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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur växelverkan mellan teknik, 

människa och natur hanteras i teknikläroböcker.  Totalt har 10 textavsnitt analyserats med en 

pragmatisk diskursanalytisk metod.  Resultatet som framkom ur de undersökta texterna visar 

olika diskurser och sätt att se på samspelet mellan teknik-människa-natur.  De normer som 

styr inkludering och exkludering i texterna uttrycker olika natursyner, tekniksyner, samt olika 

uppfattningar om människans roll och ansvar.  Analysen visar att de framanalyserade 

normerna ger problematiska följder i en kontext av utbildning för hållbar utveckling. 

  

Nyckelord: Teknikundervisning, utbildning för hållbar utveckling, följemeningsanalys, 

socialisationsinnehåll, diskursanalys, hermeneutik. 
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1. Bakgrund 

1.1. Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som har olika betydelser för olika människor.  Den mest 

citerade definitionen av begreppet presenterades för första gången i 

Brundtlandskommissionens rapport ”Vår gemensamma Framtid” år 1987. 

 
Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  Begreppet bygger på två 
nyckelkoncept: 
 

•  Konceptet ”behov”, speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga vilket bör 
ges högsta prioritet och 
 

• Idén om att tekniken och social organisation begränsar miljöns möjligheter att möta 
nuvarande och framtida behov.1    

 

Något som kan vara värt att notera är att begreppet ”behov” nämns fem gånger och förknippas 

med nu-tiden ”dagens behov”, och med framtiden ”kommande generationers/framtida behov”.  

Begreppet miljö nämns en gång i definitionen. 

I sin artikel ”Sustaining the global environment”2 påpekar Gro Harlem Brundtland att en 

ackumulering av fattigdom och vidgade ekonomiska klyftor mellan och inom Norr och Syd 

kan få traumatiska och katastrofiska konsekvenser för både rika och fattiga.  Detta scenario är 

enligt Brundtland, det minst dramatiskta sättet att beskriva mänsklighetens framtid. 

Our report, Our Common Future, which was issued in 1987, focused on underdevelopment and 
poverty as a main cause and effect of environmental problems in the South. It focused on a 
different kind of underdevelopment -the overuse of natural resources- as a main cause of 
environmental problems in the North.3 

Hållbarheten har alltså skiftat från ett ekologiskt perspektiv, till en mer övergripande ram som 

inbegriper och betonar även ekonomiska och sociala sammanhang.  Hållbar utveckling vilar 

således på tre pelare, nämligen ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner.  Målet är 

utvecklingen av ett hållbart samhälle.  Ett samhälle som genomsyras av demokratiska 

värderingar där ”alla medborgare känner delaktighet och möjlighet att påverka 

samhällsutvecklingen och de har vilja och förmåga att ta ansvar för den”.4 

                                                 
1 Gulliksson & Holmgren (2011), s.13.  
2 Brundtland (1993), s.15-22. 
3 Ibid, s.16. 
4 SOU (2004:104), s.10. 
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Brundtlandsrapporten poängterar att en hållbar utveckling förutsätter ”the reorientation of 

technology the key link between humans and nature”5 och påpekar att ”technology will 

continue to change the social, cultural, and economic fabric of nations and the world 

community”.6  Hållbar utveckling är ett komplext begrepp som kan ses som en ram eller ett 

system av komplexa interaktioner mellan olika spänningsfält (se fig. 1).  Komplexiteten ligger 

i första hand i de konflikterna mellan begreppets tre dimensioner: det sociala, ekonomiska och 

ekologiska.  En andra nivå av komplexitet ligger i begreppets dynamiska karaktär, alltså den 

rumsliga dimensionen: lokalt/globalt samt den tidsmässiga dimensionen: nu/framtiden.  En 

tredje nivå av komplexiteten är osäkerheten som kännetecknar komplexa problem.7 

FN:s generalförsamling proklamerade decenniet 2005 till 2014 som årtiondet för 

”utbildning för hållbar utveckling” (se fig. 2).  Målet med årtiondet som leds av UNESCO är 

att integrera utbildning för hållbar utveckling i alla utbildningssystemen.8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: En modell av hållbar utveckling.9 

                                                 
5 Our Common Future (1987). 
6 Ibid. 
7 Plazy (2010), s.21.  
8 www.unesco.se, (2013-05-15). 
9 Egen bearbetning efter Plazy (2010), s.21. 
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Figur 2: Utbildning för hållbar utveckling: dimensioner, perspektiv och målsättningar.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Egen bearbetning efter Plazy (2010), s.28. 
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2. Litteraturöversikt 

2.1. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av några studier som jag anser är en del av det forskningsfält där 

denna uppsats hör hemma.  Den här presentationen av tidigare forskning gör inte anspråk på 

att ge en fullständig framställning av forskningsfältet, utan den är ett försök att presentera 

några studier som kan kopplas till min uppsats syfte. 

2.1.1. Teknikdidaktik 

I sin avhandling ”Teknik i skolan, en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn”11 utgår 

Eva Blomdahls utifrån Heideggers teknikfilosofi och Deweys utbildningsfilosofi och 

utvecklar ett analysverktyg för att undersöka teknikundervisnings gestaltningar i två klasser 

av 7-10 år gamla elever.  Hon definierar begreppen ”plats” och ”teknikgestaltning” och pekar 

på vikten av reflektion och värdering i samband med inlärningsprocessen. 

Claes Klasander har i sin avhandling ”talet om tekniska system”12 undersökt 

innehållsaspekter av systemteoretiska perspektiv i teknikundervisning.  Inom ramen av 

läroplansteorin analyserar han följemeningar som rör tekniska system i formuleringsarenan, 

medieringsarenan och realiseringsarenan.  Resultatet visar att tekniska system som 

kunskapsinnehåll hindras av två rådande diskurser som är hegemoniska i teknikundervisning.  

Dessa benämner han artefaktens hegemoni respektive naturvetenskapens hegemoni. 

Artefaktens hegemoni innebär en stark koppling till ett synsätt där tekniska artefakter ses som 

enskilda föremål och inte som delar i större tekniska system. Naturvetenskapens hegemoni 

har att göra med den atomistiska tendensen som präglar den naturvetenskapliga traditionen 

där undersökning av fenomen kräver att de bryts ner till mindre delar, vilket gör att 

systemegenskaper och komplexitet går förlorade.  Artefaktens- och naturvetenskapens 

hegemoni hindrar således elevers möjligheter att förstå teknikens systemegenskaper och ger 

istället en annan bild av vad teknik är.  Ur ett metodologiskt och analytiskt perspektiv 

använder Klasander en så kallad följemeningsanalys baserad på Östmans analyskategorier, 

nämligen ämnesfokus, naturspråk och kunskapsemfas13 i ett teknikdidaktiskt sammanhang.14  

                                                 
11 Blomdahl (2007). 
12 Klasander (2010). 
13 Ämnesfokus är undervisningens innehåll som fokuseras, ämnesfokus anger hur t.ex. naturen och/eller 

människans relation till naturen behandlas.  Naturspråk betecknar krav på begriplighet för förklaringar 
av naturen.  Kunskapsemfas inriktas mot att ange en kontext som kunskapen ska placeras inom.  
Kunskapsemfas utgör ett svar på frågan varför förväntas eleverna lära sig något om exempelvis 
naturen eller teknik? (Svennbeck 2004, s.59, s.64-66). 
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Klasander använder följemeningar som rör tekniska system i en omfattande studie som 

undersöker styrdokument, läromedel, samt undervisningspraktik.  Klasanders avhandling har 

betydelse för min uppsats eftersom jag också använder analyser av följemeningar dock sådana 

som rör aspekter av hållbar utveckling i läroböcker. 

I sin avhandling ”Teknik och politiskt handlande, rationalitet och kritik i den 

samhällsorienterande undervisningen”15 använder Anders Westlin en diskursanalytisk metod 

för att undersöka relationerna mellan teknik, makt och värde i styrdokument och läroböcker i 

samhällskunskap.  Westlin använder begreppet ”companion meanings” som analytisk 

redskap.  Begreppet ”companion meaning” motsvarar begreppet ”följemening” och avser 

utbildningens diskursivitet, d.v.s. utbildningens implicita normativitet.16  Resultatet pekar på 

sex teknikdiskurser med olika konsekvenser för relationen mellan teknik, individ och 

demokrati. 

Sammanfattningsvis visar undersökningarna att teknikundervisning är ett fält i utveckling 

som fortfarande letar efter sitt innehåll och sin identitet.  Eva Björkholms D-uppsats17 

bekräftar att teknikämnet är vagt formulerat i kursplaner både målmässigt och 

innehållsmässigt, vilket ger stor utrymme för osäkerhet och vaga tolkningsmöjligheter.  

Växelverkan mellan teknikutveckling och samhällsutveckling tas inte upp i tillräcklig 

omfattning.  Som konsekvens begränsas elevers möjligheter till att reflektera över människans 

roll i ett högteknologiskt samhälle, och till att påverka samhällsutveckling.18 

2.1.2. Utbildning för hållbar utveckling 

Forskning om utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan har fokuserat olika 

aspekter av begreppet från olika perspektiv.  Många studier har emellertid belyst 

undervisningsinnehåll och hur detta får betydelse för utbildning för hållbar utveckling, men 

ingen av dessa studier berör teknikämnet på gymnasieskolan.  Osäkerheten om vad utbildning 

för hållbar utveckling innebär samt komplexiteten av att integrera begreppet i undervisningen 

gör att gamla ämnestraditioner fortfarande lever kvar.  Dessa så kallade selektiva traditioner19 

begränsar i sin tur förändringsmöjligheter, vilket gör att införandet av nya synsätt och nya 

perspektiv inom ett skolämne tar väldigt lång tid.  Studier av grundskolans NO-undervisning20  

visar att möjligheter att lyfta fram aspekter av utbildning för hållbar utveckling går till stor del 

                                                                                                                                                         
14 Klasander benämner sina analyskategorier undervisningsfokus, systemspråk respektive bildningsemfas 

(Klasander 2010, s.32). 
15 Westlin (2000). 
16 Östman (2008). 
17 Björkholm (2007). 
18 Ibid, s.26. 
19 Öhman (2006), s.39. 
20 Bl.a. Östman (1995), Svennbeck (2004). 
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förlorade på grund av dominerande världsbilder som är grundade på en instrumentell och 

antropocentrisk natursyn.21 

Leif Östman utvecklade i sin avhandling ”Socialisation och mening: No-utbildning som 

politiskt och miljömoraliskt problem”22 teorin om följemeningar.  Han använder 

analyskategorierna ämnesfokus, natursyn och kunskapsemfas för att undersöka NO-

styrdokument samt kemi- och biologiläroböcker på 1980-talet ur ett miljömoraliskt 

perspektiv.  Östman identifierar två selektiva traditioner i NO-läromedel vilka han benämner 

Akademisk tradition och Romantisk tradition.  Dessa två selektiva traditioner ingår i en 

diskurs som han kallade den Vetenskapligt rationella diskursen.  I sin avhandling ”Omsorg 

om naturen”23 använder Margareta Svennbeck teorin om följemeningar för att undersöka NO-

läromedels selektiva traditioner ur ett omsorgsetiskt och feministiskt perspektiv.  Hon 

använder samma analyskategorier för att analysera fysikläroböcker på 1990-talet.  Teorin om 

följemeningar har en stor betydelse för denna uppsats teoretiska och analytiska 

utgångspunkter och kommer att beskrivas mer utförligt i studiens teoridel. 

Johan Öhmans avhandling ”Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling”24 

handlar om de etiska och moraliska relationer som människan upprättar till naturen i 

pedagogiska situationer och hur den etiska tendensen uppträder i tre olika situationer, 

nämligen moraliska reaktioner, normer för rätt handlande eller genom etisk reflektion.  Med 

utgångspunkt i pragmatismen och Wittgensteins filosofi argumenterar han att pluralismen 

utgör ett fullt rimligt förhållningssätt inom utbildning för hållbar utveckling. 

Pia Sjöblom använder i sin avhandling "Naturen och jag"25 en kvalitativ metod med 

kvantitativa inslag och undersöker gymnasieelevers förhållningssätt till naturen samt 

elevernas miljöetiska hållning till miljökrisen.  Resultatet visar att unga anser att skolan inte 

har påverkat deras naturintresse nämnvärt.  Resultatet visar också att eleverna har till största 

delen en romantisk natursyn och en optimistisk framtidstro. 

2.2. Teoretiska och analytiska utgångspunkter 

2.2.1. Pragmatisk läroplansteori  

Denna studie bygger på en innehållsinriktad läroplansteoretisk tradition och anknyter till det 

didaktiska angreppsättet att lyfta fram att utbildning alltid sker i en historisk och kulturell 

                                                 
21 Natursyner kan indelas i två huvudkategorier: antropocentrisk och icke-antropocentrisk.  En 

antropocentrisk natursyn är människocentrerad och anser att naturen är ”till för människan och har ett 
värde endast om den är till nytta för människan.” (Sjöblom 2012, s.46). 

22 Östman (1995). 
23 Svennbeck (2004). 
24 Öhman (2006). 
25 Sjöblom (2012). 



11 

 

kontext där utbildningsinnehållet alltid har en viss politisk och moralisk innebörd.  Tomas 

Englund påpekar att  

…the content of learning can never be confined to unproblematic ’facts’ or subject content as 
such, but must be seen as contextualized in a more or less determinate context and thereby 
given different social meanings or companion meanings.26 

Utgångspunkten är ett pragmatiskt präglat sociokulturellt perspektiv.  Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv sker utveckling och lärande i mötet mellan individ och 

omgivningen.  Människors handlingar undersöks alltså i förhållande till den sociala och 

kulturella omgivningen.  Pragmatismen innebär en betoning på handlande och det som 

kännetecknar pragmatiska studier är analysen av möjliga alternativ i termer av potentiella 

framtida konsekvenser av tankar och handlingar.27  Den version av pragmatisk läroplansteorin 

jag använder mig av som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats som helhet har utvecklats 

bl.a. inom forskargruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses).28  

Centralt i denna forskningstradition är att språk och även texter kan betraktas som handlingar.  

Cherryholmes poängterar att texter ”are speech acts, and we act when we project texts and 

discourses onto the world around us.”29 

Språk 

Pragmatisk läroplansteori anser i enlighet med Wittgenstein att vi ständigt befinner oss i 

språket och att vi inte kan stiga ur språket.  Språket kan inte karakteriseras entydigt som 

tankeinstrument eller verktyg, utan inbegriper också människors erfarenheter och värderingar.  

Språk, mening och verklighet är oskiljbara.  Språk kan inte enbart begränsas till tal eller text 

utan har en bredare innebörd som sträcker sig till allt som har mening, allt som kan 

språkliggöras.  I detta sammanhang blir meningskapande processer språkliga processer och 

därmed kan världen såsom den är tillgänglig för oss studeras som språklig.30 

Meningsskapande och följemeningar 

Ett viktigt begrepp i denna forskningstradition är meningsskapande som avses hur en individ 

gör sin verklighet begriplig i en viss situation.  I detta sammanhang anses begreppen lärande 

och socialisation som två oskiljbara aspekter av en utbildnings-, eller undervisningsprocess.  

Utbildningsprocesser inbegriper alltså inte bara lärande av kunskap utan också en viss 

socialisation- en viss världsbild och sätt att förhålla sig till världen.  Kunskap blir alltså 

meningsfull i den mån verkligheten begripliggörs enligt ett visst sätt att förhålla sig till 

                                                 
26 Englund (1998), s.18. 
27 Svennbeck (2004), s.25. 
28 Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, Öhman, Öhman, Östman (2008). 
29 Citat i Säfström & Östman (1999), s.267. 
30 Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, Öhman, Öhman, Östman (2008). 
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världen.  Begreppet meningsskapande hänvisar till att lärande av kunskap och socialisation är 

samtidiga och ömsesidiga processer. 

lärande av en viss kunskap inbegriper också en viss socialisation- med kunskapen följer ett 
visst sätt att förhålla sig till världen, vissa följemeningar […] Man kan således tänka sig hur 
denna kunskap blir meningsfull i relation till en viss världsbild och hur denna världsbild därför 
”följer med” kunskapen31 

Med följemening avses det socialisationsinnehåll som ”följer med” kunskapsinnehållet.  

Meningsskapande är således en samtlig process som inbegriper lärande av kunskap och 

lärande av följemeningar.  Som konsekvens får alla meningsskapande processer politiska och 

moraliska innebörder.  Detta gör att undervisningsinnehåll (Vad) och undervisningssätt (Hur) 

är avgörande för hur eleverna kommer att förhålla sig till naturen och samhället. 

Den typ av extra lärande som implicit ”följer med” i undervisningen och som blir en del av 

elevernas socialisationsprocess har tidigare nämnts av John Dewey som ”Collateral 

learning”.32  På svenska motsvarar det biinlärning.  Följemeningar är enligt Östman 

”meningar som automatiskt följer av att man undervisar ett kunskapsinnehåll eller som blir ett 

extra lärande när man lär sig vissa kunskaper och färdigheter.”33  Följemeningar betecknar 

den typ av mindre uppenbar socialisation som följer med ”på köpet” i utbildningsprocesser 

och kan även utgörs av det som inte sägs.  Exempel på följemeningar är natursyn, tekniksyn 

och synen på relationen teknik-natur och relationen teknik-samhälle. 

2.2.2. Pragmatisk diskursanalys 

Diskurs, selektiv tradition, språkspel, normer 

Begreppet diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)”.34  Med diskurs avses mönster och regelbundenheter i språkanvändandet 

knutna till speciella verksamheter.  Diskurser är förankrade i bestämda historiska och 

kulturella sammanhang.  En diskurs konstrueras alltså av både det som sägs/inte sägs och de 

normer som styr språkbruket (språkspelsregler).35 Språkspelsregler är en del av 

kommunikationen och kommer till uttryck i språket.  De skall alltså inte ses som ”liggande 

utanför, bakom eller ovanför själva språkanvändandet, regler lär man sig medan man lär sig 

att bruka språket”.36  Man tänker inte på de som normer eller regler, man blir uppmärksam om 

                                                 
31 Ibid, s.14. 
32 Östman (2008). 
33 Ibid, s.115. 
34 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s.7. 
35 Östman (1995), s.74. 
36 Östman (2008), s.122. 
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att det finns regler endast när någon bryter mot dem och säger exempelvis något om natur, 

teknik eller samhälle på ett sätt som inte brukar sägas i en undervisningssituation.37 

Med begreppet selektiv tradition avses sedvänjor som gäller val av innehåll och arbetssätt 

inom utbildningsverksamheter.38  Dessa val kan kopplas till regelbundenheter i språkbruket, 

språkspelet, som råder under en lång tid inom en specifik utbildningsverksamhet.  På så sätt 

kan man säga att språkspel motsvarar selektiva traditioner.39  Viktigt att påpeka här är att både 

diskurser och selektiva traditioner inkluderar sociala praktiker.  Men diskurser och selektiva 

traditioner skiljer sig åt i den meningen att diskurser innebär övergripande mönster och 

regelbundenheter medan selektiva traditioner är knutna till mer avgränsade sociala praktiker.40  

Selektiva traditioner påverkar och styr diskurser, dessutom kan fler än en selektiv tradition 

tillhöra en och samma diskurs.41  I detta sammanhang innebär en diskursanalys jämförelser 

mellan olika selektiva traditioner eller språkspel i en utbildningsverksamhet.  Detta kräver till 

en början att beskriva reglerna för olika språkspel.  Exempel på språkspelsregler är 

analyskategorier som ämnesfokus, naturspråk och kunskapsemfas.  Denna anlysapparat har 

utvecklats av Östman för att analysera fram följemeningar i NO-undervisning.  Östmans 

följemeningsanalyskategorier har använts av många forskare och kombinerats med olika 

andra perspektiv.42   

Följemeningsanalys 

Följemeningsanalys har en klar och tydlig didaktisk anknytning.  Följemeningar är en aspekt 

av meningsskapande och har direkt samband med skolämnena och dess innehåll, 

undervisningsmetoder, läromedel etcetera.  Östman påpekar att ”Följemeningsanalysen delar 

de diskursteoretiska perspektivens förkärlek för komparation som metod”.43  Det är genom att 

placera kunskapsinnehållet i ett komparativt sammanhang som konsekvenserna kan beaktas.  

Östman skriver  

Poängen med följemeningsanalyser är att man kan identifiera normer och relativa omdömen i 
en verksamhet som är kopplad till kunskapsutveckling och behandla dem som moraliska till sin 
karaktär.  Syftet med följemeningsanalyser är sålunda att identifiera potentiella värdekritiska 
måltavlor i utbildning, undervisning och lärande av ett kunskapsinnehåll.44   

                                                 
37 Svennbeck (2004), s.59. 
38 Ibid, s.57. 
39 Ibid, s.58-59. 
40 Ibid. 
41 Svennbeck (2004), s.57; Östman grupperar två NO-undervisnings traditioner, den Akademiska 

traditionen och den Romantiska traditionen under en och samma diskurs, nämligen den Vetenskapligt 
rationella diskursen. 

42 Exempelvis ett feministiskt och omsorgsetiskt perspektiv i fysikundervisning (Svennbeck (2004)), ett 
systemteoretiskt perspektiv i teknikundervisning (Klassander (2010)); Klasander (2010), s.30. 

43 Östman (2008), s.122. 
44 Ibid, s.119. 
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Figur 3 visar en begreppskarta av samband mellan de olika teoretiska begreppen inom en 

följemeningsanalys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: En begreppskarta av olika teoretiska begrepp inom en följemeningsanalys. 

Avgränsning och anspråk 

Så långt som att undersöka alla potentiella kategorier av följemeningar i läroböcker sträcker 

sig inte denna uppsats ambitioner.  Jag strävar inte heller efter att kategorisera alla möjliga 

teknikdiskurser eller teknikundervisningens selektiva traditioner i läroböckerna som helhet, 

utan mitt anspråk är att undersöka de följemeningar inom teknikundervisning som berör hur 

natursyn, relationen teknik-samhälle och relationen teknik-natur hanteras i läroböcker.  

Genom att ta utgångspunkt i en pragmatisk läroplansteori och diskursanalys kommer tänkbara 

framtida konsekvenser att beaktas och analyseras ur ett miljömoraliskt perspektiv.  På så sätt 

kommer även relationer mellan hållbar utvecklings tre dimensioner, det sociala, ekologiska 

och ekonomiska att diskuteras.  För att undersöka hur relationen mellan hållbar utvecklings 
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tre dimensioner framträder i texterna kommer jag att göra en motsvarighet mellan 

följemeningar å ena sidan och relationen mellan hållbar utvecklings dimensioner å andra 

sidan.  Olika natursyner belyser olika aspekter i relationen mellan de sociala och ekologiska 

dimensionerna. Relationen mellan teknik och samhälle belyser relationen mellan den 

ekonomiska dimensionen och den sociala dimensionen.  Synen på relationen mellan teknik 

och natur belyser relationen mellan den ekonomiska dimensionen och den ekologiska 

dimensionen. 

 

Följemeningar Relationen mellan hållbar utvecklings dimensioner 

Natursyn Social-ekologi 

Teknik-samhälle Ekonomi-social 

Teknik-natur Ekonomi-ekologi 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att genom en följemeningsanalys av kunskapsinnehåll 

analysera socialisationsinnehåll som rör natursyn, relationen teknik-natur och relationen 

teknik-samhälle.  Utifrån de identifierade normer, som styr inneslutning och uteslutning, 

undersöks konsekvenserna i förhållande till utbildning för hållbar utveckling.  En central 

fråga i uppsatsen är hur växelverkan mellan teknik, människa och natur hanteras i de 

undersökta texterna. 

Frågeställningar för denna uppsats är: 

• Vilken natursyn kommer till uttryck i de undersökta texterna? Vilka normer om 

natursyn kan urskiljas? 

• Hur behandlas relationerna mellan teknik-miljö och teknik-samhälle i de 

undersökta texterna? Vilka normer kan urskiljas? 

• Vilka problem och möjligheter skapar dessa normer i förhållande till utbildning för 

hållbar utveckling? 
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4. Metodkapitel 

Med begreppet meningsskapande vill man frångå idén att lärande kan skiljas från 

fostran/socialisation.  Analyser av följemeningar i text fokuserar på att avslöja det 

socialisationsinnehåll som är kopplad till lärandet av ett visst kunskapsinnehåll.  Eftersom 

texter är diskursiva till sin karaktär (i bemärkelse att de bidrar till att skapa diskurser) och då 

syftet med denna uppsats är att underöka texter för att analysera följemeningar som rör hållbar 

utvecklingsaspekter så har en diskursanalys valts som metod.   Att identifiera följemeningar 

möjliggör att analysera synen på teknik och natur samt relationen teknik-människa-natur.  

Detta ger en grund för att klargöra dels hur hållbar utveckling framställs i teknikläroböcker, 

dels vilka konsekvenser det kan innebära i förhållande till handlingar.  Den diskursanalytiska 

variant jag har valt till min studie bygger på en pragmatisk inspirerad diskursanalys45 och 

ansluter sig till en läsart som är synnerligen inriktad på att undersöka texters normativitet.  

Utgångspunkten är att texter som undersökningsobjekt har 

… oundvikliga hemvist inom specifika och i tid och rum avgränsade sammanhang.  En 
avgränsning innebär att andra möjligheter än den avgränsade utesluts.  Uttryckt på ett annat 
sätt: om vi förutsätter att världen inte är en och odelbar utan att det vi kallar världen alltid är 
sammansatt av en mängd olika sätt att uppfatta denna värld, så följer att en regelbunden 
betoning av ett sätt att betrakta denna värld resulterar i en normativ världsbild.  En regelbunden 
betoning av en världsbild är resultatet av ett regelbundet diskriminerande av andra.46 

4.1. Diskursanalys som teori och metod  

Inom den diskursteoretiska ramen finns det en mångfald olika sätt att använda diskursanalys.  

Gemensamt för alla diskursanalytiska angrepssätt är att uppmärksamma ”aspekter av 

samhällslivet som annars tas för givet och som därmed kan vara svåra att belägga med 

systematiska empiriska undersökningar”.47  Det som står i fokus är språk och 

språkanvändning.  En pragmatisk hållning innebär att språk och handlingar anses som två 

oskiljbara företeelser.  Språk är inte en avspegling av världen, utan utgör ett system av 

kunskap som har sociala konsekvenser.  En viss kunskap legitimerar vissa handlingar som 

rimliga medan andra handlingar framställs som mindre rimliga.48 

                                                 
45 Säfström & Östman (1999), Quennerstedt (2008), Östman (2008), Öhman (2012). 
46 Säfström (1999), s.238. 
47 Esaiasson, m.fl. (2012), s.213. 
48 Öhman (2012). 
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4.2. Följemeningsanalys: en diskursanalytisk metod i pragmatisk tradition 

Utbildningsprocesser som kan verka vara helt neutrala innehåller normativitet precis som alla 

språkspel gör.  Undervisning och lärande av fakta är inget undantag.  Val av ämnesinnehåll 

bygger på värderingar och en viss världsuppfattning, vilket gör att vissa fakta prioriteras som 

viktigare än andra.  På så sätt kan man säga att meningsskapande processer innehåller 

normativitet.  Varken handling eller norm kan finnas oberoende av varandra.  Våra handlingar 

sker alltid utifrån en norm.49  Normer skapar mönster av inneslutning och uteslutning och 

skapar möjligheter och begränsningar för våra handlingar.  På så sätt legitimeras vissa 

handlingar, ges en viss sanningseffekt och påbjuds som rimliga medan andra handlingar 

utesluts.50 

Genom att analysera denna inneslutning/uteslutning i texterna blir det möjligt att 

identifiera normer och följemeningar som eleverna påbjuds i samband med lärandet av ett 

kunskapsinnehåll.  Analysfrågan som ställs till text är: Vilka normer måste eleverna lära sig 

för att lära sig kunskapsinnehållet?51 

4.3. Analysförfarande52  

Starten på en följemeningsanalys: för att behandla studiens frågeställningar har jag valt att 

undersöka de följande tre socialisationsinnehåll: natursyn, relationen teknik-natur, och 

relationen teknik-samhälle.  Analysen har börjat med att läsa alla texter i relation till studiens 

syfte.  I denna fas ställer jag mig analysfrågan: vilka budskap om hållbar utveckling förmedlar 

texter?  Även hur teknik definieras i samtliga läroböcker har undersökts.  En avgränsning är 

att endast textavsnitt där aspekter som rör hållbar utveckling identifierats har valts för 

ytterligare analys.  Arbetsgången i analysarbetet består av tre steg: 

Steg 1: följemeningars kartläggning: För varje synsätt eller relation, analys om 

• Vad som sägs om t.ex. teknik eller/och natur, och  

• Hur det sägs. 

Analysfrågorna som ställs till text är  

� Vilken syn på naturen antar texten? Och hur sägs det?  

� Vilken relation mellan teknik och samhälle framställs i texten? Och hur sägs det? 

� Vilken relation mellan teknik och natur framställs i texten? Och hur sägs det? 

 

Steg 2: Normanalys/språkspelsanalys: För varje synsätt eller relation görs en jämförelse 

mellan det som sägs och hur det sägs (steg1) med vad som skulle kunna sägas och hur det 

                                                 
49 Östman (2008). 
50 Öhman (2012). 
51 Östman (2008). 
52 Ibid. 
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skulle kunna sägas.  Detta steg kan sägas motsvara den lässtrategi som beskrivs av Säfström 

som inläsning.53  Utifrån inläsningen formuleras en norm för vad som kan inneslutas och vad 

som kan uteslutas.  Normen formuleras på ett sätt som gör det uppenbart att inse att om man 

följer den kommer det som sägs i texten att sägas och inget annat. 

Steg 3: Moralisk kontextualisering: Den formulerade normen sätts i en moralisk/etisk 

kontext där den kan behandlas från ett annat perspektiv och relateras till sammanhang som rör 

hållbar utveckling.  På så sätt lyfts det som tas för givet fram.  Detta steg motsvarar den 

lässtrategi som Säfström benämner utläsning.54 

Urval av empiri och analysmaterial: 

För analysen har två olika läroböcker för teknikprogrammets kurs Teknik 1 på gymnasiet 

använts.  De två valda läroböckerna är faktaböcker tillgängliga för inköp och avser att täcka 

hela innehållet i kursen Teknik1 inom ramen av gymnasiereformen Gy11.  Text 2 kommer 

från läroboken ”Teknologi A, faktabok med övningar”55 för kursen Teknologi A som hade 

getts på gymnasiet inom ramen av Lpf 94.  Skälet till att välja just denna bok är att den är en 

av de första skrivna teknikläroböcker i gymnasieskolan som behandlar växelverkan mellan 

teknikutveckling och samhällsutveckling.  Text 2 har valts för att synliggöra en annan möjlig 

natursyn.  I uppsatsen benämns läroböckerna LB1, LB2 och LB3.  En avgränsning är att jag 

inte strävar efter att kategorisera läroböckerna i sin helhet.  Endast texter där aspekter som rör 

de tre socialisationsinnehåll, nämligen natursyn, relationen mellan teknik-samhälle, och 

relationen mellan teknik-natur har valts för analys.  Studien avser inte att utvärdera dessa 

läroböcker, utan är syftesrelaterad.  Detta innebär att resultatet skall bedömas i förhållande till 

studiens syften. 

 
 Titel Författare Utgivnings år Upplaga Förlag 

LB1 Teknik 1 Johnny Frid 2011 1 Gleerups 
LB2 Teknik Yngve Nyberg 2011 1 Liber 
LB3 Teknologi A Lars-Gunnar Nilsson 1993 1 Liber 

Val av analysmetod: 

Jag använder mig av en följemeningsanalysmetod utarbetad i Östmans artikel ”Analys av 

utbildningens diskursivitet”.56  Det utgör en trygghet genom att sätta in min undersökning på 

väl etablerad forskning.  Analysmetoden jag har använt utvecklades i en NO-

undervisningskontext.  Eftersom teknik och NO är två skilda skolämnen med olika traditioner.  

Man kan undra om det är överhuvudtaget fruktbart att använda samma analysmetod i ett 

teknikundervisningssammanhang.  Jag anser att det är helt legitimt att göra så eftersom 

                                                 
53 Säfström (1999). 
54 Ibid. 
55 Nilsson (1993). 
56 Östman (2008). 
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metoden är flexibel och kan även användas i analys av olika skolämnesinnehåll.  Detta ger 

studien högre reliabilitet eftersom analysmetoden har använts av olika forskare i olika 

skolämnen vilket möjliggör en jämförelse grund.  Att koppla undersökningen till väl etablerad 

forskning ger studien ytterligare värde. 

Syftesrelaterade studier 

Diskursbegreppet är i grund och botten ett analysredskap och måste därför betraktas som 

sådant.  Diskurser är inga färdiga definierade varelser som väntar på att upptäckas, utan de 

identifieras utifrån studiens teoretiska perspektiv, syfte och frågeställningar.57  På så sätt 

skapas diskursanalysmetoden i samspel med studiens syfte och teoretiska utgångspunkter.  

Sådana analyser är enligt Säfström och Östman syftesrelaterade analyser.58  Alltså de måste 

förstås i relation till ett specifikt syfte och utifrån ett teoretiskt perspektiv.59  Min ambition 

med den syftesrelaterade följemeningsanalys i denna uppsats är att bidra till ett fortgående 

samtal om utbildning för hållbar utveckling inom teknikundervisning på gymnasiet.  Denna 

uppsats resultat skall endast bedömas i relation till dess syfte. 

Reflektioner över metoden 

Diskursanalys är en kvalitativt inriktad textanalytisk metod och har sina rötter i den 

hermeneutiska traditionen.  Centralt i kvalitativa textanalyser är att undersöka kategorier, 

mönster eller modeller som möjliggör fruktbara beskrivningar av en företeelse, fenomen eller 

sammanhang i omvärlden.60  Kvalitativt inriktade metoder i allmänhet och tolkande textanalys 

i synnerhet har kritiserats från olika håll.  Eftersom analyserna är baserade på tolkning och 

inslag från olika angreppssätt kan det vara osäkert om metoden skulle ge exakt samma resultat 

om den genomförs av någon annan.  I motsats till positivistiska metoder som bygger på ett 

formellt logiksystem, karaktäriseras kvalitativa textanalysmetoder av tolkning och 

subjektiverande som vetenskapsideal.61  Sist men inte minst vill jag kommentera om 

reliabilitet.  Enligt Bergström och Boreus påverkas undersökningens reliabilitet främst på 

grund av förförståelse och subjektivitet.62  Jag har strävat efter hög reliabilitet genom att 

bredda den jämförande bakgrunden.  Trots att generalisering av kvalitativa textanalytiska 

metoder brukar ifrågasättas och anses vara dess svaga sida, finns det flera skäl som motsäger 

detta.  Genom kvalitativt inriktade textanalytiska metoder får man en helhetsbild som 

möjliggör ökad förståelse inom ett större sammanhang.63 

                                                 
57 Svennbeck (2004), s. 57, Quennerstedt (2008). 
58 Säfström & Östman (1999), s.16-24, Säfström (1999), s.240. 
59 Quennerstedt (2008). 
60 Eklund (2012), s.5. 
61 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999), s.222. 
62 Bergström & Boreus (2005), s.25. 
63 Eklund (2012), s.6. 
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Etiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter enligt Vetenskapsrådet (www.vr.se) rör fyra huvudkrav, nämligen 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Dessa krav 

gäller studier som direkt eller indirekt handlar om individer, exempelvis observationer, 

intervjuer och enkäter.  Innevarande studie omfattar texter och därmed är dessa huvudkrav 

inte relevanta.  Det som däremot ska beaktas i en studie av det här slaget är av text-, käll- och 

analytisk karaktär.  Hänsyn ska tas till vilka källor och vilka analytiska ingångar som använts 

och stringens i användningen.  
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5. Analys 

5.1. Natursyn 

Text 1: Materialistisk natursyn  

Hur energi används  Kommentarer 

Urtidsmänniskan använde kemiskt lagrad energi i ved för att få värme och ljus.  

Så småningom kom man på att utnyttja vinden till att förflytta sig på havet, 

vattnets lägesenergi till kvarnar och kemisk energi i ved och kol för att 

framställa järn.  Och i modern tid nyttjar vi oljan som fordonsbränsle, kolets 

kemiska energi till värme och till elenergi liksom kärnklyvningar, rinnande 

vatten och vindens rörelse för att få elenergi (LB1, s.262). 

Människan utnyttjar naturen 

med hjälp av teknik.  Naturen 

är till för att utnyttjas 

Människan har sedan urtiden använt och utnyttjat olika naturresurser för att tillgodose olika 

behov.  Mänskliga behov har alltså utvecklat från värme och ljus i det förflutna till 

fordonsbränsle och elenergi nuförtiden.  Människans användning av energi har ”så 

småningom” utvecklats från att utnyttja ”kemisk lagrad energi i ved” i urtiden till att utnyttja 

kärnklyvning i modern tid.  Användningen av naturtillgångar var kopplad till ändamål som är 

direkt förknippade med människans behov i början, ”för att få värme och ljus” och ”för att 

förflytta sig på havet”.  Sedan försvinner människan från bilden och användningen av 

naturresurser är istället kopplad till teknik, ”till kvarnar”, ”för att framsälla järn”, ”för att få 

elenergi”.  Naturen framstår som en samling energikällor för att utnyttjas och exploateras.  

”rinnande vatten” och ”vindens rörelse” ses inte utifrån naturens kontext (floder, forsar, 

vattenfall… et cetera), alltså som självständiga naturliga företeelser, utan bara som 

energikällor.  Människan kan utnyttja naturen på olika sätt för att få energi i olika former.  

Den norm som gäller för Text 1 är: Naturen är till för att utnyttjas och exploateras av 

människan från urtiden till den moderna tiden.  Den identifierade normen uttrycker ett sätt att 

tala om naturen och är en del av språkanvändning i texten.  Normen ska inte ses som något 

som styr språket utifrån, utan den skapas inifrån genom språkanvändning.  Normen möjliggör 

ett visst sätt att tala om och beskriva naturen och utesluter därmed andra.64  På så sätt kan den 

identifierade normen betraktas i termer av ett språkspel65 som fokuserar och befrämjar en 

materialistisk natursyn. 

                                                 
64 Öhman (2012). 
65 Östman (2008). 
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Den identifierade normen i Text 1 presenterar således en avhumaniserad och materialistisk 

bild av naturen.  Den medför en uppdelning av människa och natur.  Naturen har inget värde i 

sig, utan är ett objekt och ett ting för att exploateras av människan.  På så sätt exkluderas 

andra sätt att betrakta naturen.  Detta har förstås konsekvenser för möjliga handlingar.  

Normen gör att handlingar som bottnar i den erbjudande natursynen framstår som rimliga 

medan andra handlingar framstår som mindre rimliga.  Den potentiellt påbjudna 

följemeningen skulle fostra eleverna att betrakta naturen som ett ting.  Relationen mellan 

människan och naturen töms på värderingar, känslor och ansvar.  Om man sätter normen i en 

moralisk kontext så blir konsekvenserna problematiska och den materialistiska natursynen 

skulle uppfattas som omoralisk.  Normen främjar en stark antropocentrisk natursyn66, vilket 

gör att den inte är lämplig inom ramen av utbildning för hållbar utveckling. 

Text 2: Organistisk natursyn 

Tekniken tar hjälp av elementen  Kommentarer 

Enligt den medeltida folktron kallade man jord, luft, eld och vatten för de fyra 

elementen och man trodde att diverse andar levde och härjade i elementen.  Att 

de fyra elementen tillskrevs en sådan magi, visar att man tidigt hade insett vilka 

faktorer som var viktiga för människans överlevnad 

[…] 

I de s.k. fyra elementen ingick luft och vatten och dessa två element har 

naturligtvis liksom elden satt människors fantasi i rörelse.  Luften har för 

människan visat sin makt genom våldsamma stormar och vattnets kraft har 

imponerat, när man hört dånet från forsar och vattenfall (LB3, s.8). 

Naturen har en själ, ett värde 

i sig själv. 

Naturen tillskrevs en magi 

och ett estetiskt värde. 

Samhörighet/harmoni 

mellan människa och natur 

Människor trodde i medeltiden att naturen har ett egenvärde, naturliga fenomen tillskrevs en 

magi och ansågs vara viktiga för människans överlevnad.  Till skillnad från Text 1, uttrycker 

Text 2 människans känslor i förhållande till naturen.  Naturen har ”satt människors fantasi i 

rörelse”, ”visat sin makt” och ”imponerat”.  Naturliga fenomen personifieras, luften ”visar” 

sin makt och vattnet har en kraft som ”imponerar”.  Människan anpassar sig till naturens 

villkor för att kunna överleva, hon är alltså en del av naturen.    Text 2 anknyter naturen till 

mänskliga upplevelser och öppnar sig till och med för ett estetiskt värde inför naturen, 

”vattnets kraft har imponerat, när man hört dånet från forsar och vattenfall”.   Det sättet 

varmed Text 2 betraktar naturen kan jämföras med Kellerts typologi67 av de värden som 

människan tillskriver naturen.  Med hänvisning till Kellert redovisar Pia Sjöblom i sin 

avhandling nio grundläggande sådana värden, 

                                                 
66 Man kan särskilja två typer av antropocentrisk natursyn: svag och stark (Sjöblom 2012, s.51). 
67 Sjöblom (2012), s.54. 
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Naturen har: (1) ett utilitaristiskt värde: man kan hämta nyttigheter där, (2) ett naturalistiskt 
värde: den ger rekreation, (3) ett ekologiskvetenskapligt värde: man kan hämta kunskap ur den, 
(4) ett estetiskt värde: den ger skönhetsupplevelser, (5) ett värde som källa till symboler: den 
ger ord och uttryck till språket, (6) ett erövringsvärde: den erbjuder utmaningar, (7) ett 
humanistiskt värde: människor utvecklar nära relationer till andra organismer-inte minst 
husdjur och kulturväxter men även till landskapet, (8) ett värde som källa till moral: naturen 
tvingar människan till funderingar över vad som är rätt och fel i umgänget med icke-mänskliga 
varelser samt slutligen (9) negativistiska värden: naturen kan ge upphov till starka reaktioner 
av avsky och avståndstagande.68 

Text 2 inrymmer flera av ovan nämnda värden.  Ett utilitaristiskt värde genom att man ”hade 

insett vilka faktorer som var viktiga för människans överlevnad”.  Att kunna urskilja mellan 

faktorer och inse de viktigaste innebär också att utveckla kunskap om dessa faktorer, vilket 

pekar på ett ekologiskvetenskapligt värde.  Man kan identifiera också ett humanistiskt, ett 

naturalistiskt och ett estetiskt värde genom att naturen ”satt människors fantasi i rörelse” och 

”imponerat”.  Den norm som gäller för Text 2 är: Naturen har egenvärde och människan är 

en del av naturen.  Denna norm är en del av språkanvändning och styr vad som kan inneslutas 

och vad som kan uteslutas.  På så sätt kan den betraktas i termer av ett språkspel som 

befrämjar och fokuserar en organistisk natursyn. 

Att sätta denna norm i en moralisk kontext ger inte upphov till någon problematik.  

Normen framställer en harmoni mellan människa och natur, alltså mellan den sociala 

dimensionen och ekologiska dimensionen.  Om alla människor anser att naturen har 

egenvärde och tror, liksom medeltidens människa att de måste anpassa sig för naturens villkor 

för att kunna överleva så skulle detta främja en hållbar utveckling. 

Text 3: Gaiahypotesen inspirerad natursyn 

Från naturligt kretslopp till kretsloppsteknologi  Kommentarer 

Naturen är ett enda sammanhängande jättesystem där alla delar på ett eller 

annat sätt är beroende av varandra och befinner sig i en inbördes balans.  

Naturens olika delsystem är cykliska. Med det menar man att de ingår i de 

naturliga kretsloppen.  Kretsloppen hålls igång av livsprocesserna som får 

sin energi från solen. 

 

De av människan skapade tekniska systemen kunde till en början ingå i 

naturens kretslopp.  Alla råvaror togs från naturen och de framställda 

produkterna kunde återföras dit och brytas ner utan att skada omgivningen.  

Vatten och vind men även dragdjur och människan själv, utgjorde 

energikällorna.  Maskinerna som utnyttjade dessa källor var oftast 

Naturen är ett jättesystem.  

 

 

 

 

Tekniska system kunde ingå 

i naturens kretslopp. 

 

                                                 
68 Sjöblom (2012), s.54. 
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konstruerade av trä.  Det var först på 1800-talet som järn mer allmänt 

började användas som konstruktionsmaterial. […] 

 

Viktigt i detta sammanhang är att inse att hur vi än beter oss med produkter, 

sopor osv. så finns all materia kvar! Det är samma grundämnen som 

cirkulerar- i samma mängd men i varierande former- som det har varit 

sedan vår planet skapades.  De olika kretsloppen bygger på att ämnena 

omvandlas.  Korrosion är ett exempel, förbränning ett annat, men ingenting 

försvinner- allt finns kvar! (Som man sjöng i ett TV-program på 1990-talet, 

när man insåg att detta faktum nog inte var helt känt) (LB2, s.12-13). 

 

 

 

Allt finns kvar egentligen 

oavsett hur vi än beter oss 

med produkter och sopor. 

 

 

Naturen är ett självreglerande system som befinner sig i en inbördes balans genom 

kretsloppen som hålls igång av livsprocesser som får sin energi från solen.  Teknik och 

naturen samspelade i harmoni.  Tekniska system och produkter kunde ingå i naturens 

kretslopp och brytas ner utan att skada miljön.  Energikällor var förnybara och utgjordes av 

vatten och vind, även djur och människan själv utgjorde energikällor.  Med den industriella 

revolutionens uppkomst har situationen ändrats och användning av järn har eskalerat i skala.  

Oavsett hur vi beter oss med produkter, sopor osv. finns all materia kvar.  En grundläggande 

princip i olika kretsloppen i naturen är att ”ingenting försvinner, allt omvandlas”, alltså 

ämnena omvandlas i olika former, det handlar i princip om samma grundämnen i samma 

mängd. 

Text 3 skiljer sig markant från Text 1 och Text 2 beträffande både den använda 

terminologin och sättet att betrakta naturen.  Texten beskriver naturen och relationen teknik-

natur med begrepp som system, delsystem, cyklisk, inbördes balans, kretslopp och 

livsprocesser.  Dessutom betraktar texten naturen på ett holistiskt förhållningssätt.  Krav på 

begriplighet i texten bygger på systemteoriernas begrepp.  I opposition mot det atomistiska 

synsättet som anser att helheten kan förklaras genom att delas upp har systemteorierna ”vuxit 

fram som ett alternativ till, eller en utmaning av, den atomism och reduktionism som präglat 

naturvetenskapen.”69  Det första stycket i Text 3 kan tolkas på följande sätt: 

Naturen är ett självreglerande system där alla delar (levande, alltså organismer och icke 

levande, den fysiska miljön -”tekniska system”) befinner sig i en inbördes balans (homeostas) 

genom kretsloppen som hålls igång av livsprocesser (hos organismer) som får sin energi från 

solen. 

Detta är klart och tydligt en beskrivning av naturen som är präglad av Gaiahypotesen.  

Gaiahypotesen är “en hypotes enligt vilken de levande organismerna på jorden, i samspel med 

                                                 
69 Klasander (2006), s.10. 
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den yttre miljö i vilket de lever, utgör en enhet, Gaia, med självreglerande förmåga.”70  

Samspelet mellan människa-teknik-natur framställs som harmonisk och utan konflikter.  Trots 

att människan framställs som en del av naturen, ges maskinerna en mer aktiv roll.  Människan 

utgjorde en energikälla och maskinerna ”utnyttjade dessa källor”.  Naturen har egenvärde och 

en inre organiserande kraft, men människan har en passiv roll.  Kretsloppen som ”hålls igång 

av livsprocesserna” kunde ”till en början” ta hand om ”de av människan skapade tekniska 

systemen”.  Detta skedde i harmoni utan ”att skada omgivningen”.  Normen för Text 3 är: 

Naturen är ett självreglerande system med otrolig anpassningsförmåga.  Denna norm 

uttrycker en Gaiahypotesen inspirerad natursyn. 

Om vi sätter denna norm i en moralisk kontext blir konsekvenserna problematiska.  

Människan har en passiv roll gentemot naturen.  Detta är synligt i det tredje stycket av Text 3.  

I ett sammanhang där naturen definieras som ett självreglerande jättesystem och allteftersom 

de olika kretsloppen bygger på en grundläggande princip som lyder ”ingenting försvinner, allt 

omvandlas” så kan en potentiell meningserbjudande i det tredje stycket vara: ”mitt beteende 

spelar ingen stor roll inför naturen eftersom allt finns kvar.  Naturen tar hand om allt.  Det är 

ju ett välkänt faktum sedan 1990-talet.” 

5.2. Teknik-Natur 

Text 4: Teknik och miljö: ansvar 

Teknik och miljö Kommentarer 

Det sista steget i teknikutvecklingsprocessen är skrotningen av produkten.  När 

den är uttjänt kan den i bästa fall återanvändas, i näst bästa fall återvinnas.  

Skrotningen kan innebära en kraftig belastning på miljön.  Det är dock inte den 

enda; många moment i tillverkningsprocessen innebär faror för miljön.  Något 

som man försöker eliminera genom lagstiftning och genom frivilliga insatser 

(LB1, s.190). 

Skrotning är det sista steget i 

teknikutvecklingsprocessen 

Teknikutveckling innebär 

faror för miljön… 

… som man försöker 

eliminera genom lagstiftning 

och frivilliga insatser. 

Skrotning är det sista steget i teknikutvecklingsprocessen.  Det är inte bara skrotning av 

tekniska produkter som medför en kraftig belastning på miljön, utan hela 

teknikutvecklingsprocessen innebär faror för miljön.  Det finns inte mycket att göra för att 

eliminera teknikutvecklings påverkan på miljön.  De försök man gör för att behandla 

miljöproblem är genom lagstiftning och frivilliga insatser.  Miljöfrågor kommer i sista steget 

                                                 
70 Gaiahypotesen. http://www.ne.se/lang/gaiahypotesen, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-15. 
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och förknippas med skrotning.  Texten ifrågasätter inte teknikutvecklingsprocessen och 

beskriver faror för miljön som oundvikliga.  Miljöfrågor kommer alltså sist och har därmed 

ingen prioritet.  Det finns ingen möjlighet att ta ansvar för miljön förutom lagstiftning och 

frivilliga insatser.  Om lagar eller frivilliga insatser saknas, så är det ingens ansvar. 

Det som inte sägs i texten är att potentiella faror för miljön bör lyftas fram under hela 

teknikutvecklingsprocessen, redan från första steget.  Omsorgen om miljö bör integreras i hela 

processen.  Texten förbiser också människans ansvar inför miljön.  Möjligheterna till ett 

aktivmedborgarskap som kan påverka både teknikutveckling och lagstiftning försummas i 

texten.  Den norm som gäller för Text 4 är således: Miljöproblem är oundvikliga och om 

lagar eller frivilliga insatser saknas, så finns det inga möjligheter att ta ansvar för miljön. 

Om man betraktar normen i termer av moraliska normer blir konsekvenserna 

problematiska i en kontext av utbildning för hållbar utveckling.  Det moraliska ansvaret inför 

miljön exkluderas.  Teknikutveckling och därmed ekonomisk tillväxt kommer i första hand på 

bekostnad av miljömässiga frågor. 

Text 5: Miljöproblem är inget nytt 

Teknik och miljö Kommentarer 

Människan har i alla tider påverkat sin miljö och så snart hon började bygga större 

samhällen uppstod problem.  De första betydande miljöproblemen kom tidigt kring 

de stora floderna, bl.a. Eufrat och Tigris.  För 7000 år sedan utnyttjade man 

flodernas översvämningar och konstbevattnade stora arealer för att få bättre 

skördar.  Översvämningarna kom regelbundet, och förde med sig salter och andra 

mineraler, men i det varma klimatet avdunstade vattnet snabbt från de 

konstbevattnade områdena.  Det hade till följd att marken fick ett saltöverskott, 

vilket i sin tur medförde sämre skördar, efterhand så dåliga att det skapade svår 

hungersnöd (LB1, s.191). 

Miljöproblem är inget nytt.  

Dem har funnits för 7000 

år sedan.  

Orsaken till varför miljöproblem uppstår är utvecklingen av mänskliga samhällen.  

Miljöproblem kommer till uttryck som resultat av helt naturliga processer i naturen.  Detta har 

hänt för 7000 år tillbaka i Mesopotamien, där utnyttjade man flodernas översvämningar och 

konstbevattnade stora arealer.  Den snabba avdunstningen av vattnet gjorde att de 

konstbevattnade områdena fick ett saltöverskott.  Detta medförde sämre skördar vilket hade 

till följd en svår hungersnöd.  Miljöproblem är alltså inget nytt.  Dem har funnits för 7000 år 

sedan.  I texten förklaras hur ”de första betydande miljöproblemen” uppstod för 7000 år sedan 

med en säker ton och med hjälp av ett vetenskapligt argument.  I förklaringen används 

kemiska och fysikaliska begrepp såsom översvämning, avdunstning, värme, salter, mineraler 
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och saltöverskott.  Förklaringen framstår som rätt, självklar och otvivelaktig eftersom den 

bygger på vetenskapliga begrepp. 

Det som inte sägs i Text 5 är att den framförda förklaringen inte är den enda.  Den är bara 

en hypotes om vad som egentligen hade hänt.  En hypotes bland många hypoteser som också 

bygger på vetenskapliga argument.  De miljöproblemen som inträffade i Mesopotamien och 

Egypten för 5000 år respektive 7000 år sedan och orsakade hungersnöd förklaras bland annat 

med klimatförändring och globala torrperioder som drabbade jorden71 och anses dock inte 

som ”miljöproblem”, utan som miljökatastrofer.  Andra förklaringar bygger på dramatiska 

epidemier och stamkrig.  Det finns till och med förklaringar som bygger på litterära 

berättelser (Gilgamesheposet) och myter om syndafloden.  Den norm som gäller för Text 5 är: 

Miljöproblem är inget nytt och förklaringar till varför de uppstår kan nås endast genom 

naturvetenskap.  

Sätter man denna norm i en moralisk kontext kan flera konsekvenser stå som 

problematiska.  En potentiell meningserbjudande är att miljöproblem kan uppkomma som 

resultat av naturliga processer och att det inte finns stora möjligheter till påverkan inför 

miljöproblem eftersom de är oundvikliga och har funnits sedan flera tusen år.  Normen utgör 

inte en grund för en utbildning som kan främja hållbar utveckling. 

Text 6: Miljöproblem! Miljöproblem? 

Miljöpåverkan Kommentarer 

Redan mannen eller kvinnan som tillverkade det första knivliknande föremålet 

påverkade miljön, om än i löjligt liten skala.  När resten av stenen kastades bort 

inleddes uppbyggnaden av ett ”avfallsberg” som några miljoner år senare 

skulle innebära stora problem för människan och för samhället (LB1, s.9). 

Teknikutveckling innebär 

miljöproblem som hotar 

människan och samhället 

Teknik innebär negativa miljöeffekter.  Miljöproblem är en ackumulation av människans 

påverkan på miljön, som följd till teknikutveckling som har pågått under miljoner år, redan 

från stenåldern.  Numera hotar miljöproblem människan och samhället.  Jämförelse av Text 6 

med Text 3 visar att både texter kopplar miljöproblem till teknikutvecklingen.  Däremot till 

skillnad från Text 3 där ”De av människan skapade tekniska systemen kunde till en början 

ingå i naturens kretslopp”, skiljer sig Text 6 genom att lyfta fram att teknikutveckling har 

påverkat miljön under alla tider.  I Text 3 anses att miljöeffekter började utvecklas till 

miljöproblem efter 1800-talet när järn började dominera som konstruktionsmaterial.  

Dessförinnan var alla energikällor förnybara och tekniska system och produkter tillverkades 

oftast av trä som har inga negativa effekter på miljön och kan lätt ingå i naturens kretslopp.  

Härmed framkommer en skillnad om hur både texterna beskriver begreppet ”miljöproblem”.   

                                                 
71 McCallum (2012), http://www.epochtimes.se/ (2013-05-15). 
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Mänskligheten [skulle aldrig] ha börjat bry sig om olika miljöproblem, om inte dessa samtidigt 
skulle leda till olika sociala, ekonomiska och produktionsmässiga problem som direkt gäller 
människan.  Enligt den traditionella formen av antropocentrism har människan en obegränsad 
rättighet att använda naturen för sina egna behov, och följden är då att miljöproblem blir 
problem först när de blir ett hot mot människan.72 

I Text 6 är miljöproblem en ackumulation av teknikutvecklingens miljöpåverkan som har 

pågått sedan förhistorien.  Således har ”miljöpåverkan” blivit ”stora problem” bara när de 

började på ett direkt sätt hota människan och samhället, inget annat.  Miljöpåverkan blir 

”miljöproblem” bara om den utgör ett hot mot människan och samhälle, man bryr sig inte om 

den utgör ett hot mot naturen.  Naturen finns inte med i bilden.  Normen i texten är: 

Teknikutvecklingens miljöpåverkan blir miljöproblem först när denna påverkan blir ett direkt 

hot mot människan och hennes ekonomiska intressen. 

Om man betraktar denna norm i en moralisk kontext blir följderna problematiska.  Normen 

bygger på antropocentrism och speglar en konflikt mellan den ekonomiska dimensionen och 

den ekologiska dimensionen å ena sidan, och mellan den sociala dimensionen och ekologiska 

dimensionen å andra sidan.  Ansvaret inför naturen uppstår bara om teknikutvecklingens 

miljöpåverkan skulle röra människans ekonomiska intressen. 

Sammanfattningsvis, om man anser att miljöproblem är en social konstruktion, och att 

bakom varje definition eller beskrivning gagnas vissa ekonomiska och politiska intressen och 

därmed vissa natursyner och världsbilder på bekostnad av andra, så blir det problematiskt att 

ta för givet och acceptera någon definition överhuvudtaget.  Vem skulle definiera 

miljöproblem då? Är det samhällets konsensus? Experter? Politiker?  Det som är självklart är 

att olika beskrivningar av miljöproblem betyder olika sätt och möjligheter i hur att lösa dem.  

Att problematisera miljöproblem förbises i alla tre texter (Text 4, Text 5 och Text 6), utan tas 

för givet och beskrivs på olika sätt.  Text 5 kopplar miljöproblem med samhällsutveckling.  

Text 4 och Text 6 kopplar miljöproblem med teknikutveckling, men på olika sätt. 

5.3. Teknik-Samhälle 

Text 7: Teknik-samhälle-natur 

Sårbarhet  Kommentarer 

De tekniska systemen i det moderna samhället är komplicerade, och samhället 

är sårbart genom sin utvecklade infrastruktur.  [...].  De tekniska system som 

får samhället att fungera kan relativt enkelt störas exempelvis av kraftiga 

höststormar som slår ut el- och vägnätet i stora delar av landet. 

Naturen har sin egen kraft 

som kan vara destruktiva 

och göra det moderna 

samhället sårbar… 

                                                 
72 Sjöblom (2012), s.46. 
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En infrastruktur består av ett stort antal små enheter som står i förbindelse med 

varandra.  De bildar ett nätverk med noder och länkar. ... För att minska 

sårbarheten i en infrastruktur kan man förstärka de noder och länkar som finns.  

Elkablar kan exempelvis grävas ner, vilket gör dem okänsliga för stormar.  Ett 

annat sätt är att ge nätverket redundans, d.v.s. bygga ut reserver.  Ett tredje sätt 

är att bygga ut alternativ, exempelvis ett tele- och datanät med 

radioförbindelser eller flyg som alternativ till tåg (LB1, s.203). 

Vi kan med hjälp av teknik 

kontrollera naturen. 

Det moderna samhället är sårbart genom sitt beroende på komplexa tekniska system.  Utan 

tekniska system fungerar inte samhället.  Naturen kan utgöra ett potentiellt hot mot de 

tekniska systemen som samhället vilar på.  Trots det potentiella hotet, kan teknik skydda 

samhället och kontrollera naturens påverkan.  Text 7 beskriver naturen med destruktiva 

krafter som kan störa tekniska system och göra samhället sårbart.  Tekniska system beskrivs 

som flexibla system som möjliggör olika alternativ och lösningar i samhällets tjänst.  

Samhället beskrivs som beroende av tekniska system samt sårbart och hotat av kraftiga 

höststormar.  I texten beskrivs en spänning mellan naturen å ena sidan och tekniska system 

och samhället å andra sidan.  Samhället framställs som den svaga länken.  Det framgår att 

utläsa av texten att det handlar om en enkelinriktad påverkan.  Naturen påverkar 

teknikutveckling och därmed samhällsutveckling.  Teknikutveckling driver 

samhällsutveckling.  Teknik är en autonom och opåverkbar drivkraft som kan utmana och 

kontrollera naturens destruktiva påverkan.  Normen i Text 7 är: Teknik skyddar samhället 

genom tekniska lösningar som kan minska samhällets sårbarhet och kontrollera naturens 

destruktiva krafter. 

Om man sätter denna norm i en moralisk kontext uppstår problematiska konsekvenser.  För 

det första, ger normen uttryck till en obalans mellan den ekonomiska och den sociala 

dimensionen.  Teknikutveckling och därmed ekonomisk tillväxt driver samhällsutveckling.  

Detta är långt ifrån vad en hållbar utveckling innebär.  För det andra anser normen teknik som 

räddare och teknikutvecklingen ifrågasätts inte i förhållande till naturen, utan snarare anses 

som nödvändig för att minska samhällets sårbarhet.  Men teknikutveckling orsakar i sin tur 

miljöproblem som kan vara destruktiva för naturen och därmed alla levande organismer.  Man 

kan inte alltid betrakta teknik som räddare i absoluta termer.  Teknik möjliggör spektakulära 

framgångar såsom att skicka en obemannad landfarkost till en annan planet, men den 

möjliggjorde också tillverkningen av fruktansvärda kärnvapen.  För det tredje, att legitimera 

byggandet av storskaliga tekniska lösningar och infrastruktur för att skydda samhället och 

kontrollera naturen främjar inte en hållbar utveckling eftersom dessa storskaliga 

infrastrukturer kommer att påverka kommande generationer.  De kan anses som påtvingade 

lösningar som avgränsar valmöjligheterna för kommande generationer. 
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Text 8: ”Det är bra som det är”. 

Energiproduktion och energikonsumtion  Kommentarer 

Det totala energibehovet i Sverige var år 2009 ca 570 TWh  

[…] 

Efter andra världskriget lades grunden för det stora politiska målet, 

välfärdssamhället eller folkhemmet, i huvudsak med hjälp av medlet energi.  

Man ersatte lågeffektiv, mänsklig arbetskraft med effektiv mekanisk  

[...] 

Idag ifrågasätts denna utveckling och många menar att mänsklig arbetskraft åter 

ska ersätta energiproduktion, bland annat genom att göra energin dyrare.  Detta 

är naturligtvis orealistiskt i någon större utsträckning, om vi inte är beredda att 

sänka vår levnadsstandard radikalt.  Människan är en mycket dålig maskin och 

kan i bästa fall utföra ett arbete motsvarande ca 0,5kWh/dag, dvs. under ett år 

skulle 1 miljon vältränade svenskar med nuvarande årsarbetstid kunna utföra ett 

arbete motsvarande energin 0,1 TWh.  Dessutom är människan inte längre 

villig att fungera som en maskin (LB2, s.24). 

Teknik är ett medel för 

samhällsutveckling och 

välfärdssamhället. 

 

 

Människan är en mycket dålig 

maskin.  Det är omöjligt att 

hitta ett alternativ till den 

rådande formen av utveckling.   

Text 8 beskriver teknik som ett medel i människans tjänst för att nå modernisering och 

välfärdssamhället.  Teknikutveckling kan styras och hanteras av ekonomiska, politiska och 

sociala mål.  På så sätt lyfter texten fram människans medvetna val som drivkraft bakom 

teknikutveckling.    Eftersom det handlar om medvetna val så innebär detta en värdering av 

konsekvenser av olika tekniska lösningar.  Numera ifrågasätts denna utveckling som bygger 

på att ersätta mänsklig arbetskraft med effektivare maskiner.  Texten beskriver ett enda 

alternativ, nämligen att ”mänsklig arbetskraft åter ska ersätta energiproduktion” bl.a. genom 

att göra energin dyrare, vilket är ”naturligtvis orealistiskt i någon större utsträckning” om ” vi 

inte är beredda att sänka vår levnadsstandard radikalt”.  Det som är realistisk enligt texten är 

att ”människan är en mycket dålig maskin”.  Det är märkligt att texten gör denna jämförelse 

mellan människan och en maskin överhuvudtaget.  Människans styrka är inte muskler.  Det 

som inte sägs i texten är att det framförda alternativet är i grund och botten orealistisk och 

ohållbar.  Den norm som gäller i Text 8 är: Det är omöjligt att hitta ett annat alternativ till 

den rådande formen av utveckling, allt är bra som det är. 

Normen exkluderar möjligheter till att reflektera över andra möjliga utvecklingsformer och 

scenarier.  Den utesluter också möjligheter till att kritiskt värdera samhällsutveckling och de 

bakomliggande ekonomiska, politiska och sociala mål.  Normen främjar inte pluralism och 

kritiskt tänkande.  Den skulle kunna uppfattas som odemokratisk i en kontext av utbildning 

för hållbar utveckling som förväntas ta hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska 

aspekter av utvecklingen i en atmosfär präglad av demokrati och pluralism. 
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Text 9: Ett exempel 

Exempel  Kommentarer 

Följande exempel ger en uppfattning om människans effektivitet som maskin 

och förståelse för den betydelse de hjälpmaskiner har som vi dagligen använder 

såväl i hemmet som på arbetsplatsen 

En mycket vältränad person kan ur en 5m djup brunn hissa upp en hink med 10 

l vatten på 10 sekunder.  Vi försummar tömnings- och nedsläppstid.  Under en 

8-timmars arbetsdag åtgår till själva arbetet en energi som kan beräknas ur 

energin = antal hissningar * tyngden * höjden. 

Antalet hissningar blir 2880, tyngden är ca 100 N och vi får 

W=2880 . 100 . 5 Nm = 1440 . 103 Ws = 1440/3600 kWh = 0,4 kWh. 

Det utförda arbetet motsvarar alltså energin 0,4 kWh. 

Inklusive skatter kostar 1 kWh elenergi idag ca 1,4 kr!       

(LB2, s24) 

Vi har tillgång till billig 

energi, vi måste acceptera och 

bli nöjda.  Vad vill vi mer 

egentligen!  

Text 9 förstärker normen i Text 8 med ytterligare argument.  I Text 9 presenteras ett 

matematiskt bevis som visar att människan inte är effektiv som maskin.  Vi är dåliga maskiner 

vi måste vara tacksamma att energi är billig.  En utläsning av Text 9 skulle kunna vara: Vi 

måste förstå att vi har tillgång till billig energi.  Vi måste vara nöjda med vår form av 

utveckling som har möjliggjort det. 

Text 10: Osäkerhet, sårbarhet, pessimism, och teknikfixering 

Energibehov och energi anläggningar i framtiden. Kommentarer 

Grunden för vårt välstånd är tillgången till energi.  Elektriciteten är den 

energiform som har betytt mest vid uppbyggnaden av vårt moderna samhälle.  

För oss i Sverige är det självklart att ha tillgång till el när vi behöver det.  Så är 

det långt ifrån överallt.  För de flesta människor är el fortfarande en lyxvara, 

som dessutom är högst opålitlig.  Vår fungerande elförsörjning har tyvärr också 

gett oss ett otroligt beroende.  Faktum är att vi står och faller med vår elenergi.  

Trots all beredskap är vårt samhälle enormt sårbart, och nu går vi in i vad 

många av oss betraktar som en oviss framtid. 

 

Det finns de i i-länderna som anser att det är omöjligt att invånarna i u-länderna 

ska kunna höja sin standard nämnvärt.  Om det skulle ske så skulle det innebära 

en miljökatastrof för jorden.  Det finns också de som anser att u-ländernas 

levnadsstandard på sikt inte är något problem.  Dagens teknik – och framför allt 

Osäkerhet inför framtiden 

ökar. 

 

Samhällets beroende av teknik 

gör det sårbart. 

 

 

Teknik kan ge oändliga 

energitillgångar och ett 

drägligt liv till jordens 
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morgondagens – kan ge jorden oändliga energitillgångar och därmed också ge 

alla dess invånare ett drägligt liv. (LB2, s.33)    

invånare; teknik är framsteg. 

Tillgång till energi och i synnerhet elenergi är grunden till det moderna samhället.  Resurserna 

är ojämnt fördelade i världen.  Medan elenergi har blivit ett fundamentalt behov i vissa delar 

av världen, så är den en lyxvara i andra delar.  En fungerande elförsörjning innebär också ett 

starkt beroende av tekniska system.  Trots all beredskap är samhället sårbart och framtiden 

präglas av ökad osäkerhet.  ”Det finns de” i i-länder som anser ”att det är omöjligt att 

invånarna i u-länderna ska kunna höja sin standard”, annars så skulle det innebära en 

miljökatastrof för jorden.  ”Det finns också de” som anser att utvecklingen av u-länder inte är 

något problem.  Oavsett det, kan teknik ”ge jorden oändliga energitillgångar och därmed 

också ge alla dess invånare ett drägligt liv”. 

Text 10 inrymmer motstridiga synen på teknik och dess relation till samhället.  Det går att 

urskilja två olika normer som styr inneslutning och uteslutning i texten.  I det första stycket 

framställs teknik som en autonom och opåverkbar kraft som styr samhällsutveckling och ger 

beroende.  Framtidssynen präglas av oro, pessimism och osäkerhet.  Samspelet mellan teknik 

och samhället är enkelriktad.  Det är teknikutveckling som påverkar och styr 

samhällsutveckling.  Det som inte sägs i texten är att det finns också drivkrafter som styr 

teknikutveckling.  Det går inte att urskilja det tekniska och det sociala, teknik har mening 

enbart i samhälleliga sammanhang.  Teknik i sig uträttar ingenting, ”alla tekniska system är i 

själva verket socio-tekniska”73.  På så sätt finns det bakom alla tekniska system ekonomiska, 

sociala, kulturella, och politiska förutsättningar som styr strävanden och behov.  En första 

norm i Text 10 är: Teknik är en självstyrande och opåverkbar drivkraft som styr 

samhällsutveckling vilket gör samhället sårbart och framtiden osäker. 

Eftersom normen exkluderar samhällspåverkan på teknikutveckling blir konsekvenserna 

problematiska om man betraktar normen i en moralisk kontext.  Normen utesluter på så sätt 

människans och samhällets roll i teknikens utveckling, vilket ger en monoton bild av 

verkligheten.  Den pessimistiska tonen i texten erbjuder följemeningar som inte möjliggör att 

eleverna skulle inse och få en tillit till sina möjligheter att påverka teknikens utveckling mot 

en hållbar utveckling. 

I det andra stycket i Text 10 får man intryck av en imperialistisk ”vi mot de andra” diskurs.  

Ett polariserat synsätt till världen, där bara i-länderna bryr sig om jordens framtid och har full 

rätt att bestämma över u-ländernas levnadsstandard.  Det som inte sägs i texten är att det finns 

många som anser att i-länderna står bakom miljöproblem i dagens värld.  Kapitalismen och 

dess inre logik som bygger på två alternativ antingen tillväxt eller kollaps, myten av 

självreglerande marknader74, Stora företag som inte strävar efter att gagna mänskligheten eller 

                                                 
73 Ingelstam (2009), s. 88. 
74 Amin (2005). 
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att skydda den från problematiska bieffekter, utan snarare för att maximera vinsten och öppna 

nya marknader.75 Systematisk exploatering av andra länders resurser under koloniala tider, 

masskonsumtion, vapenindustri, et cetera är bland orsakerna till dagens problem.  Många 

undrar  

Why should the 'less developed' societies now embarking upon large-scale industrialization 
processes limit their economic growth in order to help solve problems created by the rich?76  
 
At the Rio Conference on Environment and Development in June 1992, the developing 
countries presented their demands for equity and justice. They were right to point out that it is 
the industrialized world which is placing the greatest burden on the global environment.77 

Till skillnad från första stycket i texten beskriver det andra stycket en stark tro på teknikens 

möjligheter för att ge jorden och alla dess invånare oändliga energitillgångar samt ett drägligt 

liv.  Ett sådant framtidsscenario kallas för teknologifixering.78  Man låter alltså tekniken ta 

hand om problemen.  Normen i detta stycke är: Teknik kan lösa jordens problem även om det 

handlar om en potentiell miljökatastrof som följd till u-ländernas utveckling.  Den 

identifierade normen kan betraktas i termer av ett språkspel som befrämjar och fokuserar 

teknologifixering.  Margarita Pavlova påpekar att 

”Analyses of technology […] demonstrate that technology cannot fix the problems of the 
modern world and it is even dangerous to believe that such might be the case.  A 'technical fix' 
might treat the symptoms not the disease”79 

I detta sammanhang kan teknologifixering inte utgöra en grund för hållbar utveckling.  

Teknikfixering uttrycker en naiv optimism inför framtiden och främjar en alldeles passiv 

framtidssyn.  På så sätt exkluderas möjligheterna till en aktiv och positiv roll som bygger på 

personligt ansvar. 

                                                 
75 Pavlova (2005), s.209. 
76 Giddens (1994, s.189), citat i Pavlova (2005), s.209. 
77 Brundtland (1993), s.15. 
78 Sjöblom (2012), s.68, Pavlova (2009). 
79 Pavlova (2009a), s.115. 
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6. Sammanfattning av resultat och diskussion 

Utifrån uppsatsens syfte och med hjälp av en följemeningsanalys har olika normer 

identifierats.  Dessa normer gäller natursyn, relationen teknik-miljö och relationen teknik-

samhälle.  De framanalyserade normerna som styr inkludering och exkludering i de 

undersökta texterna har visat olika konsekvenser när de betraktades i termer av moraliska 

normer och sattes i en moralisk kontext.  Nedan följer en sammanfattning av de olika normer 

och dess konsekvenser i förhållande till utbildning för hållbar utveckling. 

6.1. Natursyn 

Tre olika normer för natursyn har urskiljts.  För det första en materialistisk natursyn där 

människan står i centrum och naturen ses som en uppsättning energikällor.  Naturen har inget 

värde i sig, utan dess värde är instrumentellt i den mening att den är till nytta för människan. 

En sådan natursyn kan klassificeras som stark antropocentrisk och kan därför inte utgöra en 

grund för hållbar utveckling.  För det andra, en organistisk natursyn där naturen har 

egenvärde.  Människan enligt denna natursyn är en del av naturen och måste anpassa sig för 

naturens villkor för att överleva.  En organistisk natursyn innebär en harmoni mellan de 

sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling och utgör en grundläggande 

förutsättning för utbildning för hållbar utveckling.  För det tredje, en Gaiahypotes inspirerad 

natursyn, där naturen betraktas som ett självreglerande system eller en ”superorganism” med 

stor anpassningsförmåga.  Denna natursyn främjar systemtänkande, helhetsyn och 

kretsloppstänkande, däremot kan det vara problematiskt att klargöra individens ansvar inför 

naturen, eftersom naturen anses ha en stor förmåga att återhämta sig oavsett människans 

negativa påverkan.  Relationen mellan den sociala dimensionen och den ekologiska 

dimensionen är i konflikt i den materialistiska natursynen, mellan konflikt och harmoni i den 

Gaiahypotes inspirerade natursynen, och i harmoni i den organistiska natursynen. 

6.2. Relationen mellan teknik och natur 

För relationen mellan teknik och miljö har tre olika normer framanalyserats.  Den första 

normen handlar om teknikutvecklingsprocessers negativa miljöeffekter och att det inte finns 

möjligheter till ansvar inför miljön om lagar eller frivilliga insatser saknas.  Denna norm 

förbiser moraliskt ansvar inför naturen och utesluter även möjligheterna som gynnar ett aktivt 

medborgarskap som kan påverka både teknikutveckling och lagstiftning.  På så sätt kan inte 

denna norm göra grund för en utbildning för hållbar utveckling.  Normen uttrycker en obalans 

mellan den ekonomiska dimensionen och den ekologiska dimensionen.  Teknikutveckling och 

därmed ekonomiska frågor kommer i första hand och prioriteras medan miljöfrågor lämnas 
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till lagstiftning och frivilliga insatser.  Den andra normen handlar om begreppet 

”miljöproblem” ur ett historiskt perspektiv.  Normen förmedlar en urvattnad bild av begreppet 

och exkluderar möjligheter till att inse att miljöproblemen är problem med olika 

komplexitetsnivåer och kan inte endast reduceras till problem som kan förklars med 

naturvetenskapliga argument.  Den utesluter även möjligheterna till att inse att miljöproblem 

är något som konstrueras med utgångspunkt i intressekonflikter mellan olika ekonomiska, 

sociala och politiska aktörer.  Normen skulle också kunna ge upphov till meningserbjudanden 

som neutraliserar elevers möjligheter till engagemang i miljöfrågor.  Den tredje normen 

uttrycker att teknikutvecklingens miljöpåverkan blir miljöproblem först när denna påverkan 

blir ett direkt hot mot människan och hennes ekonomiska intressen.  Normen är klart 

antroprocentrisk och visar en obalans mellan den ekonomiska dimensionen och den 

ekologiska dimensionen.  Normen förmedlar en oproblematiserad tekniksyn och utesluter 

möjligheter till att ifrågasätta människans roll i att styra teknikens utveckling mot en hållbar 

utveckling.  Normen förmedlar meningserbjudanden som skulle förstärka uppfattningen att 

miljöproblemen är oundvikliga. 

Alla tre normer som rör relationen mellan teknik och miljö ger problematiska 

konsekvenser i en moralisk kontext av hållbar utveckling.  De tre normer ger olika 

uppfattningar om begreppet ”miljöproblem”.  Gemensamt mellan alla normer är att 

miljöproblemen är oundvikliga, de är alltså någonting som bara uppstår.  Den första och den 

tredje normen kopplar miljöproblem till teknikutveckling, men ifrågasätter inte människans 

roll i att styra teknikutvecklingen.  De förmedlar på så sätt en tekniksyn där teknik är utom 

människans kontroll, d.v.s. en tekniksyn där teknik är en autonom och opåverkbar drivkraft.  

Den andra normen kopplar miljöproblem till samhällsutveckling, och beskriver miljöproblem 

som företeelser som kan förklaras med naturvetenskap. 

6.3. Relationen mellan teknik och samhälle 

För relationen mellan teknik och samhälle har fyra normer identifierats.  Den första normen 

handlar om samspelet mellan teknik, samhälle och natur.  Normen uttrycker att teknik 

skyddar samhället genom tekniska lösningar som kan minska samhällets sårbarhet och 

kontrollera naturens destruktiva krafter.  Naturen framställs som boven i dramat, med 

destruktiva krafter som hotar samhället.  Samhället framsälls som sårbart och beroende av 

teknik.  Teknik framställs som räddare.  Normen tillskriver teknik en autonom status.  

Teknikutveckling styr samhällsutveckling och utmanar naturens destruktiva krafter.   

Påverkan är enkelriktad, det är naturen som hotar samhällsutvecklingen.  Byggandet av 

storskaliga infrastrukturer legitimeras och anses nödvändiga för att rädda samhället från 

naturens negativa påverkan.  Normen utesluter möjligheter till att lyfta fram och ifrågasätta 

teknikutvecklingens drivkrafter och dess negativa miljöeffekter.  Enligt denna norm kommer 

teknikutveckling och därmed ekonomisk tillväxt i första hand, medan naturen anses som hot 
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mot samhällsutvecklingen.  På så sätt kan denna norm förmedla meningserbjudanden som 

främjar en teknocentrerad världsbild.  En sådan världsbild där omgivningen betraktas utifrån 

ett rent tekniskt synsätt distanserar människan från naturen och kan inte göra grund till en 

utbildning för hållbar utveckling.  Den andra normen i relationen mellan teknik och samhälle 

utesluter helt och hållet andra alternativ till den rådande formen av utveckling.  Normen 

bygger på teknisk rationalitet, alltså effektivitet och nyttotänkande, men åt fel håll.  Texten 

inrymmer en ”våldsam” jämförelse mellan människan och maskinen.    Feenberg skriver: 

Heidegger hävdar här att den moderna världen är ett samlande av resurser, råvaror och 
systemkomponenter. Ingenting har längre sin egen rörelseprincip eller väsen utan allting är 
utsatt för förvandling så att det passar in i det tekniska systemet. Föremål tas ut ur sina 
sammanhang och reduceras till sina användbara aspekter. Dessa dekontextualiseranden och 
reduktioner är i sig själva endimensionella och våldsamma.80 

Text 10 inrymmer två motstridiga normer.  Den ena ger uttryck för osäkerhet, oro, och 

pessimism, och den andra manifesterar en naiv optimism.    Den första normen i Text 10 

beskriver teknik som en självstyrande och opåverkbar drivkraft som styr samhällsutveckling 

vilket gör samhället sårbart och framtiden osäker.  På så sätt främjar normen ett tekniskt 

deterministiskt förhållningssätt som utesluter människans ansvar och roll.  Teknikutveckling 

och samhällsutveckling är i själva verket ömsesidigt beroende av varandra.  Teknik är ett 

socialt fenomen, och människans behov är en fundamental drivkraft bakom teknikutveckling.  

Det handlar om mänskliga beslut som grundar sig på medvetna val.  Den andra normen i Text 

10 ger uttryck för en stark tro på teknikens möjligheter för att lösa utvecklingens problem och 

ge jorden och alla dess invånare oändliga energitillgångar samt ett drägligt liv.  På samma sätt 

utesluter denna norm också människans ansvar.  Både normer i Text 10, alltså den 

pessimistiska såsom den optimistiska kan inte främja en utbildning för hållbar utveckling. 

Alla fyra normer som gäller relationen mellan teknik och samhälle gör inte grund för en 

utbildning för hållbar utveckling.  Den första normen framställer en missriktad bild där 

naturen har blivit ett hot och teknik är räddare.  Den andra normen uppmuntrar inte till 

reflektion över andra alternativ.  I båda normerna ses teknik som autonom och opåverkbar.  

De två normer i Text 10 förbiser människans roll och ansvar. 

Det finns begränsat med forskning kring växelverkan mellan människa, teknik och natur 

samt utbildning för hållbar utveckling i teknikundervisning på gymnasieskolan.  Den tidigare 

forskningen om socialisationsinnehåll som berör natursyn och relationen mellan människa 

och natur i NO-undervisning omfattar en rad forskningsresultat, varav många är relevanta för 

denna uppsats.  Under följemeningsanalyskategori naturspråk har Östman identifierat fem 

typer.  Dessa är klassiskt, biomekaniskt, ekomekaniskt, organistiskt och kulturellt.81  De fyra 

första kan grupperas under en kategori som han kallar epistemiska naturspråk.  ”Gemensamt 

                                                 
80 Feenberg (2011), s.165. 
81 Östman (1999), s.273-274. 
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för de fyra typer av naturspråk är att naturen skall förstås och beskrivas utan att involvera 

människan”.82  I det kulturella naturspråket beskrivs naturen i relation till människans känslor 

och värderingar.83 

Den materialistiska natursynen (Text 1) inrymmer inslag av den imperialistiska 

natursynen.  I en sådan natursyn är människan ”härskare över naturen utan några som helst 

moraliska obligationer.”84   Detta uttrycker en instrumentell rationalitet85 där naturen betraktas 

som ett ting.  Östman skriver ”naturen instrumentaliseras och görs till föremål för 

exploatering; naturen är ett instrument som människan kan utnyttja för det egna syftet, då hon 

är den rättmätiga härskaren över naturen”86  

Text 2 innehåller inslag av det kulturella naturspråket.  Normen i Text 2 uttrycker en 

natursyn där även naturen tillskrivs egen värde.  Denna natursyn är den enda icke-

antropocentriska natursynen jag kunde identifiera i det studerade materialet.  Text 3 innehåller 

inslag av det ekomekaniska naturspråket och uttrycker en scientistisk värderationalitet genom 

att naturen beskrivs som ett självreglerande system.  En väsentlig skillnad är att moraliskt 

ansvar betonas i den ekomekanistiska natursynen medan i den Gaiahypotesen inspirerad 

natursynen utesluts att människan har ett moraliskt ansvar.  Inslag av Scientism finns i 

Teknologifixering (andra normen i Text 10) som uttrycker en stark tro på teknikens 

möjligheter för att lösa problem.  Inslag av den instrumentella rationaliteten finns också med i 

normen för Text 7, där teknik ses som medel för att kontrollera och härska över naturen.  I 

Heideggers anda påpekar Blomdahl att  

Faran med den moderna tekniken är först och främst att den hotar att reducera vårt perspektiv 
på världen, så att den rikedom av betraktelsesätt som faktiskt finns går förlorade. Som redan 
antytts medför tekniken dessutom en felaktig självbild för människans del: den förleder oss att 
tro att vi är herrar över världen och oss själva, när vi i själva verket är slavar under tekniken.87 

På så sätt utgör teknik inte bara ett hot mot naturen, utan också ett hot mot människan själv.  

Det kan vara värt att notera härvidlag att teknik och naturvetenskap är två mänskliga 

erfarenhetsområden med olika traditioner, rationaliteter och förväntningar.  Den väsentliga 

skillnaden ligger i att människans förhållande till teknik inte är detsamma som hennes 

förhållande till naturen och naturvetenskapen.  ”Naturen är given, medan tekniken och 

teknikens verkningar är människogjorda”.88  På så sätt kan inte det ”människogjorda” studeras 

                                                 
82 Svennbeck (2004), s.67. 
83 Ibid. 
84 Östman (1999), s.275. 
85 Östman urskiljer tre kategorier av förnuft som texterna uttrycker, nämligen Instrumentell rationalitet, 

Scientism och Scientistisk värderationalitet (Östman (1999), s.274). 
86 Östman (1999), s.275. 
87 Blomdahl (2006), s.48-49. 
88 Klasander (2010), s.31. 
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utifrån naturvetenskapens synsätt, utan bör studeras på annat sätt.  Ingelstam påpekat att man 

inte kan bortse från att  

Tekniken ständigt samspelar med människorna och samhället.  Stolen är inte ”skapad”, i 
samma mening som havet eller atomerna.  Den är tillverkad av människor.  Hissen är inte ett 
”naturligt” system som en blomma eller ett flodsystem, utan är konstruerad […] Bakom alla 
tekniska system finns avsikter och strävanden, haverier och lyckträffar, nytta och lust.  För att 
förstå dem behöver vi ta in detta i bilden.89   

Teknik har inte bara förändrat relationen mellan människa och natur, utan också samhället 

och människans verklighetsuppfattning, livsformer, värderingar osv.  De moderna tekniska 

systemen har vuxit på ett så storskaligt och komplext sätt att de riskerar att hota människan 

själv.  Analysen av det högtekniska och expertberonde samhället visar att det är möjligt att 

människan kan fullständigt fråntas ansvarstagande.90  Många teknikfilosofer förhåller sig mer 

eller mindre kritiskt till teknik och teknikens utveckling.  Martin Heidegger anser dock att det 

är ”lika meningslöst att naivt bejaka den moderna teknikens utveckling som att fördöma den 

som fasansfull för båda dessa förhållningssätt vilar på den instrumentella synen på 

tekniken”.91  Heidegger betonar vikten av en kritisk reflektion över människans förhållande 

till teknik.  Viktigt i detta sammanhang är att frångå idén att betrakta naturen som medel för 

mänskliga ändamål.  Detta kräver en ständig reflektion över människans moraliska ansvar 

inför naturen och möjligheterna till en aktiv roll för att påverka teknikutvecklingen.92  Pavlova 

skriver 

The value of responsibility, duty and obligation towards humanity and nature should provide 
the impetus for all technological activities and should be at the top of the values hierarchy 
among technology teachers and students.93 

Denna diskussion kan vidare utvecklas i linje med att “education is fundamentally not an 

epistemological but an ethical and political enterprise.”94 

Jag ser att min uppsats kan bidra till ett fortgående samtal om utbildning för hållbar 

utveckling.  Min avsikt med studien har inte varit att utvärdera läroböckerna eller att granska 

dess innehåll i sin helhet, utan är syftesrelaterad.   Denna studie är ett försök att genom en 

följemeningsanalys av kunskapsinnehåll analysera socialisationsinnehåll som rör natursyn, 

relationen teknik-natur och relationen teknik-samhälle.  Förhopningsvis kan denna uppsats 

resultat göra utgångspunkt för andra uppsatser som behandlar utbildning för hållbar 

utveckling genom teknikundervisning på gymnasiet. 

                                                 
89 Ingelstam (2009), s.91. 
90 Ibid, s.94. 
91 Blomdahl (2007), s.50. 
92 Ibid. 
93 Pavlova (2009b), s.35. 
94 Schilling (1986) citat i Englund (2006), s.387. 
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