd enhet för människan, och referenser 

till miljödokument finns med. Här kan även uppmärksammas att hänsyn ska tas till både skogens 

individer och skogen som helhet, vilket indikerar en sambandssyn.  

Tillskillnad från läroboken (Holmén, 1994) där fokus ligger på den ekonomiska delen beskrivs en 

hållbar utveckling hos Östman som lika delar innehållande en social, miljömässig och ekonomisk 

dimension ( Östman, 2010:51). Exempelvis att ekonomiska värden måste bland annat ta hänsyn 

till ”livsvillkoren för framtidens människor.” 

3.2.2.3 Gleerups 

Utryck för en intergenerationell antropocentrisk miljöetik möter man direkt i läroboken från Gle-

erups (Andersson, m. fl., 2012). Rubriksättningen, uppifrån och ner; ”Människan, resurserna och 

miljön” försätter människan i omedelbart fokus. Den därpå följande kapitelingressen visar också 

på samma etik: ” I det här kapitlet tar vi därför upp frågor om jordens resursanvändning och vik-

ten av att hushålla och fördela resurserna rättvist – både mellan och inom länder” (Andersson 

m.fl., 2012:7). Det som avses med ”jordens resursanvändning” torde, med tanke på samman-

hanget, syfta på en spegling av de mänskliga aktiviteter där jordens naturresurser berörs – således 

en nominalisering av människan. Här framträder dessutom en natursyn där hushållning poängte-

ras och som implicerar att jorden har begränsade (se även Andersson m.fl., 2012:10-11,18) resur-

ser, samt en fokus på behoven hos människor idag – det är både ojämnt och orättvist fördelat. 

Detta görs särskilt synligt i de i detta kapitel nio sidor långa behandlingen av dessa frågor. Detta 

sammantaget uppvisar en rad olika typiska intergenerationella miljöetiska kännetecken (se tabell 

1, s. 29). När läroboken (Andersson m.fl., 2012:8) vidare introducerar begreppet hållbar utveck-

ling, kan flera intertextuella, och däri interdiskursiva, kopplingar bland annat till kring den inter-

generationella tidsaspekten göras: 

Idag står det klart för forskare och politiker världen över att vi måste samarbeta för att också männi-

skor i framtiden ska kunna använda jordens resurser – i mark, vatten och luft. Det är med andra ord 

nödvändigt med en hållbar utveckling. Med det menas en utveckling av samhället som tillgodoser da-
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gens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är 

tydligt att det inte bara handlar om att skydda naturen mot människan, utan att värna miljön för männi-

skans egen skull. (Andersson, m.fl., 2012:8, författarens kursivering) 

Att människan står i centrum, som subjekt, är uppenbart och att närvaron av intergenerationell 

miljöetik ses bland annat genom förklaringen av hållbar utveckling, som är i det närmaste en 

översättning från Brundtlands rapport ”Vår gemensamma framtid” vilken också förklaras senare i 

kapitlet under ”Globalt samarbete för en bättre värld”. Andra tydliga hänvisningar görs på samma 

sida till den tredimensionella tolkningen av hållbar utveckling som innehållande, en ekologisk, 

social och ekonomisk del, samt ytterligare referenser till FN och de 16 svenska miljömålen som 

inledningsvis berörts. 

Även denna lärobok, precis som de två ovan granskade, använder sig flitigt av ordet ”utnytt-

jande”. När det gäller den svenska skogen försätts den i ett sammanhang av ekonomi och industri 

och beskrivs som omfångsrik och tålig ett mer uttag än vad som görs (Andersson m.fl., 

2012:16,224). Det sistnämnda, att skogen har en tålighet och att ett större uttag kan göras än vad 

sker idag, kan tolkas som en dragning mot en traditionell miljöetisk syn då den anslår en modal 

kortsiktig ton med en frånvaro av vårdande karaktär (jfr. tabell 1, s. 29). 

3.2.3 Social Praktik 

De tre analyserade geografiläroböckerna inger ett enhetligt intryck överlag. Den dominerande 

miljöetikdiskursen är den intergenerationella antropocentriska i samtliga läroböcker. Detta fram-

träder tydligt i den centrala utgångspunkten i begreppet hållbar utveckling, som intensifieras i de 

två ”Lgr 11-anpassade” läroböckerna från Gleerups (Andersson m.fl., 2012) och Liber (Östman, 

2010).  Men också i de talrika intertextuella och därmed interdiskursiva kopplingarna som hör till 

detta begrepp liksom i det att människan hela tiden är i fokus. Det kan ibland skönjas en polemisk 

ton mot den traditionella antropocentrismen, särskilt noterat i det myckna bruket av ordet ”ut-

nyttjande”. Tendenser mot en ekocentrisk etik kan dels möjligen noteras där betonandet av män-

niskan som hot ekosystem föreligger, och dels i den förhållandevis utförliga beskrivningen av 

betydelsen av ekosystemen i läroboken från Libers förlag. En dragning mot den traditionella an-

tropocentrismen kan möjligen spåras i Natur och kultur lärobok i det att den betonar den ekono-

miska utvecklingen som grund till lösning av miljöproblem och i Gleerups text om den svenska 

skogens ”tålighet”. Ofta beskrivs annars just den ohämmade ekonomiska utvecklingen som en 
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negativ kraft bakom miljöproblemen, inte som lösning. På de få ställen som alternativa miljö-

etiska perspektiv skulle kunna dryftas, väljer författarna att hänvisa till det som står i boken. Vil-

ket återigen understryker denna miljöetiks dominans. 

De förlagsproducerade läroböckerna kan utifrån en miljöetisk betraktelsesätt således sägas mot-

svara läroplanens Lgr 11 och ämnes- och kursplanerna för geografiämnet väl. Denna överens-

stämmelse mellan styrdokumenten och läroböckerna synliggör alltså denna miljöetiska diskurs 

dominans.  

3.3 Sponsrade läromedelstexter från Utbudet 

Totalt distribuerades 25 olika möjliga analysenheter (se bilaga 1 ”Följesedlar från Utbudet”) be-

stående av olika typer av text- och bildmaterial samt filmer. Följande analysdel behandlar av de 

nedan åtta uppräknade enheter, sammanställda av Utbudet utifrån temana och tillika paketerbju-

dandet ”miljö och skog”: 

 TYA: Skogstransportförare – något för dig? 

 PEFC: PEFC Skogscertifiering – Arbetar för ett hållbart skogsbruk 

 Sveaskog: Forum 

 Svenskt näringsliv: 10 Teser om entreprenörskap – Studiematerial och lärarhandledning för grund- 

och-gymnasieskolan kopplad till webbportalen www.företagsamheten.se 

 Arena Skolinformation: Entreprenörskap – En praktisk handbok 

 Svensk Fågel: Kyckling är klimatsmart 

 AGA: Futureliner 

 Inline: Technopolis Innova 2 & energipålar – Med forskning skapas innovationer 

 

3.3.1 Diskursiv praktik 

Som i uppsatsens inledning noterades ökar närvaron och användningen av sponsrade lärome-

delsmaterial i skolan. Dessa material produceras av olika företag, myndigheter eller organisatio-

ner, och utmärks av att de genom Internettjänster är lättåtkomliga och helt kostnadsfria samt har 

en hög uppdateringsfrekvens (jfr. Annie Harrie, 2009:224-226). 
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Denna typ av läromedel är, precis som förlagsproducerade, inte heller förhandsgranskade och det 

finns inte heller någon lag som reglerar användningen av denna typ av läromedel. De måste na-

turligtvis följa den rådande lagstiftningen. Däremot existerar riktlinjer gällande sponsring och 

skolor. Dessa framtogs av Konsumentverket i samarbete med Skolverket och dåvarande Svenska 

Kommunförbundet och vändes till skolor. Där står det att sponsrade läromedel är ett komple-

mentmaterial och måste vägas mot dess påverkanseffekt, och att materialet måste vara i enlighet 

med läroplanen samt vara opartiskt (Anna Harrie, 2009:225). Detta dokument ”Sponsring i sko-

lan”, har idag tagits bort från Konsumentverkets hemsida med hänvisning till att ”Innehållet be-

höver ses över”(MSB, 2013:3). 

Bland de undersökta sponsrade enheterna återfanns inte heller några referenser som kan återföras 

till någon läroplan – någon synlig, manifest, påverkan därifrån verkar således inte finnas. Endast i 

boken från Svenskt Näringsliv påträffats en tydlig pedagogik ingång, då den innehåller diskus-

sionsfrågor framtagna av en professor i pedagogik från Umeå universitet. 

3.3.2 Textanalys 

3.3.2.1 Temat skog 

I TYA:s (2012) reklambroschyr Skogstransportförare – något för dig? som vänder sig till gym-

nasieungdomar står att läsa:  

Det ligger travar med timmer längs skogsvägen. Skogstransportföraren har fått en körorder och tar 

hjälp av en kran för att lasta det på sin timmerbil med släp. Därefter manövrerar föraren det stora for-

donet ut från skogen för att leverera timret till ett bruk, en såg eller en terminal för fortsatt transport. 

De miljöetiska dragen kan synliggöras i hur skogen beskrivs. Första meningen i citatet från TYA 

ovan implicerar modaliteten att skogen finns i överskott. De avverkade träden är av sådan mång-

fald att de ligger i trav-vis, det är så att säga ”bara är att hämta”. Att naturen är en obegränsad 

resurs är något typiskt för den traditionella miljöetiska diskursen. Andra tecken på att citatet in-

hyser element från en traditionell miljöetik är frånvaron av skildring av naturen och dess samspel. 

Fram träder i stället en den mekaniska beskrivningen av delarna i en process. En körorder gör att 

skog blir timmer och som ska vidare och tas omhand (jfr. tabell 1, s. 29 särskilt natursynen). I 

texten kan också ses att fokus förläggs på människan/Skogstransportföraren/subjektet som kon-

trollerar och dominerar eller ”manövrerar” genom skogen/objektet. En intergenerationell miljö-
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etik skulle till exempel innehålla en modalitet av vårdande eller hushållande och betona samspe-

let mellan människa och natur. Textens transivitet, gör skogen/objektet enbart till en resurs för 

människan/subjektet som samtidigt fråntas ett ansvar för skogen genom att följa order. Att de 

moraliskt signifikanta nu är levande människor och dess behov, markeras i broschyrens rubrik på 

dess sista sida: ”Gott om jobb!”. Broschyren skildrar inte heller några miljöproblem i samband 

med skogsavverkning i någon utsträckning alls. Skogen tycks inte heller inhysa några som helst 

andra viktiga varelser eller större biologiska enheter som ett skogsbruk bör ta hänsyn till och som 

skulle indikera närvaro av icke-antropocentriska miljöetiker. 

I tidningen Forum från Sveaskog (2012:18-21) anser deras naturvårdschef Stefan Bleckert att 

synen på skogsbruket har tre vanliga myter: ”De sista gammelskogarna skövlas”, ”Dagens skogs-

bruk skapar likriktade produktionsskogar” och att ”Det ser mörkt ut för hotade arter”. Han håller 

med om att de senaste 100 åren av skogsbruk inte varit ett hållbart skogsbruk och menar att:  

Det tidigare industriella sättet att sköta skogarna är viktig bakgrund till vårt 20 procentsmål. Vi måste 

ta i ganska mycket för att utveckla en balans mellan produktion och miljö […] ska satsningen på na-

turvårdsskogar skapa framtida skogslandskap som, efter en viss ekologisk leveranstid, har en betydligt 

rikare biologisk mångfald än dagens skogar. (Sveaskog, 2012:18) 

De två sammansatta citaten här ovan vänder sig å ena sidan likt de förlagsproducerade läroböck-

erna mot en äldre syn på skogsvård – en som i det närmaste kan karaktäriseras som sprungen ur 

en traditionell antropocentrisk miljöetik (jfr. tabell 1, s. 29) – å andra sidan menar Sveaskogs för-

säljningschef Anders Dahlqvist i en faktaruta att skogsråvaran räcker till de behov som finns, och 

att dagens skogstillväxt är större än uttaget (Sveaskog, 2012:6). Utsagor som istället närmast har 

en traditionell miljöetisksyn (jfr. tabell 1, s. 29) Citaten innehåller vidare därutöver flera karaktä-

rer som återfinns hos den intergenerationella miljöetiken. Till exempel tidsaspekten som kommer 

fram i formuleringen ”framtida skogslandskap”, men även i betoningen av ”balans” mellan pro-

duktion och miljö. Skogen beskrivs dock i Forum framförallt som en resurs för människan och 

ses nominalt bland annat i den ekonomiska terminologin med ord som ”produktion” och ”ekolo-

gisk leveranstid”. Även om det går att tolka in andra miljöetiska tankegångar i användandet av 

begreppet biologisk mångfald. I sammanhanget framgår dock inte om denna mångfald innebär – 

ett gynnande av ekosystem så att antalet arter ”maximeras” vid varje lokal, ett återställande av 

ekosystem så att tidigare arter kan ”återvända” och så vidare. Att tolka citatets sista mening bok-
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stavligen tror jag inte är tänkt. Utan ska snarare förstås utifrån en vilja att skapa ett varierat och 

artrikt skogslandskap i stort, där skogsbruket utgör en viktig del. Dock beskrivs hos Forum inga 

som helst nackdelar för någon part med skogbruket, vilket ger Forums tidning ett lite ambivalent 

intryck. Både den traditionella liksom den intergenerationella etiken verkar bägge vara närva-

rande samtidigt.   

I det sponsrade undersökningsmaterialet återfinns broschyren PEFC Skogscertifiering – Arbetar 

för ett hållbart skogsbruk. Kan man läsa följande, och antropocentriskt intergenerationell ut-

präglade, definition på uthålligt skogsbruk: 

Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och utnyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, 

och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och för-

måga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, 

nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas. (PEFC, 2011:1) 

Här finns de flesta karaktärer med (jfr. tabell 1, s. 29). Dessutom finns en tydlig intertextuell 

koppling till de olika miljödokument där den hållbara utvecklingen med de tre aspekterna, ekolo-

gisk, ekonomisk och social, är centralt. Även om människan som part inte står utskriven finns 

den dold genom nominaliseringarna ”uthålligt skogsbruk”, ”förvaltning” och ”utnyttjande” – den 

berörda parten är människan och objektet är skogen. Ekosystemen verkar ges ett visst skydd här, 

och tycks i vart fall vara en moraliskt signifikant part, dock fokuseras på människans behov. Nå-

got icke-antropocentriskt drag kan därför inte skönjas. 

I tidskriften Magasinet återfinns en artikel (AGA, 2012:22-25) om Korsnäs kartongbruk. I den 

berättas att de utvecklat en PH-styrningsmetod till fabriken. Samma ”miljövänliga” ton som ovan 

noterats återfinns även i denna tidning. Det vill säga att företagets produkter och tjänster fram-

ställs som ett miljövänligt alternativ. Inget om den miljöproblematik som brukar förknippas med 

förpackningsindustrin behandlas inte. I direkt anslutning till artikeln står det att läsa: ”Det krävs 

flera steg innan virke och ved blir till papper. Särskilt om pappret ska användas inom livsme-

delsindustrin där det krävs att pappret är absolut rent” (AGA, 2012:25). Skogen beskrivs sålunda 

i traditionell antropocentrisk anda genom att skogen skildras genom skilda delar i en mekanisk 

process i stället sammanhang och samspel (jfr. tabell 1, s. 29). Att den framträdande miljöetiken 

inte har ett intergenerationell utgångspunkt visar deras tydliga fokus på dagens behov, exempel-

vis genom att transporter inte ska förhindras av nya lagar (AGA, 2012:32). Tidskiften implicerar 
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ändock existensen av miljöproblem i artikeln: ”AGA och Viking Line banar väg för ett renare 

Östersjöområde” (Magasinet, 2012:32-34). Rubriken ska i sammanhanget inte tolkas bokstavligt, 

utan torde förstås i termer av att företaget önskar erbjuda ett ”miljövänligare” alternativ än vad 

som finns i dagsläget. Inte att företaget har utvecklat en metod eller dylikt som faktiskt bidrar till 

att göra Östersjön renare. Detta görs detta tydligare i följande: 

Nyligen tecknades avtalet som innebär ett startskott för ett renare Östersjöområde. AGA är utvald leve-

rantör av flytande naturgas (LNG) till M/S Viking Grace, vilket kommer att ge ett miljövänligare 

bränsle i tankarna. (AGA, 2012:32) 

3.3.2.2 Temat miljö 

I broschyren Kyckling är klimatsmart från Svensk Fågel framställs människans livsstil och val 

som klimatpåverkande. Kyckling är också klimatpåverkande dock i mindre utsträckning än andra 

köttslag. Förutom information kring kycklingens klimatfördelar står det att ”I det långa loppet 

påverkar klimatförändringar våra möjligheter till att odla vår jord och leva på vårt klot. Och alla 

påverkar vi klimatet i våra dagliga val…”(Svensk Fågel, 2010:5). Denna reklam-brochyr har så-

ledes ett tidsperspektiv med sin utgångspunkt i framtiden och betoning på klimat som i sig är 

definitionsmässigt inrymmer en tidsmässig utgångspunkt. Mänsklig miljö-klimat påverkan och 

ett tydligt tidsperspektiv gör att en intergenerationell etik här närmast bör föreligga (jfr tabell 1, s. 

29). 

Bakom tidskriften Inline (2012) står stålföretaget Ruukki, och den bör kunna betraktas som en 

slags kombinerad reklam- och verksamhetsinformationstidning. På många ställen i denna skulle 

man kunna ta upp miljöproblem i anslutning till deras verksamheter, exempelvis snabba ekono-

miska tillväxters ofta negativa inverkningar på miljön lokalt, regionalt och internationellt. Endast 

ett fåtal ställen berör direkt miljöproblem, och då fokuseras företagets miljöfördelar gentemot 

andra alternativ. Detta är ett återkommande mönster som flera av de sponsrade enheterna följer. I 

ett reportage av Pirkko Koivu under rubriken ”Gratis Geoenergi” (Inline, 2012:12) står det ”Mar-

ken lagrar både solvärme och vinterkyla, och båda utnyttjas vid uppvärmning och nedkylning av 

byggnader. Hur används Rukukkis stålpålar för det syftet?” Detta representerar den intragenera-

tionella antropocentrismen väl. Ordvalet ”Gratis” i rubriken och ”utnyttjas” ge uttryck för att 

människan bör kontrollera och dominera naturens resurser, dessutom förefaller naturens resurser 

här vara ”fria” att utnyttja. Inget om att borrhåll och andra av människor företagna aktiviteters 
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miljöproblematiska sidor knutna till dessa borrhåll nämns inget. Att människans behov av borrhål 

och därmed energiåtkomst står i centrum syns genom den transivitet som framträder i den nomi-

nala omskrivningen av att det är ”byggnader” som behöver energi (jfr. tabell 1, s. 29). Genomgå-

ende för tidningen i resonemang att deras stålprodukter innehar ”miljöpositiva” egenskaper jäm-

fört med andra byggnadsmaterial, framförallt utifrån energisynpunkt. På endast på ett ställe, an-

gående energi och forskning, behandlas implicit insikten om att naturen har ändliga resurser.  Då 

i ett uttalande från en Professor: ”Det finns mycket att göra inom byggnadsplanering och pro-

duktutveckling – några nya, revolutionerande energikällor finns ju inte i sikte”. (Inline, 2012:10) 

Ett annat intergenerationellt antropocentriskt drag skulle kunna skönjas i att man ofta betonar 

energieffektiv användning som har en karaktär av hushållning i sig. 

Ibland de sponsrade analysenheterna valdes också två kortare böcker, Entreprenörskap – en 

praktisk handbok (Arena skolinformation, årtal okänt) och 10 teser om entreprenörskap[…] 

(Svenskt Näringsliv, årtal okänt). Ingen av dem har någon miljöfokus utan dess tyngdpunkt är på 

att föra fram vikten av entreprenörskapets centrala roll i samhällsutvecklingen och introducera 

gymnasieelever om vad som utmärker en entreprenör. Böckerna som ändå får antas vara repre-

sentativa för Utbudets miljömaterial och betraktar sålunda entreprenörskapet, som i det närmaste 

miljöproblemfritt. Den miljöetiksyn som då görs närvarande är den traditionella antropocentriska. 

Vilket också träder fram i följande stycke: 

Ekonomisk utveckling handlar inte främst om anonyma produktionsfaktorer som råvaror, kapital, ar-

betskraft eller teknik. Ekonomisk utveckling handlar – liksom utvecklingen inom vetenskap, konst och 

andra samhällsområden – i grunden om människor. Den handlar om människor som utbildar sig, arbe-

tar, uppfinner, investerar, driver företag, finner nya problem och söker lösa dem. Och precis som 

Schumpeter pekar på i det inledande citatet så handlar tillväxt inte om att några få får tillgång till mer 

av det de redan har, utan att allt fler får tillgång till mer (Svenskt Näringsliv, Årtal okänt:9)  

I stycket göms inte, utan istället lyfts, det antropocentriska förhållningssättet fram. Människan 

beskrivs som aktiv part och är ”grunden” för ekonomisk utveckling. De avslutande meningarna i 

citatet görs en tydlig, manifest, koppling till vikten av samhällets ekonomiska aspekt genom na-

tionalekonomen Joseph Schumpeter. Miljöhänsyn förefaller därmed vara långt borta i denna 

skrift.  Dock kan, i likhet med några ovan undersökta läromedel, det argumenteras att människan 

genom sin skaparkraft och tekniska innovationer lösa många, däribland miljöproblem, för oss 

människor. Denna tanketråd kan spåras i skriften från Arena: ”Idag driver han Fair Enterprise 
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Network och har bidragit till att förbättra både miljön och situationen för ett stort antal fattiga 

människor i stadens slumområde”. (Arena Skolinformation, Årtal okänt: 6) Dessa två böcker ger 

ändå uttryck för några typiska traditionellt miljöetiska karaktärerna; fokus på idag och männi-

skans behov i centrum (jfr. tabell 1, s. 29).   

3.3.3 Social praktik 

När det kommer till analysen av den sociala praktiken av de sponsrade texterna betraktas den i 

denna uppsats tillhöra skolans domän, då materialet har ett syfte att brukas i den verksamheten. 

Dock kommer följande analys av den sociala praktiken ta hänsyn till det näringslivssammanhang 

dessa texter kommer ifrån. 

Utbudets undersökta enheter inger tillsammans utifrån ett miljöetiskt perspektiv ett något hetero-

gent intryck. TYA och AGA uppvisar karaktärer från både den traditionella och den intergenera-

tionella antropocentriska etikerna, medan de övriga bär på en mer eller mindre utpräglad traditio-

nell antropocentrisk miljöetik. Det finns några intertextuella och därmed interdiskuriva 

kopplingar till begreppet hållbar utveckling genom innehållsliga referenser och ibland används 

även begreppet explicit. Några spår av andra än antropocentriska miljöetiker har inte påträffats 

utom möjligtvis i Forums tidning. Denna blandning av traditionella och intergenerationella miljö-

etiska karaktärer visar att det förekommer en förändring eller rörelse i den miljöetiska diskursen 

hos det sponsrade materialet om man betraktar den som en sammanhållen enhet med ett liknade 

syfte. En sådan rörelse innebär även en rörelse i fråga om maktrelationer. 

I dessa sponsrade enheter förekommer också en relativt frekvent användning av ordet ”miljövän-

ligt”. Detta fanns inte representerat i de övriga analysområdena, och ingår troligtvis i en reklam- 

och försäljningsdiskurs”, då det ofta utgör ett argument i en försäljning. Det går även skönja ett 

texturval där negativa aspekter av miljöresursanvändande konsekvent undvikits i det sponsrade 

materialet. Där de ändå behandlas framträder enheternas egna produkter eller tjänster som ett 

”mer miljövänligt” alternativ.  Den undervisande/pedagogiska modaliteten och struktur liksom 

utgångspunkt i läroplaner som de icke sponsrade läroböckerna har återfinns här inte heller.
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 4 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Syftet med uppsatsen var att åskådliggöra vilka miljöetiska värden som Lgr 11 och 

gymnasiegeografiämnets plan- och kursbeskrivningar, tre olika förlagsproducerade geografiläro-

böcker samt några sponsrade geografinära lärotexter ger uttryck för, och föra dem till tillhörande 

miljöetikdiskurs och diskutera dess eventuella pedagogiska konsekvenser. 

I följande kapitel kommer en summarisk analys att genomföras, och samtidigt görs ett försök att 

därmed tydliggöra relationen mellan arbetets frågeställningar och dess besvarande. Analysen 

avslutas sedan med en diskussion kring med en pedagogisk utgångspunkt.  

4.1 Lgr 11 och ämnesplans- och kursbeskrivning för geografi 

Vi har i kapitlet ovan sett hur olika maktfaktorer påverkat styrdokumentens utformande, såsom 

ideologi, akademiska traditioner samt näringslivet. På den diskursiva nivån återfanns en klart 

dominerande intergenerationell miljöetik/miljöetikdiskurs genom de frekventa kopplingarna till 

de så kallade miljödokumenten, och det däri frekvent återkommande begreppet hållbar utveck-

ling. Textnivån konfirmerade detta förhållande, endast enstaka andra tendenser kunde med svå-

righet hittas. 

4.2 Förlagsproducerade geografiläroböcker 

Läroböcker påverkas av samhällets normer och värden, de rådande styrdokumenten. De fungerar 

också som en stark ”norm-mall” för både lärare och elever om vad som den kunskap som behövs, 

men också vad själva ämnet är. Kopplingar till Lgr 11 och ämnes- och kursplanerna var talrika, 

särskilt genom begreppet hållbar utveckling. På textnivån kunde en heterogenitet i de tre läro-

böckerna konstateras. Samtliga läroböcker ger således i dominans uttryck för en intergeneratio-

nell antropocentrism. I de mer två Lgr 11-anpassade är den intergenerationella miljöetiken den 

klart dominerande. De kan i princip sägas bygga på begreppet hållbar utveckling. Det kan dock 

utrymmesmässigt i dessa noteras en (i textmassa räknat) klar ökning av behandlande av ekosys-

tems betydelse. Dock finns inget som tyder på en icke-antropocentrisk miljöetiks närvaro. 
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4.3 Sponsrade läromedelstexter från Utbudet 

I det sponsrade undersökta materialet har inga kopplingar, med något enstaka undantag, till en 

pedagogisk verksamhet påträffats. På den diskursiva praktikens nivå skulle ytterligare material 

behövts för att få en tydligare bild om vilka faktorer som ligger bakom dess tillblivelse. De un-

dersökta enheterna innehöll en klar heterogen antropocentrisk hållning.  Kännetecken från både 

den intergenerationella och den traditionella miljöetiken är närvarande. Denna samtidiga närvaro 

kan tyda på att det pågår en maktkamp mellan dessa två miljöetikdiskurser. Det kan i detta mate-

rial noteras att det tycks finnas en ”miljövänlighetsdiskurs” som troligen kan höra ihop med en 

större försäljnings- och reklamdiskurs.  

Närvaron av icke-antropocentriska milljöetiska tendenser gällande alla undersökningsenheter kan 

i det närmaste konstateras vara uteslutna. 

4.4 Pedagogiska konsekvenser 

I nuläget verkar det som sponsrat och gratis skolmaterial stadigt ökar. Under författandet av 

denna uppsats har exempelvis ytterligare en distributör av gratis skolmaterial Gratis i Skolan som 

ägs av utbildningsföretaget Kunskapskraft (Gratis i skolan, 2014) hittats.  

Sponsrade läromedel har i liten utsträckning varit föremål för granskning. De texter som ana-

lyserats från Utbudet uppvisar en tydlig förankring i näringslivet. Den kritik som näringslivets 

material fått i tidigare undersökningar om exempelvis ensidighet, är en bild som inte klart kan 

konfirmeras i denna uppsats. Visserligen framträder i många av de olika analysenheterna en ty-

dlig reklamorienterad diskurs där enskilda produkter och tjänster försätts i en ljus dager medan 

eventuella miljöproblemrelaterade frågor undviks eller helt enkelt inte tas med. Den balanserade 

syn på klimat- och miljödebatten som angavs som ett motiv av svenskt näringslivs Kristina 

Scharp (i a.a, s.15) ovan till att producera sponsrade läromedel, tycks i undersökta enheter 

förmedlas genom en snäv bild där ett miljöproblem endast förekommer i ett sammanhang där 

enskilda produkter motiveras som ett bättre alternativ.  

En pedagog vilken endast nyttjar läromedel, oavsett sponsrade eller ej, i tron att dessa följer styr-

dokumenten, kan enligt diskussionen ovan påtalats komma i en problematisk situation. Här blir 

frågor kring pedagogers val av läromedel som nu åligger pedagogen av stor angelägenhet liksom 

dess förmåga till kritisk granskning och användning, inte minst i en tid mängden material snabbt 
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ökar. Idag tycks det råda en stor överensstämmelse mellan de nyare geografiläroböckernas och de 

geografi-styrdokument som analyserats i arbetet utifrån ett miljöetiskt perspektiv. Dock fram-

träder en problematik avseende bristen på alternativa icke-antropocentriska miljöetiska perspek-

tiv. Detta gäller samtliga texter som analyserats. Lgr 11 lyfter tydligt fram uppdraget att just ge 

elever alternativa just etiska kunskaper i ämnet.  

I en större diskussion kan också nämnas att precis som Stenmark beskriver den intergenrationella 

etiken som bristfällig. Den preciserar inga etiska förhållningssätt eller ger någon vägledning i hur 

dagens miljöproblem, som vi vet drabbar kommande generationer, ska hanteras; vilket ändå är 

grunden för att nå en hållbar utveckling. Sjöblom poängterade också vikten av att förse elever 

med alternativa icke antropocentriska miljöetiska synsätt i sin undervisning, och nämner också 

det problematiska i att begreppet hållbar utveckling, som vi sett i uppsatsen är stark knuten till 

den antropocentriska intergenerationella miljöetiken, omfattar en stark människocentrerad ut-

gångspunkt. Därför är det än angeläget av olika skäl att föra upp dessa frågor i skolan för diskus-

sion.  

Enligt de tidigare rekommendationer som Konsumentverket, Skolverket och dåvarande Svenska 

kommunförbundet givit anger bland annat att sponsrade läromedel måste vara i enlighet med 

läroplanerna, vara enbart kompletterande och opartisk.( Anna, Harrie, 2009:225). Denna uppsats 

granskning påvisar det angelägna att som pedagog vara uppmärksam på olika läromedels texter 

inneboende värderingar, oavsett vem som producerar dessa. De sponsrade texterna i skolan 

kommer troligtvis att fortsätta att öka i omfattning tack vare de ekonomiska och praktiska förde-

larna de har. Nästa steg kanske bli att näringslivet producerar färdiga gratislektioner i större om-

fattning än vad som redan görs idag. 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att följa miljöetik-utvecklingen i geografiläromedeln 

vidare. Kan den förskjutning som tycks kunna skymta fram i det att hos äldre förlagsläroböcker-

nas tyngdpunkt gått från en traditionell antropocentrisk mot en intragenerationella miljöetik, där 

vissa avsnitt i alla fall utrymmesmässigt betonar vikten av fungerande ekosystem, fortsätta mot 

en icke-antropocentrisk miljöetik? En annan intressant fråga rör om det sponsrade materialet med 

de varierande antropocentriska utgångspunkterna hör samman med en försäljningsdiskurs, eller 

om det sker en reell förskjutning där också mot en intergenerationell miljöetik. Alltså om ”hållbar 

utveckling” endast används som ett försäljningsargument.
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras uppsatsens val av teori och metod, om analysen och dess resultat. Några 

pedagogiska funderingar kring uppsatsens resultat kommer också att dryftas. Kapitlet liksom 

arbetet avslutas med några slutsatser. 

5.1 Några metodologiska svårigheter 

I användningen av den kritiska diskursanalysen i allmänhet och Faircloughs variant i synnerhet 

bör flera metodologiska svårigheter beaktas. För det första måste en medvetenhet om att en sådan 

lingvistisk inriktad textanalys kan innebära problem när författare inte alltid själva besitter goda 

grammatiska kunskaper och inte alltid är medvetna om hur deras texter kan tolkas. Ibland an-

vänds till exempel synonymer för att variera språket, utan en tanke på att tolkningsutrymmet på-

verkas. Även direkta grammatiska felaktigheter kan också få stora konsekvenser. En annan pro-

blematik rör tolkarens, i detta fall mina, förkunskaper och syfte. Beroende på den förkunskap 

tolkaren har ”ser” denne vissa sidor tydligare än andra, på både gott och ont, och så finns risken 

att tolkaren ser mönster där andra inte gör det. Å andra sidan skulle någon som i mindre utsträck-

ning är insatt i begrepp såsom hållbar utveckling säkert kunna missa viktiga nyanser av det.  

Den matris över miljöetiker/diskurser som ovan nyttjats har som påtalats i metodavsnittet anpas-

sats genom att några miljöetiska karaktärer induktivt antagits, och bär därigenom på en viss pro-

blematik. Resultatet av analysen, framförallt gällande det sponsrade materialet, kan ha påverkats, 

om urvalet omfattat andra enheter. Exempelvis valdes film-material bort som potentiellt skulle 

kunna inneha annat ”miljöetiskt innehåll”. När det särskilt gäller den diskursiva praktiken för det 

sponsrade materialet, skulle arbetet säkert tjänat på att ha med en analys av Utbudets hemsida och 

en kompletterande intervju av någon representant därifrån. Dessutom har de mycket intressanta e-

post svar från läromedelsförlagen/läroboksförlagen som givits i samband med att försök till 

skaffa ”gratis-läroböcker” till uppsatsen, kunnat inlemmas i analysen för att stärka framställ-

ningen. Dessutom har vissa i sammanhanget relevanta begrepp av framförallt förenklingsskäl inte 

tagits med.  
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5.2 Om analysen – en diskussion 

I uppsatsen har vi sett att den antropocentriska intergenerationella miljöetiken med flaggskeppet 

hållbar utveckling är den dominerande i samtliga analyserade styrdokument. I dessa anges på 

några ställen även att alternativa etiska perspektiv ska finnas med i undervisningen. Kanske, när 

det kommer till just miljöetik, torde en precisering av vilka icke-antropocentriska alternativ som 

finns underlätta och göra det medvetet för pedagoger om vad som förväntas. Det vill säga erbjuda 

alternativa perspektiv. Det är annars lätt att tro, vilket mången pedagog gör, att läroböcker är en 

slags garant för läroplaners uppfyllelse. Skulle en pedagog följa de analyserade geografiläro-

böckerna och ”för att försäkra sig om fler infallsvinklar” komplettera med det sponsrade mate-

rialurval som ovan underökts. Kan innebära att det finns uppenbara risker i att helt förlora de 

många icke-antropocentriska miljöetikernas perspektiv, och därmed också en del av styrdoku-

mentens intentioner. 

 Det samlade intrycket är att den äldre förlagsläroboken Holmén (1994) och det sponsrade mate-

rialet ligger närmast varandra i denna uppsats. Båda har ofta har en antropocentriskt och ekono-

miskt fokus och uppvisar tydliga karaktärer från de bägge miljöetiska antropocentriska miljöeti-

kerna. Eventuellt kan det hos de sponsrade texterna skönjas en pågående diskursförskjutning 

mellan dessa två antropocentriska etiker? Vi får dock här erinra oss om att Fairclough påtalat att 

sådana slutsatser måste kompletteras med fler teoretiska förklaringsmodeller. De två nyare för-

lagsläroböckerna uppvisar en klar homogen intergenerationell dominans. Detta torde kunna för-

klaras av, som vi ovan också sett, att styrdokument och förlagsläromedel ömsesidigt påverkar och 

följer varandra. Vi kan också konstatera att förlagsläroböckernas miljöetik följer i stort det som 

tidigare forskning kring gymnasiegeografiläroböcker uppvisat.  

Det tycks som att skolan, i ett ämnesgeografiskt perspektiv, i dagsläget befinner sig i ett slutskede 

in i ett intergenerationellt miljöetiskt diskursivt skifte, där styrdokument och förlagsläroböcker 

anger detta som norm. Om vi sedan låter den äldre granskade läroboken, som troligtvis avspeglar 

läroplanerna från 1994 som i sin tur influerat Lgr 11, följa denna tankegång, blir det denna läro-

boks heterogena miljöetiska innehåll ett tecken från den tidens påbörjade övergång från traditio-

nell miljöetik till dagens intergenerationellt präglade. Det sponsrade heterogena materialet i sin 

helhet kan då också föras till en miljöetik som närmast uttrycks i läromedel och styrdokument 
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från 1994. Här kan i sammanhanget också nämnas den i inledningen påpekade faran med en stark 

fokus på hållbar utveckling, därmed på dess inneboende människofokuserade utgångspunkt. 

I analysen påträffades endast på några få ställen tecken på förekomst av biocentriska respektive 

ekocentriska karaktärer, och då företrädesvis i de två senare förlagsproducerade läroböckerna. 

Närmast när det gäller icke-antropocentriska drag i de sponsrade enheterna kom företaget PEFC, 

vilket lyfter fram vikten av ekosystemens skyddsvärde. De båda icke-antropocentriska miljöeti-

kerna kan därför sägas i så gott som uteslutna i den sociala praktiken. Denna skrala förekomst 

skulle delvis kunna förklaras genom Fairclough; det vill säga att den nuvarande miljöetiska dis-

kursen är den intergenerationella, varför andra har svårt att göra sig närvarande. De två icke an-

tropocentriska miljöetikerna har som även Stenmark poängterat, inte en tydlig/genomarbetad etik 

– de är helt enkelt så mångfacetterade att de är svåra att fånga in i enklare analysmallar. Eller 

kanske just för att de normerade miljöetikerna i sina egendefinitioner ”stänger ute” andra möjliga 

alternativ? 

Intressant att notera att i de sponsrade texterna verkar en miljövänlighetsdiskurs framträda. Huru-

vida denna diskurs står för en särskild eller är en del av någon annan miljöetisk grundsyn var inte 

syftet med detta arbete. Det kan ändå konstaterats att förekomsten är begränsad till just det spons-

rade materialet och rimligtvis kan höra samman med en reklam- och försäljningsdiskurs. Detta 

antagande kan kanske ytterligare stärkas genom den, med något undantag, uteblivna förekomsten 

av intertextuella kopplingarna till Lgr 11 eller andra av skolans styrdokument. Hade ett huvud-

syfte varit att erbjuda alternativ till läromedelsproducerade läroböcker torde kopplingarna till 

skolans dokument varit relativt starka, i vart fall om man ska utgå från ett ”Faircloughianskt” 

synsätt. I dagsläget har de sponsrade texterna därför mer av ett drag av komplement-material.  

5.3 Slutsatser 

Föreliggande uppsats har granskat förekomsten eller avsaknaden av miljöetiska diskurser i 

styrdokument, läroböcker och sponsrade läromedel med en ämnesgeografisk utgångspunkt, för 

att se om det finns rörelser i dessa relationer, och vad detta slutligen kan innebära i en pedagogisk 

kontext. 

I de analyserade styrdokumenten liksom i de två nyare läromedelförlagsböckerna tycks den do-

minerade miljöetiken/miljöetiskdiskursen vara den antropocentrisk intergenerationella. I de 
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sponsrade enheterna och den äldre förlagsläroboken gav ett mer heterogent intryck, dock endast 

då endast inom de två icke-antropocentriska miljöetikerna. Det sponsrade materialet tycks också 

inrymma en miljö-vänlighetsdiskurs.   

Den enskilde lärarens ansvar i en målstyrd skola med ansvar att välja läromedel kan konstateras 

vara en allt mer viktig uppgift i en skola där medvetenhet om att skillnader, i vårt fall miljöetiker, 

mellan olika typer av material förekommer, och att olika intressen och därmed makt genom språk 

i allt större omfattning och med nya möjligheter vill nå skolan och elever. Valet av pedagogiskt 

material och ett kritiskt förhållningssätt tycks öka i betydelse. Det i denna uppsats analyserade 

materialet skulle ensamt ha svårt att uppfylla styrdokumentens intentioner om en mångfald när 

det kommer till miljöetiska perspektiv. Här blir det också bli intressant, och avgörande?, med 

studier kring hur pedagoger väljer att använda det material de valt. 
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