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Sammanfattning 

I den här uppsatsen studeras utvalda delar i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, utifrån kunskapsmålet att elever i utgången av årskurs 3 ska samtala om människan och 
naturen i skönlitteratur, myter och konst. Tolkningen av begreppen människa och natur är 
betydelsefulla för att samtalens innehåll ska harmonisera med läroplanens värdegrund och syfte. 
Forskningen inom det specifika området är begränsat och riktar sig främst  mot undervisning för 
hållbar utveckling. Den teoretiska utgångspunkten för arbetat vilar i den ekokritiska 
litteraturteorin. Med stöd i en kritisk diskursanalytisk metod visar den här undersökningen att det 
finns fler olika positioner för läraren att inta till begreppen människa och natur. Vidare diskuteras 
vad det skulle kunna innebära i en transformering av läroplanens begreppsliga innehåll i syfte att 
lyfta fram en didaktisk relevans för uppsatsen.    

Nyckelord: Natur, människa, samtal, ekokritik, diskurs, läroplan, grundskola, hållbar utveckling. 
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1. Inledning 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

    Bruntlandskommissionen 1987 

För ett flertal decennier sedan beslutade FN och dess medlemsstater att vi alla måste arbeta för 
en hållbar utveckling, även om definitionen från 1987 har ifrågasatts och till viss del förändrats 
(Andrews, Granath, 2012). I de globala målen som världens ledare förbundit sig att arbeta för 
fram till 2030, återfinns mål som handlar om klimatpåverkan, utbildning och hållbar energi för att 
nämna några (Globala Målen, 2015).  
   I Sverige åligger det läraren att genomföra sin undervisning med utgångspunkt i den rådande 
läroplanen. Det är ett av politikernas mest centrala incitament för att påverka undervisningen i 
den svenska skolan. Skolan kommunaliserades 1991 men ligger trots det under statlig styrning av 
undervisningens mål och innehåll, då läroplanen antas och revideras av regeringen (Skolverket, 
2015). Att främja aktning för människan och naturen ska genomsyra vårt förhållningssätt inom 
undervisningen i den svenska skolan och utgår från läroplanens övergripande mål och 
grundläggande värden (Skolverket, s 5, 2011). Oavsett vilken position en intar till begreppen så är 
de allra flesta eniga om att vi måste ge eleverna tillräckliga kunskaper i olika ämnen, 
förhoppningsvis ökar det chanserna för att jorden ska fortsätta vara ett hem för levande 
organismer. 

1.1 Bakgrund  

När jag påbörjade mina studier till grundlärare för årskurs Fk-3 kom vi snabbt in på studier av 
Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011, i fortsättningen förkortat till Lgr11. I 
kursplanen för ämnet NO återfinns dessa skrivningar:   

Centralt innehåll 

Undervisningen i de naturorienterande ämnen ska behandla följande centrala innehåll  

i årskurs 1-3  

[…] 

Berättelser om natur och vetenskap  

• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.  

[…] 

    Lgr 11, s 113, 2011 
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Kunskapskrav 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3  

[…] Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.  

      Lgr11, s 115, 2011  

I mina tidigare studier i litteraturvetenskap har jag analyserat svensk poesi med utgångspunkt i 
den ekokritiska teoribildningen, där finns en uppfattning om att litteraturen är en av de nycklar vi 
behöver för att bidra till en hållbar utveckling. Cheryll Glotfelty, professor i engelska vid Nevada 
Universitetet i USA, ses som en av ekokritikens pionjärer. Hon beskriver ekokritiken som en teori 
som uppkom långt många år efter att ekologin fått genomslagskraft på andra områden (Glotfelty, 
s xvi, 1996). Givetvis har naturen och naturskildringar alltid haft en plats i konst och litteratur, 
men det är främst de senaste decennierna forskare studerat hur det kan påverka läsare och 
betraktare. Verksamma inom ekokritik tittar bland annat närmre på förhållanden mellan människa 
och natur i litteratur, film och andra medier. 

Genom ekokritiken har jag blivit medveten om att vårt sätt att positionera oss som 
människor gentemot naturen påverkar samtalet kring ämnet. Även begreppen i sig rymmer olika 
föreställningar och förväntningar beroende på hur en väljer att definiera orden. Som blivande 
lärare måste jag förhålla mig till de rådande styrdokumenten för skolan innan jag genomför 
undervisningen. En relevant fråga kan vara hur styrdokumenten fyller begreppen med innehåll 
och därmed styr undervisningen.  

1.2 Disposition 

I nästkommande punkt, 1.4 kommer det material som används i studien presenteras och därefter 
kommer ett avsnitt med aktuell forskning. I kapitel 1.6 introduceras den ekokritiska teorin. 
Metoden för analysen presenteras i avsnitt 1.7.  
  I kapitel 2 analyseras Lgr11, avgränsat med avseende på textens relevans till undervisningen i 
NO för årskurs 1-3. I avslutningen, kapitel 3, diskuteras resultatet och därefter görs en 
konklusion. 

1.3 Material  

I den här studien kommer analysen av skolans styrdokument att begränsas till att endast omfatta 
Lgr11, med avgränsning till det som är relevant för undervisning i ämnet NO för elever i årskurs 
1-3. Analysen sker i de avsnitt där det är möjligt att hitta stöd, syfte, förklaring eller motivering till 
att eleverna i årskurs 1-3 ska arbeta med skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen 
och människan. 

Det centrala verket i avsnittet teori är Greg Garrards, Ecocriticism, the New Critical  Idiom 
(2012). I denna presenteras ett antal positioner som är möjliga att inta i förhållandet till hur vi ser 
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på människa och natur. Garrard representerar den anglosaxiska traditionen, men då det idag inte 
finns någon större ekokritisk publikation i Sverige har jag valt att låta detta verk ta en stor plats 
för teoribildningen inför analysen av skolans styrdokument. För att ge några konkreta exempel på 
hur de olika positionerna fungerar i praktiken har jag tagit in artiklar från Dagens Nyheter för att 
exemplifierat detta.  

Metodiken i uppsatsen är underbyggd av utvalt kapitel ur Textens mening och makt, metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012) Göran Bergström och Kristina Boréus (red). Här 
finns bland annat belägg för att använda diskursanalys som metod i analysen, vilket sker i kapitel 
2 i uppsatsen.  

1.4 Forskningsöversikt 

Forskningen på det specifika område som uppsatsen är avgränsad till befinner sig under 
utveckling. Exempelvis antog Uppsala Universitet en doktorand i litteraturvetenskap så sent som 
under 2017, Malin Drugge, vars avhandlingsprojekt är att göra en didaktisk och ekokritisk 
undersökning av barnlitteratur med naturtema (Uppsala Universitet, 2017). I boken, Nya läsningar 
av Astrid Lindgrens författarskap (2015) med Helene Ehriander & Martin Hellström (red), är syftet 
att lyfta fram nya sätt för lärare att använda litteraturen i klassrummet, i denna återfinns bland 
andra Åsa Nilsson Skåves (2015) ekokritiska läsning av Astrid Lindgrens, Ronja Rövardotter. 
Nilsson Skåves artikel fokuserar på de fyra karaktärerna, Ronja, Birk, Mattis och Lovis. Här 
problematiserar karaktärernas olika positioneringar till djur och natur (Ehriander & Hellstöm, s 
217, 219ff, 2015). Centrala begrepp är antropocentrism och ekocentrism, vilket innebär att 
författaren studerar i vilken grad berättelsen är människo- respektive naturcentrerad i sitt 
gestaltande (ibid, s 215). Vidare används begreppen antropomorfeisering och zoomorfeisering, 
det vill säga hur något i det första fallet förmänskligas och i det andra, hur människor liknas vid 
djur. Nilsson Skåves slutsats blir att bildspråket i Ronja Rövardotter opererar i båda riktningarna. 
Vilket resulterar i att den traditionella maktbalansen som vanligen utmynnar i en antropocentrisk 
världsbild i detta fall utmanas ”- naturen liknas vid det mänskliga och människan vid det djuriska, 
vilket skapar en balans och en form av gränsupplösning mellan människa och djur.” (ibid, s 221). 
Slutsatsen landar i att Ronja Rövardotter återger en komplicerad helhet som går bortom gränserna 
mellan antropocentrism och ekocentrism (ibid, s 223).      

Bland de studier som finns är flertalet inriktade på att studera hur undervisningen bedrivs 
med avseende på hållbar utveckling. Inom den tidigare miljöundervisningen fanns ett utpräglat 
arv och fokus på konflikten mellan människa och natur. Ingela Bursjöö (2014) menar att hon i sin 
avhandling Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, kompetenser och samarbete, 
kan visa att utbildningen för hållbar utveckling karaktäriseras av konflikter mellan människa, 
natur, samhälle och ekonomi. Varvid den spänner över fler ämnen och där lärare har för avsikt att 
den ska leda eleverna genom en transformativ process. Där de ska utveckla en 
handlingskompetens. Läraren pratar inte om några små förändringar om hur vi ser på samhället, 
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det är omfattande och grundläggande förändringar, så omfattande att de kan beskrivas som 
transformativa (Bursjöö, s 82ff, 2014). I artikeln Den politisk-etiska potentialen hos djur-
människorelationer i lärarutbildares samtal om hållbar utveckling, publicerad i tidskriften Pedagogisk 
Forskning skriver Hanna Sjögren (2015) att om de ekologiska kriserna ska kunna hanteras krävs 
ansvarsrelationer som går bortom det individuella mötet och tillfälligt närvarande andra. I 
Sjögrens exempel visar hon hur utbildningen i skolan för en hållbar utveckling är politisk-etisk i 
frågor som rör allt från att införa en köttfri dag i skolmatsalen till hur lärare samtalar om djur 
med elever. 

Det är intressant att forskare menar att det är av central betydelse hur en samtalar om texter, 
att det finns olika sätt att läsa exempelvis Ronja Rövardotter. Undervisningen kan innefatta många 
olika delar för att elever ska känna ansvar för naturen. Den tidigare forskningen befinner sig i 
klassrummet och i skolor, det som studeras utgår inte från hur läroplanens begrepp tolkas. 
Exemplen ovan visar på hur det är möjligt att använda olika sätt för att skapa en praktik, hur 
lärare kan undervisa. Den tidigare forskningen är intressant i en vidare studie kring den sociala 
praktiken, hur lärare samtalar med elever kring begreppen människa och natur. Den visar dock 
inte på vilket sätt begreppen i styrdokumentet kan tolkas. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

I den ekokritiska litteraturteorin ges möjligheter att förstå texter, till exempel styrdokument, 
utifrån vilken syn på människa och natur som förmedlas. 
   Cheryll Glotfelty som tillsammans med bland andra Harald Fromm, gav ut en av de första 
antologierna inom ekokritiken skriver i förordet till The ecocriticism reader, landmarks in literary ecology 
(1996):  

 Simply put, ecocriticism is the study of  the relationship between literature and the physical environment. 

Just as feminist criticism examines language and literature from a gender-conscious perspective, and 

Marxist criticism brings awareness of  modes of  production and economic class to its reading of  texts, 

ecocriticism takes an earth-centered approach to literary studies. 

      Cheryll Glotfelty (1996)  

En annan ekokritiker, Greg Garrard (2012) har i sin ekokritiska teori synliggjort hur tolkning av 
naturbegreppet i olika texter är möjlig utifrån hur läsaren positionerar sig i förhållande till naturen 
och människan. I följande avsnitt kommer Garrads positioner presenteras. 
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Positioner - Greg Garrard  

Cornucopia 

I den grekiska mytologin är Cornucopia hornet på geten Amalthea, hornet är fyllt med mat och 
dryck som aldrig sinar. En oändlig källa som vi kan ösa ur. Med utgångspunkten att ingenting tar 
slut, resurser är oändliga, ter sig brist på naturresurser som löjliga. Även om cornucopians är 
medvetna om att jordens resurser är begränsade, oroar de sig inte över detta något nämnvärt, 
deras tilltro till marknadens reglerande krafter är stor. Lösningen på miljöproblemen är inte 
regleringar utan ekonomi, vid låg tillgång på en resurs blir priset så högt att efterfrågan på 
alternativ kommer att leda utvecklingen så att den resurs det råder brist på ersätts av en annan. 
Detta leder i sin tur till att naturresursers betydelse varierar, och bristen ska snarare ses ur en 
ekonomisk synvinkel och inte ur en ekologisk (Garrard, s 28, 2012). Den här synen på naturen 
grundas på 1600-talet av Decartes som menade att naturen var en enorm, själlös maskin som 
fungerade utifrån naturlagar som vi människor kunde undersöka och därigenom använda oss av 
för att härska över naturen (Merchant, s 188, 1980). Även om cornucopians företräds av 
marknadsliberaler sprids anti-miljörörelse till folket i bland annat  USA, där lobbyister använder 
nationell media som Fox News, där de låter ett fåtal forskare komma till tals, vilka förnekar 
människans påverkan på klimatet och därmed kan försvara exempelvis användningen av fossila 
bränslen (Garrard, s 29, 2012). I en artikel i Dagens Nyheter anges att USAs presidenten Donald 
Trumps påverkan på världspolitiken blev tydlig på senaste G20-mötet. Utgången blev att inga 
gemensamma skrivningar om klimatförändringarna skulle komma till stånd (Svanh, 2017). Även 
om Trump är protektionistisk och värnar den egna marknaden (ibid) ligger hans miljöpolitik i 
linje med cornucopians. I en annan artikel i samma tidning rapporteras att trots avskaffandet av 
vissa miljölagar, för att exempelvis underlätta brytning av brunkol, pekar utvecklingen i USA för 
tillfället mot att miljöhänsynen hos företag i USA trots detta är stora. I artikeln intervjuas Daniel 
Robertsson, Världsnaturfonden, WWF, som menar att arbetet med miljömål inte är en 
branschfråga, utan snarare handlar om ledarskap i företagen. Bland de företag som är medvetna 
om riskerna med att använda fossila bränslen, såväl ekonomiska som miljömässiga, ställs 
verksamheten om mot en mer hållbar produktion som efterfrågas av konsumenterna 
(Gripenberg, 2017). Även med denna invändning, att marknadens krafter kan verka för miljön, 
menar kritiker att cornucopians enda sätt att värdera naturen är genom dess användbarhet för oss 
människor (Garrard, s 29f, 2012), vilket leder oss tillbaka till Descartes 1600-tals definition av 
naturbegreppet. 

Environmentalism 

För mer än hundra år sedan grundades Sierra Club, en av världens första rörelse för skyddande av 
natur. I dess fotspår har därefter ett mångfalt olika organisationer med bevarande av natur och 
djur tillkommit runt om i världen. Environmentalisternas utgångspunkt är att miljön ska bevaras 
för att vi människor ska kunna överleva. Deras aktivism vilar på en västerländsk tradition, där 
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mycket av ansvaret för förändringar vilar på konsumenter, välgörenhet och frivillighet. 
Grundtanken är fortfarande att naturen definieras och ställs i ett dualistiskt system där 
människans kultur avgränsar naturens värde. Kritiker av environmentalister menar att de i många 
fall kompromissar när naturen ställs mot ekonomiska intressen (Garrard, s 31, 2012).    

Djupekologi  

Till skillnad från ovanstående positioner är djupekologernas förhållningssätt holistiskt. De 
representeras av bland andra den norska filosofen Arne Naess (1912-2009), som menar att 
naturen i sig har ett värde. Garrard refererar till en antologi där George Session återger Naess 
punkter för ett djupekologiskt tänkande. Det radikala i djupekologin beskriver Garrard som 
förkastande av den västerländska dualistiska separationen mellan natur och människa. För 
djupekologer ligger orsaken till de ekologiska krisen i människans kultur och den kan heller inte 
överbryggas om inte människan överger den antroposofiska orienteringen i förhållandet till 
naturen, till fördel för en holistisk position. Djupekologin innehåller en hel del influenser från 
österländsk filosofi samt vad vi i väst kallar urfolks religioner. Kritiker anser att den 
djupekologiska filosofin saknar vetenskaplig grund och snarare ska ses som en form ett filosofisk 
förhållningssätt i synen på natur och människa (Garrard, s 33ff, 2012). 

Ekofeminism  

I likhet till den djupekologiska tanken, att det är i det dualistiska tänkandet natur/kultur vi kan 
hitta roten till miljöproblemen, inkluderar ekofeminister det androcentriska dualismen man/
kvinna som del i problemet. När naturen tillskrivs kvinnliga egenskaper, bidrar det till att 
möjliggöra för det patriarkala samhället att exploatera naturen, i enlighet med feministiska teorier 
om makt. Samtidigt skapar radikala ekofeminister utrymme för en vetenskapligt frånvänd 
utgångspunkt där det kvinnliga tillsammans med naturen blir något heligt och mystiskt (Garrard, 
s 36, 2012). Garrard återger ett resonemang från Val Plumwood, där hon lyfter fram filosofen 
René Decartes (1596-1650) som sägs lägga grunden för separationen mellan djur och människa, 
genom att tillskriva människan tanke medan djuren endast är en kropp, utan känslor och sinne 
(ibid, 36f). Genom Plumwoods resonemang menar Garrard att det är möjligt att hitta en 
ekofeminism som positionerar sig både mot cornucopians dualistiska åtskillnad mellan människa 
och natur och monolitiska ekofeminister och djupekologer där människa och natur ingår i 
vetenskapligt frånvänd ekosfär. Till skillnad från djupekologin är den ekofeministiska rörelsen 
progressiv genom att kräva rättvisa för naturen på samma grunder utifrån andra grupper som 
blivit diskriminerade, retoriken hos förtryckare är densamma gentemot naturen som 
diskriminering på grund av kön  etc (Garrard, s 38, 2012).            

Social ekologi och eko-Marxism 

 I likhet med ekofeminismen menar den socio-ekologiska och eko-marxistiska teoretikerna att 
miljöproblemen finns som följd av några få människors dominans över andra. Synsättet på 
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människan är att hen är en progressiv faktor. Genom organisering mot hierarkiska strukturer 
möjliggörs en nedbrytning av maktordningen och det kapitalistiska systemet och genom 
människors rationella val och teknologisk utveckling kan hen skapa ett hållbart samhälle. Eko-
marxisterna ställer sig, precis som cornucopians skeptiska inför tanken att det finns en ekologisk 
gräns, i motsats till environmentalister och djupekologer som menar att den är reell (Garrard, s 
39, 2012). Dock menar eko-marxisterna och socio-ekologerna att nyckeln till lösningen för 
miljöproblemen ligger i att omstrukturera produktionen, vi behöver gå från att producera för 
människors välfärd till att producera för människors verkliga behov (ibid, s 40).   

Heideggeriansk ekofilosofi 

Den sista av Garrards positioner i den ekokritiska litteraturteorin är den Heideggerianska 
ekofilosofin. På grund av filosofen Martin Heidegger (1889-1976) koppling till nazismen har hans 
arbete varit kontroversiellt, trots det används det flitigt av ekokritiker. Förklaringen till detta ligger 
i Heideggers sätt att se på språket. Det är även av den anledningen som Garrard menar att 
Heidegger till trots, har en plats i konstruktionen av naturbegreppet (Gerrard, s 43, 2012). För 
Heidegger var samtalen något som stod över det skrivna, en text blev något dött och den sanne 
tänkaren och pedagogen använder språket för att föra dialoger (Steiner, s 14, 1985). Samtidigt 
menar Garrard att Heidegger är noga med att det inte är vardagsspråket, där oväsentliga ord ger 
uttryck för en värld fylld av onödiga ting, som filosofen är ute efter. Heidegger synliggör språkets 
konstruktion som tvingar in varanden i något de egentligen inte är. Som att en skog kan tolkas 
som en resurs för skogsindustrin, medan skog i en annan tolkning betyder något annat. I det 
skrivna blir en skog, en skog, varken mer eller mindre, men i läsarens tolkningen blir skogen 
något annat (Garrard, s 43, 2012). 

1.6 Syfte 

Sammanfattningsvis visar genomgången att den tidigare forskningen är inriktad på studier av 
undervisning, och inte på hur styrdokumenten för skolan tolkas. Vidare framgår hur en text kan 
möjliggöra olika förhållningssätt till människa och natur beroende på hur uttolkaren positionerar 
sig till begreppen. Ekokritikern Garrard definierar sex möjliga förhållningssätt till människa och 
natur.   
   Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Lgr 11, som är skolans mest centrala 
styrdokument, för att utforska möjliga sätt för lärare att positionera sig till begreppen människa 
och natur utifrån ekokritikens teoribildning.  

Frågeställning  

• Vilka förhållningssätt möjliggör Lgr11 för en lärare att inta när hen tolkar begreppen människa 

och natur i förhållande till Garrards olika ekokritiska positioner?   
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1.7 Didaktisk relevans  

De didaktiska frågeställningarna, vad lärare ska undervisa om utgår från Lgr11, centralt innehåll, 
att elever i årskurs 1-3 ska studera konst, skönlitteratur och myter som handlar om människan 
och naturen. Svaret på den didaktiska frågan varför är delvis uppfylld genom det angivna 
kunskapskravet, att eleverna ska kunna samtala om ovanstående. Någon konkretisering av 
frågorna vad och varför görs inte i Lgr11 utan åligger läraren att utforma i sin planering av 
undervisningen. Hur detta ska gå till anges inte heller, men givetvis utgår läraren från det centrala 
innehållet och kunskapskraven. Det ska även harmonisera med övergripande syftet för 
undervisningen samt de grundläggande värden som presenteras i Lgr11 (Skolverket, 2016). I den 
här uppsatsen finns ingen ansats att studera de didaktiska frågorna för utförandet av själva 
undervisningen. Det är istället de läroplansdidaktiska perspektiven som utgör uppsatsens relevans 
för lärarens arbete. Enligt Lindström och Pennlert (2016) är det relevant att analysera exempelvis 
läroplanen ur ett läroplansdidaktiskt perspektiv för att exempelvis undersöka vilka politiska och 
pedagogiska bakomliggande faktorer som gett grund för den så kallade formuleringsarenan. För 
att kunna göra det måste Lgr11 studeras utifrån den kontext som den skapats i. Den didaktiska 
arena som den här uppsatsen begränsas till är transformeringsarenan, som utgör en annan ingång 
till de läroplansdidaktiska frågorna. Med stöd av lämpliga teorier och metoder kan det således 
vara möjligt att undersöka hur lärare kan tolka den skrivna läroplanen och hur dessa tolkningar 
skulle kunna ligga till grund för att transformera läroplanen till undervisning (Lindström & 
Pennlert, s 20, 2016).  I den ekokritiska teoribildningen presenteras olika positioner som en läsare 
kan inta till exempelvis texter (se vidare Teorier), där undersöks relationen mellan människa och 
natur. Först när möjliga tolkningar av begreppen genomförts kan  lärare transformera läroplanens 
intentioner till ett undervisningsinnehåll med utgångspunkt i de didaktiska frågeställningarna, 
vad, hur och varför. 

1.8 Metod 

Under läsningen av läroplanen, som reglerar lärarens uppdrag och delen av undervisningen i NO, 
kommer en diskursanalys ske med hjälp av ekokritisk teori. Problematisering av begreppen 
människa och natur kommer att ske utifrån de positioner som presenterades under kapitlet teori. 

Diskursanalys  

En läroplan är en speciell form av text, den är inte litterär, den är instruerande men samtidigt 
ingen instruktion. I fler andra länder finns dokument som styr undervisningen på ett tydligare 
sätt. Exempelvis i Kenya där deras Curriculum för olika årskurser ger tydliga lektionsplaneringar 
som läraren ska följa (Curriculum for Primary School, 2003). Som tidigare nämnts så är Lgr11 ett 
styrdokument. Diskursanalys inkluderar inte endast dokument i sig, utan väver in den kontext där 
texten ingår och därmed blir det ett medel för formandet av språkets innehåll. Med denna 
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utgångspunkt är det möjligt att studera samhällsfenomen där språket är centralt (Bergström & 
Boréus, s 374f, 2012). Om det ska vara möjligt att studera begreppen natur och människa i Lgr11 
bör därför analysen utföras med stöd i en samhällsvetenskaplig metod och inte med en lingvistisk 
eller litteraturvetenskaplig metod. Den litteraturvetenskapliga teorin, ekokritiken, kan tillämpas 
för att studera innehållen i begreppen natur och människa, men kompletteras av diskursanalysen 
som metod.  
   Bergström och Boréus beskriver olika möjliga angreppsätt till min frågeställning. Ett exempel är 
det intradiskursiva beroendeförhållandet där olika begrepp i den svenska skolpolitiken skiftar i 
betydelse beroende på i vilka sammanhang termen används tillsammans med andra. Den här 
typen av diskursanalys studerar därmed termers inbördes relationer inom en diskurs under en 
längre tid (ibid, s 362f). Att studera de intradiskursiva beroendeförhållandena av natur och 
människa skulle kräva en studie av läroplanens användning av begreppen över tid, vilket inte ryms 
i just den här uppsatsen. 
     Den kritiska diskuranalysen tillämpar en modell som består av tre nivåer, efter en modell av 
Fairclough (1992) (Bergström & Boréus, s 375f, 2012). Den första, textnivån, utgår från det 
konkreta språkliga uttrycket, i det här fallet är texten Lgr11. I nivå två, den diskursiva praktiken, 
studeras hur texter produceras, distribueras och konsumeras. I det här fallet handlar det om hur 
Lgr11 har kommit till, från politikers beslut att ta fram en läroplan till hur den tolkas, diskuteras 
och tillämpas av lärare och rektorer. Därefter studeras den sociala praktiken, nivå tre, i generella 
drag är det de större sociala och samhälleliga sammanhang som den diskursiva praktiken ingår i. I 
det här fallet handlar det om den statliga styrningen av undervisningens innehåll (ibid, s 375ff). 
Analysen i det här arbetet kommer att begränsas till att studera begreppen natur och människa 
utifrån nivå ett ur en kritisk diskursanalys. 
   Bergström och Boréus menar att den här typen av analys inte har särdeles goda förutsättningar 
att uppnå en god reliabilitet, eftersom verktygen är allt för trubbiga i jämförelse med de 
språkvetenskapliga där andra analysmetoder möjliggör för olika forskare att komma fram till 
samma resultat oberoende av varandra (ibid, s 405). Föreliggande analys är inte en 
språkvetenskaplig analys utan en undersökning av hur Lgr11 skapar innehåll till begreppen natur 
och människa. Genom att utgå från Garrards olika idealtypiska förhållanden mellan människa 
och natur redovisar jag mitt tillvägagångssätt och skapar därmed förutsättningar för att uppnå 
intersubjektivitet i analysen. 
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2. Analys 

”Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och 

människan”   

    Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

    Skolverket, s 115, 2011 

Att samtala om, vad innebär det? Kanske inget annat än att i en vanlig konversation föra in det 
Skolverket efterfrågar, för det anges inte, direkt här, vad samtalet ska ha för syfte eller vart det ska 
leda. För att analysera den sociala praktiken för detta kunskapskrav krävs observationer av 
klassrummets samtal, intervjuer av och insyn i lärarens arbete för att kunna dra slutsatser  om hur 
kunskapskravet tolkas och efterföljs i skolan.  

Om en istället fokuserar på begreppen naturen och människan, går det att utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna göra en diskursanalys av texten. Hur ser maktförhållandet ut 
beroende på vilken utgångspunkt vi väljer inför begreppen.  

Samtal om naturen och människan  

Genom att anta den cornucopianska positionen hamnar naturen i ett underläge i förhållande till 
människan. Då vi i detta fall kommer att se naturbegreppet som resurser beroende på vad vi som 
överlägsen människa vill använda naturen till. Vilken natur som är värd att bevara, exploatera eller 
stå orörd bestäms av dess ekonomiska värde. Naturen i sig har inget eget värde. I de fall då 
cornucopians skyddar naturen är det för människans bästa. I många fall tills vi hittat ett enklare, 
effektivare och mer ekonomiskt sätt att förse människan med de resurser hen kan tänkas att 
behöva. Ett samtal om naturen och människan med detta ställningstagande torde därför handla 
om naturens olika värde i förhållande till hur vi människor vill utnyttja naturen. Samtalet kommer 
då att handla om hur vi kan omvandla naturen till andra produkter som vi har nytta av. Ett 
besöksmål, virke, livsmedel en natur som överspeglas av människans upphöjda position och 
inställningen att naturen aldrig sinar.   

Den environmentalistiska inställningen till naturen är tvetydigt. I vissa fall behöver naturen 
stå över människans intressen och bevaras, men den natur som bevaras har fortfarande en stark 
koppling till människans kultur. Genom naturreservat skapar vi oaser där naturen ska få 
undslippa ett uttag för människans vinning, men fortfarande blir naturen en resurs och 
exploateras i dessa områden. Det första naturreservatet Yellowstone nationalpark, som Garrad 
angav som exempel, är idag ett område där naturens position i förhållande till människan 
fortfarande är i underläge, det är vi som tagit beslut över vilket område som är värt att bevara. Att 
Yellowstone med dess storslagenhet ska finnas där, möjlig för generationer av människan att få 
beskåda, är utgångspunkten. I samtalet kan vi prata om djur vi uppskattar och vill bevara, platser i 
naturen som betyder något alldeles särskilt, en skogsglänta som vi vill spara när resterande skog 
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ska avverkas. Trots naturens uppvärdering hos environmentalisterna är människans förhållande 
till naturen driven av en antroposofisk utgångspunkt i ett dualistiskt system.   

Naturen blir mer likställd med människan i den djupekologiska filosofin. Men kritiker menar 
att på sättet djupekologer resonerar om naturen blir begreppet fylld med en upphöjd status, där 
människan istället blir underordnad naturen. Vi är bara en del av allt annat som existerar och har 
därmed ingen rätt att ställa oss över. Enligt det här sättet att se på människan och naturen kan de 
alltså inte ställas mot varandra, i de situationer en måste ta ställning blir det därför svårt att hävda 
vilka intressen som ska komma i första rummet. I ett samtal om naturen med en djupekologisk 
position vänds framförallt människan position i världen upp och ned i förhållande till hur hen i 
många andra fall beskrivs, den holistiska utgångspunkten är på intet sätt traditionell i väst och den 
kristna delen av världen. 

Beroende på vilken inriktning hos ekofeminismen vi positionerar oss i samtalet om naturen 
och människan får vi olika svar. Där kvinnans skildring i kulturen lyfts fram som en del av 
naturen och den del av människan som står nära naturen blir begreppet människa tudelat, 
mannen å sin sida får ett exploaterande förhållande, både till kvinnan och naturen. Naturen och 
kvinnan blir det andra och mannen skylls för att vara den som förstör miljön, och kvinnan. I de 
förhållanden där naturen och kvinnan i stället mystifieras blir mannen stående utanför, omöjlig att 
närma sig det speciella förhållandet som kvinnan, genom årtusenden, upprättat i kontrakt med 
naturen. Om en istället intar en dualistisk position i samtalet om naturen/kultur och människa/
djur blir maktförhållanden synliggjord. I ett samtal om naturen kan människans maktposition 
studeras i förhållande till naturen i olika situationer, det går att synliggöra den utifrån referenser 
till man och kvinna.  

Som eko-marxist införs den antroposofiska ställningen, med utgångspunkt kapitalist och 
arbetare i centrum för samtalet. Naturen som begrepp är en resurs, men dess värde ska utgå från 
medborgarnas perspektiv och inte ett fåtal investerare med ekonomisk maktposition. Hur ska 
samtalet om människan och naturen då kunna gå till, kanske är det människans behov av en 
hållbar utveckling som måste tydliggöras först och främst, då kan naturen i vissa fall skonas, men 
i andra fall, där människor behöver se naturen som en resurs, är det likväl människans rätt att ge 
naturen en undanskuffad position. 

Heidegger utvecklade ett sätt att se på naturen och människan utifrån hur maktförhållande 
ser ut i konstruktionen av begreppen. I denna teori torde samtalet om naturen och människan 
vara ett sätt att komma åt de olika innehåll begreppen kan fyllas med. Ett begrepp menar 
Heidegger bär med sig tolkningsmöjligheter och genom att samtala om dessa är det möjligt att 
forma och omforma begreppets innebörd. Så ett samtal om naturen och människan skulle alltså 
göra det möjligt att se på texten från olika synvinklar, att inta olika positioner beroende på vilken 
tolkning av begreppet läsaren eller observatören bär med sig in i dialogen. Samtalet skulle därför 
inte få en given utgång. Utan utvecklas snarare utifrån samtalets deltagare. 
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2.1 Läroplanens innehåll  

För att hitta stöd i hur det är möjligt för en lärare att tolka vilken position hen ska inta inför 
samtalet med eleverna om människan och naturen följer en analys av relevanta delar av 
läroplanen.  

Skolans värdegrund och uppdrag  

I skolans grundläggande värden stannar vi upp i delen av en mening […] främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Lgr11, s 7, 2011). Här sätts tonen 
för vilken position som skolväsendet intar till begreppen människa och natur. Människan 
tillskrivs ett egenvärde, och den gemensamma miljön, ska visas respekt. Om vi istället byter ut 
orden lyder meningen; främja aktning för varje mans egenvärde och respekt för våra 
gemensamma kvinnor. Vid en omskrivning med dualismen man/kvinna synliggörs 
maktförhållanden mellan begreppen människa/miljö ur ett ekofeministiskt perspektiv. Så här 
skulle en inte kunna skriva idag om män och kvinnor, framförallt inte med tanke på läroplanens 
tydliga ställningstagande för jämställdhet mellan kvinnor och män (ibid). I samma avsnitt påtalas 
att skolan ska gestalta och förmedla solidaritet med svaga och utsatta, inte någonstans i texten 
återfinns en definition på vilka som är svaga och utsatta och huruvida andra arter än människan 
ska infattas i dessa. Dessa utsatta och svaga finns där, som en del i vår kristna tradition och 
västerländska humanism. Detta i sig kan vara intressant att titta närmare på och problematisera, 
men lämnas därhän i denna uppsats.  

Vidare i kapitlet är det tydligt att det är en omsorg människor emellan som avses och  att 
kulturen ska värnas, ur det hela taget sker ingen problematisering om och hur kultur och natur 
skulle kunna hamna i konflikt. Däremot finns stöd för att studera begreppen människa och natur 
utifrån den Heideggerianska teorin, då skolan ska vara allsidig och uppmuntra skilda 
uppfattningar och ge utrymme för personliga ställningstaganden (ibid, s 8). Om begreppen 
människa och natur studeras utan att ge tolkningsföreträde av någon är sannolikheten större att 
detta kan uppfyllas. Inom skolans uppdrag finns en skrivelse som lyder ”Utbildning och fostran 
är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk 
och kunskaper - från en generation till en annan.” (ibid, s 9). Ur ett kritiskt diskursanalytiskt 
synsätt är denna mening mycket intressant då den väcker frågor om vilken plats människan och 
naturen kan ha här, beroende på vilken skola en befinner sig i Sverige. Traditionen av 
malmbrytning och skogsindustri i norra Sverige står i bjärt kontrast till den samiska traditionen av 
renskötsel i samma områden. Ett samtal om människan och naturen, skulle alltså kunna ha olika 
företrädare för tolkningar hos elever i samma klass, angående samma natur. 

Längre fram i Lgr11 presenteras miljöperspektivet, där eleverna ska få möjlighet att utveckla 
ett personligt förhållningssätt till miljöfrågorna. I samma stycke anges att undervisningen ska visa 
hur det går att anpassa sig till att leva hållbart (ibid, s 9). Som vi sett i de teoretiska 
utgångspunkterna finns det flera olika syner på hur vi ska förhålla oss till naturen för att det ska 
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anses hållbart. Orsaken och lösningen på miljöfrågorna är olika, beroende på vem som får frågan. 
Skolans uppgift är således inte att utröna vilken av uppfattningarna som har rätt, alla positioner 
ska undersökas för att eleverna ska kunna ta ställning. Stöd i detta resonemang går att hitta senare 
i samma avsnittet, där begreppet kunskap, presenteras som ett ord där innehållet förändras över 
tid (ibid, s 10). 

Övergripande mål och riktlinjer 

 ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”  

      Normer och värden 

      Lgr 11, s 12, 2011 

Problemet i ovanstående citat, ur ett ekokritiskt perspektiv är huruvida tolkningen av begreppen 
människa och natur kan utvecklas om intentionen i skrivelsen ska efterlevas. I den ekokritiska 
teorin framgår att naturbegreppets tolkningar spretar och att en gemensam syn på hur naturen 
ska hanteras i praktiken varierar. Det enda stöd lärare kan få är att skolans mål är att varje elev ska 
visa omsorg om miljön (Lgr11, s 12, 2011).  

Skolan ska ansvara för att elever får kunskaper om hur den egna livsstilen påverkar miljön, 
samt hur en skapar förutsättningar för en hållbar utveckling (ibid, s 14). Återigen blir det möjligt 
för olika positioner att presentera möjliga tolkningar, kunskaperna om miljöproblemen ägs inte 
av en företrädare, däremot finns det naturvetenskapliga teorier som kan ligga till grund för 
förståelsen av miljöproblemens orsaker och lösningar.     

Kursplanen för naturorienterande ämnen, samt teknik   

Det finns ingen kursplan som gäller för endast ämnet NO, eftersom det är uppdelat i biologi, 
fysik och kemi. I många fall ingår teknik i NO-blocket trots att det är ett eget ämne som inte 
finns under NO. Under analysen av kursplanen är det väsentligt att läsa igenom syftet för de olika 
NO-ämnenas kursplaner, för att se om det finns skrivningar som kan påverka hur det centrala 
innehållet och kunskapskraven kan tolkas. För årskurs 1-3 finns inga kunskapskrav för ämnet 
teknik, utan endast centralt innehåll. Anledningen till att teknik tas med i analysen är då det finns 
en tilltro hos både cornucopians och eko-marxister att teknologin kommer att förhindra en 
miljökollaps.    

Syfte med NO och teknik 

Undervisningen i teknik ska leda fram till att eleverna kan göra medvetna val som både bidrar till 
samhällsutveckling och en hållbar utveckling (ibid, s 269). Enligt djupekologer går detta inte ihop, 
samhällsutvecklingen är en del av orsaken till att vi idag står inför en ekologisk kollaps. Tvärtemot 
vad cornucopians hävdar där teknologin är vad som driver både samhällsutvecklingen och en 
hållbar utveckling framåt. Däremot så öppnar syftet för en diskussion om teknikområdet då 
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konsekvenser av teknikval ska studeras utifrån olika perspektiv, samt de drivkrafter som finns 
bakom och hur teknikutvecklingen sett ut över tid (ibid). Visserligen står det inte att eleverna i 
ämnet teknik ska samtala om natur och människan, men att helt utlämna teknologin från samtalet 
blir märkligt.  

Syftet hos biologi, fysik och kemi kan skrivas samman, så att elevens kunskaper om naturen 
och människan, energi och materiens uppbyggnad och oförstörbarhet ska leda fram till att eleven 
kan påverka sitt egna välbefinnande, och kunna bidra till en hållbar utveckling (ibid, s 111, 127, 
144). En jämförelse mellan ämnena synliggör att syftet för biologi är mer omfattande skrivet, då 
det ges ett förtydligande över att den naturvetenskapliga världsbildens grund i biologi utgör 
evolutionsteorin. För de andra två naturvetenskapliga orienteringsämnena står det endast följande 
”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av 
naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt 
påverkar varandra.” (ibid, s 127, 144). Att biologins världsbild grundas i evolutionsteorin kan 
motsvaras i att fysiken och kemin grundas i Bohrs atommodell och Einsteins relativitetsteori. 
Anledningen till att den distinktionen inte finns med i skrivelsen kan ha att göra med att 
evolutionsteorin är mer ifrågasatt i den kristna traditionen, som skolväsendets värdegrund vilar 
på, än exempelvis atomen. Att beakta detta är att ta med sig in i klassrummet att 
naturvetenskapens världsbild inte alltid är självklar och oemotsagd uppfattning. 

Centralt innehåll  och kunskapskrav  

Det centrala innehållet och kunskapskraven skiljer sig inte åt för årskurs 1-3 i de olika NO-
ämnena, dess innehåll finns beskrivet tidigare i uppsatsen. För att utvidga analysen omfattas även 
det centrala innehållet och kunskapskraven för senare årskurser. Det blir mer tydligt vilka 
positioner skolväsendet intar gentemot naturen i senare årskurser, för årskurs 4-6 gäller att 
undervisningen ska visa på människans beroende av och påverkan på naturen, naturen ska bland 
annat vara en resurs för rekreation och upplevelser (ibid, s 113). Eleverna ska fortsätta att studera 
skönlitteratur, myter och konst men nu genom att inkludera olika kulturers och tiders syn på 
naturen samt även den äldre naturvetenskapen (ibid, s 114). Kopplat till kunskapskraven ska 
eleverna inte längre samtala om människan och naturen. De ska inte samtala om den natur de 
studerar genom skönlitteratur, myter och konst alls. Fokus i kunskapskraven är att eleverna ska 
kunna berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och vilken betydelse den har för oss (ibid, s 
116ff). I årskurs 7-9 är kulturen i form av skönlitteratur, myter och konst borta, även från det 
centrala innehållet (ibid, s 114f). 
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3. Avslutning 

3.1 Diskussion  

I dagens läroplan finns ett fokus på människan och hens möjligheter att skapa sig ett fritt liv utan 
förtryck. Men förtryck riktas inte endast mellan människor, i ett hållbart perspektiv kan det vara 
intressant att diskutera om även andra arter ska räknas in när maktförhållanden studeras. 

Tolkning  

En tolkning av analysen är att det inte, utifrån den här begränsade undersökningen, går att säga  
vilken fot beslutsfattarna stått på när de antog Lgr11. Å ena sidan är det tydligt att vi ska arbeta 
för en hållbar utveckling där kunskap om naturen står i fokus. Samtidigt som vi måste låta 
människans intresse stå i första rummet. Den ekokritiska teorin låter oss tolka läroplanens text 
utifrån att det finns inslag av både ett cornucopianskt sätt att förhålla sig till naturen, samtidigt 
som environmentalismen får ett stort utrymme i senare stadier. I detta virrvarr får vi också ha i 
bakhuvudet det socialistiska arvets betydelse, i form av rättvise- och solidaritetstankar som har en 
central roll i fler av de förhållningssätt undervisningen bör präglas av. Likaså märks det 
feministiska genomslaget i läroplanen då jämställdhet mellan könen återkommer i flertalet 
skrivningar. Den intersektionella teorin, som inte tagits upp i den här uppsatsen, men där spår 
återfinns i läroplanen, innefattar inte dualismen natur/kultur eller människa/djur. Däremot syns 
den då skolan ska säkerställa att ingen ”[…] diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 
ålder eller funktionsnedsättning […]” (Lgr11, s 7, 2011) för vidare läsning om intersektionalitet se 
Edling & Liljeros (2016).  

Så hur ska lärare tolka vilken position människan ska ha gentemot naturen i undervisningen? 
Kan det mest rimliga vara att inta den Heideggerianska hållningen? Där läraren visar att 
begreppet människa och natur varierar i innehåll beroende på vem som använder begreppen. På 
vilket sätt kan denna tolkning transformeras till undervisning för elever i årskurs 1-3? En möjlig 
väg kan vara att låta elever diskutera begreppen natur och människa utifrån det centrala 
innehållet, och därefter synliggöra att det finns skillnader i hur de tolkar innehållet i begreppen. 
Läraren behöver tänka över hur undervisningen ska genomföras för att eleverna ska kunna göra 
en koppling mellan kunskapskraven och läroplanens övriga intentioner. Framförallt för att 
konkretisera den didaktiska frågan varför eleverna ska kunna samtala om begreppen.   

Om läraren istället väljer att transformera tolkningen av läroplanen till att medvetet inta 
någon av de ekokritiska positionerna med en antropocentrisk utgångspunkt blir 
maktförhållanden mellan människa och natur på förväg given. Stöd för ett sådant 
tillvägagångssätt kan läraren finna då det antropocentriska förhållningssättet är rådande i 
styrdokumentet. Däremot är det möjligt att det samtidigt strider mot uppfattningen om skolans 
uppgift att låta eleverna undersöka olika infallsvinklar för att på egen hand kunna ta ställning. För 
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att eleverna ska ha en möjlighet att göra detta är läraren tvungen att transformera läroplanens 
intentioner i sin planering för undervisningen. Det behöver ske på ett sådant sätt att eleverna 
kritiskt kan samtala om hur människans positionering får konsekvenser för maktförhållanden och 
hur det kan påverka diskussionen om en hållbar framtid.  

Om läraren i förväg inte är uppmärksam på vilken position hen intar till begreppen natur och 
människa riskerar samtalen om maktförhållanden utebli, konsekvenserna av detta går inte att 
svara på förrän den didaktiska frågan om varför elever ska kunna samtala om natur och människa 
i skönlitteratur, konst och myter är klargjord. Ekokritiker menar att skönlitteratur kan spela en 
viktig roll i människans förståelse och känsla för naturen. Som följd av en ökad samhörighet med 
naturen påverkar det hennes handlande för en hållbar utveckling. I den här undersökningen 
redovisas inte bevis för den hypotesen och inte heller någon forskning som visar på andra 
alternativ för hur undervisningen på effektivast sätt bidrar till att elever agerar för en hållbar 
framtid.    

En möjlig tolkning av det centrala innehållet och kunskapskraven är att eleverna ska samtala 
om skönlitteratur, myter och konst där människa och natur skildras genom att synliggöra 
människans ställning gentemot naturen, att vrida och vända på begreppen utifrån hur och av vem 
de framställts. Att ge eleverna de verktyg de kan behöva för att kritiskt granska tolkarens position 
för att sedan kunna göra en reflektion över sitt eget användande av människa och natur. 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns tillräckligt med 
underlag i styrdokumenten för att lärare ska veta på vilket sätt eleverna ska definiera och samtala 
om människan och naturen. Jag anser att undersökningen visar på att det inte är möjligt att fastslå 
på vilket sätt tolkningen ska göras. Med hjälp av ekokritiken visas hur begrepp som natur/kultur 
och människa/djur framställs i texter, och hur olika positioneringar gentemot begreppen har 
betydelse för dess innehåll, därför anser jag att ekokritiken är användbar i den här 
undersökningen. Det går att göra en analys av läroplanen med hjälp av andra teorier, där 
maktförhållanden rimligen skulle framträda, exempelvis med stöd i den intersektionella teorin. 
Genom den diskursanalytiska metoden har jag visat att det är av stor vikt att orden sätts i en 
kontext, exempelvis genom att lyfta in läroplanens övriga delar. Läraren behöver göra en tolkning 
av begreppen, för att kunna resonera kring den didaktiska frågan varför. Däremot är inte 
begreppens alla möjliga betydelser helt utredd, dels på grund av att det finns fler styrdokument 
som reglerar skolan, men främst då den diskursiva och den sociala praktiken inte inkluderats i 
denna uppsats. 

3.2 Konklusion 

Lgr11 ger oss ingen tolkning av begreppen, men en förevisning hur undervisningen ska utformas. 
När läraren är medveten om konsekvenserna för tolkningen av begreppen, sett utifrån textens 
syfte och mening, kan hen ge eleverna en möjlighet att definiera ordens betydelse i olika 
sammanhang. Därefter kan eleverna utföra ett medvetet samtal kring människa och natur.  
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Genom att undersöka hur samtalen ser ut kan det bli möjligt att studera huruvida 
kunskapskravet kan leda till ett ökat medvetande om litteraturen och konstens roll i arbetet för en 
hållbar utveckling. Om det visar sig att litteraturen har den funktionen skulle det kunna bidra till 
att fler elever, som inte har möjlighet att vistas i naturen och därigenom skapa en fysisk koppling 
till naturen, får möjlighet att skapa sig en uppfattning av, och omsorg om andra arter utöver sin 
egen. Läraren har ett uppdrag att ge eleverna kunskaper och förutsättningar för att kunna skapa 
en hållbar framtid. Det är av stor vikt att läraren synliggör begreppens möjliga tolkningar för att 
eleverna på ett medvetet sätt ska kunna samtala om människa och natur i skönlitteratur, myter 
och konst. Om det här är ett av kunskapskraven som kan lägga grunden för elevers agerande för 
en hållbar framtid återstår att se. Utifrån den här uppsatsen kan det vara möjligt att vidare studera 
transformeringen av läroplanen till hur tolkningar av begreppen tar sig uttryck i undervisningen. 
Jag har i den här undersökningen visat att det finns fler möjliga förhållningssätt, utifrån Garrards 
ekokritiska positioner, för lärare att inta när hen tolkar begreppen människa och natur i Lgr11.  
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