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posed when students are faced with a fictional decision of consuming a pair of jeans.  
   Using workshop as a data collection method, students creatively visualize their discussions 
through participatory modelling in groups. The results of the study are based on the analyses 
of the concluding presentations of the completed models. 
   The results show difficulties in submitting relations between the three dimensions of the 
concept of sustainable development together with a dualistic worldview, indicating a lack of 
complexity in the presentations. Therefore, a gap can be identified between the empirical 
results and the aims of education for sustainable development (ESD) that, according to the 
Ministry of Education and Research, should be a part of Swedish upper secondary education. 
In addition, a gap between the steering documents for the Swedish upper secondary schools 
and the UNESCO guidelines on ESD is revealed, consisting of the latter more distinctly pro-
moting systems thinking and embracing pluralism.                                                                  
   Three national programmes are represented in the study; social science, science and econo-
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on economics present least complexity in their presentations. 
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Förord 

Under två och ett halvt år har forskarskolan i geografi varit det centrala i mitt 
liv. Hur kunde jag ana att jag inte bara skulle skaffa mig ett nytt jobb under 
en period, utan också försvinna in i en spiral av kunskap, ifrågasättande, 
kritiskt tänkande, emancipation och transformation för att bara nämna några 
av de sinnestillstånd jag har gått igenom under de här åren. Parallellt med det 
har livet gått vidare, såsom liv tenderar att göra. Det har varit mycket härlig 
kärlek, mycket stress, mycket glädje och självuppfyllelse, men även en del 
sorg. Inte bara det, världen har också fortsatt snurra under den här tiden och 
larmrapporter om klimatförändringar, överskridna planetära gränsvärden, 
ständigt ökande materiell konsumtion, ökad fattigdom, social exkludering, 
fallerad jämställdhet, skolresultat, byråkratisk ointelligens och hot om väp-
nade konflikter har avlöst varandra.              
 Mitt i allt det som snurrat i mitt huvud har mina eminenta handledare 
David O Kronlid och Kjell Haraldsson styrt mig mot målet: en färdig upp-
sats. David med en ständig uppmuntran att tänka nytt och brett och Kjell 
med en förkärlek för ordning, reda och enkel tydlighet. Ni har fått möta mig 
i processens med- och motgångar och jag är er skyldig det varmaste tack för 
ert medmänskliga och alltid stärkande bemötande. En annan person som har 
hållit mig i handen under hela processen är mitt parallella jag från Vallen-
tuna; Linda Pettersson, som har varit stark och beslutsam när jag har varit 
svag och förvirrad. Utan dig och din funktion som outtröttlig samtalspartner 
hade den här processen inte varit sig lik.            
 Utan välkomnande och intresserade lärare liksom glada och samarbetsvil-
liga elever som har släppt in mig i klassrummen, hade den här studien inte 
kunnat genomföras. Tack till alla er ute i ”verkligheten”. Jag vill också tacka 
alla deltagare på forskarskolan och särskilt de som har jag har spenderat 
mycket tid med på luncher, kaffepauser, löpträningar och i parklekar; Karin 
Nibon, Jimi Nilsson, Mikael Jonsson och Mikael Thelin. Min medverkan i 
forskarskolan hade varit omöjlig att genomföra utan rektor Rolf Viberg och 
programrektor Agneta Pistol på Lundellska skolan, Uppsala. Ni har visat ert 
stöd och er fulla respekt för mitt beslut att under en period avbryta min 
lärargärning hos er. Forskarskolans studierektorer Ann Grubbström och Jan 
Amcoff har med struktur och uppmuntran fått tiden på kulturgeografiska 
institutionen att kännas välkomnande och gjort sitt yttersta för att hjälpa oss 
att klara forskarstudierna och komma in i institutionslivet som fullvärdiga 
forskare.                      
 Utöver alla fina kollegor som har främjat den här tiden finns också ett 
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privat back-up-team. Det har för min del bestått av mina sedan länge kloka 
följeslagare; Flora Hajdu, Malin Tväråna och Åsa Mendel-Hartvig som både 
har hjälpt mig i forskningen och med att inse att en viktig uppgift i livet är 
att kämpa för det som känns meningsfullt även om det är svårt. Jag har också 
haft förmånen att ha Jakob Sundberg som en filosofisk och skarpsynt korrek-
turläsare som ständigt har öppnat nya synfält för mig. Clemens Haar har tagit 
hand om mig och peppat mig under mina dagar på Skrapan.      
 Anledningen till att den här tiden har känts fantastisk för mig är min fa-
milj som genom min uppväxt har gjort mig till den jag är; nyfiken, envis och 
målinriktad, vilket är goda egenskaper när man driver ett forskningsprojekt. 
Jag vill rikta ett extra stort tack till Mamma Helena och Mormor Maiti för att 
ni aldrig gav upp i att träna mig i läsning och skrivning, vilket har gjort att 
jag idag finner stor glädje och tillfredsställelse i att uttrycka mig i både tal 
och skrift. Vilken nytta det har gjort under de här åren!       
 Ett sista tack riktar jag till min livskamrat Johan som på nära håll har fått 
se forskningsprocessen bakom kulisserna, vilket säkert har varit en minst 
lika spännande resa som den officiella versionen som återges här. Idde och 
Linnea har också funnits där bakom, som ovärderliga påminnelser till idea-
listen i mig om att den här studien är en liten kugge i ett stort maskineri som 
när det växer sig tillräckligt starkt, kan skapa en positiv framtid för alla. 
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1. Inledning      

Hållbar utveckling och den svenska gymnasieskolan 
Vi befinner oss i den geologiska tidsåldern holocen, en gynnsam period för 
mänsklig utveckling när det gäller klimat och andra naturliga förutsättningar 
(Steffen et al. 2007:614f.). Under holocen har en kraftig folkökning ägt rum. 
Den började lite försiktigt, för att från 1950-talet ha tagit fart och mångdubb-
lats. Aldrig förut har det funnits så många människor på jorden som det gör 
idag. Aldrig förut har så många åtnjutit den materiella standard och bekväm-
lighet som ökar världen över. Inte heller har det tidigare funnits så stora klyf-
tor mellan fattig och rik (Sachs 1999:73f.). Parallellt med befolkningsökning-
en sker en ökning av välstånd runt om i världen. Välståndet skapar nya kon-
sumtionsmönster och marknader. För att möta det ökade trycket på jordens 
resurser myntades begreppet hållbar utveckling år 1987 i den så kallade 
Brundtlandrapporten (WCED 1987:43).            
 Utbildning är en politisk åtgärd för att förankra hållbar utveckling som en 
samhällsutveckling där framtida generationer välkomnas till världen på ett 
positivt sätt. När utbildning är specifikt inriktad på samspelet mellan ekolo-
giska, sociala och ekonomiska faktorer kan den benämnas utbildning för håll-
bar utveckling (ESD). Mellan åren 2005-2014 är UNESCO ansvarigt för att 
koordinera satsningar från regeringar, utbildare och studenter i att integrera 
temat hållbar utveckling i både formella och icke-formella utbildningssystem- 
på alla nivåer under den så kallade dekaden för ESD (DESD) (UNESCO 
2005:1). I november 2013 beslutade UNESCO:s utbildningskommission att 
anta ett Global Action Programme on ESD, som uppföljning till dekaden efter 
år 2014 (UNESCO 2013a:23).                
 Syftet med ESD är att uppmuntra hållbara förmågor och beteenden genom 
att anlägga ett kreativt och kritiskt tankesätt gentemot problem som hindrar 
hållbar utveckling (UNESCO 2005:4). UNESCO (2013b) menar att hållbar 
utveckling inte kan uppnås endast genom politiska överenskommelser, eko-
nomiska styrmedel och tekniska lösningar. Det krävs en förändring i hur indi-
vider tänker och agerar, där utbildning spelar en nyckelroll (UNESCO 2013b). 
 Inom FN är det inte bara UNESCO som står bakom en satsning på ESD. 
Också rapporterna Resilient Planet, Resilient People (United Nations Secre-
tary General´s High Level Panel on Sustainability 2012) och The Future We 
Want (UN General Assembly 2012) uttrycker en målsättning att stärka ESD 
som koncept även efter 2014. 
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Sverige har en stark koppling till arbetet med ESD och är tillsammans med 
Japan ledande i arbetet med Global Action Programme (UNESCO 2013a:24). 
I SOU:n Att lära för hållbar utveckling (2004:18) slås det fast att Sveriges ska 
medverka i DESD. 

Den svenska gymnasieskolan (Gy 2011) regleras genom olika styrdoku-
ment. Läroplanen är en övergripande skrift som ska genomsyra hela gymna-
sieskolan och stå över alla andra dokument. Mer detaljerade styrdokument är 
examensmålen som är exklusiva för respektive gymnasieprogram. Till sist 
finns ämnesplaner tillsammans med kursplaner som innehåller olika kursers 
centrala innehåll och kunskapskrav.  

I läroplanen beskrivs att gymnasieskolans huvuduppgift är att:  
 

… förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskän-
nande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. (Skolver-
ket 2011a:6)  
 
Uttrycket att delta i- och utveckla samhällslivet som nämns i citatet, kan väcka 
frågor om vad som kännetecknar ett samhälle idag och i framtiden, vilka kun-
skaper en individ behöver för att uppfylla sina medborgerliga uppdrag, liksom 
hur dessa kunskaper kan utvecklas hos eleverna. Ett sätt, enligt läroplanen till 
Gy 2011, är att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möj-
lighet att se samband, koppla dem till erfarenheter och reflektera över tankar 
som uppkommer i och med detta. Skolan ska möjliggöra denna process, lik-
som skapa förutsättningar för elevernas bildning och tänkande, inte bara i 
skolsammanhang utan även i förhållande till ”världen utanför”. Eleverna ska 
bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 
utveckling som kan stärka deras tro på sig själva och på framtiden (Skolverket 
2011a:8). Undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund (ibid.:5). I upp-
satsen ligger formuleringen om att medborgare förväntas ta ett personligt an-
svar och delta i samhället till grund för samtliga analyser och diskussioner. 
 I enlighet med FN:s och UNESCO:s (2005; 2012a; 2013a) uppmaningar 
samt regeringens riktlinjer (SOU 2004) och läroplanen för Gy 2011 (Skolver-
ket 2011a; 2011b), är det både efterfrågat och relevant att i undervisningen 
belysa hållbar utveckling i form av relationer mellan miljö och människa och 
mellan mänskliga aktörer. Arbetet med att uppmärksamma och utforska dessa 
relationer kan ingå som en del i ESD, se Figur 1. 
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Figur 1: Relationer mellan vetenskapsläge, FN genom UNESCO och den svenska 
gymnasieskolan, Gy 2011. Figuren visar den svenska gymnasieskolans relation till 
vetenskapsläge och UNESCO:s dekad för ESD, följt av Global Action Programme. 
Källa: Egen bearbetning. 

 
Syfte och frågeställning 
Inom ESD ryms frågor om människors förhållande till den omgivande miljön 
och till andra mänskliga aktörer. Hållbar utveckling handlar om att kunna se 
samband mellan dessa element (Wals 2014:109). Studiens övergripande syfte 
är att analysera vilka relationer mellan miljö och människa och mellan mänsk-
liga aktörer elevgrupper på gymnasiet presenterar när de ställs inför uppgiften 
att ta ett beslut om att konsumera ett par jeans. Hur uttrycker elevgrupperna att 
jordens stora system påverkas av konsumtion? Jordens stora system definieras 
här som litosfär, atmosfär, hydrosfär, biosfär och antroposfär. Konsumtionen 
följer en produktlivscykel och förenklas till tillverkning, förflyttning, inköp 
och dumpning. De relationer elevgrupperna uppvisar identifieras efter en ana-
lys av det empiriska materialet avseende vilket innehåll och vilken typ av 
samband grupperna presenterar. Det övergripande syftet kan delas in i två 
delsyften: 
 

- att analysera det empiriska materialet dels i sin helhet, dels utifrån 
det gymnasieprogram elevgrupperna går och jämföra resultaten med 
vetenskaplig teori, liksom läroplan och relevanta examensmål för Gy 
2011. 
 
- att utifrån resultatet av den empiriska undersökningen, kritiskt och 
konstruktivt reflektera över workshop som explorativ datainsamlings-
metod i ett klassrum. 
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Tidigare forskning     
År 2012, i slutskedet av den så kallade dekaden för ESD (DESD) som varar 
mellan 2005-2014, gav UNESCO ut rapporten Shaping the Education of 
Tomorrow (2012a), där DESD beskrivs och utvärderas. I rapporten framkom-
mer att konceptet ESD som sådant har förändrats under dekadens gång (UNE-
SCO 2012a:10). Bland annat har ESD inkluderats i nationella läroplaner och 
ses under dekadens senare del som ett element att integrera i utbildningen, 
snarare än ytterligare ett tillägg till undervisningen (ibid.:46). Genom utvärde-
ring har UNESCO försökt kartlägga hur DESD har bidragit till hållbar ut-
veckling (UNESCO 2011). Utvärderingen visar att det funnits gott om in-
formation om syften och resultat av olika ESD-projekt, men att ingående in-
formation om hur dessa resultat har uppnåtts inte existerar. Skapandet av ett 
forskningsfält där effektiva processer och ingångar till hur ESD kan imple-
menteras saknas ännu. Rekommendationen från UNESCO är att den typen av 
forskning baseras på faktiska erfarenheter och använder fokuserade datain-
samlingsmetoder som fångar detaljer om lärande och möjligheter för lärande 
för hållbar utveckling (UNESCO 2011:8).            
 Även inom fältet geografi finns sedan länge ett intresse för hållbar utveckl-
ing, något som beskrivs i International Charter on Geography Education 
(1992). Dokumentet ger en översikt av ämnet och slår fast att kunskaper i 
geografi innefattar relationer mellan miljö och människa, interaktion mellan 
olika platser, internationella frågor, liksom miljö och utvecklingsfrågor i en-
lighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i linje med bland 
annat UNESCO:s arbete. Kopplingen mellan geografi, hållbar utveckling och 
utbildning stärks ytterligare av Haubrich (2000) som slår fast att geografiska 
institutioner i både USA, Tyskland och Storbritannien understryker centrala 
element från ESD i geografiundervisningen. Några exempel på det är fokus på 
förmågor som ett kritiskt tankesätt, ett systemtänkande för att uppfatta kom-
plexa orsaks- och verkanförhållanden, samt en kreativitet för att delta på ett 
ansvarsfullt sätt i ett samtida samhälle (Haubrich 2000:281f.). Kopplingen 
mellan hållbar utveckling och geografi är således stark.       
 I utkanten av fältet ESD finns ytterligare tre forskningsfält som har anknyt-
ning till hållbar utveckling, men som inte fördjupas närmare i den här studien. 
Det första är resiliensforskningen som behandlar frågor om socio-ekologiska 
system där systemtänkandet spelar en central roll (Folke et al. 2010; Folke 
2006; Folke et al. 2002; Walker et al. 2004; Gunderson & Holling 2001; Ad-
ger 2000; Holling 2000). Det andra fältet är den postnormala forskningsinrikt-
ningen som behandlar frågor om osäkerhet, komplexitet och pluralism (Healy 
2011; Funtowitz & Ravetz 1993; 1994). Det tredje är frågan om huruvida ESD 
kan breddas och användas som utbildning för demokrati, något som bland 
annat lyfts av Rudsberg och Öhman (2010).  

I den här studien är frågan om vad som lyfts fram av gymnasieelever när de 
konfronteras med att ta ett fiktivt beslut central. Resultatet påverkas av en 
mängd faktorer där tidigare forskning om lärares natursyn, ungas natursyn, hur 
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lärare arbetar med ESD, liksom didaktik i form av meningsskapande omger 
valet av syfte, frågeställning och metod.            
 Omfattande kvantitativa undersökningar om hur lärare uppfattar miljö och 
människa, liksom ungas attityder gentemot miljön har påverkat den empiriska 
inriktningen av denna studie (Boeve de-Pauw & Van Petegeem 2010; Munoz 
et al. 2009). Över 6000 lärare och lärarstuderande i 16 länder deltog i en 
undersökning som påvisade en dualistisk syn på miljön, som antingen var 
utilitaristisk eller bevarande. Attityden skiljde sig mer beroende på undervis-
ningsinriktning än nationalitet och individer involverade i biologiundervisning 
visade sig ha en mer bevarande attityd än övriga grupper (Munoz et al. 2009). 
En liknande undersökning i en svensk kontext utfördes under 2014 vid Göte-
borgs universitet under ledning av Eva Nyberg (NERA 42 Conference 2014).
 När det gäller ungas attityder gentemot miljön har testsvaren från PISA -
undersökningen (Programme for International Student Assessment) 2006 ana-
lyserats. Ungdomar som levde nära rik biologisk mångfald eller i förorenade 
miljöer visade en mer positiv attityd gentemot miljön än andra ungdomar. 
Samma sak gällde ungdomar som presterade bra i naturorienterande ämnen 
och upplevde en kulturell rikedom. Unga individer från (globalt) välbärgade 
familjer visade mindre intresse för miljöfrågor än andra grupper (Boeve de- 
Pauw & Van Petegem 2010). Beskrivna undersökningar visar att attityder 
gentemot miljön skiljer sig hos såväl lärare som elever, något som kan på-
verka utbildningsprocessen både när det gäller lärarens didaktiska val och de 
meningsskapandeprocesser som sker hos eleverna. En annan faktor som kan 
och bör ha stor betydelse vid utformandet av den svenska gymnasieutbild-
ningen är skolans styrdokument som i den här studien används som ett förkla-
rande verktyg till de resultat som uppkommer.           
 I Sverige bedrivs forskning om ESD vid flera lärosäten. Nedan presenteras 
forskning utförda av tre forskarteam vars projekt har haft betydelse i utform-
ningen av den här studien. Ett av dessa forskarprojekt (med en inkluderad 
forskarskola) bedrivs av institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Karl-
stad universitet. I en artikel beskrivs vilka hinder svenska lärare ser med att 
implementera ESD (Borg et al. 2012). Studien visar tendenser till skillnader 
mellan olika lärargrupper. Två sådana tendenser är att lärare i naturoriente-
rande ämnen sade sig undervisa mer faktabaserat, medan samhällsorienterade 
lärare uppgav att de bedrev en mer pluralistisk undervisning. Trots det upp-
levde båda dessa grupper en brist i sin kompetens att bedriva ESD, som en 
följd av för lite fortbildning i ämnet (ibid.). Forskargruppen i Karlstad, ledd av 
Niklas Gericke, bedriver också kvantitativ forskning om gymnasieelevers 
hållbara medvetenhet (sustainable consciousness), vilket innebär elevers håll-
bara vetande, attityder och beteenden i de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna av hållbar utveckling, något som skapar en holistisk infallsvin-
kel till begreppet (NERA 42 Conference 2014).          
 Ett annat projekt är forskargruppen GRESD (Graduate School in Education 
and Sustainable Development) som är en forskarskola med deltagare från åtta 
olika lärosäten i Sverige ledda av Per Sund och Leif Östman. I ett temanum-
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mer i tidskriften Utbildning & Demokrati (2011) beskrivs att syftet med 
GRESD är att öka kunskapen om komplexiteten i att utbilda och utbildas ge-
nom en sammansmältning av frågor rörande ekologi, sociala frågor, ekonomi, 
etik och social rättvisa utifrån ett brett koncept av ESD. Forskningen behand-
lar främst studenters erfarenheter och är inte knuten till något specifikt sko-
lämne (Öhman 2011).                    
 En tredje forskargrupp är SMED (Studies of Meaning-making in Educat-
ional Discources) vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstu-
dier vid Uppsala Universitet. SMED har sitt fokus i didaktiken, närmare be-
stämt den läroplansteoretiska didaktiken som fokuserar på undervisningens 
politiska och moraliska innehåll och dess konsekvenser i form av de värden 
och normer som skapas i undervisningen. Gruppen har som ambition att kri-
tiskt problematisera undervisningens olika val och att relatera innebörden av 
dessa till hur samhället ser ut (Almqvist et al. 2008). SMED inriktar sig inte 
uttryckligen mot ESD, men eftersom det didaktiska innehållet i sådan under-
visning ger stort utrymme för både värden och normer är gruppens forskning 
relevant som ett verktyg för att ge möjliga förklaringar till de resultat den här 
studiens empiriska material ger upphov till. 

Metoder inom ESD-forskning 
Den forskning som presenterats ovan har utförts med en rad olika metoder 
såsom enkäter, intervjuer, observationer och videoupptagningar i klassrum-
met. Analysmetoderna har varierat mellan kvantitativt och kvalitativt och har 
antingen varit hypotesdrivna eller av mer explorativ karaktär. När det gäller 
metodval presenterar Johan Öhman i Östman (2003) tre varianter av miljödi-
daktisk forskning. Att fältet miljödidaktik ligger nära till hands när det gäller 
metodlitteratur beror på att det inte bara omfattar ren miljöundervisning, utan 
också utbildning för hållbar utveckling. Inom miljödidaktiken definieras tre 
undervisningstraditioner; den faktabaserade (vetenskapen står i fokus), den 
normativa (att göra ”rätt” saker för miljön står i fokus) och utbildning för håll-
bar utveckling (Östman 2003) också kallad den pluralistiska undervisnings-
traditionen (pluralismen i undervisningen står i centrum, Sund 2008). Bero-
ende på vad inom miljödidaktiken en forskare undersöker, kan en studie 
grunda sig på olika forskningstraditioner.           
 Den första forskningstraditionen är den positivistiska, där fokus ligger på 
kunskaper och förutsättningar för kunskapsinhämtande. Syftet med forskning 
ur denna tradition är att utvärdera hur väl en verksamhet motsvarar ett, på 
förhand och utifrån vetenskapen bestämt, rätt svar. Den positivistiska forsk-
ningstraditionen ligger nära den faktabaserade miljöundervisningstraditionen 
(Östman 2003:103).                   
 Den andra traditionen är den tolkande forskningstraditionen där fokus lig-
ger på att problematisera samband mellan kunskap, attityder och beteenden. 
Både produkten av lärandet och dess process kan studeras. Där finns också ett 
intresse för bakgrundsfaktorer som påverkar lärande som exempelvis hinder 
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och möjligheter för att nå utbildningsmålen. Implementeringsforskning utgör 
en del av den tolkande forskningstraditionen. Den kan till exempel jämföra 
undervisningsmetoder eller utvärdera utbildningsprogram. Syftet med forsk-
ning ur denna tradition kan vara att effektivisera undervisningen så att vär-
deringsmål och beteendemål kan uppnås. Den tolkande forskningstraditionen 
ligger nära den normativa miljöundervisningstraditionen (ibid.:103f.). 
 Den tredje traditionen är den kritiska forskningstraditionen. Forskningen 
fokuserar på att den komplexa miljöproblematiken består av en konflikt mel-
lan olika synsätt och värderingar utan att ge något visst perspektiv en privile-
gierad ställning. I och med att miljöfrågan ses som komplex sprider sig forsk-
ningsområdet utanför skolans värld till samhällets utveckling i allmänhet. 
Forskningens syfte kan till exempel vara att kritiskt ifrågasätta undervisning-
ens moraliska och politiska innehåll utan att ta vissa lösningar eller svar för 
givna. Det innebär att innehållet bland annat fokuserar på att se hur undervis-
ningstraditioner kan vara bärare av normer och värden, samt att överge sam-
bandet mellan kunskap, attityd och beteende. Den kritiska forskningstradition-
en ligger nära den pluralistiska miljöundervisningstraditionen (ibid.:104, Sund 
2008:29).                        
 Tidigare forskning visar att det finns olika uppfattningar och attityder om 
miljöfrågor, hållbar utveckling och ESD hos lärare och elever, både internat-
ionellt och i Sverige, vilket gör frågan relevant att utreda ytterligare för att öka 
förståelsen för betydelsen av dessa olika resultat. En majoritet av utförd forsk-
ning fokuserar på ESD i ett miljöperspektiv, vilket öppnar för ett behov av att 
belysa bredden av uppfattningar som kan rymmas i begreppet hållbar utveckl-
ing. Praktiknära forskning i nära samarbete med elever eller lärare efterfrågas 
av UNESCO som ett medel för att utvärdera effekterna av DESD. Den här 
studien tar sin avstamp i geografin med betoning på samspelet mellan miljö 
och människa, liksom relationer människor emellan. Studiens fokus är de cen-
trala element inom hållbar utveckling som geografiämnet innehåller. Kontex-
ten för studien är eleverna i klassrummet där didaktik och läroplan är tänkbara 
påverkansfaktorer. Studien kan sägas bottna i den kritiska miljöetiska forsk-
ningen och är således explorativ till sin karaktär.         
 Med hjälp av sitt uppsatta syfte kan studien förväntas bidra med diskuss-
ionsunderlag för didaktiska frågor rörande ESD på tre nivåer. För det första 
kan ESD diskuteras utifrån ett allmänt perspektiv, för det andra i ett lokalt 
perspektiv för den svenska gymnasieskolan och för det tredje i ett detaljerat 
perspektiv för gymnasieskolans tre största teoretiska program. Studien kan 
också mynna ut i en metoddiskussion om datainsamling och analys i en prak-
tiknära studie, något som kan fungera som ett bidrag till att kartlägga hur 
gymnasieelever presenterar miljöfrågor och sin omvärld utifrån ett perspektiv 
av hållbar utveckling. 
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Studiens empiriska utgångspunkt  
Studien har sin empiriska utgångspunkt i en workshop om hur jordens stora 
system, inklusive mänskligheten, påverkas vid konsumtion. Nedan följer en 
översiktlig beskrivning om samspelet mellan miljö och människa, liksom mel-
lan mänskliga aktörer och på vilket sätt konsumtion och hållbar utveckling 
kan vara centrala delar av detta samspel.  

Miljö och människa 
Människan är en del av naturen och beroende av den för välmående och över-
levnad i form av understöd och service från funktioner hos jordens naturliga 
ekosystem såsom klimatreglering, pollinering av växter och vattentillgång. 
Ekosystemen kan också producera tjänster åt oss i form av mat, timmer och 
biobränslen. De bidrar även med att upprätthålla mänsklig hälsa och förser oss 
med estetiska värden (De Groot et al. 2002:395f.). Jordens naturliga system 
kan betecknas som natur eller miljö. Banerjee (2003:143) definierar miljö som 
av människan påverkad natur som kan utnyttjas för ekonomisk vinning, vilket 
stämmer överens med utgångspunkten i den här studien.        
 Ett exempel på hur mänsklig aktivitet kan påverka de naturliga systemen är 
det som idag kallas klimatfrågan, det vill säga hur förutsättningar för liv, i 
synnerhet det mänskliga, påverkas då koldioxidhalten i luften stiger och vär-
mer upp jorden. För cirka 300 miljoner år sedan under tidsåldern karbon, var 
koldioxidhalten mycket högre än i dag och jättelika skogar absorberade och 
förde ner stora mängder kol i jordskorpan (Berner & Kothavala 2001). De 
stora kolfyndigheter som finns på norra halvklotet är en rest av karbontidens 
kretslopp. Sedan den industriella revolutionen, som startade för cirka 250 år 
sedan har människan återfört mängder av de kolföreningarna till atmosfären i 
form av koldioxid. 300 000 000 år ställs mot 250 år i ett försök att förklara 
skillnaden mellan förändringshastigheten när det gäller jordens naturliga pro-
cesser och processer i miljön med mänsklig inblandning. Då klimatfrågan kan 
ses som ett bevis på att mänskligheten idag dominerar miljön, kan holocen 
från och med den industriella revolutionen istället benämnas antropocen: 
människans tidsålder (Steffen et al. 2011; Crutzen 2002:23).      
 Ju större och rikare jordens befolkning blir, desto större blir det mänskliga 
trycket på planetens resurser. År 1972 presenterade en forskargrupp, den så 
kallade Romklubben, första upplagan av boken Tillväxtens Gränser (Limits to 
Growth) som med hjälp av modeller målade upp olika framtidsscenarier för 
vad obegränsad ekonomisk tillväxt skulle ha för effekter på planeten. Trettio 
år senare publicerades en uppdaterad version där det konstaterades att mänsk-
lighetens efterfrågan på resurser inte kan mötas av planetens kapacitet och att 
en fortsatt likadan utveckling skulle kräva ett överskott av resurser som inte 
finns (Meadows et al. 2004:1ff.).                  
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En annan forskargrupp som kom fram till en liknande slutsats var Rockström 
et al. som 2009 i tidningen Nature åskådliggjorde en modell med planetära 
gränsvärden (planetary boundaries) av nio olika områden där det åskådliggörs 
hur mänsklig aktivitet sätter stora spår hos jordens naturliga system. Inom 
dessa system finns ett område som betecknas som säkert handlingsutrymme 
för mänskligheten (safe operating space for humanity). Om ett planetärt 
gränsvärde överskrids, kan det finnas en ökad risk för plötsliga och oåterkalle-
liga händelser, något som kan få olyckliga konsekvenser, både för miljö och 
människa (Rockström et al. 2009:472f.).  

Konsumtion skapar relationer 
Det intensifierade utnyttjandet av jordens resurser ges uttryck i den konsumt-
ionskultur som präglar dagens samhälle och är intimt förknippad med den 
ökande ekonomiska tillväxt som kan mätas i världen. Det konsumeras daglig-
en varor som tillverkas på olika platser och transporteras över långa avstånd. 
En globalisering av handeln är ett faktum, samma sak gäller kultur, politik, 
utbildning och en mängd andra områden (Jackson 2002). Varje vara som pro-
duceras består av ett visst material, utvunnet på en viss plats, av en viss indi-
vid med en viss typ av arbetsvillkor. De olika stegen är ofta sammanlänkade i 
en kedja av råvaror, förädling, tillverkning och försäljning (Cook et al. 2004). 
Goodman (2010) menar att konsumtion av en materiell vara på ett ställe leder 
till produktion av avfall i form av föroreningar och skräp på ett annat. Pro-
duktion av en vara på ett ställe innebär i sin tur konsumtion av råmaterial på 
ett annat. Konsumenten är också producent och producenten blir på det viset 
också konsument (Goodman et al. 2010:19).          
 Enligt resonemanget ovan kan en konsument sägas skapa relationer mellan 
miljön och sig själv i form av vilken påverkan brytning av råmaterial, föräd-
ling och tillverkning har. Det kan också skapas avlägsna och nära relationer 
mellan individer beroende på hur konsumtionsprocessen påverkar andra män-
niskor på olika platser.                   
 Ett exempel på en materiell konsumtionsvara som förflyttas långa avstånd 
är jeans som under sin resa från bomullsplanta till färdiganvänt denimtyg kan 
skapa relationer både mellan miljö och människa och mellan mänskliga aktö-
rer. Jeans utgör ett globalt modeplagg, något som återspeglas hos svenska 
ungdomar där de flesta med största sannolikhet någon gång själva har köpt ett 
eget par. Nedan får vi följa ett stycke bomull på sin väg från odlingen i 
Samarkand till butiken där den säljs i form av jeans någonstans i Europa. 

 
Browne et al. (2005) beskriver jeansens resa. Bomullen odlas i Samarkand, 
Uzbekistan. Balarna transporteras sedan till Indien för denimtillverkning. Det 
sker genom en resa i tre etapper: Från Samarkand till Port Abbas i Iran med 
dieseltåg (1600 km), sedan vidare med fraktbåt till Bombay (2036 km), till sist 
från Bombay till Nagpur med dieseltåg (1100km). I Nagpur spinns, vävs och 
färgas bomullen och blir denimtyg på rullar. Rullarna transporteras sedan med 
lastbil till ett skrädderi i Dhaka (3200km). Jeansen produceras och färdigställs i 
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fabriken i Dhaka. När de är klara packas de i kartonger och distribueras till 
närmaste lagerlokal (25 km) där de kontrolleras. Jeansen packas sedan i con-
tainrar och exporteras.      

 
Från Dhaka till Paris går resan i sex etapper: dieseltåg mellan Dhaka och 
Chittagong, Bangladesh (480 km) därefter lastfartyg från Chittagong till Singa-
pore (2669 km) sedan ännu ett lastfartyg från Singapore till Le Havre, Frank-
rike (15 178 km), vidare med ytterligare ett fartyg längs Seine till Paris hamn 
(330 km) och slutligen en vägsträcka på 30 km till en lagerlokal. Från lagerlo-
kalen fortsätter transporten med lastbil till de olika butikerna (mellan 70 och 
700km) (Browne et al. 2005:775). Den totala reslängden uppgår till mellan 
2669 och 2732 mil. 

 
Jeansens resväg är lång, men står endast för ca 4-5% av all energi som går åt 
till produktionen. Bomullsodlingen kräver 20% av energibehovet och den 
stora energislukaren är denimtillverkningen och skräddandet som står för ca 
70% (Browne et al. 2005:776). Men inte bara energikonsumtionen kan på-
verka jordens system vid tillverkningen av jeans. Industriella aktiviteter som 
färgning och blekning av tyg tillför miljöfarliga ämnen som kan ta sig ned i 
grundvattenreservoarer och förstöra vattenkvaliteten (Senthilnathan & Azeez 
1998:330,334). Även de bekämpningsmedel som används i samband med 
bomullsodling kan nå grundvattnet och påverka dess kvalitet negativt. Fattig-
dom och brist på läskunnighet kan påverka säkerheten vid användningen av 
kemikalier (Tariq et al. 2004:478). Denimtyget färgas i regel med indigopul-
ver som kräver en stor mängd hydrosulfit, ett medel som används för blekning 
(Saling et al. 2002:205) och som påverkar den mänskliga kroppen negativt vid 
inandning (WHO 2003:7).                
 Klädindustrin har varit speciellt utsatt för kritik från människorättsorgani-
sationer på grund av arbetarnas dåliga villkor i fabrikerna, så kallade 
sweatshops. Arbetsförhållandena beskrivs som inhumana med låga löner som 
inte räcker till arbetarnas uppehälle. Det har också uppgetts att barnarbete har 
förekommit i tillverkningsindustrierna (Emmelhainz & Adams 1999). Men 
även positiva effekter av en ökad textilindustri har påträffats. Etableringen av 
multinationella företag som styr tillverkningen av textilier (jeans) i ett land 
kan både förbättra arbetsvillkoren och höja lönerna i landet. Arbetarna kan 
också engagera sig fackligt, vilket kan vara en väg att stärka demokratin på 
deras arbetsplatser (Brown et al. 2004:322). Ovanstående resonemang gäller 
endast tyget och tillverkningen av själva jeansen. Effekterna av produktion 
och konsumtion av material till tråd, nitar och blixtlås har inte inkluderats. 
Beskrivningen gäller endast ett parti bomull och jeans. Enligt World Denim 
Market Report 2012 – Consumption and Production (Sandeep 2012) produce-
ras varje år 3,6 miljarder par jeans världen över.  
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Framtiden och hållbar utveckling 
Som det ser ut idag kan människan stå vid ett vägskäl där två utvecklingssce-
narier är tänkbara. Ett fortsatt utnyttjande av jordens resurser i den takt som nu 
sker kan leda till stora och oförutsägbara konsekvenser. En genomgripande 
förändring i balansen mellan miljö och människa kräver stora politiska, eko-
nomiska och sociala förändringar hos individer, politiker och näringsliv. Vad 
krävs för att framtiden ska bli gynnsam för kommande generationer inom en 
så snar framtid som 50 till 100 år?               
 En av de dominerande politiska åtgärderna hittills är myntandet av begrep-
pet hållbar utveckling som enligt Brundtlandrapporten (WCED 1987) definie-
ras som: 
 

Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs. (WCED 1987:43) 

 
Liknande visioner om en hållbar utveckling i form av ekologiska, sociala och 
ekonomiska konsekvenser av mänskliga handlingar återfinns i en mängd poli-
cydokument på olika politiska nivåer.             
 Griggs et al. (2013) presenterar en sammanslagning mellan modellen med 
planetära gränsvärden och FN:s Milleniemål om att bland annat halvera fattig-
domen till 2015. I den sammanslagna modellen får de ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekterna av samhällsutvecklingen ett djupare ömsesidigt bero-
ende av varandra och författarna föreslår en ny definition av hållbar utveckl-
ing. Definitionen identifierar en stark koppling mellan jordens naturliga sy-
stem och mänsklig aktivitet:  

 
… development that meets the needs of the present while safeguarding Earth´s 
life-support system, on which the welfare of current and future generations de-
pends. (Griggs et al. 2013:306)   
 

Sedan år 2010 poängteras en samverkan mellan hållbar utveckling och de 
planetära gränsvärdena i flera av FN:s rapporter (United Nations Secretary 
General´s High Level Panel on Sustainable Development 2012; UNEP 2010; 
WRI 2008). Framtidsfrågorna som involverar hållbar utveckling är stora och 
komplexa. För att kunna ta ett personligt ansvar och aktivt delta i samhällsli-
vet krävs att medborgare har en förmåga att se och förstå konsekvenser av sina 
handlingar för såväl miljö som för människor på lokal och global skala. 
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Uppsatsens disposition 
Uppsatsens första kapitel är ett inledningskapitel som motiverar val ämne och 
presenterar studiens syfte, frågeställning och bakgrund. Därefter följer två 
teorikapitel. I det första återges ett urval av teorier om begreppet hållbar ut-
veckling i form av relationer mellan miljö och människa och mellan mänsk-
liga aktörer. I det andra presenteras teori om olika perspektiv på hållbar ut-
veckling inom ESD. Det påföljande metodkapitlet består av två delar. Den 
första delen redogör för datainsamlingsmetod och dataanalysmetod medan den 
andra delen utgörs av en diskussion om begränsningar med vald metod. Studi-
ens resultat presenteras i fyra analyskapitel. Det första har en översiktlig ka-
raktär vars syfte är att introducera läsaren i det empiriska materialet. I de föl-
jande tre analyskapitlen presenteras och diskuteras studiens empiriska resultat 
programgemensamt och programspecifikt utifrån teori och styrdokument för 
Gy 2011. Därefter läggs uppsatsens slutsatser fram, följt av förslag till vidare 
forskning. 
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2. Teori: Tvärvetenskap, systemtänkande och 
hållbar utveckling 

 
Uppsatsen utgår från perspektivet att en grundläggande förmåga för att förstå 
begreppet hållbar utveckling och därmed också innehållet i ESD är att kunna 
se samband mellan och inom system utifrån ett tvärvetenskapligt förhållnings-
sätt. Hållbar utveckling har en bred inramning och bjuder på en mängd tolk-
ningsmöjligheter, både när det gäller ett förhållningssätt till begreppet i sig 
och när det ska omvandlas till undervisningsinnehåll. Teorin presenteras i två 
kapitel. Fokus i Kapitel 2 ligger på att beskriva centrala perspektiv som ryms 
inom hållbar utveckling och inleds med en beskrivning av skillnaden mellan 
svag och stark hållbar utveckling. Vidare presenteras relationer mellan miljö 
och människa och mellan mänskliga aktörer som kan innefattas i konceptet. 
Kapitlet avslutas med kritik mot begreppet hållbar utveckling som sådant. 
Kapitel 3 fokuserar på utbildning för hållbar utveckling som en komplex di-
daktisk fråga. Innehållet i de båda teorikapitlen ligger till grund för analyserna 
som utförs i uppsatsens resultatkapitel.             
 I det här kapitlet beskrivs tvärvetenskap och systemtänkande som förutsätt-
ningar för förståelse för det breda begreppet hållbar utveckling. Beskrivningen 
mynnar ut i två typer av relationer. Den första typen är relationer mellan miljö 
och människa, representerade av miljöetiken. Den andra typen av relationer är 
den mellan mänskliga aktörer, representerade av globaliseringsteorier.  

 
 
Tvärvetenskap 
Tvärvetenskap är ett centralt begrepp för den här studien, dels för att utbild-
ning för hållbar utveckling inbegriper ett flertal ämnesområden, dels för att 
begreppet står inskrivet i styrdokumenten för Gy 2011.       
 Den svenska termen tvärvetenskap, som ibland också benämns ämnesinteg-
ration, anger i utbildningssammanhang att två eller flera ämnen ska samarbeta, 
med målet att eleverna ska få en utökad förståelse inom ett visst område 
(Skolverket 2011a). Hur de olika ämnena ska samverka framgår inte tydligt av 
de svenska orden. För att förklara vad det kan innebära används här begreppen 
multidisciplinaritet, interdisciplinaritet och transdisciplinaritet.    
 Termen disciplinaritet kan jämställas med ordet ämnestillhörighet och kan 
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tillsammans med prefixen multi-, inter- eller trans- ges olika innebörder. Mul-
tidisciplinaritet beskrivs som en verksamhet som involverar många redan exi-
sterande discipliner parallellt, men åtskilda (Alvargonzales 2011:388). Multi-
disciplinaritet kan ge en bred, additiv kunskap i ett specifikt ämne, men utan 
fördjupningar och analyser (Klein 2006). Interdisciplinaritet kan syfta till en 
gemensam verksamhet som pågår mellan existerande discipliner som var och 
en behåller sina egenskaper (Alvargonzales 2011:388). I ett interdisciplinärt 
samarbete kan förståelsen för komplexa samband och system öka (Klein 
2006). Transdisciplinaritet kan sägas upplösa gränserna mellan disciplinerna 
och kan ses som den djupaste formen av samarbete, där målet är att skapa ett 
sammanvävt holistiskt perspektiv av ett problem (Alvargonzales 2011:388). 
Integrationen går där från att vara ett redskap till att bli ett mål med läropro-
cessen. Ju mer integrerade olika discipliner blir, desto mer förflyttas fokus 
från fakta till färdighet (Klein 2006).            
 Huruvida tvärvetenskap är nödvändigt eller kan ersättas med monodisci-
plinaritet råder det delade meningar om. Diskussionen nedan är i stort hämtad 
från en universitetskontext, men samma argumentation kan gälla för utbild-
ningsfrågor för gymnasiet. Nissani (1997) är en stark förespråkare för tvärve-
tenskapligt arbete och menar bland annat att tillvägagångssättet skapar kreati-
vitet. Ett tvärvetenskapligt samarbete kan enligt honom, mobilisera intellektu-
ella resurser som kan utnyttjas för att täppa igen glapp i kommunikationen 
mellan olika discipliner (Nissani 1997:201). Till skillnad från Nissani är 
Jacobs och Frickel (2009) kritiska till ett tvärvetenskapligt arbetssätt med mo-
tiveringen att etablerade akademiska discipliner mycket väl kan driva kun-
skapsproduktion och utveckling (Jacobs & Frickel 2009:60). Olika discipliner 
använder olika tankemönster, forskningstraditioner, tekniker och språk som 
kan vara svåra att översätta över disciplingränserna (ibid.:47). Fry (2001) me-
nar att just när det gäller frågor som rör förvaltning av naturresurser är tvärve-
tenskap till stor nytta eftersom politiska beslut angående miljöfrågor innefattar 
både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspekter. Tvärvetenskap 
kan där underlätta för att synliggöra olika perspektiv, men är inget som varken 
reducerar konflikter mellan olika intresseområden eller per automatik leder till 
ett mer hållbart sätt att lösa vissa typer av frågor (Fry 2001:160f.).   
 Den här uppsatsen är inriktad mot ämnena geografi, hållbar utveckling och 
didaktik som samtliga har en tvärvetenskaplig karaktär. 
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System och samband 
I och med att tvärvetenskap är en central del av hållbar utveckling sätts för-
mågan att se samband mellan och inom olika element i fokus. En sådan typ av 
element kan vara olika system, vars funktioner sträcker sig mellan disci-
plingränserna. Att följa tankebanor om hur orsaker och konsekvenser samver-
kar mellan och inom system kan kallas systemtänkande.       
 Ett system kan existera med eller utan att inkludera den mänskliga faktorn. 
Vetenskap som innehåller en systemisk analys av planeten jorden, där männi-
skan är utesluten, kallas Earth System Science (ESS). Framväxten av ESS kan 
sägas ha sina rötter i Copernicus vetenskapsrevolution då den heliocentriska 
världsbilden satte planeten jorden i dess nuvarande kontext i universum (John-
ston & Sidaway 2004:41ff.). Lovelock skapade 1973 den så kallade Gaiahypo-
tesen som förklarade hur olika system regleras och samverkar för att uppnå 
stabilitet (Lovelock & Margulis 1974). En central uppfattning i Gaiahypotesen 
är att människan måste se världen som en helhet och inte dela upp den i små 
delar för att förstå den (Lovelock 1990:101ff.). Bilden av samverkan mellan 
miljö och människa har sakta men säkert vuxit fram, för att under de senaste 
20 åren ha utvecklats till en alltmer utbredd uppfattning om sättet att se på vår 
planet och oss själva (Johnston & Sidaway 2004: 41ff.). Hållbar utveckling är 
ett fält som studerar det ömsesidiga förhållandet mellan och inom områdena 
miljö och människor och tvärvetenskapligt undersöker och analyserar hur 
olika delar hänger samman i en större helhet. 

Definition och funktion av system 
AtKisson (2008) definierar ett system som en samling sammanlänkande ele-
ment i ett nät av relationer utifrån orsak och verkan. Han beskriver världen 
som bestående av en mängd naturliga och människoskapade system. Varje 
system kan dels stå för sig själv och dels stå under påverkan av- och själv på-
verka andra system. Att analysera samband och relationer mellan och inom 
system kan kallas systemtänkande (AtKisson 2008:8). Vidare menar han att en 
förmåga att se hur system samverkar efter principen orsak-verkan är nödvän-
dig för att kunna förstå och utföra hållbar utveckling i praktiken (ibid.). Det 
behövs således en förmåga att mellan och inom system, kunna analysera orsa-
ker och konsekvenser förknippade med eventuella händelser för att förstå ske-
enden utifrån ett perspektiv av hållbar utveckling. Samma uppfattning delas av 
UNESCO (2012a).                  
 Meadows (2001) liknar ett systems beteende vid ett badkar. Ett lager är 
grunden i alla system. I ett badkar består lagret av vatten. Lager förändras över 
tiden med hjälp av flöden. Ett flöde kan antingen innebära påfyllning eller 
tömning. Till exempel fylls badvattnet i ett badkar på genom ett inflöde och 
töms, genom ett utflöde. Ett system kan uppnå en dynamisk jämvikt om det 
fylls på lika mycket som det släpps ut. Enkla principer inom ett system är att 
om inflödet är större än utflödet ökar lagret. Om det tas ut mer än det fylls på 
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minskar lagret. För att förstå ett system, måste man förstå dynamiken bakom 
lager och flöden och deras beteende över tid (Meadows 2001:22f.).   
 Ett exempel på ett samband mellan system kan vara att om A påverkar B, 
kan B i sin tur komma att påverka A. Den typen av samband kallas en loop 
(ibid.:23). Relationen mellan miljö och människa kan beskrivas som en loop 
där människan påverkar miljön, till exempel genom att utnyttja en viss typ av 
naturresurs. Det kan i sin tur påverka mänskligheten och loopen mellan miljö 
och människa är då sluten. I och med att jordens stora system inte reagerar 
linjärt kan konsekvenserna av mänsklig påverkan synas efter att viss tid har 
gått och på en annan plats än där påverkan ursprungligen skedde (Haggett 
1972:11).                       
 Relationen mellan miljö och människa kan beskrivas som ett samspel mel-
lan inflöden och utflöden från och till jordens stora system över tid. Konsumt-
ion skapar både in- och utflöden i olika system. Till exempel kan mängden 
koldioxid i atmosfären öka under tillverkningsprocessen, medan grundvatten-
nivåer kan minska på grund av konstbevattning. Ur ett systemperspektiv kan 
målet med hållbar utveckling sägas vara att undvika att rubba den dynamiska 
jämvikten hos jordens stora system så att dessa kan utnyttjas livskraftigt också 
för kommande generationer. 
 
 
Hållbar utveckling 
 
Historik 
1968 organiserade FN den första överstatliga konferensen med syfte att disku-
tera miljö och utveckling. Det ledde fram till att UNESCO skapade det så 
kallade Man and the Biosphere Programme (UNESCO 2005:2) som skulle 
förbättra förståelsen av samband mellan miljö och människa (ibid.:20). 1972 
höll FN sin första miljökonferens i Stockholm, Conference on the Human 
Environment (ibid.:2). Begreppet hållbar utveckling blev för första gången 
känt i samband med World Conservation Strategy (WCS) som publicerades av 
World Conservation Union (IUCN) 1980 (Reid 1995:xiii). I och med rappor-
ten Our Common Future (WCED 1987), också kallad Brundtlandrapporten, 
slogs en vedertagen definition av begreppet hållbar utveckling fast och kon-
ceptet vann mark (Carvalho 2001:62). Det unika med Brundtlandrapporten var 
att den innehöll den första översikten över världen som tog in miljöfaktorer 
och utveckling ur ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv (Redclift 
2005:212f.).                      
 Till Earth Summit 1992 i Rio användes begreppet i politiska dokument, 
men uppvisade vid det tillfället ett spretigt innehåll. UNDP benämnde det som 
sustainable human development, IMF kallade det för sustainable economic 
growth och Världsbanken jobbade med sustainable and equitable develop-
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ment. EU kallade det för sustainable economic and social development (Reid 
1995:xiv). Resultatet av konferensen i Rio blev Agenda 21 där huvudpunkter-
na inom hållbar utveckling definierades.             
 År 2000 hölls Millennium Summit i New York och FN antog där den så 
kallade Millenniedeklarationen (UNESCO 2005:3) som innehöll åtta utveckl-
ingsmål, så kallade millenniemål. I den bekräftades det internationella sam-
fundets stöd för development that is truly sustainable och respekt för miljön 
angavs som en fundamental värdering (ibid.:3). Millenniemål sju handlar om 
att säkra en miljömässig hållbarhet och specifikt i målet nämns att integrera 
principerna för hållbar utveckling i länders policyer och program, samt att 
bromsa och stoppa förlusten av naturresurser (FN 2011:48). Vid FN-
toppmötet i Johannesburg 2002 erkändes hållbar utveckling som en överord-
nad princip för FN:s arbete (SOU 2004:38) och har sedan dess förekommit i 
en mängd dokument. Sedan 2004 ser den svenska regeringen hållbar utveckl-
ing som ett övergripande mål som ska genomsyra alla politikområden (ibid.: 
44), något som också visar sig i styrdokumenten till Gy 2011 där begreppet 
finns inskrivet (Skolverket 2011a; 2011b).  

Hållbar utveckling som lösning på globala och lokala problem 
Framväxten av tankarna om hållbar utveckling var ett resultat av en stigande 
medvetenhet om det globala sambandet mellan ökande miljöproblem, socio-
ekonomiska frågor gällande fattigdom och ojämlikheter, samt oron för fram-
tida generationers förutsättningar till ett hälsosamt liv (Hopwood et al. 2005). 
Begreppet hållbar utveckling har definierats på många olika sätt, både inom 
forskning, i politiska sammanhang och i vardagliga situationer (SOU 
2004:70). Ett begrepp som kan ha en mängd olika innebörder kan kallas för en 
empty signifier (Bengtsson & Östman 2012:8). Genomslagskraften av en så-
dan kan bli stor eftersom begreppet spänner över ett brett spektrum av inne-
håll, vilket kan passa flera specifika ändamål på olika nivåer i samhället. Det 
kan kännas tilltalande för exempelvis både individer, forskare och politiker 
(ibid.). Förtjänsten med en empty signifier kan vara att vissa frågor väcks och 
prioriteras på den politiska agendan eller i människors medvetande. Däremot 
kan tilltron till begreppet som en universallösning (panacea) få till följd att 
problem adresseras med förenklade och likartade lösningar (Ostrom et al. 
2007: 15176).                     
 Något förenklat kan hållbar utveckling ses som en empty signifier med en 
bred agenda som fått stor genomslagskraft i politiken på olika nivåer i sam-
hället. Däremot kan hållbar utveckling inte per automatik lösa de problem som 
existerar på lokal och global nivå, även om begreppet implementeras politiskt. 
Ett sätt att arbeta lösningsfokuserat med hållbar utveckling är att med hjälp av 
tvärvetenskap och systemtänkande analysera problem utifrån specifika förut-
sättningar i speciella sammanhang.  
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Begreppet hållbar utveckling 
I samband med Brundtlandrapporten (WCED 1987) kom hållbar utveckling 
att presenteras i tre dimensioner; den ekologiska som innebär bevarandet av 
ekologin över generationsgränser, den sociala som innebär utjämnande av 
resurser världen över och den ekonomiska som innebär ökad global välfärd 
(Sneddon et al. 2005:255f.). När begreppet hållbar utveckling nämns i svensk 
(och internationell) politik idag är sannolikheten stor att det är definitionen 
och dimensionerna från 1987 som åsyftas. Det gäller även styrdokumenten till 
Gy 2011 (Skolverket 2011a; 2011b).             
 Definitionen av hållbar utveckling innehåller två huvudkomponenter. Den 
första är den ekonomiska förklaringen av behov (needs), som speciellt anspe-
lar på världens fattiga. Den andra är de ekologiska gränserna för miljöns för-
måga att möta nutida och framtida behov (Daly 1994). I Brundtlandrapporten 
(WCED 1987) framgår att människans relation till miljön är av beroende-
karaktär, där miljön behövs för att fylla behov och skapa välstånd i en vidare 
bemärkelse än att endast exploatera jordens resurser (Hopwood et al. 
2005:39). I mitten av 80-talet, vid tiden för Brundtlandtrapporten, sågs ut-
veckling (development) som något som kunde ske var som helst, på vilken 
skala som helst och dessutom vara varaktig över tid (Sachs 1999:76).  
 Begreppet hållbar utveckling består av termerna hållbar och utveckling. 
Båda dessa kan tolkas på en mängd olika sätt och det finns ett stort utbud av 
litteratur som bjuder på olika förklaringar. Här belyses uppfattningar som har 
central betydelse för den här studien.              
 I WCED:s definition av hållbar utveckling är termen utveckling central. 
AtKisson (2008) menar att utveckling inte behöver betyda tillväxt, det vill 
säga en expansion över tid, utan lika gärna kan betyda förändring över tid. 
Förändring kan i sin tur innebära både en ökning och en minskning av något 
(AtKisson 2008:9). Utveckling behöver därmed inte vara kopplad till eko-
nomi. Ett sätt att mäta utveckling och välstånd är genom Happy Planet Index 
där målet definieras av att så många människor som möjligt ska leva så länge 
och lyckligt som möjligt, men använda så få naturresurser som möjligt (Ab-
dallah et al. 2009:3).                   
 Hållbarhet är den andra centrala termen i begreppet. Hållbarhet kan ses som 
något positivt som kan uppnås, men vad som är hållbart kan betyda olika för 
olika människor vid olika tidpunkter (Banerjee 2003:152; Palmer et al. 
1997:88). Steffen et al. (2004) ser hållbarhet som en pensionsplanering. En 
person kan spara pengar, för att på äldre dagar försöker leva på räntan av det 
sparade kapitalet. På samma sätt borde människan göra med jordens resurser 
(Steffen et al. 2004:15). När termerna hållbar och utveckling sätts ihop kan 
resultatet uppfattas som en motsägelse mellan ekonomisk tillväxt och beva-
randet av naturresurser. Det skapar ett dilemma. Lysgaard (2012:10) beskriver 
detta dilemma som att vi å ena sidan vill fortsätta dagens tillväxt, å andra si-
dan utgör denna tillväxt ett hot mot framtidens naturresurser som antingen 
försämras eller försvinner när vi utnyttjar dem. 
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Svag och stark hållbar utveckling 
Dilemmat med målet om en fortsatt tillväxt parallellt med en begränsning av 
jordens naturresurser ger upphov till olika synsätt på hur samhällsutveckling 
bäst går till. En skiljelinje i frågan är vad av hållbar och utveckling som ska 
stå i fokus för att skapa ett samhälle i solidaritet med kommande generationer 
(se bland annat Clifton 2010; Folke 2006; Hopwood et al. 2005; Ehrenfeld 
2004; Folke et al. 2002; Carpenter et al. 2001; Adger 2000; Sachs 1999; Pal-
mer et al. 1997; Daly 1994).                
 Hediger (1999) benämner de två olika uppfattningarna om huruvida fokus 
ska ligga på utveckling eller på hållbarhet som svag eller stark hållbar utveckl-
ing. I stora drag beror skillnaderna mellan varianterna på hur de ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensionerna integreras i förhållande till varandra.
 De två uppfattningarna har sin utgångspunkt i en diskussion under det ti-
diga 70-talet mellan Barry Commoner och Paul Erlich (Robinson 2004). Dis-
kussionen mynnade ut i två olika utgångspunkter för hur frågor om befolk-
ning, resurser och föroreningar kunde lösas. Commoner som hade utveckling 
som fokus, satte sin tilltro till teknik (svag hållbar utveckling). Ehrlich som 
fokuserade på hållbarhet, förespråkade mänskligt ansvarstagande som lösning 
(stark hållbar utveckling) (Robinson 2004:371).          
 Den svaga varianten av hållbar utveckling kan beskriva de tre dimensioner-
na av ekologi, sociala frågor och ekonomi som tre fristående men överlap-
pande cirklar, där ingen helt kan uteslutas, se Figur 2. Det gör att det inom 
svag hållbar utveckling går att prata om ekologisk hållbar utveckling, social 
hållbar utveckling och ekonomisk hållbar utveckling separat. Hediger (1999) 
menar att detta skapar ett förhandlingsutrymme mellan de olika delarna, där 
det räcker med fokus på en av dimensionerna för att något ska betecknas som 
hållbar utveckling. Han uppger att målet med den svaga hållbarheten är att 
sträva mot att behålla den allmänna produktionsnivån konstant på ett etiskt 
försvarbart sätt (Hediger 1999:1120f.).            
 Den starka varianten av hållbar utveckling kan beskriva de tre dimension-
erna av ekologi, sociala frågor och ekonomi som tre cirklar som hierarkiskt 
begränsar varandra, se Figur 2. Ekologin utgör ramen och sätter gränserna för 
det sociala och det ekonomiska. Inom stark hållbar utveckling är samtliga tre 
dimensioner integrerade och cirklarna är inte utbytbara. Hediger (1999) be-
skriver målet med den starka hållbarheten som en strävan mot att behålla nöd-
vändiga ekologiska funktioner och egenskaper intakta över tid (ibid.).   
 Ett sätt att se på den starka varianten av hållbar utveckling är att sätta den 
sociala dimensionen som mål avseende att alla människor ska kunna få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, utan att ekosystemens gränser överskrids. 
Den ekonomiska dimensionen ses i det avseendet som ett medel för att det 
sociala målet ska uppnås inom ramen för en socialt och miljömässig hållbar 
utveckling (SOU 2004:34). 



 20 

De två varianterna av hållbar utveckling kan illustreras med varsin definit-
ion av begreppet som jämförs nedan, se Figur 2. Den svaga varianten av håll-
bar utveckling bygger på Brundtlandsrapportens (WCED 1987:43) definition: 
… development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.        
 Definitionen är, som tidigare diskuterats, bred och anger inte specifikt om 
det som ska bevaras är naturresurser, mänskliga värden eller ekonomisk väl-
färd.                         
 Den starka varianten av hållbar utveckling kan uttryckas som Griggs et al. 
(2013:306) föreslår: … development that meets the needs of the present while 
safeguarding Earth´s life-support system, on which the welfare of current and 
future generations depends.                 
 I den här definitionen är det tydligt att det som först och främst ska bevaras 
till kommande generationer är jordens livsuppehållande system. Hierarkin 
mellan det sociala och det ekonomiska är däremot obestämd.  
 
 

 
 
Figur 2: Svag och stark variant av hållbar utveckling. Den svaga varianten av hållbar 
utveckling bygger på Brundtlandrapportens definition (WCED1987:43). De tre di-
mensionerna är separata men överlappande så att ingen av dem helt kan uteslutas. Den 
starka varianten av hållbar utveckling bygger på en definition av Griggs et al. 
(2013:306). De tre dimensionerna presenteras hierarkiskt där den ekologiska dimens-
ionen innebär en begränsning för det sociala och det ekonomiska. Ringarnas proport-
ioner är inte av betydelse i figuren. Källa: Egen bearbetning. 
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Perspektiv inom hållbar utveckling 
De tre dimensionerna inom hållbar utveckling representerar relationer mellan 
miljö (ekologi) och människor (sociala frågor, ekonomi). Det här avsnittet 
redogör för teorier rörande dessa relationer. När det gäller förhållanden mellan 
miljö och människa har begrepp från miljöetiken valts ut för att förklara olika 
synsätt. När det gäller de mellanmänskliga relationerna har globaliseringsteo-
rier legat till grund för den teoretiska ansatsen.  

Relationer mellan miljö och människa: ekocentrism och 
antropocentrism 
Människans sätt att se på miljön spelar en central roll inom fältet hållbar ut-
veckling. I miljöetiken används begreppen ekocentrism och antropocentrism 
för att beskriva vilken miljösyn en individ kan ha. De två synsätten har båda 
sina specifika särdrag och inget av dem kan sägas vara mer eller mindre ”rätt”. 
Ekocentrismen sätter miljöns välbefinnande i centrum vilket innebär att eko-
system och arter har ett egenvärde (Kronlid 2005:192). Människan kan vär-
dera miljön för dess egen skull, eller för de behov den fyller för mänskligheten 
(ibid.). Antropocentrismen sätter människan i fokus. Mänskligheten ses som 
den viktigaste livsformen och hur viktiga andra former av liv är, beror på hur 
mycket de påverkar människorna eller hur de kan komma till nytta (Van Kor-
tekamp & Moore 2001:262).                
 Norton (1984) beskriver två perspektiv av antropocentrism. Det första kal-
lar han stark antropcentrism och det innebär att människor handlar i intresse 
av att följa sina känslor eller oreflekterade preferenser. Ett exempel kan vara 
att om det finns ett starkt socialt behov att konsumera, ligger det i människors 
intresse att göra det. Beslutet att konsumera baserar sig enbart på individens 
känslor som kommer att diktera vilken nytta miljön har för mänskligheten 
(Norton 1984:326). 

Det andra perspektivet kallas för svag antropocentrism och det innebär en-
ligt Norton (1984) att människor handlar efter att ha övervägt sina preferenser. 
Här tas hänsyn till att en känslobaserad preferens kan vara både rationell och 
irrationell och därför bör reflekteras över. Den typen av antropocentrism kan 
leda till ett kritiskt tänkande som ifrågasätter de nuvarande mönstren, vilka 
Norton beskriver som destruktiva (ibid.). 

Kronlid och Öhman (2012) för fram kritik mot fenomenet att beskriva värl-
den med miljö och människa åtskilda. De menar att uppdelningen mellan de 
två kan skapa en dualistisk verklighetsuppfattning om att världen består av två 
separata sfärer; den mänskliga och den icke-mänskliga, något som kan vara en 
bidragande orsak till att miljön utnyttjas för mänsklig vinning (Kronlid & 
Öhman 2012:9).      
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Relationer mellan mänskliga aktörer: globalisering  
Av de tre pelarna i hållbar utveckling (ekologi, sociala frågor och ekonomi) är 
två nära knutna till mellanmänskliga relationer. Näringsliv, politik och indivi-
der är alla delar av ett samhälle som är beroende av människans förhållande 
till miljön, men även relationen mellan dessa aktörer kan vara avgörande för 
om en utveckling kan ses som hållbar eller inte. I det här avsnittet används 
globaliseringsteorier för att beskriva maktstrukturer mellan mänskliga aktörer. 

Identifikation och identitet i det globala och lokala rummet 
Globalisering har under många århundranden existerat som en process där 
kulturer influerar och i allt högre grad liknar varandra genom handel, migrat-
ion, och ett utbyte av information och idéer (Arnett 2002:774). Varje dag 
kommer vi i kontakt med produkter, kulturyttringar och bilder från andra plat-
ser på jordklotet än de vi själva vistas på. Massey (1996) menar att sättet vi 
betraktar en plats på, är en produkt av vår bild av det nuvarande samhällets 
utformning och föreställningen om hur den framtid vi tänker oss ser ut. Vår 
tolkning av olika platser påverkas av den kulturkontext i vilken vi befinner oss 
(Massey 1996:53).                   
 Arnett (2002) visar i sin studie om ungdomars identitet att det är vanligt att 
utveckla en bikulturalitet som kan beskrivas som en sammansmältning mellan 
en global identifikation, där populärkultur spelar en framträdande roll och en 
lokal identitet. Ett tecken på det syns i FN:s Human Development Report 
(UNDP 1998) Changing Today´s Consumption Patterns- for Tomorrow´s 
Human Development, som redogör för hur marknadsförare siktat på att nå ut 
till målgruppen ”globala tonåringar” som en enad grupp med likartade prefe-
renser när det gäller produkter (bland annat skor, t-shirts och jeans) och utbud 
av populärkultur (Arnett 2002:774; UNDP 1998:6). Ungdomarna i Arnetts 
(2002) studie uppvisar tillsammans med den globala identifikationen också en 
lokal identitet baserad på lokala villkor, lokal miljö och lokala traditioner. 
Identiteten styr deras vardagliga interaktioner med vänner, familj och andra 
delar av samhället (Arnett 2002:777). Forskning visar således att ungdomar 
identifierar sig med en global kontext, men att den lokala identiteten domine-
rar i vardagen. 

Orientalism och postkolonialism  
Det postkoloniala perspektivet kan sägas ha sitt ursprung i orientalismen (Said 
1978). Orientalism beskrivs som en hegemonisk världssyn där Väst är över-
ordnat Öst (som i uttrycket fjärran östern). Inom orientalismen förskjuter de 
dominerande krafterna medvetet de underordnade i en process kallad othering. 
Begreppet kommer från att de mer okända delarna av världen inom oriental-
ismen benämns som the Other (ibid.). Genom att alienera en del, eller delar av 
världen kan en kolonial relation mellan en dominant och en underordnad makt 
rättfärdigas (Marcuse 2004:809). Det maktförhållandet kan benämnas postkol-
onialism (ibid.) och kan sägas vidmakthålla de maktstrukturer som grundlades 
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under kolonialtiden, men utan den territoriella ockupationen.     
 Det är inte bara i relationen mellan fattiga och rika delar av världen som 
makt kan vara en faktor i en globaliserad värld. Vår konsumtion är global och 
näringslivet är en viktig del av globaliseringsprocessen (UNDP 1998). Massey 
(1996) presenterar begreppet maktens geografi som gäller multinationella 
företags rumsliga spridning över jorden. Till exempel kan ledningsgrupp och 
ägare av ett företag befinna sig i en världsmetropol, medan tillverkningen och 
effekterna därav, sker och får konsekvenser i en helt annan del av världen 
(Massey 1996: 55).                  
 Svenskarnas världsbild kan enligt SOM-institutets rapport (2008) känne-
tecknas av ett stort intresse för länder inom Europa och i den anglosaxiska 
världen. Endast ett land utanför västvärlden väcker svenskarnas intresse och 
det är Thailand (Weibull 2008:504f.). Det ska poängteras att ”intresse” i rap-
porten definieras som ett ställe som lockar till arbete, boende och rekreation. 
Mätningen innefattar inte känslor av typen solidaritet gentemot ett land. 

Neoliberal, radikal och transformativ syn på globalisering 
Globalisering är liksom hållbar utveckling ett brett begrepp som kan innehålla 
ett antal olika perspektiv. Mc Grew (2000) presenterar tre olika synsätt på hur 
globaliseringen sätter villkor för en global världsordning som skapar en global 
ojämlikhet: 
• Neoliberal syn på globalisering. Här förespråkas en global marknad och 

principen om transnationell handel. En global medborgare utifrån det neo-
liberala synsättet är en individ som framgångsrikt deltar i en liberal eko-
nomi där drivkrafterna är kapitalism och teknologi (Mc Grew 2000:349). 
Enligt Marcuse (2004) finns det en maktordning mellan det globala kapi-
talet och alla former av social organisation som visar sig i kapitalets do-
minans över arbetskraften (Marcuse 2004:811). Med återkoppling till 
ovanstående teorier är ett möjligt antagande att ett förfrämligande av en 
produkts producenter tillåter att ekonomin dominerar över sociala fak-
torer. En konsument eller en företagsledning kan uppleva ett glapp mellan 
sig själv och tillverkaren, vilket gör att denne kan kännas avlägsen både 
geografiskt och socialt. 

 
• Radikal1 syn på globalisering. Här poängteras en förlängning av väster-

ländsk dominans där ekonomi används som maktmedel. En global med-
borgare utifrån det radikala perspektivet förstår hur rådande världssystem 
skapar fattigdom och förtrycker största delen av världens befolkning. 
Denne känner därför ett ansvar att ifrågasätta ekonomiska och politiska 
strukturer som ökar marginaliseringen av fattiga i världen. Den radikala 
synen på globalisering kan sägas återspegla postkoloniala strukturer i och 

                                                
1 Termen radikal används här med innebörden att tänka utanför normer och ramar, snarare än att 
inta en aktivistisk hållning. Innebörden syftar i den här studien tillbaka på engelskans far-
reaching. 
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med att det rådande världssystemet, med en dominerande västvärld, ger 
upphov till klyftor mellan olika delar av världen (Schultz 2007:249; Mc 
Grew 2000:349). 

 
• Transformativ syn på globalisering. Här lyfts det historiskt unika med 

globaliseringen fram. En global medborgare utifrån det transformativa 
synsättet ser globaliseringen som något kulturellt, socialt, ekologiskt och 
politiskt, likväl som ekonomiskt. En sammansmältning av ovanstående 
faktorer kan bilda nya mönster av inkludering och exkludering och den 
traditionella hierarkin mellan rik (Nord) och fattig (Syd) kan i och med 
detta upphöra (Mc Grew 2000:349)2. Om den dualistiska uppdelningen av 
världen inte längre är gångbar kan ett alternativ vara att se fattigdom och 
rikedom som något som sträcker sig över nationsgränser och förekommer 
integrerat, oavsett om en nation ses som fattig eller rik. 

Globalisering och utbildning 
Globalisering kan innefatta skapandet av en mängd relationer mellan aktörer 
världen över. Spridningen av idéer och uppfattningar inom olika områden är 
också en del av en globaliserad värld. Ett sådant område är utbildning. 
 Spring (2007) tolkar den globala utbildningsprocessen och hävdar att det 
existerar en världskultur, som med sina västerländska ideal av massutbildning, 
utgör en modell för nationella skolsystem. Premissen är att alla kulturer sakta 
integreras till en enda global kultur, något som påverkar enskilda staters plane-
ring av sina skolsystem (Spring 2007:334).           
 Utbildning baserad på den västerländska modellen är sedan slutet av 1900-
talet ett globalt kulturideal som har resulterat i gemensamma utbildningsstruk-
turer och en gemensam läroplansmodell världen över. Världssamfund som FN 
och Världsbanken stöttar dessa initiativ (Ramirez & Boli 1987:2). Spring 
(2007:352) riktar kritik mot det han uppfattar som en global konformism i 
undervisningen och menar att den kan legitimera rika nationers inflytande för 
att skapa en hegemoni i utbildningssystemet. Enligt Springs tolkning skulle 
det postkoloniala perspektivet synas även inom utbildningsområdet. 
 
 
Kritik mot hållbar utveckling som politiskt mål  
Detta kapitel har visat att hållbar utveckling är ett brett begrepp med många 
möjliga innebörder, något som har lett till invändningar mot hur det kan an-
vändas i politiska sammanhang. Kritiska röster ifrågasätter bland annat att 
använda hållbar utveckling som mål för ett ekonomiskt system som främjar 
                                                
2 Det transformativa synsättet på globalisering kan liknas vid det som Harris (2010) kallar för 
det kosmopolitiska synsättet som lyfter fokus från en värld indelad i stater, till en värld bestå-
ende av individer. Den enskilde individen är ansvarig för hur en handling kan påverka andra 
individer, oavsett var på jorden denna handling utförs och var dess påverkan sker. (Harris 
2010:31,118). 
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välfärd genom ekonomisk tillväxt.              
 Den tidiga kritiken från strax efter att definitionen från Brundtlandrappor-
ten (WCED 1987) lanserades, är nästan oförändrad fortfarande tjugo år senare 
(Clifton 2010; Sneddon et al. 2005; Ehrenfeld 2004; Banerjee 2003; Stables & 
Scott 2002; Carvalho 2001; Lélé 1991; Palmer et al. 1997; Sauvé 1996).   
 En uppfattning som förs fram i denna kritik är att hållbar utveckling ses 
som en grönare version av ett globaliserat ekonomiskt och politiskt system 
(Carvalho 2001:70) där det antyds att politiken ska maximera den ekonomiska 
tillväxten utan att exploatera miljön (Clifton 2010; Palmer et al. 1997:88). 
Ehrenfeld (2004:8) menar att hållbar utveckling är ett sätt att åtgärda sympto-
men av en ekonomisk tillväxtpolitik, snarare än ett sätt att ta itu med roten till 
konfliktförhållandet mellan en ökad materiell standard och jordens minskande 
naturresurser.                     
 Sneddon et al. (2005) identifierar hållbar utveckling som en vägledande 
princip, ett konkret politiskt mål eller ett fokus för en politisk kamp. Vidare 
för de fram argumentet att nästan 20 år efter Brundtlandrapporten (WCED 
1987) är hållbar utveckling fortfarande en institutionell produkt som inte im-
plementeras fullt ut, medan den neoliberala globala ekonomin är utvecklad 
och används världen över. Det kan sägas demonstrera styrkeförhållandena 
mellan de båda koncepten (Sneddon et al. 2005:253f.).       
 Banerjee riktar in sin kritik mot hållbar utveckling på hur den kan öka klyf-
torna mellan rika och fattiga. Eftersom konceptet medger att miljön kan ses 
som en ekonomisk förutsättning för utveckling, faller förvaltandet av den-
samma under de västerländska ekonomiska normerna med ekonomisk tillväxt 
i fokus. Det resulterar i att det tillväxtorienterade synsättet som dominerar 
agendan för både ekonomin och miljön (Banerjee 2003:143). Hållbar utveckl-
ing kan sett ur det perspektivet, sägas föra fram postkoloniala strukturer (se 
Orientalism och postkolonialism, s. 30).             
 Den framförda kritiken indikerar att det är den svaga varianten av hållbar 
utveckling som främst åsyftas inom ekonomisk tillväxtpolitik. Kritiken till 
trots används begreppet hållbar utveckling som en central del i UNESCO:s 
stora utbildningssatsning DESD. Vilken inriktning hållbar utveckling har där 
och i andra utbildningssammanhang presenteras och diskuteras i nästa kapitel. 
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3. Teori: Utbildning för hållbar utveckling 

 
I Kapitel 2 avhandlades en teoretisk bakgrund till det komplexa begreppet 
hållbar utveckling. Här i Kapitel 3 sätts begreppet in i en utbildningskontext 
som beskriver utmaningarna och möjligheterna med ESD. Utbildning för håll-
bar utveckling är ett globalt koncept som förespråkas av världssamfundet med 
UNESCO i spetsen, något som kan ge utrymme för olika tolkningar om vilka 
värden den för fram. En målsättning med DESD är att individer ska känna ett 
ökat behov av att ta ett personligt ansvar och aktivt delta i samhället, därför 
presenteras här teorier om ESD som innefattar dessa aspekter. År 2014 är 
DESD till ända och UNESCO planerar därefter ett Global Action Programme. 
Ett bredare alternativ med liknande syfte som ESD är utbildning för globalt 
medborgarskap (EGC), som kan ha förutsättningar för att bli nästa globala 
utbildningskoncept. 
 
 
Historik 
ESD kännetecknas av ett fokus på ekologi, sociala faktorer och ekonomi och 
har en tvärvetenskaplig karaktär (Baltic 21 2002). I samband med miljökonfe-
rensen i Rio utvecklades idén om ESD och ytterligare fokus fick den vid kon-
ferensen om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Däremellan hölls en 
konferens i Thessaloniki 1997, där det slogs fast att samhällskunskap och hu-
maniora är viktiga komponenter i ESD för att balansera den traditionellt na-
turvetenskapliga inriktning som utbildningen haft (SOU 2004: 40). 2002 un-
dertecknades den så kallade Hagadeklarationen av utbildningsministrar från 
länderna runt Östersjön. I deklarationen föreskrivs att ESD ska vara en del av 
all utbildning i dessa länder. År 2004 presenterade den dåvarande svenska 
regeringen en strategi för hållbar utveckling, där utbildning fanns med som en 
avgörande faktor (ibid.:44).                
 UNESCO driver projektet Utbildning för alla där både Millenniemålen och 
DESD (2005-2014) driver på mot ett större fokus på ESD (Jickling & Wals 
2008:4; Öhman 2006:24). Under DESD är UNESCO ansvarigt för att koordi-
nera satsningar från regeringar, utbildare och studenter att integrera temat 
hållbar utveckling i både formella och icke-formella utbildningssystem- på 
alla nivåer (UNESCO 2005:1). I och med en ESD-konferens i Bonn 2009, 
skapades den så kallade Bonndeklarationen (UNESCO 2009a). I den konstate-
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ras att dagens utveckling i världen bygger på ohållbara värderingar. För att 
kunna vända trenden krävs ett starkt politiskt engagemang och beslutsam 
handling, exempelvis genom att använda ESD (ibid.). Resonemanget känns 
igen från Hagadeklarationen där det förs fram att ESD ska ses som ett viktigt 
redskap för att uppnå hållbara mönster för konsumtion och produktion, liksom 
för nödvändiga livsstilsförändringar (Skolverket 2002:161).      
 I november 2013 beslutade UNESCO:s utbildningskommission att införa 
ett så kallat Global Action Programme som uppföljning till DESD (UNESCO 
2013a:24). I likhet med ESD ska programmet implementeras på alla nivåer, 
såväl formella som informella (UNESCO 2013b). Projektet startar i och med 
World Conference on ESD i Nagoya, Japan 2014 och gäller därefter först och 
främst i fem år (ibid.:6). Syftet med Global Action Programme är att skala upp 
och snabba på processer inom alla utbildningsnivåer för ökade framsteg mot 
hållbar utveckling (UNESCO 2013b:1).              
 I Sverige finns Swedish International Centre of Education for Sustainable 
Development (SWEDESD) som arbetar med att integrera värden och praktiker 
gällande ESD på alla nivåer av utbildning och lärande (SWEDESD 2014). 
SWEDESD står bakom initiativet Education for Strong Sustainability and 
Agency (ESSA) som slår vakt om principen att en individ som genomgår ESD 
ska kunna ta informerade beslut i hållbarhetsfrågor som är relevanta för dem 
själva och deras närhet. Målet är att öka kvantitet och kvalitet hos de lärare 
som bedriver utbildning för stark hållbar utveckling. Bland annat har ESSA 
publicerat en lärarhandledning; The Parts and the Whole - A Holistic Appro-
ach to Environmental and Sustainability Education (SWEDESD 2012). 
 

ESD som global utbildningsagenda 
I ESD ingår att uppmuntra hållbara förmågor och beteenden genom att an-
lägga ett kreativt och kritiskt tankesätt gentemot problem som hindrar hållbar 
utveckling (UNESCO 2005:4). I UNESCO:s rapport från 2009 presenteras 
vanliga begrepp som hänger samman med ESD. Dessa är; att skapa medve-
tenhet, en lokal och global vision, att lära om ansvarstagande, att lära för att 
förändra, ett aktivt deltagande, ett livslångt lärande, ett kritiskt tänkande, en 
systemisk förståelse, en interdisciplinaritet, ett problemlösande förhållnings-
sätt och att tillgodose nuvarande generationers behov utan att riskera kom-
mande generationers välbefinnande (UNESCO 2009b:27). Under senare delen 
av DESD har dokument och forskning inom fältet gått från att se ESD som ett 
utbildningssyfte (transmissiv) till att se ESD som en lärandeprocess (transfor-
mativt). I den senare poängteras ett engagemang för hållbarhet i form av ett 
ökat behov av kompetensutveckling, deltagande och individuell beslutsamhet 
(ibid.: 30). 

UNESCO (2012a) beskriver innehållet i ESD genom fyra linser. Den första 
är den integrativa linsen som förespråkar ett helhetsperspektiv som integrerar 
de olika dimensionerna i hållbar utveckling. Den andra är den kritiska linsen 
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som ifrågasätter förhärskande ohållbara mönster och rutiner. Den tredje linsen 
är den transformativa linsen som innefattar en strävan efter en reell förändring 
genom stärkt tro på att en förändring kan ske och ökad kompetens för att 
skapa hållbara livsstilar, värderingar, lokalsamhällen och näringsliv. Den 
fjärde och sista linsen är den kontextuella linsen som innebär att hållbar ut-
veckling kommer att förändras över tid och se olika ut på olika platser (UNE-
SCO 2009a:10).                   
 Spring (2007) menar att globaliseringen av ESD riskerar att innehållsfrågan 
begränsas till en kunskapssyn som stödjer den politiska och ekonomiska mak-
tordning som råder i världen. Det kan resultera i uppfattningen att det väster-
ländska utbildningsväsendet styr den globala agendan (Spring 2007:336). 
Weiler (2011) resonerar om att relationen mellan kunskap och makt involverar 
ett ömsesidigt samband, där makten legitimerar vilken kunskap som ska för-
medlas och de som tillägnar sig den kunskapen sedan får makt (Weiler 
2011:110). Sambandet kan beskrivas med att en befintlig maktordning och en 
dominerande kunskapssyn kan cementeras genom att utbildning som anses 
”rätt” för systemet premieras i form av höga positioner i samhället. De som 
uppnått denna utbildning och får befattningar som innebär mandat att besluta i 
utbildningsfrågor kan då sätta samma utbildningsagenda som de själva tagit 
del av i fokus.                    
 Spring (2007) presenterar fyra teoretiska perspektiv gällande globalisering 
av utbildningsinnehåll. Det första är en världskultur där det bästa utbildnings-
systemet sprids globalt. Världssynen innefattar en enad global kultur. Det 
andra är ett världssystem där det dominerande utbildningssystemet sprids glo-
balt. Världssynen är här dualistisk med två ojämlika zoner där den domine-
rande makten sätter agendan för vad utbildningen ska innehålla. Det tredje är 
ett postkolonialt perspektiv där ett dominerande kärnområde som Spring 
(2007:334) definierar som USA, EU och Japan, kan sägas påtvinga de fattiga 
länderna en utbildningsagenda som bygger på upprätthållandet av sin globala 
makt. Det fjärde är ett världskulturalistiskt perspektiv som uppfattas ta av-
stånd från tanken att nationella eliter väljer vad de anser vara det bästa utbild-
ningsinnehållet, istället anses lokala aktörer kunna inspireras av det globala 
flödet av utbildningsidéer och inkludera dem i sin egen agenda (ibid.:334f.). 
 Enligt Spring (2007) och Weiler (2011) finns det en risk att ett globalt ut-
bildningskoncept som ESD kan skapa en klyfta mellan sändare (världssam-
fundet genom UNESCO) och mottagare av innehållet. Riskerna med en sådan 
utbildningssatsning är att en dominerande part förespråkar ett innehåll som 
förstärker befintliga maktstrukturer i likhet med postkolonialismen. Spring 
(2007) och Weilers (2011) argumentation torde vara mer aktuell om karaktä-
ren på utbildningen är transmissiv och sändande, till skillnad från om den är 
transformativ och förändrande (se Utbildning för svag eller stark hållbarhet?, 
s. 37). Subedi och Daza (2008) menar att det går att använda ett postkolonialt 
perspektiv som utgångspunkt för utbildning som utvecklar kritiska globala 
perspektiv. Ett exempel på det kan vara att tänka om när det gäller på vilket 
sätt lokala/globala relationer representeras och inkluderas i läroplan, lärande 
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och forskarkontext (Subedi & Daza 2008:7). Sund och Öhman (2011) beskri-
ver ett spänningsförhållande mellan universella koncept och ideal å ena sidan 
och specifika och lokala ideal å andra sidan. De menar att ESD i teorin före-
språkar universella värden om rättvisa, jämlikhet och ansvarstagande, men att 
ESD i den praktiska undervisningen speglar lokala och specifika verkligheter. 
Glappet mellan det universella och det partikulära ses skapa ett dilemma om 
att balansera en öppenhet inför en större värld med en känsla av sammanhang i 
det lokala (Sund & Öhman 2011:29).             
 Förhållandet mellan det globala och lokala i ESD kan således beskrivas 
utifrån två faktorer som kan få betydelse för det didaktiska innehållet av ESD. 
Den första faktorn är vem som sätter agendan för utbildningen och vilka vär-
den denna för med sig på det lokala planet i klassrummet. Den andra faktorn 
handlar om balansen mellan att utbilda för universella värden för det globala 
samhället på ett lokalt plan med en lokal verklighet som en nära existerande 
kontext. En annan faktor som får betydelse för innehållet i ESD är tolkningen 
av begreppet hållbar utveckling. 
 

Utbildning för svag eller stark hållbar utveckling? 
I de tidiga sammanhang där ESD nämns är det främst med miljön i fokus 
(FN:s konferens i Rio 1992; WCED 1987) och det förekommer att den kallas 
för miljöundervisning3. Miljöundervisning i Sverige kan, efter en empirisk 
undersökning utförd av Öhman och Östman 2001 (Östman 2003:99) sägas 
följa tre traditioner, den faktabaserade, den normativa och den pluralistiska 
(Sund 2008; Östman 2003; Sandell, Öhman, Östman 2003; Skolverket 2002)4. 
I den senare har den rena miljöundervisningen transformerats till att gälla 
samtliga värden inom hållbar utveckling och kan därför betecknas som ESD. 
 I den faktabaserade miljöundervisningstraditionen är grundläggande äm-
neskunskaper som bygger på vetenskapliga fakta i fokus. Det är vanligt med 
lärarledda lektioner och undervisningen är transmissiv (sändande) och pro-
blembaserad (Östman 2003:99).                
 I den värdebaserade, normerande miljöundervisningstraditionen står ele-
vernas utveckling av miljövänliga värderingar och beteenden i fokus. Här 

                                                
3 Ordet ”miljöundervisning” syftar tillbaka på engelskans Environmental Education (EE). 
4 Miljöundervisningstraditionerna definieras i Öhman och Östmans undersökning från 2001 
som publiceras i Skolverkets rapport Hållbar utveckling i skolan: Miljöundervisning och utbild-
ning för hållbar utveckling i svensk skola (2002). Där benämns de tre traditionerna som faktaba-
serad, normativ och utbildning för hållbar utveckling. 2003 kom ytterligare två publiceringar av 
samma författare ut. En av dem är Sandell, Öhman och Östmans bok Miljödidaktik. En annan är 
Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En forskningsöversikt, där Leif Östman är 
redaktör och Johan Öhman har skrivit kapitlet om miljöundervisningstraditionerna. Den vers-
ionen kommer i den här uppsatsen att vara huvudkälla när dessa traditioner omnämns i texten. 
Sund (2008) benämner i sin avhandling Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens 
socialisationsinnehåll – implikationer för undervisning för hållbar utveckling traditionen med 
utbildning för hållbar utveckling som pluralistisk miljöundervisningstradition, ett begrepp som 
används i den här uppsatsen. 
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finns en tilltro till att en medvetenhet om vad som är rätt och fel i miljöfrågan 
gör att eleven kommer att handla därefter. Grupparbeten där eleverna tränas i 
att söka fakta och lösa problem är vanliga (ibid.:100).        
 I den pluralistiska miljöundervisningstraditionen som också kan betecknas 
som ESD, tränas eleverna i att aktivt och kritiskt värdera olika alternativa per-
spektiv på miljö- och utvecklingsfrågor. Samspel mellan det lokala, globala, 
nutida, dåtida och framtida är i fokus. Undervisningen bygger på att eleverna 
med lärarens handledning planerar undervisningen som är transformativ (för-
ändrande). I största möjliga utsträckning är den också elevstyrd (Sund 
2008:29; Östman 2003:100).                
 Jickling och Wals (2008) och Wals och Jickling (2002) presenterar två 
olika typer av ESD. Den första kallar de för Big Brother Sustainability med 
hänvisning till parafrasen Storebror ser dig, som syftar till myndigheters makt 
att övervaka sina medborgare. Den andra kallar de för Grassroot Sustaina-
bility med hänvisning till parafrasen gräsrotsnivå, det vill säga att ett initiativ 
kommer från medborgarna och sprider sig uppåt i en organisation, exempelvis 
en statsapparat (Jickling & Wals 2008:9f.; Wals & Jickling 2002:226f.) 
 Vidare beskriver ovanstående författare att ESD i ett ”storebrorsperspektiv” 
förespråkar en transmissiv undervisning där en tydlig produkt är målet. Pro-
dukten kan exempelvis vara att en värdering är mer rätt än en annan. Andra 
egenskaper som kan sägas passa in på utbildningen är hierarkisk, auktoritativ, 
teknokratisk och villkorssättande. Utkomsten av undervisningen kan bli med-
borgare som har en stor medvetenhet, men som är passiva och avknoppade 
från sin roll i samhället (ibid.). Utbildning för hållbar utveckling i ett store-
brorsperspektiv kan liknas vid den faktabaserade och den normerande miljö-
undervisningstraditionen (Östman 2003:99f.). Enligt Hedigers (1999) klassifi-
cering kan det ses som att det är den svaga varianten av hållbar utveckling 
dominerar inriktningen.                 
 Jickling och Wals (2008) och Wals och Jickling (2002) beskriver att ESD i 
ett ”gräsrotsperspektiv” förespråkar en transformativ undervisning som möj-
liggör ett fritt spelrum för tankar och handlingar. Hållbar utveckling ses här 
som en språngbräda i utvecklandet av tankesätt där miljön sätter gränserna. 
Utbildningen karaktäriseras av tvärvetenskap och förutsätter samverkan över 
disciplingränser. Andra egenskaper som kan sägas passa in på utbildningen är 
integrativ, deltagande, demokratisk och processorienterad. Utkomsten av 
undervisningen kan bli aktiva och på olika sätt stärkta medborgare (Jickling & 
Wals 2008:9f.; Wals & Jickling 2002:226). Utbildning för hållbar utveckling i 
ett gräsrotsperspektiv kan liknas vid den pluralistiska miljöundervisningstrad-
itionen som också kan beskrivas som ”faktisk” ESD (Sund 2008:29; Östman 
2003:100). Enligt Hedigers (1999) klassificering kan det ses som att det är den 
starka varianten av hållbar utveckling dominerar inriktningen.       

Utifrån syftet med ESD, påpekar Van Poeck och Vandenabele (2011) att 
utbildningen inte har som mål att lösa specifika hållbarhetsproblem genom att 
förespråka en viss typ av beteende. Istället ska den sikta på att stärka aktiva, 
kritiska och självständiga medborgare som kan ta egna beslut och delta i ett 
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demokratiskt beslutsfattande (Van Poeck & Vandenabele 2011; Jickling & 
Wals 2008; Breiting 2009). 
 
 
Mål med ESD 
Enligt UNESCO (2013b) innebär ESD att individen ska kunna tillgodogöra 
sig kunskap, färdigheter, värderingar och attityder som förstärker en känsla av 
kompetens för att bidra till en hållbar utveckling. Genom informerade beslut 
ska medborgare agera ansvarsfullt gentemot miljön och mot ett rättvist sam-
hälle för nuvarande och kommande generationer (UNESCO 2013b). 

Dimensioner, kompetens, coping och literacitet 
Inom ESD finns ett flertal teorier som fokuserar på verktyg och perspektiv för 
att få utövare att närma sig en vilja och en tro på ett ansvarstagande och aktivt 
förhållningssätt till samhället. Teorierna visar hur ESD kan gå från att sprida 
medvetenhet, enligt den normativa miljöundervisningstraditionen, till att 
uppmuntra till handling och ifrågasättande enligt den pluralistiska miljöunder-
visningstraditionen.                   
 Wals och Van der Leij (1997) lyfter fram fyra övergripande dimensioner 
som kan vara en ledstjärna både för ESD som sådan och för vilka förmågor en 
individ i ett hållbart samhälle bör inneha. Dessa är (Wals & Van der Leij 
1997:24):  
• Konstruktion av kunskap genom att använda tidigare erfarenheter och 

fakta. 
• En kritisk förmåga att undersöka underliggande värden, antaganden, 

världssyn och moral.  
• Emancipation genom att upptäcka och exponera sin egen världsbild inför 

exempelvis maktrelationer. 
• Transformation av omgivningen genom att förändra, forma och influera 

där det är möjligt. 
 
Dessa dimensioner kan på ett individuellt plan generera kompetens som får 
handlingskraft till följd, något som Jensen (2005) kallar handlingskompetens 
(action competence). Begreppet innebär att utbildning bidrar med verktyg till 
hur dagens problem kan hanteras. Genom att reflektera kritiskt kan elever (och 
pedagoger) lära sig att upptäcka störningar, varefter de klargör sina egna ställ-
ningstaganden i en fråga och omsätter dessa i handling (Jensen 2005). Breiting 
(2007) förklarar innebörden av handlingskompetens som en förmåga att förstå 
och uppmärksamma ohållbar utveckling, något som kan vändas till en innova-
tiv kraft för att hitta mer hållbara alternativ (Breiting 2007:19). Begreppet 
handlingskompetens ligger nära det Norton (1984:326) kallar för svag an-
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tropocentrism där en individ tar reflekterade beslut, till skillnad från att endast 
följa sina känslor vid en valsituation. Wals (2010a) förklarar hur förmågan att 
byta perspektiv i en fråga, så kallad gestaltswitschung, kan leda till hållbar 
kompetens. Enligt Wals kan det underlätta distanserade reflektioner om indi-
viduella och kulturella vanor, liksom en förmåga att tänka framåt i tiden, något 
som i så fall stämmer väl överens med ovan beskrivna handlingskompetens 
(Wals 2010a:386). 

Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna som följer i dess 
fotspår kan ses som en pusselbit i problematiken om hållbar utveckling. Ojala 
(2012) har studerat hur barn och unga vuxna handskas med känslor rörande 
den pågående klimatförändringen, så kallad coping5. Studien visar att under-
sökningspersonerna har tre typer av strategier att ta till. En strategi är emotion-
ell coping vilket resulterar i inaktivitet som syftar till att eliminera den nega-
tiva känsla tanken på klimatförändringarna väckt. Olika sätt att bli av med 
känslorna kan vara att släta ut problemet, tillskriva det endast liten betydelse, 
avleda uppmärksamheten till något annat eller att dela oron. En annan strategi 
är så kallad problemfokuserad coping, som går ut på att leta upp fakta och 
utföra enskilda handlingar i vardagen som att ta cykel istället för bil. En tredje 
grupp ägnar sig åt så kallad meningsfokuserad coping, vilket innebär att hitta 
en positiv mening i klimatproblematiken, främst genom att föreställa sig olika 
lösningsalternativ. Personer som använder denna strategi känner i högre ut-
sträckning än andra grupper hopp inför framtiden, något som tenderar att re-
sultera i ett engagemang i klimatfrågan (Ojala 2012:539).       
 Literacy är ett begrepp som kan innebära lärandet av ett specifikt sätt att 
bruka språket. Lundqvist et al. (2013) beskriver att innebörden i att behärska 
en viss typ av literacy betyder att elever är bekanta med och kan använda cen-
trala element som en viss typ av vetenskap använder sig av. Till exempel be-
tyder scientific literacy att elever har förmågor som anknyter till att kunna 
förstå naturkunskap (Lundqvist et al. 2013:10). I den här studien benämns 
literacy som literacitet för att behålla närheten till originaltermen.   
 Systemic Ecoliteracy, hädanefter kallat systemisk ekoliteracitet är en be-
nämning på förmågan att kunna se relationer mellan miljö och människa (Puk, 
Stibbard 2011:360; Puk, Stibbard 2010:461). Begreppet kan definieras som 
en: 

… förmåga att ta informerade beslut om framtida livsvillkor baserade på en all-
sidig förståelse för det ömsesidiga förhållandet mellan naturliga och mänskliga 
system. (Puk 2010:119 i Puk, Stibbard 2011:360)  

 
Innehållet i känns igen från Brundtlandrapportens definition av hållbar ut-
veckling (WCED 1987), ett flertal formuleringar i styrdokumenten till Gy 
2011 (Skolverket 2011a; 2011b) samt UNESCO:s material om DESD (UNE-
SCO 2005; 2009a; 2009b; 2012b).              
                                                
5 Det engelska uttrycket coping kan användas inom psykologin och syftar till att hantera olika 
känslor. Inom psykologisk forskning om klimatförändringar beskrivs olika strategier för coping, 
sk copingstrategier. En svensk översättning av det kan vara hanteringsstrategier. 
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 Sammantaget går det att konstatera att innehållet i den systemiska ekolite-
raciteten sammanfattar den rad perspektiv som tidigare nämnts i studien. Den 
understryker vikten av att inta ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och för-
mågan att se samband mellan olika system. För att kunna göra det, krävs att 
individen kan tänka kritiskt, reflexivt och emancipatoriskt. Att ta informerade 
beslut är en form av handling som kan spegla handlingskompetens. Att handla 
i enlighet med systemisk ekoliteracitet kan innebära ett personligt ansvarsta-
gande och ett aktivt deltagande i samhället. 
 
 
Kritik mot ESD: styrning och utförande 
När det gäller en diskussion om de värden ESD kan föra fram hänvisas läsaren 
till Kapitel 2 och den kritik som där förs fram mot själva begreppet hållbar 
utveckling. Nedan diskuteras utbildningsspecifik kritik där pedagogens styr-
ning och utförande av ESD sätts i fokus.            
 Sauvé (1996) gör skillnad mellan utbildning för hållbar utveckling och 
utbildning om hållbar utveckling. Om utbildningens innehåll fokuseras på 
innebörden i begreppet hållbar utveckling kommer den att variera, beroende 
på det synsätt och den undervisningsstil pedagogen har. Enligt Sauvé (1996) 
tenderar undervisning för hållbar utveckling att vara transmissiv, medan ut-
bildning om hållbar utveckling ställer sig kritisk till begreppet som sådant och 
utbildningen tenderar därför att vara transformerande (Sauvé 1996:27). Peda-
gogens miljösyn spelar också in i hur ESD förs fram. Sauvé menar att det 
inom ESD är vanligt att se miljön som en resurs som ska räcka länge 
(ibid.:19).                      
 Stables och Scott (2002) ställer sig kritiska till att utbildning om frågor som 
rör relationen mellan miljö och människa, som ESD gör, alltid måste ske i ett 
tvärvetenskapligt perspektiv. De menar att den passar minst lika bra ur ett 
inomvetenskapligt perspektiv. Om det enskilda ämnet anlägger olika miljöper-
spektiv och ger eleverna olika sätt att tolka världen ur dessa, undviks den 
eventuella styrning i innehåll som ESD kan innebära (Stables & Scott 
2002:54).                       
 Namnet utbildning för hållbar utveckling indikerar som nämns ovan, att 
undervisningen har ett färdigt kunskapsinnehåll och syfte, nämligen att lära ut 
hållbar utveckling. Wals och Jickling (2002) menar att utbildningsformen på 
så sätt är begränsande och inte öppnar upp för elevdemokrati, lokal kunskap 
och emancipation (Wals & Jickling 2002:222). Enligt Jickling och Wals 
(2008) går möjligheten att använda pluralism som utgångspunkt för undervis-
ningen (Sund 2008:29) om intet om kunskapsinnehållet blir alltför styrt. 
Undervisningen kan istället hamna i den normativa traditionen där på förhand 
bestämda värden finns inskrivna i läroplanen (Jickling & Wals 2008:5). En 
övergripande tanke i sammanhanget är att ESD inte ska uppmuntra eleverna 
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att göra på ett visst sätt, utan att bli en viss typ av individ. Fokus flyttas från 
Vad kan eleven? till Vem blir eleven? (Wals & Van der Leij 1997:10f.). I detta 
finns en inbyggd konflikt som Wals (2010b) beskriver som ett dilemma om 
hur ohållbara mönster kan brytas. Å ena sidan finns en känsla av tidsnöd för-
knippad med oro inför hur vår planet mår, å andra sidan finns synsättet att det 
är fel att övertala, influera och utbilda individer i, av experter förutbestämda, 
sätt att bete sig. Inom ESD finns således en spänning mellan ett krav på håll-
bara sociala normer å ena sidan och självbestämmande å andra sidan (Wals 
2010b:50).                       
 Det ovan beskrivna spänningsfältet kan förklara varför lärare känner sig 
otillräckliga i sina kunskaper om hur de på bästa sätt jobbar med ESD (Borg et 
al. 2012), vilket kan få konsekvenser för det didaktiska innehållet i samband 
med undervisning om frågor som rör hållbar utveckling.  

 
 
Bortom ESD: utbildning för globalt medborgarskap? 
Hållbar utveckling har sedan 2005 haft en framträdande ställning i UNESCO:s 
globala utbildningspolicyer och fortsätter efter 2014 med UNESCO:s Global 
Action Programme (UNESCO 2013a:24). Ett annat koncept; utbildning för 
globalt medborgarskap (EGC), väver samman ESD och utvecklingsfrågor 
med traditionell miljöundervisning och medborgarskapsutbildning (Mannion 
et al. 2011). Davies (2006) åtskiljer ESD och EGC och menar att ESD före-
språkar utbildning för att skapa ett samhälle med individer som handlar i soli-
daritet med nuvarande och kommande generationer, medan EGC syftar till att 
skapa ett samhälle med individer som tänker globalt och på olika sätt utmanar 
orättvisor och förespråkar lika rättigheter i världen6 (Davies 2006:23).
 Schultz (2007) i sin tur, poängterar skillnaderna mellan utbildning för glo-
balt medborgarskap och den traditionella medborgarskapsutbildningen. Den 
”vanliga” medborgarskapsutbildningen ses här främst röra sig inom den of-
fentliga sektorn där frågor om partipolitik och valdeltagande har stått och fort-
sätter att stå i centrum (Shultz 2007:249).            
 Mannion et al. (2011) anser att konceptet med EGC kan sägas komma som 
ett svar på den globala inriktning som finns i läroplaner världen över. Där förs 
frågor om en gemensam kultur och ekonomi fram, men det saknas element 
som utbildar eleverna i hur de så småningom kan föra en politik som ändrar 
globala maktstrukturer i grunden (Mannion et al. 2011:444, 450).    
 I likhet med ESD som kan definieras på en mängd olika sätt, är innehållet i 
EGC brett. Mannion et al. (2011) ger en mer detaljerad beskrivning av hur ett 
tänkbart innehåll och syfte med utbildningen kan delas upp i tre sektorer: 

                                                
6 Även här går det att hänvisa till Harris (2010) tankar om en kosmopolitisk medborgare vars 
världssyn bygger på individer och medborgare till skillnad från stater och nationer (Harris 
2010:31,118). 
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• den traditionella miljöundervisningen (Environmental Education, EE), där 
syftet är att få medborgarna att respondera på jordens miljöproblem. 

• undervisning om utveckling (Development Education, DE där även ESD 
ingår) där syftet är att föra fram global rättvisa som en del av läroplaner 
världen över. 

• medborgarskapsundervisning (Citizenship Education, CE) där syftet är att 
lyfta medborgarskapstanken till en global nivå. 

 
Mer konkret skulle det betyda att innehållet i EGC skulle innefatta en ämnes-
integration mellan frågor om: miljö, naturstudier, hållbar utveckling, utveckl-
ingsstudier, freds- och konfliktstudier, samhällskunskap, internationella relat-
ioner och entreprenörskap (Mannion et al. 2011:448). Det beskrivna ämnesin-
nehållet är här i texten satt i en svensk kontext.          
 Element från EGC nämns i UNESCO:s (2013a) utbildningskommissions 
beslut om att inrätta ett Global Action Programme som uppföljning till DESD. 
Där står bland annat att utbildning ska uppmuntra och öka individers tro på att 
de kan bli kreativa och ansvarstagande globala medborgare (UNESCO 
2013a:7). I de termer av hållbar utveckling som Hediger (1999) presenterar 
närmar sig EGC den starka varianten, där ett socialt rättvist samhälle inom 
miljömässiga gränser är målet och där ekonomin är ett medel att uppnå detta 
mål.                         
 Vid en jämförelse står det att finna att parallellerna mellan ESD och EGC 
är stora och att syftena sammanfaller, liksom utmaningarna med att använda 
det på ett meningsfullt sätt. En förmåga att inta ett tvärvetenskapligt perspek-
tiv och se samband är centralt inom bägge utbildningsformerna. Det glapp 
mellan medvetenhet och handling hos individer, näringsliv och politiker som 
ESD brottas med, skulle sannolikt också överföras till EGC. Den kritik som 
riktas mot ESD skulle också kunna riktas mot EGC om konceptet utvecklas 
till en global utbildningsagenda. FN har anammat begreppet via UNAI (Uni-
ted Nations Academic Impact, UNAI 2013). ESD som begrepp används inte i 
styrdokument för Gy 2011, det gör däremot konceptet hållbar utveckling lik-
som medborgarskap och vår gemensamma miljö (Skolverket 2011a), vilket 
visar att element från det sammantagna konceptet EGC finns inskrivna i läro-
planen till Gy 2011.                    
 I Kaptiel 2 diskuterades olika tolkningar av hållbar utveckling, något som 
belyste komplexiteten och mängden tolkningsmöjligheter som omger begrep-
pet. Kapitel 3 behandlade denna komplexa fråga i ett utbildningssammanhang 
med fokus på utbildningsinnehåll. Syftet med den här studien är att undersöka 
hur gymnasieelever presenterar dessa typer av relationer. En metod att göra 
det är att utföra en workshop där elever med hjälp av deltagande modellbygge 
presenterar vilka kopplingar mellan och inom jordens stora system de gör, när 
de ställs inför uppgiften att konsumera ett par jeans. Den teori som presente-
rats i ovanstående två kapitel ligger framledes till grund för analysen av det 
empiriska materialet. 
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4. Metod 

Studiens övergripande syfte är att studera vilka relationer mellan miljö och 
människa och mellan mänskliga aktörer, elevgrupper på gymnasiet presenterar 
när de får i uppgift att fatta ett beslut om konsumtion. I det här kapitlet besk-
rivs studiens datainsamlingsmetod och analysmetod. Ett av studiens delsyften 
är att reflektera kritiskt och konstruktivt om hur workshop kan användas som 
datainsamlingsmetod vid klassrumsstudier. Den diskussionen återfinns i ka-
pitlet som består av tre avsnitt. Först presenteras studiens urval och andra 
tänkbara metoder. Därefter förklaras datainsamlingsmetoden, något som följs 
av en reflexiv diskussion om denna. Dataanalysmetoden beskrivs och diskute-
ras i kapitlets sista del. 
 
Övergripande metod 
Studiens datainsamlingsmetod är en workshop med titeln Jordens stora system 
och ett par jeans. Workshopen baserar sig på en grundmodell i form av en 
plansch som visar jordens stora system. Genom deltagande modellbygge dis-
kuterar och visualiserar elevgrupper med hjälp av pysselmaterial (som pipren-
sare och paljetter) vilka samband och kopplingar mellan jordens stora system 
de anser uppstår vid konsumtion av jeans. Elevgrupperna skapar därmed en 
färdigställd modell som presenteras skriftligt och muntligt. Presentationerna 
utgör studiens empiriska material som analyseras med hjälp av en kontextuali-
serad tematisk textanalys.                  
 Eftersom datainsamlingen är konstruerad så att elevgrupperna under 
workshopens gång fyller en diskussion med innehåll, kan den betraktas som 
explorativ (se Tidigare forskning s. 12). Det empiriska materialet har genom-
gått en tematisk textanalys som resulterat i olika teman som har analyserats, 
varefter den teoretiska bakgrunden till dessa teman har inkluderats i studien. 
På så sätt har teori och empiri varvats under forskningsprocessens gång och 
studien kan därför betecknas som abduktiv (Dubois & Gadde 2002, se Ana-
lysmetod s.59). Fokus ligger på innehållet i elevgruppernas presentationer 
vilket placerar den inom det kvalitativa fältet. Workshopen kan ses som en 
konstruerad laboration för att samla data och speglar inte en verklig undervis-
ningssituation. 



 37 

Tänkbara metoder 
Det finns en rad tänkbara metoder för att studera ungdomar och relationer 
mellan miljö och människor.                
 Med enkäter som bearbetas kvantitativt skulle urvalet kunna utökas, vilket 
skulle ge en större möjlighet att generalisera studiens resultat. En nackdel med 
enkäter i det här fallet är att de riskerar att ta bort kreativiteten och det fria 
utrymme som finns för elevgruppernas tankar i den nuvarande metoden. 
 Med individuella intervjuer skulle studien mer i detalj kunna fokusera på 
värderingar, åsikter och drivkrafter bakom varje elevs resonemang. Däremot 
skulle kreativiteten sannolikt vara lägre även här, eftersom gruppdynamik kan 
hjälpa till att skapa diskussion och driva fram idéer och resonemang. 
 Gruppintervjuer skulle kunna vara lika kreativa som en workshop och till-
låta studien att fokusera på processen hur elevgrupperna kommer fram till sin 
modell. En nackdel med gruppintervjuer är att färre grupper skulle studeras 
och därmed skulle studien ge ett snävare empiriskt material.      
 Klassrumsobservationer skulle kunna berätta om hur de olika relationerna 
ser ut, men materialet skulle troligtvis bli spretigt med tanke på var i de olika 
kurserna klasserna och lärarna befann sig vid mina besök, något som skulle 
försvåra en jämförelse mellan olika parametrar.         
 Flera av de ovan nämnda metoderna kan användas för sig eller tillsammans 
för att uppfylla studiens syfte. Med tanke på att fokus ligger på elevgruppernas 
presentationer tillsammans med kreativitetsaspekten, samt att samla material 
så att en jämförelse mellan olika program blir meningsfull, används delta-
gande modellbygge som datainsamlingsmetod i den här studien. 
 
Urval 
Mitt urval består av gymnasieelever i åk 2. I åk 2 har eleverna kommit en bit 
på vägen i sin gymnasieutbildning, vilket gör att resultatet kan speglas mot 
gymnasieskolans styrdokument som då har haft en möjlighet att genomsyra 
utbildningen. Empirin är av samma skäl insamlad under en vårtermin, mellan 
jan-maj 2013.                     
 Urvalet kan klassificeras i skolor, klasser, elevgrupper och enskilda elever. 
Fokus i undersökningen ligger på elevgrupper om 3-5 elever i varje grupp, se 
Tabell 1.  
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Tabell 1: Studiens urval  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
En översikt av urvalet fördelat på skolor, klasser, elevgrupper och enskilda elever. 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Sex av sju skolor ligger i Mälardalen och är geografiskt fördelade på fyra 
olika kommuner. Den sjunde skolan återfinns i Västsverige. Studien har såle-
des genomförts i fem olika kommuner. Av anonymitetsskäl namnges inte 
kommunerna.                     
 Undersökningen bygger på ett bekvämlighetsurval, där en förfrågan om 
tillgång till lektionstid på okända skolor, har gått genom kontakter i form av 
lärare på olika gymnasieskolor. Detta har lett till att urvalet inte förutsättnings-
löst har kunnat styras. Studien är utförd hos lärare som anmält ett intresse för 
att delta i forskningen. Det har lett till att empirin inte har blivit jämt fördelad 
vare sig när det gäller programtillhörighet eller geografisk spridning. När tex-
ten framöver hänvisar till elever, elevgrupper eller grupper åsyftas således 
endast de som deltagit i studien.               
 I studien jämförs presentationer från elevgrupper på samhällsvetenskaps-
programmet, naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet, eftersom 
dessa utgjorde de tre största teoretiska programmen det året de medverkande 
eleverna startade sina gymnasieutbildningar (Skolverket 2011c, Tabell 5B). 
Studien avser att spegla det empiriska resultatet mot läroplan och examensmål 
för Gy 2011. På de utvalda programmen kan det förekomma olika inriktning-
ar, men eftersom examensmålen är gemensamma för respektive program oav-
sett inriktning har dessa har inte haft betydelse för studien.    
 Undersökningens urval bygger förutom programtillhörighet också på två 
olika exempel som elevgrupperna har förhållit sig till under sitt arbete med 
workshopen. Exempel 1 består av ett enkelt kausalt samband och Exempel 2 av 
ett samband i form av en loop (se Workshopens utformande, s. 51). Under lite 
drygt första halvan av datainsamlingsperioden användes endast Exempel 1, 
därefter presenterades feedback på studien som gjorde att Exempel 2 introdu-
cerades och uteslutande användes under andra halvan av datainsamlingspe-
rioden. Resultatet av övergången från Exempel 1 till Exempel 2 ger datain-
samlingen en större bredd och en förmodad högre validitet. Däremot är för-
delning något sned avseende hur många grupper som fått respektive exempel. 
Fler elevgrupper, särskilt på samhällsvetenskapsprogrammet och på naturve-
tenskapsprogrammet har fått Exempel 1 att utgå från, se Tabell 2. 
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Tabell 2: Fördelning av elevgrupper och exempel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fördelning av hur många elevgrupper på respektive program som har arbetat med 
Exempel 1 respektive Exempel 2 på sin workshop. Källa: Egen bearbetning. 
 
Workshopen har utförts på geografi-, naturkunskap-, samhällskunskap-,  
engelsk- svensk- och matematiklektioner.  
 
 
Datainsamling genom deltagande modellbygge 
Elevgrupperna i studien får en uppgift att fatta ett fiktivt beslut om att konsu-
mera ett par jeans och presentera vilka samband mellan och inom jordens stora 
system de anser att det genererar. Det empiriska materialet består av skriftliga 
och muntliga presentationer där elevgrupperna redovisar vad de har kommit 
fram till. För att underlätta för elevgrupperna att konkretisera sina tankar, ut-
förs en workshop som datainsamlingsmetod. En workshop definieras av 
SAOL (Svenska Akademien 2006:1099) som ett möte med en konstnärlig 
eller vetenskaplig agenda där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. I 
min studie sker detta möte i ett klassrum och deltagarna är elever.    
 Före ordinarie datainsamling användes workshopen för utprövning i två 
klasser, vid två tillfällen med cirka två månaders mellanrum i en pilotstudie. 
Syftet med pilotstudien var att utvärdera och i enlighet med de synpunkter 
som framfördes, justera instruktioner och utformning. De utvalda eleverna 
gick på gymnasieutbildningen från Lpf 94 på ett samhällsvetarprogram med 
en inriktning som gjorde att de var vana att jobba med samband, något som 
kan vara både positivt och negativt i sammanhanget. Positivt är att de hade 
referensramar om liknande arbete och kunde komma med värdefull kritik. 
Negativt var att de förstod uppgiften lättare än klasser som är ovana att jobba 
på det sättet. Klasserna gick i årskurs tre, och inte två, som i ordinarie under-
sökningsgrupper. I enlighet med synpunkter som framfördes vid utvärdering-
arna i pilotstudien, omarbetades layout och tydlighet i uppgiften. Klasserna 
hjälpte också till att definiera möjlighetsutrymmet för meningsskapandet (Li-
dar 2010:18) i och med att de gav en mängd exempel på relevanta samtalsäm-
nen.                          
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Under workshopen arbetar eleverna med deltagande modellbygge. Modell-
bygget utgör ett verktyg för att få elevgrupperna att komma med kreativa idéer 
och strukturera sina tankar om jordens stora system och konsumtion. Att an-
vända modeller kan vara ett sätt att förbättra systemtänkande (Hung 2008).
 Deltagande modellbygge heter på engelska participatory modelling och 
används i det sammanhanget för att utvärdera kollektiva beslutsprocesser 
inom förvaltning av naturresurser (Jones et al. 2010). I och med att metoden 
både är deltagande och innefattar en modell kommer det svenska begreppet att 
användas, trots likheten med engelskan. Beslutet stöds av Van den Belt 
(2009:15f.) som menar att allt deltagande vid modellbyggande, kan kallas 
deltagande modellbygge.                  
 Idén med deltagande modellbygge är hämtad från Belay (2012) som i sin 
avhandling använder en metod som kallas participatory mapping, ett begrepp 
som saknar en vedertagen svensk översättning, men kan benämnas deltagande 
kartering. Belay (2012) menar att metoden åskådliggör element och spatiala 
relationer och att detta konkretiserar tankarna hos deltagarna (Belay 
2012:192). Att överföra en abstrakt tanke till en konkret mening är centralt för 
den här studien och betecknas i fortsättningen som meningsskapande. Lun-
dqvist (2009) definierar meningsskapande som ett sätt för människor att 
handla för att göra en situation begriplig, något elevgrupperna tvingas göra för 
att utföra workshopens uppgift. I meningsskapandet kopplas lärande och so-
cialisation samman i form av att fakta kombineras med normer och värdering-
ar (Lundqvist 2009:13f.). Lidar (2010:10) menar att meningsskapande innebär 
att eleverna använder tidigare erfarenheter för att skapa relationer till det de 
möter i en viss situation. I den här studien analyseras resultatet av elevgrup-
pernas meningsskapande i form av de samband som presenteras i worksho-
pens redovisningar. Sambanden blottlägger efter analys de maktrelationer som 
kan utläsas mellan de element de håller samman.    

Modell som verktyg för datainsamling 
Det deltagande modellbygget tar elevgrupperna från en tom grundmodell, 
genom en tankeprocess till en färdigställd modell som redovisas muntligt och 
skriftligt.                     
 Workshopens grundmodell består av en plansch som visar jordens stora 
system, se Figur 3. Modellen kan ses som en rumslig struktur där en tänkt 
konsumtion av ett par jeans, ger möjligheter att upptäcka samband mellan och 
inom de enskilda delarna i modellen. Skalan bestäms av elevgrupperna själva 
och kan variera från lokal till global. 
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Figur 3: Workshopens grundmodell. Grundmodellen till workshopen visualiserar 
jordens stora system representerade av litosfär, atmosfär, hydrosfär, biosfär och antro-
posfär. Antroposfären är i modellen en del av biosfären. Samtliga system är kopplade 
till varandra. En färdigställd modell används som utgångspunkt i elevgruppernas 
skriftliga och muntliga presentationer. Källa: Egen bearbetning. 

 
Grundmodellens utformning har inspirerats av läroböcker från olika nivåer av 
utbildning, eftersom studien utförs i skolmiljö. En bok som ingår som kurslit-
teratur på universitetet Earth Systems- Processes and Issues (Ernst 2000) 
strukturerar bokens kapitel efter bland annat geosfär, hydrosfär, atmosfär och 
biosfär. I läroboken Geografi 1 (Östman 2011) presenteras en indelning av 
jordens system i samma sfärer som i Ernst (2000). En skillnad är att ordet 
geosfär är utbytt mot litosfär. I workshopens grundmodell används således 
litosfär, med tanke på att några av eleverna i undersökningsgrupperna kan ha 
läst Geografi 1 och då kan vara bekanta med termen. Boken nämner också en 
femte sfär som kallas ”homosfären”. Begreppet ”homosfär” är i studien utbytt 
till antroposfär. Ordet har samma semantiska ursprung som antropocen som 
beskrivs i uppsatsens inledning. Begreppet är relativt nytt och myntades år 
2000 av Paul Crutzen (Zalasiewicz et al. 2010:2228). Antroposfären kan besk-
rivas som en sfär som innehåller alla individuella människors liv, handlingar 
och produkter (Schellnhuber 1999:C20). I grundmodellen utgör antroposfären 
en del av biosfären, i och med att den representerar levande varelser. Den in-
begriper sociala och ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med 
konsumtion. En tredje bok som inspirerade, var Koll på världen (Haraldsson 
et al. 2009:76f.) som är till för mellanstadiet. Där beskrivs hur ett par jeans 
tillverkas och varifrån de olika beståndsdelarna kommer. Samtliga valda läro-
medel presenterar representationer av jordens stora system på liknande sätt. 

Atmosfär

HYDRosfärBIosfär

ANTROPosfär
LITOSfär
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 Mellan grundmodellen och elevgruppernas färdigbyggda modeller finns ett 
mentalt utrymme som fylls med diskussioner, funderingar och resonemang 
som mynnar ut i en konkret produkt; en skriftlig och en muntlig presentation. 
Dels skriver elevgrupperna en förklarande text till modellen, dels presenterar 
de modellen muntligt, se Figur 4.  
 

 
 
Figur 4: Studiens datainsamlingsmetod. Skillnaderna mellan grund-modellen och den 
färdigställda modellen representerar det mentala utrymme elevgrupperna tar i anspråk 
för att skapa en färdig produkt. Orden i tankebubblan ger exempel på samtalsämnen 
som förekom under workshopen. Källa: Egen bearbetning.

 
Studien fokuserar inte på vilket meningsskapande elevgrupperna genomgår 
under workshopen, utan avgränsas till att analysera de färdiga presentationer-
na. De färdigbyggda modellerna används inte som analysmaterial i sig, ef-
tersom deras innehåll överensstämmer med de skriftliga och muntliga presen-
tationerna. Ett exempel på hur en färdigställd modell kan se ut visas i Figur 5. 
Under tiden grupperna arbetar med workshopens uppgift utförs en observation 
där anteckningar kontinuerligt förs. Dessa utgör ett stöd för att återskapa situ-
ationen i vilken materialet samlades in men analyseras inte i sig. 
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Figur 5: Exempel på en färdigställd modell. I den här färdigställda modellen visuali-
seras elevernas diskussioner tredimensionellt med hjälp av piprensare. Från vänster 
syns ett berg, ett djur, ett träd, en fabrik med utsläpp, förorenad luft, ett moln och en 
fisk. Paljetterna symboliserar is. Källa: Egen bearbetning. 

Workshopens utförande 
Under workshopen får eleverna genom att utbyta uppfattningar, resonemang 
och erfarenheter, konkretisera samband mellan och inom jordens stora system 
vid konsumtion av ett par jeans. Workshopen är cirka 80 minuter lång och 
indelad i tre block följd av en utvärdering, se Tabell 3. 
 
Tabell 3: Workshopens struktur i tre block. 

 

 

 

  

 
 

Innehållet i workshopens tre block. Källa: Egen bearbetning. 
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Block 1 
Block 1 innefattar en miniföreläsning som etablerar och förklarar innebörden 
av begreppen jordens stora system och konsumtion. Ett förtydligande av 
workshopens grundmodell med jordens stora system i form av litosfär, hydro-
sfär, atmosfär, biosfär och antroposfär ritas upp på tavlan. Därefter följer en 
definition av vad som i uppgiften menas med konsumtion, det vill säga till-
verkning, förflyttning, inköp och dumpning. Tavlans utformning kvarstår un-
der arbetets gång som referens, se Figur 6. 
 

  
 

Figur 6: Tavlans utseende under workshopen. Tavlan visar definitioner av jordens 
stora system och konsumtion. Källa: Egen bearbetning. 

 
I miniföreläsningen ingår också instruktioner som berättar för eleverna att 
deras uppgift är att sätta in företeelsen med konsumtion av jeans i modellen 
med jordens stora system (se Bilaga 1).              
 För att visa hur ett samband kan se ut, presenteras ett exempel under 
workshopens miniföreläsning. Två olika varianter av samband används. Ex-
empel 1 är ett enkelt kausalt samband (A påverkar B) och Exempel 2 är en 
loop (A påverkar B som påverkar A). Sambanden återges här så ordagrant 
som är möjligt när det gäller talad text som upprepats många gånger. Ytterli-
gare muntliga förklaringar kan ha tillkommit före eller efter citaten. Små 
”hänger-ni-med-frågor” kan också ha förekommit inom den citerade texten. 
Mellan meningarna sker ibland antecknande på tavlan, markerat (a).    
  

 
  

WORKSHOP: Jordens stora system och 
ett par jeans 

LITOSFÄR 
-berg 
-jord 

ATMOSFÄR 
-luft 
-gaser 

HYDROSFÄR 
-hav  -grundvatten 
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BIOSFÄR 
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or 
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Exempel 1: Ni tar bilen till ett köpcentrum för att köpa era nya jeans. Bilen, 
som drivs av bensin, släpper då ut koldioxid i atmosfären. Ni kan alltså rita en 
pil mellan antroposfären- eftersom det är människorna som konsumerar (a)- till 
atmosfären där koldioxiden hamnar (a). För att visualisera hur ni tänker kan ni 
till exempel göra en bil av piprensare (a) och tejpa fast bredvid pilen och fästa 
paljetter som koldioxidmolekyler i atmosfären (a).  

 
Exempel 2: Ni har säkert hört talas om global uppvärmning (a). En av de kon-
sekvenser man brukar prata mycket om i samband med det är att isarna smälter 
(a). Och då bildas det mer hav (a). Men kan mer hav göra så att det bli mer 
global uppvärmning? Ja, det kan det. Genom att isen är ljus reflekterar den sol-
ljuset tillbaka till atmosfären och även till viss del tillbaka ut i rymden. Isen av-
leder värmen. Hav räknas som mörk jordyta och absorberar, suger in, solljuset 
och lagrar värme. Därför leder mer hav till ökad uppvärmning (a) som leder till 
att isarna smälter ännu mer (a). Vilket leder till mer hav (a) och ännu mer på-
skyndad uppvärmning (a). Och så går det runt så i en loop (a).  

Block 2 
Block 2 består av elevarbete med uppgiften i cirka 40 minuter. Eleverna delas 
in i grupper och utser en sekreterare som hämtar workshopens material. 
Materialet består av olika komponenter: 
• En grundmodell av jordens stora system (se Figur 3) 
• Piprensare i blått, grönt, svart och brunt 
• Märkpennor i svart och blått 
• Silverpaljetter 
• Sax, tejp 
• Ett par jeans 

Om elevgrupperna jobbar med Exempel 1 medföljer en skriftlig instruktion 
av uppgiften kopplad till det exemplet (se Bilaga 2). Om de jobbar med Exem-
pel 2 saknas denna och grupperna har endast de muntliga instruktionerna och 
anteckningarna på tavlan som hjälp (se Bilaga 3). Anledningen är att i största 
möjliga mån skilja förutsättningarna för datainsamlingen mellan de olika 
undersökningsgrupperna åt (se Exemplens betydelse s. 55). Det möjliggör i sin 
tur ett större utrymme för eventuella skillnader i resultaten mellan de olika 
undersökningsgrupperna.                 
 Det står elevgrupperna fritt att disponera materialet till uppgiften. Eleverna 
har förbjudits att använda datorer, telefoner och läsplattor för att inte fastna i 
att samla så mycket fakta som möjligt till uppgiften. Tiden det har tagit för 
grupperna att färdigställa uppgiften har varit mellan 30-50 minuter. 

Block 3 
Block 3 består av att elevgrupperna redovisar sina färdiga modeller muntligt 
och berättar om de samband de har konstaterat. Beroende på klassens storlek 
kan redovisningarna antingen ske genom rundvandring i klassrummet mellan 
de olika grupperna, eller framme vid tavlan. Grupperna har uppmanats gå 
igenom vad de ska säga fem minuter i förväg och fått information om att de 
ska utgå från det de har visualiserat i sin modell. Ingen tidsangivelse för redo-
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visningen har angetts. Alla förslag på vilka samband som uppstår vid kon-
sumtion av ett par jeans har uppmuntrats och alla grupper har fått applåder 
efter utförd redovisning. I och med att block tre är slut är workshopen avslu-
tad. Redovisningarna spelas med hjälp av dator och programmet Lecture Re-
corder in som ljudupptagningar. De skriftliga redovisningarna lämnas in i 
samband med att eleverna plockar undan efter sig.  
 

Diskussion om datainsamling 
Workshopens breda inramning 
Datainsamlingsmetoden bygger på att konstruera ett ”möjlighetsutrymme för 
meningsskapande” (Lidar 2010:18) som elevgrupperna får fylla med innehåll 
utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper. I sitt meningsskapande under 
workshopen kommer eleverna att fatta beslut om vilket diskussionsinnehåll 
som är tillfredsställande och vilka frågor som är relevanta att ställa. Innehållet 
kommer att styras av vad som anses korrekt, lämpligt och relevant att lära sig i 
sammanhanget och vad som kan uppfattas som sant (ibid.:48). Eleverna får 
därmed ett stort utrymme för sina egna tankar vilket ökar möjligheten att en 
mångfald av olika samband kan presenteras.            
 En svårighet som uppkommer i samband med vida ramar är att eleverna 
kan ha svårt att definiera uppgiften (ibid.). Det kan leda till att de famlar sig 
fram i jakt på tänkbara lösningar. Elevgrupperna får veta att syftet med upp-
giften är att undersökningen ska ge svar på hur de tänker sig kopplingar och 
samband mellan och inom jordens stora system vid konsumtion av ett par 
jeans. Däremot är syftet med vilket sakinnehåll de ska välja outtalat. Det finns 
inget sådant syfte med uppgiften. Lidar (2010) menar att eleverna därför kan 
få svårt att veta vad de förväntas se och inte kan dra några slutsatser av sina 
iakttagelser. De kommer således inte vidare i sin tankeprocess (Lidar 
2010:17). Ett exempel på det är att skalan på spelplanen är abstrakt och inte 
kopplad till geografiska platser. Ett annat är den vida definitionen av begrep-
pet konsumtion som innefattar jeansen hela produktlivscykel. Två stora ab-
strakta frågor ska således sammanföras i uppgiften. I elevgruppernas diskuss-
ioner konkretiseras det abstrakta. Grupperna har exempelvis möjlighet att sätta 
en egen skala som sträcker sig från en butik i närheten, till det ställe där jean-
sen är tillverkade (anges på tvättlappen) och alla led däremellan.     
 Lidar et al. (2006) visar att lärande inte bara innehåller faktakunskaper utan 
även ett visst sätt att uppmärksamma innehåll. Att till exempel bli delaktig i ett 
ämnesområde innebär samtidigt att lära sig vad som är värt och inte värt att 
uppmärksamma inom den praktik man befinner sig. Ett perspektiv på tolk-
ningen av resultaten kan mot bakgrund av detta vara, att eleverna ser olika 
samband mellan och inom de miljömässiga och mänskliga sfärerna, men inte 
inser att dessa har relevans för uppgiften (Lidar et al. 2006:153). I enlighet 
med Lidar et al. (2006) är huvudfokus i studien inte att söka efter elevgrup-
pernas faktakunskaper om hur jordens stora system påverkas av konsumtion 
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av ett par jeans. Det finns inte heller något krav på att elevgrupperna ska hålla 
sig inom vissa ämnesområden. Snarare är workshopen utformad så att grup-
perna kan skapa sina egna diskussionsämnen. Ytterligare en nackdel med den 
breda inramningen, är att det kan uppstå en osäkerhet om vad som förväntas 
av presentationerna. Risken finns därför att fullt relevanta resonemang avfär-
das som irrelevanta.                    
 En viktig del av workshopen är att arbetet sker i mindre grupper. Lidar 
(2010) uppmärksammar att elever inte kan förväntas förstå och upptäcka soci-
ala konstruktioner på egen hand. Att jobba med andra kan underlätta för att 
diskutera, förklara och lösa problem (Lidar 2010:14). Detta är en potentiellt 
positiv effekt av workshopen som kan uppväga de negativa effekterna av att 
dess ramar är vida.    

Exemplens betydelse 
Genom att presentera tydliga definitioner och ge exempel på vad eleverna 
förväntas göra under workshopen etableras på kort tid ett sammanhang som 
gäller för uppgiften. Detta kan hjälpa eleverna att förstå och genomföra upp-
giften (Lundqvist 2009:26). I miniföreläsningen ingår exempel på hur elev-
grupperna kan skapa kopplingar och samband mellan och inom de stora sy-
stemen som ingår i uppgiften. Lidar (2010) uppmärksammar att de instrukt-
ioner som ges och det material eleverna förses med, är viktiga för vad eleverna 
uppmärksammar i uppgiften. Materialet kan därmed både möjliggöra och be-
gränsa meningsskapandet hos eleverna (Lidar 2010:48) då instruktionstexter 
spelar roll för hur de utmejslar ett syfte för sina aktiviteter och riktar sin upp-
märksamhet åt vad de uppfattar som rätt håll (ibid.:65). I den här studien har 
två olika exempel använts.                
 Exempel 1 handlar om att eleverna tar bilen till ett köpcentrum för att in-
handla ett par jeans. Exemplet visas dels på tavlan, dels i tryckt form i materi-
alpåsen. Elevgrupperna får alltså både höra och läsa exemplet som finns till 
hands under workshopens gång. Sambandet är av typen enkelt kausalt sam-
band Om A påverkar B (Meadows 2001:34), något som kan styra hur elev-
grupperna väljer att definiera övriga samband de hittar och möjligen främst 
riktar in sin analys på öppna samband med konkreta faktorer. Att de kan ta 
fram och läsa exemplet om och om igen, kan tänkas begränsa deras tankesätt 
och bidrar till skapandet av det ämnesområde inom vilket de förväntar sig att 
”rätt” svar ska finnas. Det som står på instruktionen uppfattas sannolikt som 
de givna ramarna. Uppgiftens fria utformning möjliggör dock för elevgrupper 
som vill lägga till en abstraktionsnivå att se fler ”små” samband samverka till 
en större enhet, eller att koppla tillbaka relationen till en loop- om A påverkar 
B, är det då möjligt att B också påverkar A? (ibid.).         
 I Exempel 2 får elevgrupperna ta del av ett exempel med sambandstypen 
loop, gällande den globala uppvärmningen. Avsmältning av isar ger en större 
havsyta, vilken absorberar solens instrålning och ökar värmen som gör att 
isarna smälter ännu fortare och bildar ytterligare havsyta, och så vidare. Ex-
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emplet antecknas på tavlan och får stå kvar under workshopens gång, men 
distribueras inte ut i grupperna i tryckt form för att undvika den styrning som 
en nedskriven text kan leda till. Ytterligare ett skäl till detta är att särskilja 
exemplen från varandra i så stor omfattning som möjligt, utan att försvåra 
förståelsen för workshopens uppgift. Exempel 2 förser elevgrupperna med en 
mall som kan leda till att de aktivt letar efter orsakskedjor som kopplas sam-
man till loopar, vilket kan föra dem längre i sina tankeled än i Exempel 1. Ex-
akt hur de ska tänka blir mindre konkret, dels därför att sambandet kräver ett 
mer komplext tänkande, dels för att exemplet inte är nedskrivet. Elevgrupper-
na får kämpa hårdare för att hitta ämnesområden inom vilka de förväntar sig 
att ”rätt” svar kan finnas. Det lämnar ett utrymme för att de förenklar det ab-
strakta och skapar ett eget, mer konkret, lösningsförslag.       
 Om elevgrupper med Exempel 1 gör diskussionen mer abstrakt för att 
bredda sina resonemang och elevgrupper med Exempel 2 konkretiserar dis-
kussionen för att förenkla den, kan resultatet komma att variera obetydligt 
mellan elevgrupper som arbetat med uppgiftens olika exempel. 

Workshopmaterialets funktion 
Läraren anses vara viktig för vad eleverna lär sig, liksom både instruktioner 
och material som möjliggör och begränsar meningsskapandet i en situation 
(Lidar 2010:48). Materialet är en form av tillbehör till workshopen och kan 
benämnas artefakter. I den här studien utgörs dessa av planschen med grund-
modellen, jeansen och innehållet i materialpåse. De kan var och en, eller till-
sammans, påverka meningsskapandet hos elevgrupperna (Almqvist 2005:21).
 Att använda ett par jeans som artefakt i workshopen gör att eleverna kan 
känna och undersöka material, beståndsdelar och tillverkningsland vilket till-
för en konkretion till uppgiften. Jeansen kan ge olika associationer hos olika 
elever. Någon kan till exempel se dem som något positivt som stärker själv-
känslan, därför att jeans i allmänhet gör att hen ser snygg ut. En annan elev 
kan se jeans som en fiende som aldrig passar och påminner hen om sin nega-
tiva kroppsuppfattning. Resonemanget återfinns i en artikel om hur elever kan 
se på en boll i idrottsundervisningen (Quennerstedt et al. 2011:295).   
 I påsen finns pennor, piprensare och paljetter i olika färger. De valda fär-
gerna är tänkta att vara kopplade till uppgiftens ämne. Jeans är ofta blå varvid 
en blå penna och blå piprensare finns till hands. Den blåa färgen stämmer 
också bra överens med hydrosfären och atmosfärens utseende. Den gröna fär-
gen kan symbolisera biosfär, den bruna litosfär. Den svarta färgen som finns 
som både piprensare och penna är mer neutral såtillvida att den inte omedel-
bart för tankarna till en speciell sfär. Den kan användas för att poängtera sam-
band och syns också bra på grundmodellen som går i samma färgskala som 
piprensarna om än något mattad (se Figur 3). Paljetterna är silverfärgade och 
är tänkta att vara neutrala på samma sätt som den svarta färgen. Urvalet av 
material kan påverka eleverna att skapa en uppfattning om vad de tror förvän-
tas av deras lösningar. 
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 En negativ effekt av att elever introduceras i ett nytt sammanhang med 
artefakter de kanske inte förut använt i skolsammanhang, kan vara att det 
skapar en svårighet för dem att avgöra vad i situationen som är relevant (Lidar 
2010:69). Däremot kan artefakterna påverka eleverna att göra saker som de 
inte hade kunnat göra utan dem (Almqvist 2005:24). Många av eleverna ut-
trycker en förtjusning över att få pyssla på lektionstid, medan andra ställer sig 
frågande till varför förskoletiden har infiltrerat gymnasieundervisningen. Det 
uppstår många frågor om hur piprensarna ska sättas in i sammanhanget och 
vilken funktion de fyller i uppgiften. Det händer inte sällan att de används 
utanför fokus för innehållet i workshopen och blir till glasögon och musta-
scher. I förekommande fall kan eleverna ha svårigheter att läsa av vad som 
förväntas av dem när det gäller piprensarna och lyckas inte få dem att passa in 
i sammanhanget som de försöker skapa. Istället används de till lustfylld lek, 
något de känner igen sedan tidigare. Lika ofta ses piprensarna som en tillgång 
som gör att elevernas modeller kan utformas tredimensionellt. Elevgrupperna 
väljer ut det som är symboliskt för vad de intellektuellt har kommit fram till 
och understryker det med hjälp av en konstruktion i två eller tre dimensioner. 
Piprensarna kan därmed sägas hjälpa grupperna i meningsskapandet om vad 
som är relevant för uppgiften, men kan också ha en begränsande effekt om 
elevernas tankeverksamhet fastnar endast för det som är möjligt att tillverka 
med hjälp av dessa. I instruktionerna uppmanas elevgrupperna att först tänka 
och diskutera och sedan konstruera sin modell, något som inte alltid följs. 

Forskaren, lärare och elever påverkar resultatet 
Urvalet när det gäller vilka lektioner min workshop har ersatt har fått ett 
slumpmässigt utfall. Eftersom medverkan på lektionerna har skett i enlighet 
med ordinarie lärares roll, finns en möjlighet att eleverna tolkat det som om en 
vikarie, lärarkandidat eller extralärare tagit över undervisningen. Det kan få 
till följd att de försökt passa in lektionsinnehållets ordinarie kontext i works-
hopen. Om datainsamlingen skett på en naturkunskapslektion kanske eleverna 
har försökt hitta en naturkunskapskontext i uppgiften. Lundqvist (2009:8) 
visar att läraren, den fysiska miljön, läroboken, den specifika situationen, arte-
fakter och elevernas erfarenheter är exempel på aspekter som kan påverka 
vilken riktning elevernas meningsskapande tar.          
 Om en forskningsmiljö är välkänd i en annan kontext än just för empirisk 
datainsamling behövs ett mentalt avstånd till densamma. Den här uppsatsen är 
skriven inom ramen för Forskarskolan i geografi, vilket innebär att samtliga 
licentiatkandidater i detta sammanhang har ett förflutet som undervisande 
lärare, så även i denna studie. Belay (2012:169) benämner den distans han 
intar gentemot sina informanter som reflexivt avstånd, något som eftersträvas 
också i den här studien.                 
 Under datainsamlingens gång utförs en rad olika moment som alla ställer 
olika krav på forskarens roll. Vissa av dessa ligger mycket nära ordinarie lära-
res och det är därför av vikt att på förhand ha bestämt vad de olika momenten 
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kräver. Då workshopen startar med en faktagenomgång som genomförs efter 
ett intränat manus, är forskaren roll transmissivt undervisande. Därefter för-
klaras workshopens uppgift och forskarens roll är instruktörens. Under arbe-
tets gång blir forskaren observatör då elevgruppernas arbete och aktiviteter 
noteras. I workshopens slutskede ska elevgrupperna muntligt presentera och 
diskutera vad de gjort. Presentationerna spelas in och forskaren är tyst och 
lyssnande. I en klassrumsmiljö krävs ibland påminnelser om fortsatt arbete 
och arbetsro. I de fall där det har varit aktuellt, har tillrättavisningar skett för 
att säkra den gemensamma arbetsmiljön. Forskarens roll tangerar vid dessa få, 
korta tillfällen lärarens.                  
 I och med att forskarens roll i datainsamlingen är mer passivt iakttagande 
och mindre pedagogiskt orienterad än en ordinarie lärares vanligtvis är, läm-
nas ett utrymme för den medverkande läraren att träda in i egenskap av sin 
profession. Vid majoriteten av besöken har läraren medverkat vid worksho-
pen. Enligt mina observationer har denne i några fall svarat på enkla faktafrå-
gor från eleverna av typen vilken kemisk beteckning koppar har. I andra fall 
har fokus legat på att återberätta uppgiften så som den framställts i worksho-
pens inledande del. I några fall har elevgrupperna av utrymmesskäl varit 
tvungna att arbeta utanför klassrummet och fått sällskap av läraren eller den-
nes lärarkandidat. Det finns också fall där läraren har suttit helt tyst och endast 
observerat. Beroende på vilken vuxen, elevgrupperna har adresserat med sina 
frågor, har de sannolikt fått olika svar. Har de frågat forskaren har de fått ett 
svar med forskarperspektiv utan gemensamma referensramar. Avsikten har 
varit att ge ”öppna svar” på de frågor som uppkommit. Det har uppmuntrat 
eleverna att hitta egna vägar för att komma framåt i tankeprocessen. Har de 
frågat läraren har de sannolikt fått ett svar som varit, eller tolkats som, ”un-
dervisande” baserat på tidigare gemensamma erfarenheter. Ett mer ”undervi-
sande” svar skulle kunna presentera en lösning på elevernas problem och be-
svara den fråga de haft. Eleverna kan, efter att ha fått ett svar på en fråga, vi-
darefört information mellan varandra. Således kan den ena eller andra typen 
av svar ha spritts i klassrummet, något som kan påverka resultatet i och med 
att det leder elevernas meningsskapande av uppgiften i en viss riktning. Även 
idéer och kreativa infallsvinklar kan ha cirkulerat runt bland elevgrupperna 
trots att de i huvudsak suttit stilla i sina grupper.           
 Den kommunikation elevgrupperna haft med forskaren, eller ordinarie lä-
rare kan avspegla hur de har tagit sig an uppgiften. Lundqvist (2009) visar att 
läraren är avgörande på olika sätt under olika delar av lärandeprocessen ef-
tersom de förmedlar vilken kunskap som är giltig inom den aktuella praktiken, 
vilka fenomen som bör uppmärksammas och vilka vägar som är rimliga att ta 
för att komma fram till rimliga svar (Lundqvist 2009:70). Det är därför sanno-
likt att eleverna har anpassat sitt arbete med workshopen till det de uppfattar 
att läraren har kommunicerat till dem, i de fall där det har skett.     
 Vilka enskilda elever som genomfört workshopen har styrts av ett slump-
mässigt urval. De som har befunnit sig i klassrummet under lektionen har del-
tagit i studien. Vilka individer det rör sig om är avgörande för studiens resul-
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tat. Varje elev sätter sin egen prägel på hur de löser uppgiften där deras tidi-
gare erfarenheter i ämnet återuppväcks, i och med att de tar sig an worksho-
pens innehåll. Det kan ha betydelse för hur elevgrupperna tolkar uppgiften och 
hur de läser av vad de tror att de förväntas göra (Öhman & Östman 2007:164). 
 Studien fokuserar i huvudsak på att analysera hur elevgrupperna presenterar 
samband mellan och inom jordens stora system, men lämnar öppet för att en 
eventuell varians mellan olika grupper mycket väl kan bero på enskilda ele-
vers medverkan. Med ovan förda diskussion om meningsskapande i minne, 
finns en möjlighet att studiens resultat speglar elevgruppernas förväntningar 
på vad en workshop om konsumtion ska innehålla. Tiden för workshopen kan 
också spela roll för hur elevgrupperna har medverkat i datainsamlingen. I flera 
fall har workshopen utförts på fredag eftermiddag eller efter prov när eleverna 
kan ha varit trötta och försökt lösa uppgiften efter minsta motståndets lag. 
 
 
Analysmetod  
Studiens datainsamlingsmetod resulterar i två typer av empiriskt material. Den 
första typen är de skriftliga presentationerna av workshopuppgiften och den 
andra typen är de inspelade muntliga presentationerna. Inspelningarna har 
transkriberats genom att det talade ordet skrivits ned ordagrant. Eftersom stu-
dien fokuseras på resultatet av presentationerna har ingen hänsyn tagits till 
talturer, gester, ansiktsuttryck, hummanden och liknande. Både de skrivna och 
talade presentationerna har därefter behandlats som text och förts samman till 
ett skrivet dokument per grupp. Alla grupper har bidragit med en muntlig pre-
sentation, medan den skriftliga redovisningen saknats från ett antal grupper. I 
de fallen har den text som skrivits ned på respektive färdigställd modell istället 
använts. Transkriptionen visar att den muntliga redovisningen i samtliga fall 
innehåller den information som framkom i den skriftliga redovisningen. Ana-
lysen bygger således starkare på de muntliga än på de skriftliga presentation-
erna.                         
 I textanalysen har två läsmetoder använts. Den första är den som Säfström 
(1999) kallar inläsning. I inläsningen läses texten med studiens syfte och frå-
geställning i åtanke för att lära känna materialet. Texten kan i det här skedet 
beskrivas som att den läses utifrån och in (Säfström 1999:242). Inläsningen 
resulterade i den här studien i att fyra teman identifierades i materialet; elev-
gruppernas problemformulerande förhållningssätt, relationer mellan miljö och 
människa, relationer mellan mänskliga aktörer och elevgruppernas presentat-
ioner av perspektiv och samband.              
 Därefter används den andra läsmetoden som Säfström (1999) kallar utläs-
ning. Här läses texten utifrån det tema där den placerats och sätts i relation till 
perspektiv och teori inom respektive tema (ibid.). Texten kan här beskrivas 
som att den läses inifrån och ut. I och med att studien innefattar fyra olika 
teman har fyra utläsningar gjorts, var och en utifrån en anpassad analysapparat 



 52 

som utarbetats utifrån teori inom respektive fält. Varje tema är i sin tur klassi-
ficerat i underteman, se Figur 7.  
 

 

Figur 7: Det empiriska materialets fyra huvudteman, underteman och analysapparater. 
Det empiriska materialet är indelat in i fyra huvudteman som analyseras utifrån från 
tidigare teori och empiri inom respektive fält i varsin analysapparat. Varje huvudtema 
är klassificerat i underteman. Källa: Egen bearbetning. 

Studiens abduktiva karaktär aktualiseras i och med valet av textanalysmetod 
där en växelverkan mellan empiri och teori blir tydlig (Dubois & Gadde 
2002:555). Resultatet av den första analysen av empirin (inläsningen) utgörs 
av studiens fyra huvudteman. Därefter fokuserades arbetet på teoriläsning för 
att hitta verktyg för en djupare empirisk analys. Den andra empiriska analysen 
(utläsningen) gjordes med hjälp av dessa teoretiska analysverktyg, så kallade 
analysapparater, och mynnade ut i detaljerade empiriska underteman som 
förklarats och tolkats med hjälp av ytterligare teori. Tillvägagångssättet moti-
verar på vilket sätt urvalet av teman har skett, liksom dess innehåll och tar 
studiens resultat, både bildligt och bokstavligt, från en global till en lokal 
skala.                        
 Databearbetningen kan benämnas som en tematisk analys med syfte att 
kartlägga hur elevgrupper skapar mening mellan tidigare erfarenheter och 
workshopens uppgift och hur en större kontext kan läsas ut ur deras menings-
skapande. Den tematiska analysen är i den här studien ett sätt att spegla ”verk-
ligheten” i det empiriska materialet, liksom att upptäcka och reda ut vilka re-
lationer som bärs fram i denna verklighet sett utifrån en samhällskontext. Så-
ledes hamnar studien inom ramarna för en kontextualiserad tematisk analys 
som befinner sig mellan den essentialistiska, återskapande analysen och den 
konstruktivistiska, samhällsbeskrivande analysen (Braun & Clarke 2006:9). 
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 Det empiriska materialet presenteras på två sätt i studien. När analysen 
inkluderar samtliga elevgrupper oavsett programtillhörighet kallas resultaten 
för programgemensamma resultat. En analys utifrån elevgruppernas specifika 
programtillhörighet benämns i uppsatsen som programspecifika resultat. Varje 
analysdel följs av en diskussion utifrån tidigare forskning. I dessa har även 
läroplan eller examensmål för Gy 2011 och material från UNESCO inklude-
rats som centrala delar.                  
 De empiriska resultaten redovisas ibland i kvantitativa termer för att under-
lätta jämförelser mellan olika grupper.  I dessa fall är mängdskalan uttryckt i 
andelar av det totala antalet grupper som till exempel presenterar ett visst 
tema. I sammanställningen av materialet har gruppernas presentationer katego-
riserats utifrån de underteman som ingått i den kvalitativa analysen. Antalet 
grupper inom varje kategori har räknats samman och jämförts antingen med 
studiens totala antal grupper eller antal grupper inom de olika programmen. På 
så sätt har en jämförelse mellan olika grupper kunnat genomföras. Uträkning-
en har initialt gjorts i procent som sedan omvandlats till andelar. Med tanke på 
att det är en kvalitativ tolkning som ligger bakom hur många grupper som 
hamnar i respektive kategori, och att andelar är ett mindre exakt mått än pro-
cent, speglas det empiriska resultatet på ett bättre sätt på det viset, särskilt där 
det har förekommit oklarheter i tolkningen. 

Analys av det empiriska materialet 
Det empiriska materialet har tolkats kvalitativt utifrån innehållet i elevgrup-
pernas presentationer. Det är inte alltid helt tydligt om eleverna säger en sak, 
men menar en annan. Analysen utgår endast ifrån data som elever bokstavlig-
en har yttrat eller skrivit ned. Ett exempel kan vara i de fall en elevgrupp pra-
tar om grundvatten. Exempelvis kan de berätta att grundvattennivån sjunker. 
Det finns en möjlighet att de menar att det betyder att människor får en sämre 
vattentillgång, men eftersom det inte uttrycks, ses resonemanget som att det 
stannar i hydrosfären hos grundvattnet. Ett liknande exempel är när en elev-
grupp berättar att vattnet blir förorenat. Inte heller där uttrycks något samband 
till en annan aktör som kan påverkas av det smutsiga vattnet. Resonemanget 
stannar i hydrosfären. De bristande syftningar som nämns här, kunde ha på-
verkat resultatet i motsvarande storlek av en tiondel eller något större. De stora 
dragen i det empiriska resultatet skulle vara desamma, oavsett om människan 
hade tolkats in i ovanstående resonemang.           
 Studien är utförd med ansatsen att spegla elevgruppernas presentationer och 
uttryck och gör inte anspråk på att förklara vad de kan, ser, tycker, känner eller 
värderar. Den valda metodens styrkor och begränsningar har diskuterats utför-
ligt i det här kapitlet. I de resultatkapitel som följer analyseras och diskuteras 
resultaten som om föreliggande diskussion redan är avhandlad. En vidare dis-
kussion om dessa återupptas i uppsatsens slutsats. 
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Forskningsetik 
Anonymitet och konfidentialitet  
När det gäller den etiska aspekten har relevanta riktlinjer som formulerats av 
Vetenskapsrådet för det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet använts 
(Vetenskapsrådet 2002). Både anonymitet och uppfyllelse av konfidentiali-
tetskrav (Berg 2004:65) eftersträvas i studien. I samband med workshopens 
start informerades eleverna muntligt om hur deras medverkan skulle omskri-
vas i uppsatsen. De fick också veta att det var frivilligt att uttala sig under 
inspelningen av redovisningarna så att deras röst kom med i det empiriska 
materialet. I samtliga fall menade läraren att det var obligatoriskt för eleverna 
att vara med på lektionen, de kunde således inte avböja att vara närvarande i 
klassrummet, däremot var deltagandet i workshopen frivilligt och möjligt att 
avbryta.                        
 För att säkra skolornas, klassernas och elevernas anonymitet, har varje fär-
digställd modell kodats med skolans ort, programtillhörighet och ett grupp-
nummer. Ingenstans har eleverna uppgett namn eller programtillhörighetens 
inriktning. Skolornas orter avslöjas inte i uppsatsen och citat som nämns i 
resultatkapitlet speglar endast elevgruppers och inte individers uttalande. Det 
är således omöjligt att avkoda identiteter hos individerna i elevgrupperna. Det 
enda identifierande drag som skrivs ut i uppsatsen är vilken programtillhörig-
het de olika elevgrupperna har.  

Normativitet inom ESD-forskning 
Breiting (2009) identifierar i sin artikel, Issues for Environmental Education 
and ESD Research Development: Looking Ahead from WEEC 2007 in Dur-
ban, tänkbara svårigheter inom ESD som forskningsfält. Enligt Breiting kan 
dessa delas in i tre grundproblem. Det första är att forskningen kan misslyckas 
om den inte är noggrant förberedd specifikt inom fältet för ESD. Det andra är 
att forskningen i allmänhet kan göra ett mindre bidrag till pedagogisk utveckl-
ing om den endast genomförs av forskare med miljövetarbakgrund. Det tredje 
är att forskning vars mål är att föreskriva en undervisningsmetod, kan anses 
som normativ och begränsar bredden av möjliga undervisningspraktiker och 
reflektioner om vad och hur något ska läras ut inom ESD (Breiting 2009:200). 
Breiting fördjupar sitt resonemang med att även diskutera forskning som 
breddar möjligheter med ESD. En sådan kan kännetecknas av fokus på hur 
lärare kan engagera sina elever i kritiskt tänkande, deltagande, samarbete, 
beslutsfattande och kompetens (ibid.: 203).            
 I relation till Breitings artikel kan det poängteras att workshopen i den här 
studien enbart används som datainsamlingsmetod och inte som en föreskriven 
undervisningsmetod för ESD. Inte heller bedöms elevgruppernas presentation-
er som mer rätt eller fel utifrån hur många perspektiv eller vilken typ av sam-
band grupperna uppvisar. Däremot kan innehållet i elevernas presentationer i 
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jämförelse med teori och styrdokument för Gy 2011 stämma bättre eller sämre 
överens med dessa. 
 Workshopens breda inramning innebär att elevgrupperna har fått fritt spel-
rum att hitta diskussionsämnen och visualisera sina tankegångar genom det 
deltagande modellbygget. I Kapitel 5-8 redovisas studiens resultat utifrån stu-
diens fyra huvudteman om elevgruppernas problemformulerande förhållnings-
sätt, relationer mellan miljö och människa, relationer mellan mänskliga aktö-
rer och elevgruppernas presentationer av perspektiv och samband.     
 

 

 

 
 



 56 

Resultat  

 
Studiens resultat återges i fyra kapitel som samtliga presenterar, analyserar 
och diskuterar det empiriska materialet. Kapitel 5. Elevgruppernas problema-
tiserande förhållningssätt innehåller en översiktlig redogörelse över hur elev-
grupperna problematiserar om konsumtion utifrån Wals och Van der Leij:s 
(1997) dimensioner inom ESD.  I Kapitel 6. Miljö och människa: Ekocentrism 
och antropocentrism används ett miljöetiskt perspektiv (Van Kortenkamp & 
Moore 2001) för att belysa elevgruppernas miljösyn. Resultatet redovisas både 
programgemensamt och programspecifikt. Kapitel 7. Mänskliga aktörer: Glo-
balisering utgår från Mc Grew:s (2000) globaliseringsteori för att presentera 
elevgruppernas världsbild. Även här redovisas både programgemensamma och 
programspecifika resultat. I Kapitel 8. Perspektiv och samband sammanfattas 
essensen i det empiriska materialet genom en analys av hur väl det korrelerar 
med systemisk ekoliteracitet (Puk & Stibbard 2011). Kapitlet fokuserar på 
innehåll och sambandstyper i elevgruppernas presentationer och redovisar 
resultatet programgemensamt och programspecifikt.  
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5. Elevgruppernas problematiserande 
förhållningssätt 

I det här kapitlet åskådliggörs och diskuteras elevgruppernas presentationer i 
stora drag utifrån deras problemformulerande förhållningssätt, liksom vilka 
problem de presenterar. En jämförelse mellan olika gymnasieprogram är inte 
relevant i detta avsnitt, eftersom inga skillnader mellan de olika programmen 
kunde iakttas i den här delen av analysen.  
 
 
Analysapparat för elevgruppernas problemformulerande 
Ett tydligt mönster som uppstår när presentationerna av workshopen analyse-
ras, är att samtliga grupper upptäcker problem med konsumtion av ett par 
jeans. I uppsatsens teorikapitel presenteras att ESD kan innehålla fyra dimens-
ioner som möjliggör för deltagarna att konstruera, kritisera, emancipera och 
transformera sin verklighet (Wals & Van der Leij 1997:24). Utbildningen 
innehåller i enlighet med denna teori dimensioner som eleverna kan uppnå i 
form av förmågor. Genom att behärska dessa förmågor öppnas möjligheter för 
att bidra till att skapa ett samhälle som drivs av hållbar utveckling. Analysap-
paraten i det här kapitlet grundar sig på att elevgrupperna i huvudsak proble-
matiserar om workshopens uppgift. Genom att omvandla Wals och Van der 
Leij:s (1997) fyra dimensioner till sätt att formulera problem framträder tre 
möjliga tillvägagångssätt: 
 

Elever problematiserar utifrån tidigare kunskap (konstruerande) 
Elever problematiserar utifrån ett större perspektiv om hur vi har 
hamnat i ett läge där konsumtion är en alldaglig företeelse utifrån 
bland annat normer och maktrelationer (kritiserande, emanciperande) 
Elever problematiserar utifrån hur ovanstående problembilder kan lö-
sas i smått och stort (transformerande) 
 

Uppgiften i workshopen är formulerad så att eleverna ska beskriva vilka kopp-
lingar de kan hitta mellan jordens stora system och konsumtion av ett par 
jeans. Analysen visar att elevgruppernas sätt att beskriva innehållet i dessa 
kopplingar utkristalliserar sig i tre tydliga teman. Nedan stipuleras de sam-
mantagna problembilderna som växer fram i materialet: 
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Vi ser att människan förstör miljön och det är ett problem 
Vi ser att människor utnyttjar andra människor och det är ett problem 
Vi ser att ekonomin ibland stärks av konsumtion och det är både ett 
problem och en tillgång. 

 
Dessa stipuleringar kan användas för att läsa ut innebörden i de olika problem-
formuleringarna. Resultatet blir följande: 
 

Genom att ge exempel på hur människan förstör miljön med olika ut-
släpp och kemikalier visar elevgrupper att de har kunskap om den  
miljöproblematik som materiell konsumtion kan leda till.  
Genom att ge exempel på de ekonomiska och sociala klyftor som 
finns i världen, visar elevgrupper att de har kunskap om den globala 
resursfördelningen och vilka problem den kan leda till.  
Genom att vikta ekonomins olika roller, visar elevgrupper att de har 
insikt i att ekonomisk konsumtion kan vara både positiv och negativ 
för miljön och människan.  
 

Elevgruppernas problematiseringar hamnar inom ramen för den konstruerande 
problemformuleringen. Normkritiska frågor som Måste det konsumeras över 
huvud taget? eller Hur kan roten till problem som uppstår i samband med 
konsumtionen lösas? uteblir.                 
 Ett kritiskt förhållningssätt till att konsumtion av ett par jeans påverkar 
jordens stora system är en tydlig trend i elevgruppernas presentationer. Med 
kritiskt förhållningssätt menas i det här sammanhanget, att grupperna hittar 
många problem med företeelsen. I styrdokumenten till Gy 2011 är förmågan 
att tänka kritiskt ett genomgående tema (Skolverket 2011a). Elevgrupperna i 
studien visar att de tänker kritiskt gentemot vanligt förekommande relationer 
mellan miljö och människa och mellan olika mänskliga aktörer. Den typen av 
kritiskt tänkande är inte vad som åsyftas i Wals och Van der Leijs dimension-
er, där innebörden är att problematisera i ett större perspektiv obundet av do-
minerande uppfattningar, något som kan benämnas normkritiskt tänkande7 
(Wals & Van der Leij 1997:24). 
  

                                                
7 Wals och van Der Leij (1997) använder verbet kritisera (critique) med betydelsen att under-
söka vilka underliggande värden, antaganden, världssyn och moral som ingår i sfären runt en 
individ och således blir en del av individen själv. Normkritisk betyder i det här sammanhanget 
inte i första hand att hitta så många problem som möjligt med en företeelse, utan en djupare 
reflektion om roten och strukturer hos samhälleliga problem och hos det egna jaget som orsakar 
ohållbar utveckling. Elevgrupperna använder ett kritiskt tänkande för att hitta fel med konsumt-
ion av jeans, vilket inte är detsamma som att inta ett normkritiskt förhållningssätt utifrån bety-
delsen beskriven ovan. 
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Programgemensamma resultat  
Elevgruppernas problematiserande fokuserar på hur jordens stora system på-
verkas negativt, vilket gör att presentationerna till övervägande del håller sig 
inom ramen för ämnet miljöproblem. Vanliga konsekvenser som nämns är 
effekter som kan kopplas till den globala uppvärmningen och klimatföränd-
ringarna. Nedan exemplifieras innehållet i elevernas presentationer med citat 
från det empiriska materialet.                
 Koldioxiden är central; Problemet är koldioxiden, miljöboven. Även pro-
blem som gäller vattenåtgång och försämring av vattenkvaliteten lyfts fram; 
Inte bra att ta sötvatten i Indien. Kemikalieanvändning och andra utsläpp har 
också en central roll; Man släpper ut en massa farliga ämnen när man tillver-
kar jeans.                      
 Många elevgrupper uppger att djurarter kan dö ut. Främst nämns fiskarna 
och andra havslevande djur, i och med att elevgrupperna uppmärksammar att 
mycket av transporterna av jeans sker via båt; Förflyttningen till affären ger 
också det mer utsläpp och om man åker via havet så kan man döda massa 
havsdjur också.                     
 De problembilder som målas upp där det sociala står i centrum visar en bild 
av hur ”vi” som konsumenter utnyttjar ”dom” som producenter. Ibland är det 
individerna som är de ansvariga; Vi kan köpa ett par jeans på H&M för 99 
spänn och hur mycket av de pengarna går till landet, till Indien, liksom? 
Ibland är det företagen som äger fabrikerna där jeansen tillverkas; Stackars 
Kang Shung från ett fattigt land som tillverkar jeansen under dåliga arbets-
förhållanden och dålig lön.                
 Det positiva som nämns rörande konsumtion av ett par jeans gäller i första 
hand ekonomin och företagen som tillverkar jeansen; Företaget som köper in 
jeansen tjänar även pengar på det så det påverkar ju hela samhällets ekonomi 
med ett par simpla jeans. Även konsumenterna som får ett par jeans de kan 
använda pekas ut som vinnare. Det som uppges positivt för affärsvärlden är 
dock inte helt igenom bra, eftersom det kan få negativa konsekvenser för miljö 
och människor.                     
 Framtiden nämns inte ofta och där den gör det är det i form av hotfulla 
framtidsscenarier av vad som kan hända till följd av konsumtion av ett par 
jeans; Folk dör, allt dör.                 
 Ovanstående beskrivningar exemplifierar hur några elevgrupper uttrycker 
problem som de identifierat i sina redovisningar av uppgiften. Gemensamt är 
att bilden av vad som händer med miljö och människor vid konsumtion av 
jeans är pessimistisk.  
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Diskussion om miljöfrågan som ett komplext problem 
Redclift och Sage (1998:513) menar att frågor om den globala miljöproblema-
tiken kan väcka känslor av en förestående katastrof. Problemen kan te sig oö-
verblickbara, eftersom det ofta rör sig om osynliga och oförutsägbara risker 
(ibid.:502). Detta stämmer bra överens med hur elevgrupperna målar upp mil-
jöproblematik i samband med konsumtion av ett par jeans. Deras förklaringar 
av hur de konsekvenser som de presenterar ska drabba oss, är vaga. Elevgrup-
perna uttrycker påståenden om exempelvis utsläpp och konsekvenserna av 
dessa, som osynliga och ogripbara; Enorma utsläpp från fabrikerna när jean-
sen tillverkas, påverkar hydrosfären med klimatförändringar. 

Miljöfrågan i skolans styrdokument och i det empiriska materialet 
Genomgående för all undervisning är att den, genom det så kallade miljöper-
spektivet som står inskrivet i läroplanen för Gy 2011, ska ge eleverna insikter 
så att de dels själva kan medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala mil-
jöfrågorna (Skolverket 2011a:7). Den formuleringen finns med i både Lpf 
1994 och i läroplanen för Gy 2011 (Skolverket 2011a, 2006). I miljöperspek-
tivet finns också begreppet hållbar utveckling nämnt. Där ska undervisningen 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpas-
sas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket 2011a:7).      
 Hur det personliga förhållningssättet till de övergripande och globala mil-
jöfrågorna ser ut hos eleverna undersöks inte i den här studien. Däremot ger 
det insamlade materialet förslag på hur elevgrupperna tänker sig att hindra 
skadlig miljöpåverkan, när jeansen väl är konsumerade. Samtliga av dessa 
lösningar presenteras i slutet av jeansen livscykel. Förslagen innefattar att 
lämna de använda jeansen till Myrorna eller Röda korset, att skicka dem till 
fattiga i Afrika eller att sy om dem till jeansjackor och tygkassar.    
 När det gäller att belysa hur vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa en 
hållbar utveckling, sker det motsatta. Elevgrupperna belyser istället hur vårt 
sätt att leva skapar en ohållbar utveckling när det gäller konsumtion av ett par 
jeans.                        
 Som tidigare nämnts kan miljöproblem uppfattas som stora och ogripbara. I 
läroplanen saknas en definition av hur eleverna ska hindra den skadliga miljö-
påverkan och hur samhället ska anpassas till att bli mer hållbart. Tänkbara 
lösningar på miljöproblem, liksom vilka aktörer som ska vara drivande mot 
vägen till ett hållbart samhälle, står odefinierade och outtalade.     
 Larsson Heidenblad (2013) beskriver hur orsaks- och ansvarsfördelningen 
inom klimatfrågan, som ett exempel på en miljöfråga, kan diskuteras. Studien 
bygger på hur klimatfrågan framställdes i media hösten 2006 och slår fast att 
orsak och ansvar lades både direkt på individnivå och indirekt på en strukturell 
nivå. Västvärlden och vuxna utpekas som skyldiga samtidigt som barn, fattiga 
och exotiska djur beskrivs som offer (Larsson Heidenblad 2013:56).  
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Elevgruppernas presentationer av workshopens uppgift speglar ovanstående 
studies resultat, både vad gäller synen på förövare och offer, likväl som osä-
kerheten om på vilken nivå i samhället orsak och ansvar hör hemma.     
 I och med att Sverige medverkar i DESD, influeras skolan av FN:s arbete 
och syn på ESD. UNESCO uppdaterar kontinuerligt sitt material om vad ESD 
ska innehålla. (UNESCO 2009a; 2012a). Två skillnader mellan läroplanen för 
Gy 2011 och UNESCO kan därmed identifieras. Den första är att UNESCO 
lägger ett tydligt ansvar på både individ och samhälle så att mänskligheten ges 
en möjlighet att övergå till vad som uttrycks som hållbara livsstilar (UNESCO 
2013b). Den andra är att UNESCO:s material som producerades till 2004 inför 
starten av dekaden, kontinuerligt uppdateras i och med att organisationens 
arbete fortskrider. Läroplanens formuleringar om miljöperspektivet är den-
samma sedan Lpf 1994 (Skolverket 2006) och har inte ändrats sedan dess, 
bortsett från att ett bör har bytts till ett ska i formuleringen om att undervis-
ningen bör/ska belysa hur vår livsstil skapar en hållbar utveckling.    
 
Sammanfattning 
Sättet på vilket elevgrupperna problematiserar, hamnar inom ramen för den 
konstruerande problemformuleringen och bygger på vanliga uppfattningar om 
konsumtion och ekonomiska system. Vidare visar det empiriska materialet att 
elevgruppernas presentationer är färgade av den allmänna, inte minst mediala, 
osäkerhet som råder inför dagens utmaningar att anpassa samhället till en 
hållbar utveckling och hindra skadlig miljöpåverkan. Elevgruppernas presen-
tationer redogör för vilka problem som uppstår i relationer mellan miljö och 
människa och mellan mänskliga aktörer och ger exempel på ohållbar utveckl-
ing. Framtida generationer nämns inte uttryckligen, däremot målas vissa do-
medagsliknande framtidsscenarier upp. Det som står om hållbar utveckling i 
läroplanen för Gy 2011 (Skolverket 2011a) är till största delen är identiskt 
med Lpf 1994 (Skolverket 2006). UNESCO:s material om DESD från 2005 
har uppdaterats 2009 och 2012 (UNESCO 2005; 2009a; 2012a). Det skiljer 
således 15-20 år mellan tiden för formuleringarna om hållbar utveckling för 
Gy 2011 och UNESCO:s dekad för ESD.            
 I det här första resultatkapitlet behandlas elevernas presentationer i stora 
drag. I de två kommande kapitlen följer en mer detaljerad redovisning av re-
sultaten där maktförhållanden som skapas i relationer mellan miljö och männi-
ska och mellan mänskliga aktörer ligger i fokus. I det fjärde och sista analys-
kapitlet sammanfattas vilka olika perspektiv som framkommer i det empiriska 
materialet och elevernas sätt att konstruera samband skärskådas. 
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6. Miljö och människa: Ekocentrism och 
antropocentrism  

I det här resultatkapitlet presenteras resultat, analys och diskussion om relat-
ioner mellan miljö och människa utifrån en miljöetisk analys som bygger på 
en studie av Van Kortenkamp och Moore (2001). Den kvalitativa analysen 
presenteras programgemensamt och programspecifikt, eftersom elevgrupper-
nas presentationer skiljer sig åt mellan de undersökta programmen. Innehållet 
i elevgruppernas presentationer jämförs med läroplan och examensmål för SH, 
NV och EK, liksom med teori från forskningsfälten miljöetik, ESD och psyko-
logi.    
 
 
Maktförhållande mellan miljö och människa 
När elevgrupperna får i uppgift att presentera samband mellan jordens stora 
system och den mänskliga handlingen att konsumera ett par jeans, är ett över-
gripande resultat att de problematiserar situationen, något som beskrivs i före-
gående kapitel. Innehållsmässigt kretsar problematiseringarna runt två teman; 
relationer mellan miljö och människa som analyseras och diskuteras i det här 
kapitlet och relationer mellan mänskliga aktörer som redovisas i kommande 
resultatkapitel.                      
 För att analysera hur elevgrupperna formulerar de kopplingar och samband 
som de uttrycker i sina presentationer, har begreppen ekocentrism och an-
tropocentrism - vilka är hämtade från miljöetiken - använts.  

 
 
Analysapparat för ekocentrism och antropocentrism 
Inom miljöetiken används begreppen ekocentrism och antropocentrism för att 
avgöra hur miljön (eller naturen) värderas. Ekocentrismen tillskriver miljön ett 
egenvärde. Antropocentrismen tillskriver miljön ett instrumentellt värde, på 
grund av att den tillfredsställer till exempel mänskliga behov (Kronlid 
2005:192). Ett exempel på ett ekocentriskt synsätt kan vara att det är fel att 
hugga ned regnskog eftersom det skulle utrota många växt- och djurarter, för 
djurens och växternas egen skull (Van Kortenkamp & Moore 2001:264). I 
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antropocentrismen har miljön ett värde på grund av att den tillfredsställer 
mänskliga preferenser. Ett exempel på ett antropocentriskt synsätt kan vara att 
det är fel att hugga ned regnskog därför att den kan innehålla arter som kan 
bidra till värdefulla botemedel till mänskliga sjukdomar (ibid.).     
 För att avgöra om en elevpresentation uttrycker ett ekocentriskt eller ett 
antropocentriskt synsätt, har det empiriska materialet klassificerats utifrån 
elevgruppernas beskrivningar av vad eller vem som drabbas av miljöproble-
men. Ingen grupp har fört ett resonemang som helt saknat miljöaspekter. Ana-
lysapparaten har hämtats från den mall Van Kortenkamp och Moore (2001) 
använt för att klassificera sitt empiriska material. En redogörelse för hur mal-
len ser ut följer nedan: 
 

Ett ekocentriskt exempel: Växter och djur som bor där skulle behöva 
hitta nya habitat. (Van Kortenkamp & Moore 2001:264, samma ex-
empel finns i studiens empiriska material). Växterna och djuren som 
bor i området måste flytta. Situationen kan ses som bekymmersam ef-
tersom arterna skulle behöva hitta nya platser som kan fungera som 
deras habitat. 
 
Ett antropocentriskt exempel: Klimatkonsekvenserna som kommer 
från den globala uppvärmningen är bland annat stigande hav till följd 
av smältande glaciärer. Stigande hav gör så att många av de sam-
hällen som ligger nära havet måste flytta, så kallade klimatflyktingar. 
(Eget exempel efter Van Kortenkamp & Moore:s mall, 2001:264). 
Mänskliga samhällen måste flytta på grund av miljöförstöringen. Situ-
ationen ses som bekymmersam eftersom de stigande haven hindrar 
människor att få sina behov uppfyllda från just den platsen. 

Övergripande tematik i elevgruppernas presentationer 
Genom att klassificera de relationer elevgrupperna uppvisar som ekocentriska 
eller antropocentriska framkommer likheter och skillnader mellan de under-
sökta gymnasieprogrammen. De miljöproblem elevgrupperna tar upp som 
exempel på miljöpåverkan i jeanskonsumtionens spår, kan delas upp i fyra 
teman. Dessa är:  
• vatten (miljöproblem som rör vatten) 
• global uppvärmning (miljöproblem som kan förknippas med den globala 

uppvärmningen, till exempel klimatförändringar) 
• kemikalier och kemiska reaktioner (miljöproblem med kemikalier eller 

reaktioner mellan ämnen)  
• markanvändning (miljöproblem med markanvändning)   
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Programgemensamma resultat 
Oavsett vilket program elevgrupperna tillhör, ger samtliga grupper exempel på 
hur mänskliga handlingar kan skada miljön. Ett ekocentriskt synsätt finns hos 
alla grupper. Exemplen följer ovan beskrivna tematik och programtillhörighet 
anges i parentes: 
 

För att rena bomull krävs vatten som förstör hydrosfären. (NV) 
Utsläppen förstör inlandsisen som bildar mer sötvatten. (SH) 
Tvättningen av jeans släpper ut kemikalier i vattnet och det förstör miljön. 
(NV) 
Människorna tar bomull från växter och det förstör naturen. (EK) 

 
Gemensamt för samtliga citat är att de åskådliggör hur elevgrupperna uttryck-
er att människan är en agent som genom sina handlingar gör något som förstör 
objekt som kan härledas till miljön. I det empiriska materialet finns en mängd 
ekocentriskt formulerade beskrivningar av skadlig miljöpåverkan jeanskon-
sumtion kan leda till, något som i den här studien kallas ekocentrisk insikt.  
 Exempel på det antropocentriska synsättet återfanns hos närmare hälften av 
grupperna: 
 

Kemikalier som ska göra jeansen snygga och mer slitna är dåliga för hälsan för 
de som jobbar i området och sen så kan de komma ut, till exempel i haven och 
döda fiskar som sen påverkar människor som bor i området så att de inte kan 
fiska (SH). 

 
Ju mer bomull vi vill ha, för att vi ska få så mycket bomull så manipulerar vi 
näringsvävarna så vi får större utbud och då blir det att vi får övergödning som 
påverkar hela ekosystemet och det kommer att förstöra för oss i slutändan 
(NV). 

 
I ovanstående fall påverkar det som har hänt miljön i sin tur människan. Ge-
mensamt för samtliga citat är återigen att de åskådliggör hur elevgrupperna 
uttrycker att människan är en agent, som genom en handling gör något som 
förstör ett objekt vilka kan härledas till miljön. Sambandet mellan miljö och 
människa kan beskrivas som en loop. Att koppla samman ekocentrisk insikt 
med ett antropocentriskt perspektiv benämnas här som en antropocentrisk 
loop. Samtliga grupper som uttryckte sig antropocentriskt uppvisade också en 
ekocentrisk insikt. Den antropocentriska loopen kan därför ses som ett tillägg i 
form av ett utökat perspektiv till den allmänt rådande ekocentriska insikten.  
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Tolkning av ekocentrism och antropocentrism 
Utifrån de samband elevgrupperna presenterar kan två olika typer av relationer 
mellan miljö och människa identifieras. Den första typen anger att en mänsk-
lig handling skadar miljön. Människan ses som en ”förövare”. Den typen av 
relation antar ett ekocentriskt perspektiv i och med att miljön ses som ”offer”. 
Denna typ av ekocentrisk insikt presenteras av samtliga grupper. Den andra 
typen av relation innebär att en mänsklig handling skadar miljön, något som i 
sin tur påverkar människan negativt. Den typen av relation antar ett antropo-
centriskt perspektiv. Människan ses som ”förövare”, men ”offret” är inte bara 
miljön, utan också människor som använder den för att tillfredsställa sina be-
hov.                         
 I analysen har perspektiven från miljöetiken endast använts när miljö eller 
människa intar en ”offerposition”. Att det är människan som ses som grundor-
saken till miljöproblemen benämns inte som antropocentrism, utan är- utifrån 
det empiriska materialet- en grundläggande premiss i den här analysen.   
     

     
Programspecifika resultat 
När det gäller förekomsten av redovisade relationer mellan miljö och männi-
ska, av typen som i uppsatsen benämns som ekocentrisk insikt och antropo-
centrisk loop, finns olikheter mellan de undersökta gymnasieprogrammen. 
Beroende på om elevgrupperna fokuserar på ett ekocentriskt eller ett antropo-
centriskt perspektiv inriktar sig presentationerna på olika typer av innehåll. 
Vilket innehåll och vilka perspektiv som hänger samman varierar mellan pro-
grammen.                      
 Klasser på SH har flest andel grupper som sluter den antropocentriska loo-
pen. Lite drygt två tredjedelar av grupperna nämner denna koppling. Motsva-
rande andel på NV är knappt hälften och på EK en tredjedel.      
 På en och samma skola där både SH-elever och NV-elever deltog med en 
femtedel av grupperna i den totala undersökningen, presenterade en övervä-
gande majoritet av de undersökta grupperna en antropocentrisk loop. Det på-
verkar inte utfallet av den övergripande studien nämnvärt, men på program-
nivå förändras resultatet. Om dessa grupper räknas bort, sjunker andelen som 
sluter den antropocentriska loopen från knappt hälften, till en tredjedel på NV. 
På SH resulterar det i en minskning från två tredjedelar till hälften av grupper-
na. Anledningen till att just den skolan särskilde sig från mängden kan bero på 
organisatoriska (arbetslag, ämneslag, schema) eller individuella (lärare, elever, 
skolledning) faktorer, däribland att elevgruppernas kunskapsnivå generellt 
skulle ligga på en hög nivå på just den skolan (se Programspecifika resul-
tat:perspektiv s. 100).                  
 Nedan redovisas vad som kännetecknar grupper på de olika programmen 
genom ett resonemang om vilket synsätt (ekocentriskt eller antropocentriskt) 
de ger uttryck för och vilken tematik som är i fokus i deras presentationer om 
miljöproblematiken. På vilket sätt grupperna presenterar relationer mellan 
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miljö och människa diskuteras, liksom hur resultatet av undersökningen relate-
rar till examensmålen för respektive program. Resultatet redovisas översiktligt 
i Tabell 4, sid. 77. 

SH: Antropocentriska loopen i fokus 
SH har flest antal grupper (två tredjedelar) som sluter den antropocentriska 
loopen. När det gäller innehållet hos dessa grupper, ligger fokus på vattenfrå-
gor och frågor relaterade till den globala uppvärmningen. Grupper som endast 
uttrycker en ekocentrisk insikt har kemikaliefrågan i fokus, se Tabell 4.  
 På tre, av varandra oberoende skolor var vattenfrågan, representerad av 
fiskar och fisket, det centrala i elevgruppernas presentationer. Även i andra 
SH-grupper förekom resonemang om fisket, men inte i samma utsträckning 
som i dessa tre klasser. En bidragande orsak kan vara att elever under andra 
året på gymnasiet kan läsa om EU, där fiskefrågan kan uppfattas vara en mer 
central fråga än i svensk eller internationell politik. Media kan också ha upp-
märksammat fiskefrågan kontinuerligt under undersökningsperioden, varvid 
lärarna kan ha hämtat material därifrån. En annan orsak kan vara att många 
elevgrupper kommer på att jeans fraktas med båt och därmed ligger en negativ 
påverkan på vatten och fisken nära till hands.            
 Ett annat fokus i SH-grupperna var den globala uppvärmningen, som be-
handlades mer eller mindre explicit i workshopen båda exempel (se Exemp-
lens betydelse s. 55). Elevgrupper på SH-programmet som sluter den antropo-
centriska loopen, fokuserar på konsekvenser kopplade till den globala upp-
värmningen. På både NV och EK nämns global uppvärmning främst av grup-
per med ekocentrisk insikt i fokus. Miljöproblem som rör kemikalier och 
markanvändning presenteras inte i större utsträckning på SH.     
 I examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet står det att utbildning-
en bland annat (tillsammans med demokrati, kommunikation, genus och etik) 
ska behandla miljöfrågan. Vidare ska utbildningen ge eleverna förståelse av 
hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. 
(Skolverket 2011a:49) Elevgruppernas presentationer innehåller en bredd av 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter när de tar ställning till hur 
konsumtion av ett par jeans påverkar jordens stora system. Examensmålen 
uttrycker vidare att eleverna, under sin utbildning ska ges möjlighet att disku-
tera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera ställningsta-
ganden med väl grundade argument. (ibid.) Formuleringen indikerar att dis-
kussioner, som är det centrala verktyget i workshopen, är något eleverna är 
vana vid att arbeta med. Enligt examensmålen, bör de också vara vana vid att 
vrida och vända på problem för att hitta argument, vilket kan förklara varför 
just SH hade högst andel grupper som slöt den antropocentriska loopen. Inne-
hållet i examenmålen kan utläsas i presentationerna hos merparten av grup-
perna på SH.                       
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 Grupperna uppvisar ett självständigt sätt att använda begreppsapparaten 
från workshopens miniföreläsning och gör exempelvis om begrepp som hyd-
rosfär till vatten eller hav. 

NV: Ekocentrisk insikt i fokus  
Grupperna på NV har ett starkare ekocentriskt fokus än grupper på SH och 
färre än hälften av grupperna sluter den antropocentriska loopen. På en skola 
presenterar elevgrupper på NV det antropocentriska perspektivet i lika stor 
utsträckning som elevgrupper på SH. Den skolan utgör ett undantag i under-
sökningen (se Programspecifika resultat s. 73).          
 Hos grupper som presenterar den antropocentriska loopen ligger presentat-
ionernas fokus på kemikaliefrågan. De grupper som endast uttrycker en eko-
centrisk insikt sätter kemikaliefrågan tillsammans med vattenfrågan och frågor 
relaterade till global uppvärmning i centrum, se Tabell 4.      
 Tematiken i elevgruppernas presentationer består framför allt av frågan om 
kemikalieanvändning som kan leda till övergödning. Många grupper tar dessu-
tom upp frågan om surt regn, som en effekt av en kemisk reaktion i luften. 
Presentationer gällande kemikaliefrågan och kemiska reaktioner har en lika 
stark antropocentrisk som ekocentrisk inriktning. Elevgrupperna uttrycker 
således uppfattningen att kemikalier och kemiska reaktioner är skadliga för 
såväl miljö som människa. Vattenfrågor och konsekvenser av den globala 
uppvärmningen presenteras frekvent, främst ur ett ekocentriskt perspektiv. 
Markanvändning tas upp i större utsträckning än hos SH-grupperna och repre-
senteras av slutsatser om kemikalier i jorden.          
 Det ekocentriska fokus som återfinns i elevgruppernas presentationer, kan 
förklaras av examensmålen som lyder: Utbildningen ska särskilt belysa natur-
vetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. (Skolverket 2011a:47) I 
elevgruppernas presentationer finns ingående förklaringar om näringsvävar, 
övergödning, NOX-gaser, surt regn och habitatförstörelse. Samtliga är exem-
pel på hur naturvetenskapliga fenomen kan påverka hållbar utveckling. Vissa 
elevgrupper gör kopplingar inom miljön: Farliga ämnen som finns i färg-
ningsämnena till exempel kommer till sist ned i grundvattnet och kan skada 
växter och djur på det sättet och sedan så kan det fräta på berggrunden och 
släppas ut i luften. Det kan jämföras med att det i examensmålen står att ut-
bildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen. 
(ibid.:47) Istället för att tydliggöra relationer mellan miljö och människa ligger 
fokus hos majoriteten av grupperna på att uttrycka miljömässiga relationer. 
Innehållet i examenmålen syns hos merparten av grupperna.     
 Precis som på SH uppvisar grupperna ett självständigt sätt att använda be-
greppsapparaten från workshopen.  
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EK: Ekocentrisk insikt i fokus 
Grupperna på EK skiljer sig på flera sätt från SH och NV. I elevgruppernas 
presentationer identifieras ett starkt ekocentriskt perspektiv. Det kan ställas 
mot att det på EK finns lägst antal grupper (en tredjedel) som sluter den an-
tropocentriska loopen. När det gäller det antropocentriska synsättet, finns 
inget specifikt fokus i elevgruppernas presentationer. Med den ekocentriska 
insikten hamnar frågor rörande global uppvärmning i centrum, se Tabell 4. I 
programmets examensmål för Gy 2011 kan man bland annat läsa att utbild-
ningen ska ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljö-
synpunkt som ekonomiskt och socialt. (Skolverket 2011a:41) I elevgruppernas 
presentationer ligger övervägande fokus på den miljömässiga dimensionen.
 Tematiken i elevgruppernas presentationer visar att den globala uppvärm-
ningen är central och att den främst drabbar miljön. En konsekvens som åter-
finns hos flera av grupperna är att den höjda havsnivån får till följd att berg 
försvinner. Den grupp som går vidare och återkopplar detta till antroposfären 
pekar på att det försvinner resurser för människan: Mindre plats och resurser 
med ett stigande hav som beror på giftiga gaser i atmosfären.      
 I examensmålen för programmet uttrycks att utbildningen ska leda till kun-
skaper i samhällsekonomi vilket handlar om hur samhällets resurser används 
på bästa sätt för att tillgodose människors behov. (Skolverket 2011a:41) Re-
sultatet visar att elevgruppernas presentationer av workshopen har en stark 
koppling till miljön och en svag koppling till den mänskliga sfären som utgör 
samhället.                       
 Frågor om vatten nämns av ett fåtal grupper och då övervägande ur ett eko-
centriskt perspektiv. Problem med kemikalier och markfrågor representerar 
uteslutande ett ekocentriskt perspektiv i elevgruppernas presentationer. Sättet 
grupperna använder för att uttrycka sina resonemang, bygger på de begrepp 
som miniföreläsningen till workshopen anger. De konsekvenser av konsumt-
ion av ett par jeans som grupperna presenterar, ligger mycket nära de exempel 
som förklarar workshopens uppgift. Grupperna på EK uppvisar inte samma 
självständighet i att göra om orden till sina egna och sätta in dem i självstän-
diga sammanhang som elevgrupper på SH och NV. Grupperna håller generellt 
sett de kortaste och minst utförliga presentationerna med minst bredd av tänk-
bara kopplingar mellan jordens stora system. Två av grupperna (från en och 
samma klass) fick räknas som bortfall, eftersom uppgiften inte var löst på ett 
sådant sätt att analysbart material hade presenterats. Det finns ingen tydlig 
överensstämmelse mellan gruppernas presentationer och examensmålen för 
ekonomiprogrammet.                   
 En sammanställning av de programspecifika resultaten anges i Tabell 4. 
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Tabell 4: Programspecifika resultat gällande innehållet i elevgruppernas ekocentriska 
respektive antropocentriska resonemang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabellen visar de olika inriktningarnas fokus avseende ekocentriskt respektive an-
tropocentriskt perspektiv, likväl som innehåll i presentationerna. Benämningen ”fo-
kus” betyder att perspektivet/innehållet förekommer frekvent hos en majoritet av 
grupperna. Benämningen ”förekommer” betyder att det finns representerat, men inte 
av majoriteten av grupperna. Benämningen ”förekommer sparsamt” betyder att en-
staka eller ett par grupper nämner perspektivet/innehållet. Resonemang ur ett ekocent-
riskt perspektiv uppvisar ekocentrisk insikt. Resonemang ur ett antropocentriskt per-
spektiv sluter den antropocentriska loopen. Källa: Egen bearbetning. 
 
 
Diskussion om ekocentrism och antropocentrism  
När det gäller relationer mellan miljö och människa, är samtliga grupper över-
ens om att det är människan som är den drivande kraften bakom att miljön 
förstörs. Människan ses som en försämringsagent gentemot jordens naturliga 
system och i närmare hälften av fallen, också gentemot människor som lever 
under sårbara förhållanden på avlägsna platser.          
 I läroplanen för Gy 2011 står det att var och en som jobbar i skolan ska 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemen-
samma miljö. (Skolverket 2011a:5) Citatet kan tolkas som att människan, som 
nämns först i meningen, har ett egenvärden och är mest central och drivande i 
hur miljön påverkas och att detta ska göras med respekt.        
 I läroplanen för Gy 2011 finns även miljöperspektivet som ska genomsyra 
all undervisning. Även här uttrycks människans relation till miljön. Där står 
bland annat att undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan hindra 
skadlig miljöpåverkan. (Skolverket 2011a:7) En tolkning är att läroplanen 
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förutsätter att människan orsakar skadlig miljöpåverkan och på så vis uttrycker 
samma uppfattning som elevgrupperna, nämligen att det är mänsklig aktivitet 
som försämrar miljön. För att kunna hindra detta som individ måste man 
känna till vilken miljöpåverkan som är skadlig, något som diskuteras i kom-
mande avsnitt. Texten i läroplanens miljöperspektiv uppvisar ekocentrisk in-
sikt, men sluter inte den antropocentriska loopen.         
 Läroplanen för Gy 2011 kan sägas föra fram att människan är överordnad 
miljön. Den uppfattningen delas av samtliga elevgrupper. Läroplan och elev-
gruppernas presentationer har således hög överensstämmelse.     
 I en tidigare studie där vuxna skulle ta del av ett ekologiskt dilemma (ex-
empelvis en oljekatastrof i ett havsområde) visade det sig, att när informanter-
na fick vägledning om hur oljeolyckan påverkade miljön, så antog de ett eko-
centriskt resonemang (Van Kortenkamp & Moore 2001:265)8. Analysen av det 
empiriska materialet visar att elevgrupperna snabbt ser hur konsumtionen av 
ett par jeans påverkar miljön negativt och översätter workshopens innehåll till 
att gälla miljöproblem. Miljön hamnar i fokus. Däremot är det inte säkert att 
eleverna tänker på att de gjort ett val mellan miljö och människa, eftersom 
individer i allmänhet inte kan sägas dela upp världen runt omkring sig i dessa 
två komponenter (ibid.:266).                 
 Inom miljöetiken innebär ekocentrism att miljön tillskrivs ett egenvärde. I 
mitt material framkommer att roten till de miljöproblem som nämns, existerar 
på grund av människans vilja att konsumera jeans. Därför kan det vara tvety-
digt om det värde elevgrupperna tillskriver miljön, överensstämmer med mil-
jöetikens värden i ekocentrismen. Den diskussionen ligger utanför undersök-
ningsområdet i den här studien.               
 Det går inte att dra någon slutsats om att elevgrupperna, i och med att de 
har en ekocentrisk insikt, automatiskt visar respekt för vår gemensamma miljö 
(Skolverket 2011a:5) som uppmuntras i läroplanen för Gy 2011, eller att de 
tänker sig att hindra skadlig miljöpåverkan. (Skolverket 2011a:7) Uttrycken i 
elevgruppernas presentationer överensstämmer inte nödvändigtvis med deras 
handlingskompetens (Jensen 2005).               
 I och med att färre än hälften av elevgrupperna sluter den antropocentriska 
loopen, kan det enligt Wals (2014) och AtKisson (2008) ses som att endast 
dessa grupper har förmågan att ta till sig begreppet hållbar utveckling, ef-
tersom det innehåller både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter som 
samverkar och skapar relationer sinsemellan. För att förstå hållbar utveckling, 
måste kopplingar mellan samtliga dessa dimensioner göras (Wals 2014:109; 
AtKisson 2008:8).  

                                                
8 Undersökningen som Van Kortenkamp och Moore (2001) utförde skiljer sig från den här, 
såtillvida att undersökningspersonerna också hade ett icke-ekocentriskt alternativ att förhålla sig 
till. Under datainsamlingens gång presenterades efter hand mer och mer fakta om hur miljön 
kunde påverkas av en olycka eller en konflikt. Detta ledde till att miljön kom att hamna i cent-
rum för deras resonemang, precis som i det empiriska materialet i den här undersökningen. Hos 
undersökningspersoner som börjat resonemanget i det icke-ekocentriska synsättet utgjorde 
miljöaspekten ett additivt perspektiv.  
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Miljöundervisningstraditioner och engagemang 
Om innehållet i elevgruppernas presentationer skulle klassificeras i enlighet 
med de miljöundervisningstraditioner som Östman (2003) presenterar, speglar 
elevgruppernas uttryck visst innehåll i den faktabaserade och den normativa 
traditionen (Östman 2003:99f.). I likhet med den faktabaserade miljöundervis-
ningstraditionen presenterar grupperna ett synsätt där människan är skild från 
miljön. Signifikant för grupperna på NV, sånär som på en skola, är att fakta-
kunskaper om miljöproblemen står i centrum (faktabaserad tradition). Reso-
nemangen hos elevgrupperna på SH kännetecknas av ett större ämnesövergri-
pande innehåll där natur- och samhällsvetenskap vävs ihop med lokala och 
globala aspekter (den normativa undervisningstraditionen). Grupperna på EK 
låg generellt sett närmare NV än SH, men med mindre specialiserade fakta-
kunskaper.                      
 Inom den normativa undervisningstraditionen ses det miljövänliga sam-
hället som det goda samhället. Att undervisa om miljöproblem och göra ele-
verna medvetna om dessa skulle, enligt undervisningstraditionens syfte, få 
eleverna att vilja handla miljövänligt och engagera sig (ibid. 2003:100). Det 
gäller både i bemärkelsen att faktiskt samla kraft att göra något och att denna 
handling i sig ska vara miljövänlig. Denna uppfattning kan sägas få stöd i 
läroplanen för Gy 2011 i och med att eleverna uppmanas att hindra skadlig 
miljöpåverkan. (Skolverket 2011a:7) Sättet att se på hur probleminsikt påver-
kar elevernas benägenhet till engagemang i miljöfrågor skiljer sig mellan den 
normativa undervisningstraditionen (Östman 2003) och senare psykologisk 
forskning (Ojala 2012).                  
 Ett alternativ till att vara medveten om en problematik kan vara en insikt 
om att det finns en mening i- och en tillit till att det går att förbättra en situat-
ion. Att hantera ett problem på det viset kallas enligt Ojala (2012) för me-
ningsfokuserad coping, något som kan leda till engagemang och handling 
(Ojala 2012:539). Lite mer än hälften av de undersökta grupperna placerar 
negativa konsekvenser av en miljöförstörande aktivitet i just miljön, utan att 
koppla tillbaka dessa till den mänskliga sfären. Tillvägagångssättet tangerar 
emotionell coping (ibid.) som beskrivs som ett sätt att undvika en negativ 
känsla som kan uppstå när en problematik kommer på tal, genom att till ex-
empel avfärda betydelsen av något stort och svårt som sker på en annan plats. 
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Sammanfattning 
Elevgruppernas synsätt när det gäller människans relation till miljön är mång-
facetterat. Grunden för samtliga resonemang är att människan uttrycks som en 
försämringsagent gentemot miljön. Det går att identifiera två typer av relat-
ioner mellan miljö och människa i elevgruppernas presentationer. Samtliga 
grupper uppvisar en ekocentrisk insikt, där det beskrivs hur miljön skadas av 
mänsklig aktivitet. Färre än hälften av grupperna presenterar dessutom en 
antropocentrisk loop, där det beskrivs hur mänskligheten drabbas av miljöför-
störingar. Det finns skillnader mellan de undersökta gymnasieprogrammen när 
det gäller hur de olika relationerna mellan miljö och människa ser ut. Tidigare 
forskning visar att det finns en särskiljande uppfattning mellan miljöundervis-
ningstraditioner (Östman 2003) och psykologisk forskning (Ojala 2012) om 
vad som skapar engagemang i frågor som rör relationer mellan miljö och 
människa.                       
 I följande resultatkapitel presenteras vilka teman, relationer och samband 
som uppvisas hos grupper som uppmärksammar den mänskliga sfären i sina 
presentationer. 
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7. Mänskliga aktörer: Globalisering 

I det här kapitlet presenteras hur de grupper som uppvisar kopplingar mellan 
mänskliga aktörer, beskriver ekonomiska och sociala relationer i samband 
med konsumtion. Kapitlet består av två delar som båda bygger på en analys 
utifrån Mc Grew:s (2000) globaliseringsteori. I den första redovisas de pro-
gramgemensamma resultaten utifrån tre underteman. Vid respektive tema 
uppmärksammas läroplanens formuleringar angående det aktuella innehållet 
och följs därefter av en diskussion. Det första avsnittet avslutas med en allmän 
diskussion om globaliseringsfrågans komplexitet. Även inom det här perspek-
tivet framkommer skillnader i resultaten mellan de undersökta programmen, 
således innehåller kapitlets andra del en redovisning av de programspecifika 
resultaten som återkopplas till examensmålen för SH, NV och EK. Avslut-
ningsvis görs en sammanfattning av kapitlets båda delar. 
 

 

Maktförhållande mellan mänskliga aktörer 
När elevgrupperna resonerar om vilka samband som skapas mellan jordens 
stora system och konsumtion av ett par jeans, presenterar de som tidigare 
nämnts, en rad miljöproblem. Utifrån den miljöetiska analysen uppvisar samt-
liga grupper en ekocentrisk insikt och knappt hälften av grupperna sluter den 
antropocentriska loopen och påtalar att även mänskligheten påverkas av en 
försämrad miljö.                    
 Vid konsumtionen av ett par jeans aktualiseras inte bara relationer mellan 
miljö och människa. Var, varför och under vilka villkor jeansen är tillverkade 
är faktorer som knappt hälften av elevgrupperna presenterar i sina redovis-
ningar. I det här resultatkapitlet presenteras hur dessa grupper uttrycker relat-
ioner mellan mänskliga aktörer.  
 
 
Analysapparat för elevgruppernas syn på globalisering 
Konsumtion av ett par jeans kan räknas som ett uttryck för globalisering, i och 
med att produktion och konsumtion sannolikt sker på olika platser i världen. 
Innehållet i elevgruppernas presentationer kommer därför att analyseras ur ett 
globaliseringsperspektiv där maktperspektiv mellan det lokala och globala 
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kommer att lyftas. Analysapparaten har utarbetats efter tre synsätt på globali-
sering som McGrew (2000) presenterar: 

 
Det första synsättet är det neoliberala där transnationell handel ses 
som något positivt. En god medborgare beskrivs som en person som 
framgångsrikt deltar i en liberal ekonomi (McGrew 2000:349). En 
elevpresentation som har ett neoliberalt synsätt ser fördelarna med 
konsumtion av jeans. Ett typcitat för det neoliberala synsättet kan 
vara: Ekonomin blir bättre av handeln. 
 
Det andra synsättet är det radikala, där ojämlikheter mellan fattiga och 
rika lyfts fram. En medborgare med det radikala synsättet sägs se en 
global västdominans och förstår hur det kan skapa fattigdom och klyf-
tor i världen. En medborgare med ett radikalt synsätt beskrivs som ka-
pabel att känna ett ansvar för att ifrågasätta rådande ekonomiska och 
politiska system (Schultz 2007:249; Mc Grew 2000:349). För att 
passa in elevgruppernas presentationer i detta synsätt har två katego-
rier skapats. Den första kategorin är radikal (-) där elevgrupperna 
uppvisar en medvetenhet om att det finns klyftor i världen och vad 
dessa beror på. Ett typcitat för synsättet radikal (-) kan vara: Barnar-
bete och dåliga villkor kan förekomma. Den andra kategorin är radikal 
(+) där elevgrupperna inte bara ger uttryck för ansvaret att ifrågasätta 
utan också för att agera. I materialet finns inget exempel på hur elev-
grupperna uttrycker att de själva kan förändra något, ansvaret läggs på 
andra aktörer. Ett typcitat som ligger så nära synsättet radikal (+) som 
möjligt kan vara: Regeringen har i sina händer att göra arbetssituat-
ionen bättre. 
 
Det tredje synsättet är det transformativa9 där en alltmer globaliserad 
värld ses medföra att den traditionella uppdelningen med fattiga och 
rika inte längre speglar verkligheten. Istället påstås andra mönster, 
som ökade ekonomiska klyftor inom ett land, vara ett kännetecknande 
samtidsdrag (Mc Grew 2000:349). Endast en grupp nämner med en 
mening något som kan liknas vid det transformativa synsättet. Ett 
typcitat som ligger så nära det transformativa synsättet som möjligt 
kan vara: Avlagda jeans kan ges till utsatta i vårt samhälle. 

  

                                                
9 Transformativ betyder i det här fallet att världens resursfördelning förändras och att känne-
tecken som rikedom och fattigdom därmed inte är bundet till det geografiska rummet. Den här 
typen av transformativitet skiljer sig från den som Wals och Van Der Leij (1997) åsyftar. Deras 
typ av transformativt tänkande syftar till att förändra tankesätt. 
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Övergripande tematik i elevgruppernas presentationer 
Elevgruppernas presentationer kan i det här avsnittet delas in i tre teman som 
nedan presenteras som analysfrågor. Dessa är: 
• Var är jeansen tillverkade? 
• Varför är jeansen tillverkade? 
• Under vilka villkor är jeansen tillverkade? 
 När det gäller den första punkten om var jeanstillverkning sker, syns inga 
skillnader i resultatet mellan de undersökta programmen. Således behandlas 
denna punkt endast under avsnittet om programgemensamma resultat. Utifrån 
elevgruppernas redogörelser om de övriga frågorna om varför jeansen tillver-
kas och under vilka villkor de tillverkas, görs både en programgemensam och 
en programspecifik jämförelse. Knappt hälften av grupperna presenterar frågor 
som kan härledas till globaliseringsteorier, således omfattas mindre än hälften 
av det empiriska materialet av denna analys. Trots det är de andelsberäkning-
arna i kapitlet uträknade utifrån det totala antalet grupper i studien som helhet. 
  
 
 
Programgemensam resultatdiskussion 

Var är jeansen tillverkade? En postkolonial världsbild 
Samtliga elevgrupper, liksom instruktionerna till workshopuppgiften, utgår 
från att det är vi som konsumerar jeansen. Tillverkningen av jeansen placeras 
hos ”u-länder” eller ”fattiga” länder, något som exemplifieras med Kina och 
Indien, länder i Sydostasien, eller hela kontinenter som Sydamerika och Af-
rika. Vissa av elevgrupperna hittade information om tillverkningsland på lap-
pen som satt i jeansen de tillhandahöll under workshopen. Platser som Polen, 
Italien, Turkiet och Makedonien blev därför också frekvent nämnda. Några 
elevgrupper påpekade särskilt avståndet mellan plats för konsumtion och till-
verkning. Afrika nämndes i vissa fall som en plats dit vi skickade de jeans vi 
inte längre ville eller kunde ha, som en hjälp för ”de fattiga” där.     
 Utifrån elevgruppernas presentationer går det att urskilja en världsbild upp-
delad i tre områden. Den första delen av elevgruppernas världsbild är ”vi” som 
är konsumenter. Det är oklart exakt vilka platser som ingår här. Elevgrupperna 
utgår från olika städer i Sverige och någon enstaka grupp berättar att de tänkt 
sig göra en shoppingresa till London för att köpa jeansen. Den andra delen är 
tillverkningsländerna som benämns som ”u-länder” eller ”fattiga” och exemp-
lifieras med Kina, Indien, andra länder i Asien eller Sydostasien liksom konti-
nenterna Sydamerika och Afrika. Den tredje delen är de allra fattigaste som får 
ta del av de jeans som eleverna dumpar när de har tröttnat på dem. Den delen 
består av ”Afrika”. 
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Diskussion om elevgruppernas postkoloniala världsbild 
Strukturerna i elevgruppernas presentationer stämmer väl överens med tidi-
gare forskning som gjorts om ungdomars identitet och globalisering. Den visar 
att ungdomar identifierar sig i en global kontext när det gäller stil, mode och 
konsumtion, men att det i vardagen är det den lokala identiteten som styr indi-
videns handlingar (Arnett 2002). Om den rådande lokala normen är att se 
världen som uppdelad mellan fattiga och rika kommer ungdomarna att göra 
det, oavsett om de också tillhör den globala ungdomskulturen. Enligt en mät-
ning om svenskars intresse för andra länder, hamnar närområdet i form av 
vissa länder inom EU i topp (Weibull 2008). Det visar att elevgrupperna för-
modligen känner att länder som ligger geografiskt nära- eller där de bemästrar 
språket, i första hand engelska, är mer lättillgängliga. Representanter för den 
typen av länder består av den traditionella västvärlden.        
 I FN:s Human Development Report (UNDP 2013), The Rise of the South, 
ges exempel på hur de länder som västvärlden inte traditionellt sett som eko-
nomiskt utvecklade, nu kommer ikapp de tidigt industrialiserade staterna. 
Kina, Indien och Brasilien ges som exempel på länder där välfärden ökar och 
den ekonomiska tillväxten är stabil (UNDP 2013:1, 13). På många ställen i 
Afrika beskrivs en snabb ekonomisk tillväxt (ibid.:12). Dagens utveckling i 
den tidigare fattiga världen saknar enligt rapporten historiskt motstycke i skala 
och hastighet (ibid.). Det leder till en förändring i maktrelationer och välfärds-
nivåer världen över (ibid.:9). Den traditionella västdominerade världsbilden 
med en rik och en fattig del i världen utmanas av de fattiga ländernas snabba 
utveckling. Innehållet i rapporten stämmer inte överens med den världsbild 
elevgrupperna presenterar där Kina och Indien (och andra länder i Asien, lik-
som kontinenterna Sydamerika och Afrika) klassas som ”u-länder” eller ”fat-
tiga” länder. Vissa elevgrupper nämner ”Afrika” som ett område i behov av 
hjälp, något som kan tolkas som att de ser den afrikanska kontinenten som 
stående utanför det globala ekonomiska systemet.          
 I läroplanen för Gy 2011 står att skolan ska bidra till att elever får en identi-
tet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nor-
diska, det europeiska och ytterst det globala. (Skolverket 2011b:5) Det kan 
uppfattas som om elevgrupperna främst ger uttryck för den svenska och even-
tuellt den nordiska och europeiska identiteten, baserat på västvärldens domi-
nanta ställning i deras presentationer. Den globala identiteten saknas i och 
med att elevgrupperna presenterar en skiljelinje mellan det lokala och det glo-
bala. Elevgruppernas presentationer kan därför sägas stödja det postkoloniala 
perspektivet, som i sig bygger på orientalism - det vill säga västvärldens ten-
denser att se okända delar av världen som något främmande och ”annat” (Said 
1978). När det gäller den globala identiteten, kan det vara svårt att identifiera 
sig med något som i ens tankevärld är avlägset och annorlunda från det kända 
och vardagliga. Sannolikt blir det lättare för eleverna att känna en global iden-
titet (utöver en gemensam populärkultur) om klyftorna mellan olika delar av 
världen minskar i deras mentala världsbild.            
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 Ett av de fyra perspektiv som läroplanen presenterar är det internationella 
perspektivet (i likhet med miljöperspektivet, det etiska perspektivet och det 
historiska perspektivet). Där står att eleverna ska kunna se den egna verklig-
heten i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet. (Skol-
verket 2011b:7) Vidare ska det internationella perspektivet förbereda eleverna 
för ett samhälle med allt tätare kontakter över nationsgränserna. (ibid.) Det 
empiriska materialet visar att elevgrupperna förstår den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang, eftersom samtliga grupper reflekterar över att jeans är en 
produkt vars beståndsdelar kommer från olika områden världen över. De ut-
trycker en omtanke om ”de fattiga” som producerar jeansen och deras arbets-
villkor. Utifrån läroplanen går det inte att utläsa om känslan av solidaritet är 
tänkt att leda till handling för att förändra de villkor man känner solidaritet 
inför. I elevgruppernas presentationer framkommer inget specifikt som tyder 
på att de är förberedda för ett samhälle med tätare kontakter över nationsgrän-
serna. Däremot finns en tendens att särskilja det lokala, vi- konsumenter, och 
det globala, dom- producenter.  

En förändrad världsbild 
Det transformativa synsättet på globalisering innebär att kulturella, sociala 
ekologiska, politiska och ekonomiska processer går samman genom ett ökat 
utbyte mellan geografiska platser. Det leder till att nya mönster som tar av-
stånd från den postkoloniala uppdelningen framträder.         
 I FN:s Human Development Report (UNDP 2013) används begreppen Nord 
om rika länder och Syd om fattiga länder. Rapporten menar att den pågående 
snabba ekonomiska utvecklingen gör att globala maktrelationer ombildas. Det 
kan resultera i att det bildas ett ”Nord” i Sydländerna och ett ”Syd” i Nordlän-
derna (UNDP 2013:3). I rapporten konstateras att fattigdom och utsatthet inte 
är bundet till stater som sådana, utan finns blandat inom länder oavsett vilken 
utvecklingsnivå man tidigare har tillhört.  I 2013 års Human Development 
Report presenteras således ett transformativt synsätt på globaliseringen.   
 Elevgrupperna uttrycker en tudelad världsbild utifrån ett postkolonialt per-
spektiv där rika ”i-länder” och fattiga ”u-länder” ingår. Endast en grupp pre-
senterar att ekonomiska skillnader inom ett land kan förekomma. Den gruppen 
menar att avlagda jeans kan ges till utsatta i vårt samhälle. Med det visar de, 
att fattigdom kan uppfattas som relativ och något som kan finnas även i vårt 
land. I övrigt representeras det transformativa synsättet inte i elevgruppernas 
presentationer.  
 

Varför är jeansen tillverkade? Ett neoliberalt synsätt 
Utifrån det neoliberala synsättet välkomnas en fri ekonomi och transnationell 
handel (Mc Grew 200:349). Elevgruppernas uttryck om hur konsumtionen av 
ett par jeans kan passa in i denna handel kan delas in i följande punkter: 
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• anledningen till att konsumtion över huvud taget äger rum 
• vad som är positivt med konsumtionen av ett par jeans 
• vad som är ett hot mot ekonomin vid konsumtionen av ett par jeans, 

främst gällande dumpningen 
Att ett par jeans över huvud taget blir till förklaras av elevgrupperna med att 
det finns en efterfrågan på att ”vi” vill ha jeans.  
 

Vi har i alla fall konstaterat att allting, allting, allting… hör ihop med att anled-
ningen till att vi tillverkar mer jeans är ju att folk har använt dem till en viss 
gräns och därför dumpat dem och då behöver ett par nya jeans. 

 
Andra förklaringar till jeansens tillblivelse förklaras genom att en ökad efter-
frågan ökar utbudet eftersom vi har marknadsekonomi. Någon grupp nämner 
att konsumtion är drivkraften i vår ekonomi.           
 Det positiva med jeanskonsumtionen uttrycks olika beroende på vilken 
aktör elevgrupperna sätter i centrum. För individen är en fördel att kunna äga 
ett par jeans och eventuellt ha ett jobb om man är anställd i tillverkningen eller 
i butik. För samhället är det en fördel att intäkterna för jeansen renderar 
moms. Att människor är anställda gör att de tjänar pengar och betalar skatt, 
vilket ökar välfärden. Den vanligaste aktören som av elevgrupperna utses som 
vinnare i det ekonomiska systemet, är företagsägarna som uppges tjäna stora 
pengar på att tillverka och sälja jeans.            
 Det negativa som uttrycks med konsumtionen av ett par jeans skulle, från 
ett neoliberalt synsätt, kunna vara att vi skänker våra jeans till fattiga länder 
och slår ut deras marknad. En annan negativ effekt kan vara att jeansen görs 
av bra kvalitet och håller länge … det behöver inte tillverkas så mycket jeans 
och det är dåligt för ekonomin men positivt för miljön. Citatet uppvisar en 
konfliktsituation mellan ekonomi och miljö. Flera grupper beskriver det posi-
tiva för ekonomin med konsumtionen av ett par jeans, men gör ett tillägg om 
att det inte enbart är bra med tanke på exempelvis arbetsvillkor och miljö, som 
i exemplet ovan.                     
 I undersökningen var det en tiondel av grupperna som endast nämnde posi-
tiva ekonomiska effekter av konsumtionen av ett par jeans. Hos de övriga 
grupperna presenterades också, och ofta övervägande, negativa effekter.  
 I majoriteten av elevgrupperna uttrycks en tveeggad inställning till kon-
sumtionens och ekonomins positiva och negativa roll. Många gånger hamnar 
deras presentationer mitt emellan. Konsumtionen är en närvarande del av våra 
vardagsliv. Vad som driver den och vilka konsekvenser den får för vem, kan 
vara frågor som majoriteten av oss inte funderar över vid varje val vi gör i vårt 
dagliga liv. De mekanismer elevgrupperna hänvisar till för att förklara varför 
en efterfrågan på jeans över huvud taget uppkommer, är det kapitalistiska 
samhället, marknadsekonomi och konsumtionen som drivkraft i vårt samhälle. 
Alla dessa är starka och komplexa krafter som uppges kunna kännas svåra att 
påverka (Redclift & Sage 1998:502). Elevgrupperna visar generellt i sina pre-
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sentationer att det finns en medvetenhet om det nuvarande ekonomiska syste-
mets förtjänster och brister.  

Diskussion om elevgruppernas syn på samhällsutveckling 
I läroplanen för Gy 2011 står det att eleverna ska lära sig att tänka kritiskt, att 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alterna-
tiv. (Skolverket 2011b:7) Precis som i tidigare avsnitt är det ingen grupp som 
går utanför det rådande ekonomiska tankesättet och ifrågasätter det ekono-
miska systemet som sådant. Den kritik som riktas mot systemet är innanför 
ramarna för det nuvarande samhällets utformning. En orsak till detta som tidi-
gare nämnts, är att det kan kännas som om den enskilde individen har mycket 
lite att sätta upp emot vad som kan uppfattas som ett väloljat konsumtionsma-
skineri (Jickling & Wals 2008).                
 I enlighet med det neoliberala synsättet på globalisering är en lyckad med-
borgare en person som förtjänstfullt deltar i det kapitalistiska samhället 
(McGrew 2000:349). God kunskap om hur det går till premieras enligt Weiler 
(2011) kanske i form av ett yrke med hög lön och en maktposition i samhället, 
något som generellt ses som lockande för den som utbildar sig. Enligt Weilers 
teori kan det uttolkas att riktlinjer för utbildningens innehåll, som läroplan, 
produceras utifrån samhällets maktinstitutioner, vilket gör att värderingar som 
utgår från ”toppen” kan komma att cirkulera i det samhälleliga systemet.  
 Tendensen att starka krafter förknippade med det kapitalistiska samhället 
kan styra innehållet i en läroplan kan synas på ett globalt plan. Spring (2007) 
skriver om ett så kallat världssystem där det västerländska synsättet med neo-
liberala ideal styr agendan inom utbildning globalt. Det betyder att det inom 
utbildningsväsendet kan finnas starka krafter som förespråkar en postkolonial 
utgångspunkt för att säkra de rika ländernas dominans över de fattiga (Spring 
2007:334). Jickling och Wals (2008:3) hänvisar trenderna inom den globala 
utbildningens innehåll till styrkan i de ekonomiska krafterna och menar att 
även om människor lär sig tänka kritiskt om vad som händer miljön och dem 
själva, är ansträngningarna kanske ändå förgäves, eftersom konsumtionens 
kraft helt enkelt kan vara för stark för att rå på.  
 
 
Under vilka villkor är jeansen tillverkade? Ett radikalt 
synsätt 
Det radikala synsättet på globalisering innebär en kännedom om skillnader i 
resursfördelningen mellan fattiga och rika och orsaker till dessa. En medve-
tenhet om ojämlikheter i världen, kan skapa en ansvarskänsla hos en individ 
att ifrågasätta och agera så att dessa mönster motverkas (McGrew 2000:349). I 
den här analysen används två varianter av det radikala synsättet; radikal (-) 
som påvisar att elevgrupperna uppvisar en medvetenhet om klyftorna mellan 
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rika och fattiga och radikal (+) där de presenterar exempel på handlingsalter-
nativ. Avsnittets huvudteman kan delas in i följande punkter: 
• vilka som producerar jeansen 
• under vilka förhållanden de jobbar 
• vilka samhälleliga konsekvenser det kan få  
De som producerar jeansen är enligt elevgrupperna arbetare, kvinnor eller barn 
i fattiga länder. Ett antal grupper nämner också slavar i sammanhanget. Min 
tolkning är att det kan förklaras med att arbetares villkor, i bland annat media, 
ibland benämns som slavliknande. Elevgrupperna uttrycker att det i fattiga 
länder är billigare att producera på grund av låga löner. Slavar, barnarbete och 
kvinnor har jättedålig lön. Flera grupper påpekar det orättvisa i att arbetarna 
får så låga löner medan bossen tjänar mycket och företagen drar in stora 
pengar. Vissa grupper resonerar om att en anställning också kan vara något 
bra men att tryggheten och hälsan kring anställningarna kan ifrågasättas. 
 Inte bara lönen är låg, elevgrupperna redovisar även dåliga arbetsvillkor där 
de anställda kan få jobba långa dagar. Beroende på vilken del av jeanstillverk-
ningen som åsyftas presenteras olika risker. Plantagearbetare löper risk att få i 
sig kemikalier från besprutningen. Fabriksarbetare riskerar att få i sig kemika-
lier från färgning. I båda fallen kan de negativa konsekvenserna ses även i 
omgivningen, i form av förgiftat vatten och minskad tillgång till dricksvatten. 
I Indien där man har brist på dricksvatten görs mycket jeans, vatten de behö-
ver att dricka går åt till att göra jeans och det behandlas med en massa gifter. 
 Ett annat ämne som presenteras är tänkbara orsaker till att klyftor mellan 
rika och fattiga är stora. Elevgrupperna uttrycker att konsekvenserna av att 
företag utnyttjar sin arbetskraft och särskilt barn, är ökade samhällsklyftor och 
en fortsatt fattigdom. Ofta får barnen i familjen arbeta istället för att gå i sko-
lan och få utbildning. Samhällsutvecklingen hämmas och hindrar stora delar 
av befolkningen att komma ur sin fattigdom. Konsumtion uppges inte endast 
leda till fattigdom utan också mer abstrakta negativa konsekvenser som soci-
ala orättvisor. Sociala orättvisor för att billiga jeans innebär dålig lön för hen 
som tillverkar dem. En grupp funderar över sin egen roll i sammanhanget. Vår 
konsumtion försämrar för u-länderna. Vi kanske ökar våran välfärd, det är väl 
på bekostnad i så fall utav de fattiga arbetarna i u-länderna.     
 Elevgrupperna framför kritik mot hur miljön och de fattiga anställda utnytt-
jas för att producera ett par jeans, samtidigt som de nämner de ekonomiska 
vinsterna med produktion och konsumtion. Grupper som resonerar på det sät-
tet kan sägas vikta för och nackdelar med konsumtionen av ett par jeans. 

Diskussion om medvetenhet och handlingskompetens 
I läroplanen för Gy 2011 finns det etiska perspektivet inskrivet som ett tema 
som ska genomsyra all undervisning (tillsammans med miljöperspektivet, det 
internationella perspektivet och det historiska perspektivet). Det innebär att 
etik ses som betydelsefullt för alla frågor som tas upp i utbildningen och att 
undervisningen genom behandla detta perspektiv ska ge en grund för att 
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främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden. (Skolverket 
2011b:7) I den här studien går det inte att dra några slutsatser om elevernas 
personliga ställningstaganden, men kollektivt uppvisar de grupper som tar upp 
sociala frågor en medvetenhet om arbetares villkor. Läroplanen uttrycker inte 
på vilket sätt det personliga ställningstagandet i förlängningen ska leda till att 
individen handlar på det ena eller andra sättet, mer än att gymnasieutbildning-
en ska resultera i ansvarstagande medborgare som aktivt deltar i samhället.
 Det radikala synsätt som framträder i materialet rör sig huvudsakligen om 
en medvetenhet om vad som skapar klyftor mellan rika och fattiga i världen. 
Utifrån det synsättet faller samtliga grupper som tagit upp dessa frågor in un-
der kategorin radikal (-). När det gäller den andra aspekten av det radikala 
synsättet, radikal (+) innefattar det ett ansvar att agera utifrån det ifrågasät-
tande av de ekonomiska och politiska strukturer som görs i synsättet radikal  
(-). Endast ett fåtal av grupperna, presenterar tankar om hur det kan gå till. 
Ingen av dessa grupper lägger något ansvar på enskilda individer. Snarare 
uttrycks ett tvivel om vilken betydelse ens eget handlande kan få. En elev-
grupp uttrycker att de vet inte om vi som konsumenter kan påverka mycket. En 
annan grupp presenterar ett scenario där protester mot det rådande systemet 
inte lönar sig. Här är en protestgrupp, de har haft jättedåligt så de protesterar 
med svärd och sköldar. Och här kommer några och säger nej, ni har det bra 
och skjuter ned dem. Andra aktörer utöver individer som kan ta sitt ansvar och 
göra något för att förbättra för de utsatta är företagen som kan skapa jeansen 
på ett rättvisemärkt sätt.  Även politiska insatser skulle kunna förbättra situat-
ionen i och med att regeringen har i sina händer att göra arbetssituationen 
bättre.                         
 Innehållet i elevgruppernas presentationer stämmer överens med det Mas-
sey (1996) kallar för maktens geografi. Den visar sig genom att multination-
ella företag breder ut sig geografiskt över jorden och skapar en hierarki mellan 
ägarländer och tillverkningsländer. Effekterna av tillverkningen visar sig på en 
annan plats än där huvudkontoret befinner sig (Massey1996:55). Enligt Mar-
cuse (2004) finns det dessutom en maktordning där det globala kapitalet do-
minerar över den sociala organisationen.             
 Företagare, konsumenter och rika presenteras som vinnare på konsumtion-
en av ett par jeans. Arbetare, producenter och fattiga, främst kvinnor och barn, 
ses som förlorare. Elevgrupperna presenterar sig själva som användare av 
jeansen och driver därmed själva på produktionen och de strukturer som den 
medför med sin efterfrågan. De kan själva sägas ingå i de strukturer som de 
postkoloniala och neoliberala perspektiven belyser.  

Allmän diskussion om globaliseringsfrågans komplexitet 
I en mening är globaliseringens effekter konkreta. Vi kan köpa produkter från 
olika delar av världen till våra hem. Vi kan konsumera gränsöverskridande 
kultur och vi kan knyta personliga kontakter som inte är begränsade till vårt 
fysiska rum. I en annan mening är globaliseringen abstrakt och komplex. Stora 
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avstånd mellan platser är svåra att överblicka och greppa, både när det gäller 
fysiska sträckor och kulturella skillnader i form av exempelvis varierande 
socioekonomisk standard platser emellan. Komplexiteten ligger i att få pro-
blem har enkla givna lösningar. Det som gynnar en aktör på ett ställe, miss-
gynnar en annan på en annan plats. Inom till exempel jeansindustrin är ett stort 
antal aktörer inblandade. Alla möjliga kombinationer av positiva och negativa 
konsekvenser som det ger upphov till, skapar ett nät av komplexa frågeställ-
ningar och ställningstaganden.                 
 I läroplanen för Gy 2011 står det att eleverna ska kunna orientera sig i en 
komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 
(Skolverket 2011a:7) Knappt hälften av elevgrupperna i undersökningen tar 
upp relationer mellan mänskliga aktörer som en faktor som konsumtionen av 
ett par jeans skapar. De elevgrupper som gör det, är medvetna om vilka pro-
blem som skapas och hur maktrelationerna mellan de olika aktörerna kan se 
ut. I föregående kapitel framkommer hur en majoritet av elevgrupperna place-
rar de negativa effekterna av miljöproblem i miljön som sådan och inte i den 
mänskliga sfären (se Kapitel 5). På liknande sätt placeras de negativa effekter-
na av globalisering på en geografisk plats (Kina, Indien, Sydamerika, Afrika) 
som inte är i elevernas omedelbara närhet. Om globaliseringsfrågan skulle 
ställas mot Ojalas (2012) tre copingstrategier om hur ett komplext problem 
kan hanteras, skulle en majoritet av grupperna hamna inom kategorin emot-
ionell coping, att det exempelvis är synd om arbetarna som syr jeansen. Ett 
fåtal grupper nämner åtgärder som kan klassas in som problemfokuserad co-
ping. Ett exempel är att jeansen kan tillverkas rättvisemärkt (och därmed kö-
pas rättvisemärkta, min anm.). Ingen grupp kan klassas in under kategorin 
meningsfokuserad coping där individen ser en mening i situationen och omsät-
ter sitt engagemang till handling. 
 
 
Programspecifika resultat  
Här i kapitlets andra del redogörs för de skillnader mellan de undersökta pro-
grammen som uppmärksammats. I jämförelse med hur elevgrupperna presen-
terar relationer mellan miljö och människa syns här endast mindre avvikelser 
programmen emellan. På det stora hela är elevgruppernas uttryck för var, var-
för och under vilka villkor jeansen tillverkas samstämmiga. Andelarna som 
anges i resultatbeskrivningarna nedan är uträknade utifrån det antal grupper 
som presenterar frågor som kan härledas till globalisering. 

SH: Hälften av grupperna viktar för- och nackdelar  
Tre synsätt på globaliseringen finns representerade hos elevgrupper på SH. 
Den neoliberala, den radikala (-) och den radikala (+). Det transformativa syn-
sättet saknas.   



 83 

Hälften av grupperna viktar för- och nackdelar med konsumtionen av ett par 
jeans.                         
 I examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet beskrivs att eleverna 
ska utveckla kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i öv-
rigt… hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. (Skolverket 
2011a:49) Elevgrupperna presenterar en dualistisk världsbild med generali-
seringar om vilka samhällsförhållanden och livsvillkor som råder i de olika 
delarna av världen. Avseende maktförhållanden stämmer bilden överens med 
den hos Jickling och Wals (2008) och Spring (2007). Däremot när det gäller 
den komplexitet som HDI-rapporten The Rise of the South (2013) ger uttryck 
för, har eleverna en mer svartvit uppfattning om hur rikedom och fattigdom är 
spridd över världen. Åtskillnaden gäller samtliga program, men det är bara på 
SH den aktualiseras i och med examensmålen.           
 En annan formulering från examensmålen lyder att undervisningen ska 
behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter där studier av 
faktorer som kan påverka och förklara det som sker i samhället från lokala till 
globala nivån ingår. (ibid.) Ur de samband elevgrupperna presenterar går det 
att utläsa ett maktförhållande mellan det lokala och det globala, där elevgrup-
perna själva kan sägas ingå som en del av en postkolonial västvärldskontext. 
Grupperna uttrycker att konsumenterna och företagen har makt över producen-
terna och arbetarna, vilket kan tolkas som att det ekonomiska står över det 
sociala. Även detta gäller samtliga program, men finns endast representerat 
hos examensmålen på SH. Det som föreskrivs i programmets examensmål om 
att behandla frågor om maktförhållanden i dagens värld stämmer överens med 
innehållet i elevgruppernas presentationer. 

NV: Miljön utgör en mellanhand  
Två synsätt på globalisering finns representerade hos elevgrupper på NV. Den 
neoliberala och den radikala (-). Det radikala (+) och det transformativa syn-
sättet saknas. En femtedel av grupperna viktar för- och nackdelar med kon-
sumtionen av ett par jeans.                 
 I examensmålen för NV ligger fokus på det naturvetenskapliga. Eleverna 
ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt samtidigt som utbildning-
en ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt 
har påverkat och påverkar varandra. (Skolverket 2011a:47) Ett utmärkande 
drag för presentationerna hos elevgrupper på NV, är att redovisa att maktutö-
vandet mellan företag och arbetare ligger i att företagen använder kemikalier 
som försämrar vattenkvaliteten. Detta i sin tur påverkar arbetarna negativt. 
Miljön utgör en mellanhand mellan företag och arbetare där negativa konse-
kvenser kan lagras. Detta samband syns inte hos grupper på SH eller EK. 
Elevgruppernas presentationer stämmer överens med det som föreskrivs i pro-
grammets examensmål, när det gäller att utgå från ett naturvetenskapligt per-
spektiv och se hur det kan påverka samhället. 
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EK: Sociala och ekonomiska faktorer presenteras sparsamt 
Tre synsätt på globalisering finns representerade hos elevgrupper på EK. Den 
neoliberala, den radikala (-) och det transformativa. Det radikala (+) saknas. 
Det transformativa representeras av att en grupp med en mening nämner att: 
avlagda jeans kan ges till utsatta i vårt samhälle. Det kan visa att elevgruppen 
är medveten om att det existerar relativ fattigdom.        
 Urvalet av grupper på EK där ett resonemang om vilka konsekvenser kon-
sumtion av ett par jeans kan få när det gäller samband mellan mänskliga aktö-
rer är litet och begränsas till en femtedel. En grupp viktar för- och nackdelar 
med konsumtionen av ett par jeans. De andelsberäkningar som presenteras 
nedan bygger såldes starkt på enskilda gruppers presentationer.     
 På EK ska eleverna utveckla kunskaper om ekonomiska förhållanden i 
samhället, om länders olika förutsättningar för handel… (Skolverket 
2011a:41) I likhet med övriga program uppvisar elevgrupperna en dualistisk 
världsbild, vilket kan påverka deras syn på vilka ekonomiska förutsättningar 
som råder i olika samhällen.  På samma sätt som hos SH skiljer sig synen på 
världen som elevgrupperna presenterar från den världsbild FN genom UNDP 
presenterar i Human Development Report 2013. Utbildningen ska ge kunskap-
er om företagens roll i samhällsutvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och 
globalt. (ibid.) Elevgrupperna presenterar att konsumtion av jeans är positivt 
för företag som verkar i en västvärldskontext. Om det stämmer överens med 
hur företagens roll i samhällsutvecklingen verkligen är, eller vad som avses 
med formuleringen i läroplanen, ligger utanför den här studiens undersök-
ningsområde. 
 
 
Sammanfattning  
Knappt hälften av det totala antalet elevgrupper presenterar samband mellan 
mänskliga aktörer på så sätt att det går att identifiera relationer mellan dessa. 
De grupper som gör det, målar upp en dualistisk världsbild utifrån ett postkol-
onialt perspektiv, där konsumenter och företag från den rika världen är vinnare 
och producenter från de fattiga länderna är förlorare i det ekonomiska syste-
met. Elevgruppernas resultat kan tolkas som att de allra fattigaste delarna av 
världen står utanför den globala ekonomin och ses som hjälpbehövande. Skill-
nader i resursfördelning runt om i världen baseras enligt dem, på en geografisk 
uppdelning mellan fattiga och rika. En del elevgrupper viktar positiva och 
negativa aspekter av det ekonomiska systemet och de konsekvenser konsumt-
ionen av ett par jeans kan få.                
 När det gäller programspecifika resultat tar grupper på SH i högre utsträck-
ning än NV och EK upp sociala och ekonomiska frågor i sina presentationer. 
När det gäller att vikta för- och nackdelar med konsumtionen av ett par jeans 
redovisas det i högre utsträckning hos elevgrupper på SH än på NV och EK. 
På EK tar endast ett fåtal grupper upp frågor om ekonomi och sociala frågor 
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och en enda grupp viktar för- och nackdelar av konsumtionen av ett par jeans.
 Samspelet mellan miljö och människa och mellan mänskliga aktörer är 
centrala komponenter i begreppet hållbar utveckling. En viktig aspekt i och 
med det är förmågan att kunna se samband mellan olika element, liksom att 
förstå dessa samband. I följande kapitel sammanställs översiktligt vilka per-
spektiv elevgrupperna väljer att belysa, följt av en detaljerad analys av hur 
grupperna konstruerar samband mellan jordens stora system och konsumtion. 
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8. Elevgruppernas presentationer av perspektiv 
och samband 

I det här tredelade kapitlet presenteras och analyseras vilka perspektiv och 
samband elevgrupperna presenterar. I den första delen redovisas innehållet i 
presentationerna utifrån de olika perspektiv grupperna med hjälp av begreppet 
systemisk ekoliteracitet (Puk & Stibbard 2011). I den andra delen analyseras 
sambandskonstruktionen i presentationerna. Dessa två delar består av en pro-
gramgemensam och en programspecifik del och speglas mot gymnasieskolans 
kunskapskrav, läroplan och examensmål för SH, NV och EK. Den tredje och 
avslutande delen innehåller en diskussion om elevgruppernas förmåga att se 
perspektiv och samband utifrån teori om tvärvetenskap och utbildning för 
hållbar utveckling.  
 
 
Analysapparat för elevgruppernas systemiska 
ekoliteracitet  
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur elevgrupperna presenterar 
relationer i form av samband mellan jordens stora system och konsumtion, när 
de uppmanas att ta ett fiktivt beslut om att konsumera ett par jeans. En be-
nämning på förmågan att kunna se relationer mellan miljö och människa kan 
på engelska kallas systemic ecoliteracy (Puk & Stibbard 2011:360; Puk & 
Stibbard 2010:461). I studien benämns begreppet systemisk ekoliteracitet och 
kan definieras som en förmåga att ta informerade beslut om framtida livsvill-
kor baserade på en allsidig förståelse för det ömsesidiga förhållandet mellan 
naturliga- och mänskliga system (Puk 2010:119 från Puk & Stibbard 
2011:360). Innehållet känns igen från Brundtlandrapportens definition av 
hållbar utveckling (WCED 1987), ett flertal formuleringar i läroplanen till Gy 
2011 (Skolverket 2011a; 2011b) samt UNESCO:s material om DESD (UNE-
SCO 2012a; 2009a; 2005).                  
 I en undersökning av lärarstudenters systemiska ekoliteracitet använder Puk 
och Stibbard (2011) en analysapparat där de utifrån fyra nivåer bedömer mog-
naden i undersökningspersonernas sätt att definiera olika ekologiska begrepp. 
I definitionerna av begreppen ingår också att se hur de relaterar till varandra, 
något som är relevant för den här studien. Med mognad menas förväntad kun-
skapsnivå hos de undersökta.                
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 Eftersom elevgrupperna får definitioner av jordens stora system och kon-
sumtion på förhand i workshopens inledande miniföreläsning (se Worksho-
pens utförande, s. 44) analyseras inte innehållet i dessa. De kriterier som finns 
när det gäller utförlighet hos ordinarie analysapparat efterlevs inte här, ef-
tersom de undersökta grupperna förmodas ligga på en lägre kunskapsnivå än 
hos Puk och Stibbard (2011). De fyra nivåerna av mognad i resonemangen är: 
 

Nivå 1: Omogen. Definitioner av begrepp saknas, är vaga eller felakt-
iga (Puk & Stibbard 2011:361). Workshopen inleds med en miniföre-
läsning där aktuella begrepp definieras, något eleverna haft som väg-
ledning under arbetets gång, därför kan denna punkt inte analyseras. 
Exempel på citat från det empiriska materialet saknas således. 
 
Nivå 2: Acceptabel. Begrepp nämns utförligt och korrekt men utan 
koppling till varandra. Samband på nivå två kan beskrivas som enkla 
kausala samband där en sak påverkar en annan (ibid.). Exempel på ci-
tat för nivå två kan vara: Först så odlar man bomullen för jeansen och 
sliter på jorden. Bomullen kräver mycket vatten som leder till vatten-
brist. Genom att använda maskiner vid arbetet med bomullen släpps 
koldioxid ut i atmosfären. (EK) Gruppen nämner olika samband, men 
ser bara att en sak i taget påverkas.  
 
Nivå 3: Utförlig. Begrepp presenteras i ett system med utförligt inne-
håll som kopplas ihop (ibid.). Samband på nivå tre kan beskrivas på 
två sätt. Ett sätt är som en kedja av kausala samband som kan kallas 
en orsakskedja. Ett annat är sätt är ett så kallat cirkulärt samband, där 
utgångspunkten är start och slut i resonemanget. Exempel på citat för 
nivå tre med en orsakskedja kan vara: Varmare luft gör att isarna 
smälter och det blir mer vatten. Ett varmare klimat ger också större 
densitet på vattnet. Mer vatten innebär mindre mark då mycket ham-
nar under vatten. Mindre mark innebär mindre biosfär och djur och 
växter får mindre plats. Det innebär att människor får mindre resur-
ser i form av växter och djur. (SH) Gruppen ser att det ena kan leda 
till det andra som leder vidare till det tredje. Resonemanget börjar 
med varmare luft och slutar med mindre resurser för människan. Ex-
empel på citat för nivå tre med ett cirkulärt samband kan vara: … ef-
tersom vi tar vatten så vid tillverkningen så har vi användningen av 
bekämpningsmedel så vattnet kommer komma tillbaks ned i källan 
som det kommer ifrån och då kan det vara förorenat så det kan på-
verka både djurliv och växtliv och indirekt också påverka människor 
som ju får sämre dricksvatten. (NV) Resonemanget börjar med rent 
vatten och slutar med förorenat vatten. 
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Nivå 4. Exemplarisk. Begrepp presenteras i ett system med orsaks-
samband eller cirkulärt samband som med utförligt innehåll och ett 
moget överensstämmande kopplas ihop (ibid.). Typexempel för denna 
nivå saknas i det empiriska materialet.

 

Kunskapskrav för Gy 2011 
Läroplanen för Gy 2011 beskriver vilken inriktning undervisningen på svensk 
gymnasieskola ska ha oavsett program. Där står bland annat att eleverna ska 
kunna orientera sig i en komplex värld med snabb förändringstakt (Skolverket 
2011a:7), att de ska träna sig i att tänka kritiskt och granska fakta (ibid.) och 
därmed se konsekvenserna av olika alternativ. (ibid.) Vidare ska de få möjlig-
het att se samband. (Skolverket 2011a:8) Undervisningen ska genomsyras av 
fyra perspektiv; det etiska perspektivet, miljöperspektivet, det internationella 
perspektivet och det historiska perspektivet (Skolverket 2011a:7). Utform-
ningen av workshopens uppgift bygger på ovanstående formuleringar från 
läroplanen. I den ordinarie skolverksamheten bedöms elevernas prestationer 
efter fyra huvudpunkter, så kallade kunskapsformer; faktakunskaper, förstå-
else, färdigheter och förtrogenhet (Skolverket 2011b:52). Betygsstegen varie-
rar mellan A som är högsta och E som är lägsta godkända betyg. F är också ett 
betyg och betyder underkänd. I alla betygssteg ska samtliga kunskapsformer 
bedömas. Bedömningen sker utifrån en progressionstabell. Den beskriver de 
övergripande dragen för gällande kunskapskrav för betygen E, C och A (Skol-
verket 2011b:53f.). Puk och Stibbards (2011) mognadsnivåer för systemisk 
ekoliteracitet har klara paralleller med kunskapskraven för Gy 2011. Nedan 
presenteras och jämförs betygen E, C och A (Skolverket 2011b:53f.), med 
mognadsnivåerna för systemisk ekoliteracitet. Jämförelsen kommer senare i 
kapitlet att användas som en möjlig förklaring till studiens resultat.  
 

För att uppnå kunskapskraven för betyget E ska eleven: 
Översiktligt beskriva, redogöra, förklara, diskutera, resonera och motivera. 
På ett enkelt sätt dra slutsatser, föra argument, motiv, resonemang,  
reflektioner, bedömningar, jämförelser, kopplingar, förklaringar, ge förslag 
och exempel. 
Göra enkla analyser och tolkningar. 

Kunskapskraven för E motsvarar ungefärligen Nivå 2: Acceptabel när det 
gäller systemisk ekoliteracitet. 
 

För att uppnå kunskapskraven för betyget C ska eleven: 
Utförligt beskriva, redogöra, förklara, diskutera, resonera och motivera 
På ett välgrundat sätt dra slutsatser, föra argument, motiv, resonemang,  
reflektioner, bedömningar, jämförelser, kopplingar, förklaringar, ge förslag 
och exempel. 
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Göra enkla analyser och tolkningar. 
Kunskapskraven för C motsvarar ungefärligen Nivå 2: Acceptabel när det 
gäller systemisk ekoliteracitet.                   

 
För att uppnå kunskapskraven för betyget A ska eleven: 
Utförligt och nyanserat beskriva, redogöra, förklara, diskutera, resonera och  
motivera. 
På ett välgrundat och nyanserat sätt dra slutsatser, föra argument, motiv,  
resonemang, reflektioner, bedömningar, jämförelser, kopplingar,  
förklaringar, ge förslag och exempel. 
Göra komplexa och avancerade analyser och tolkningar. 

Kunskapskraven för A motsvarar ungefärligen Nivå 3: Utförligt och  
Nivå 4: Exemplariskt när det gäller systemisk ekoliteracitet. 
 
Med översiktligt menas att någonting tar upp de väsentliga delarna, men är 
ungefärlig och inte så exakt. (Skolverket 2011b:56) En utförlig redogörelse är 
mer exakt, fyllig och innehållsrik. (ibid.) Om en redogörelse är nyanserad re-
dovisas flera olika perspektiv. (ibid.) En välgrundad slutsats bygger på rele-
vanta fakta och sakförhållanden och är förankrad i källor eller teorier. (ibid.)
 Workshopuppgiften kan inte kopplas till något specifikt ämnesinnehåll. 
Beroende på hur elevgrupperna har resonerat har de kommit in på diskuss-
ionsämnen som kan klassas in i skolämnena naturkunskap, samhällskunskap, 
geografi, biologi, kemi, ekonomi och filosofi. Det finns därför ingen passande 
ämnesplan i styrdokumenten till Gy 2011 (Skolverket 2011a; 2011b) som 
elevgruppernas presentationer kan analyseras utifrån.   

Övergripande tematik i elevgruppernas presentationer 
Det empiriska materialet har hittills analyserats med hjälp av tre olika analys-
apparater. Den första användes för att visa på vilket sätt elevgrupperna pro-
blematiserar relationer mellan jordens stora system och konsumtion av jeans 
(se Kapitel 5). Den andra användes för att utreda vilka relationer elevgrupper-
na uttrycker mellan miljö och människa i termer av en ekocentrisk insikt eller 
den antropocentriska loopen (se Kapitel 6). Den tredje innebar att utifrån ett 
neoliberalt, radikalt (uppdelad i radikal (-) och radikal (+)) eller transformativt 
synsätt på globalisering identifiera vilka maktrelationer mellan mänskliga 
aktörer elevgrupperna presenterar (se Kapitel 7). Analysen i Kapitel 5 om 
elevgruppernas problemformulerande förhållningssätt kan ses som en fri-
stående, övergripande introduktion till analysavsnittet, den ingår således inte 
här. Elevgruppernas presentationer kan klassas in i påståenden som har föl-
jande perspektiv: 
• Människan påverkar miljön (ekocentrism)  
• Förändringar (på grund av mänsklig aktivitet) i miljön påverkar männi-

skan (antropocentrism) 
• Det finns ekonomiska fördelar med konsumtionen av ett par jeans (neo-

liberalistisk syn på globalisering) 
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• Konsumtionen av ett par jeans leder till ojämlikhet mellan olika delar av 
världen (radikalt (-) synsätt på globalisering) 

• Konsumtionen av ett par jeans ger ojämlikhet mellan olika delar av värl-
den och detta måste ifrågasättas strukturellt (radikalt (+) synsätt på globa-
lisering) 

• Konsumtion av jeans ger upphov till en förändrad världsbild (transforma-
tivt synsätt på globalisering) 

Varje perspektiv kan presenteras fristående eller tillsammans med ett annat. I 
det empiriska materialet följer den antropocentriska loopen alltid en ekocent-
risk insikt. Den antropocentriska loopen ska således ses som ett additivt per-
spektiv. Däremot är det inte givet att en grupp som tar upp ett antropocentriskt 
perspektiv också uttrycker ett samband med frågor om globalisering och vice 
versa. En grupp som presenterar samband innehållande den antropocentriska 
loopen, berör inte nödvändigtvis globaliseringsfrågor. En grupp som stannar 
vid en ekocentrisk insikt kan däremot föra en diskussion om villkor för textil-
arbetare.                       
 Syftet med undersökningen är inte att bedöma elevgruppernas presentation-
er utifrån gällande betygsskala för Gy 2011. Däremot kan en grupps förmåga 
att se olika antal perspektiv och eventuella samband mellan dessa möjligen 
förklaras med hjälp av en jämförelse med gällande kunskapskrav.  
 
 
Programgemensamma resultat: Perspektiv 
Av de 81 grupper som deltog i undersökningen saknas tillräckligt utförligt 
material hos två grupper. Dessa grupper hanteras som bortfall i den här ana-
lysdelen. Andelarna i det här avsnittet är beräknade på det totala antalet grup-
per.                          
 En sammanläggning av elevgruppernas presentationer visar att den vanlig-
aste beskrivna konsekvensen är att människans handlingar skadar miljön, en 
ekocentrisk insikt. Därefter följer tanken om att en skadad miljö också kan 
skada mänskligheten, den antropocentriska loopen. Maktrelationer mellan 
mänskliga aktörer leder till ojämlikheter i världen något som uttrycks av de 
grupper som redovisar förklaringar i enlighet med den radikala (-) globalise-
ringsteorin. Grupper där ett neoliberalt synsätt framträder tar upp att ekonomin 
gynnas av jeanskonsumtionen. Endast en liten del av grupperna presenterade 
att den ojämlika situation som de beskrev i sina presentationer måste föränd-
ras, se Figur 8. Det ska poängteras att eleverna inte bokstavligt pratar om ana-
lysperspektiven. De är endast verktyg konstruerade för att underlätta analysen 
av materialet och identifiera relationer i elevgruppernas presentationer.  



 91 

  

Figur 8: Antal grupper som presenterar innehåll som motsvarar de olika perspektiv 
som uppvisats i studien. Figuren visar proportionerna mellan antalet grupper som 
presenterar olika perspektiv ur ett programgemensamt perspektiv. Källa: Egen bear-
betning. 

Programspecifika resultat: Perspektiv  
Mellan programmen finns skillnader både vad det gäller antalet perspektiv 
som tas upp och vilka av perspektiven som finns mer eller mindre represente-
rade.
 När det gäller antalet perspektiv är det vanligaste hos grupperna på SH att 
se tre eller fyra perspektiv, se Tabell 5. Motsvarande resultat för NV är ett 
eller två, samma sak gäller för EK. Hos grupperna på SH finns två grupper 
som nämner samtliga fem perspektiv. Hos EK uttrycker ingen grupp fler än tre 
perspektiv. Genomsnittet för hur många perspektiv som presenteras är 2,87 för 
SH, 2,24 för NV och 1,53 för EK. Två klasser från en skola på NV hade högre 
antal perspektiv än genomsnittet och drar därmed upp medelvärdet för NV. 
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Tabell 5: Antal perspektiv representerade hos elevgrupper på respektive program  

 

 
 
Tabellen visar antalet perspektiv (x-axel) presenterat av ett visst antal grupper (y-axel) 
på respektive program (gråskala). Källa: Egen bearbetning.
 
Inte bara antalet perspektiv, utan även spridningen mellan dessa skiljer sig 
mellan programmen. Tabellen visar att grupper på EK har en mer homogen 
profil när det gäller antalet perspektiv än vad grupper på SH och NV har. SH 
är det program där elevgruppernas presentationer innehöll störst variation av 
antal perspektiv.                      
 Innehåll som motsvarar det ekocentriska perspektivet finns med i alla grup-
per på alla program. Innehåll motsvarande det antropocentriska perspektivet 
var främst representerat på SH, följt av NV och EK, se Tabell 5.    
 När det gäller innehåll som representerar den neoliberala synen på globali-
sering är andelen grupper på SH och NV som tar upp motsvarande resone-
mang ungefär lika stor. Att elevgrupperna är medvetna om vilka klyftor som 
kan skapas av dagens ekonomiska system som det beskrivs i det radikala (-) 
synsättet på globalisering syns till största delen på SH, följt av NV. Både vad 
det gäller innehåll som motsvarar det neoliberala och det radikala (-) perspek-
tivet av globalisering har EK en markant mindre andel grupper som uttrycker 
det, i jämförelse med de andra programmen. Slutligen när det gäller hur ojäm-
likheten mellan olika delar i världen kan motverkas i form av ifrågasättande av 
stora strukturer enligt det radikala (+) synsättet är det endast tre grupper på SH 
och en grupp på EK som presenterar hur det kan gå till, se Tabell 6.  
 
  

Antal  
  grupper 

Antal perspektiv 
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Tabell 6: Innehåll i elevgruppernas presentationer fördelat på de olika perspektiven 
och beräknat i procent av totala antalet grupper per program. 

 

 
 
Tabellen visar att alla grupper på samtliga program uppvisar ett ekocentriskt perspek-
tiv. När det gäller de andra perspektiven som finns representerade, varierar förekoms-
ten av dessa mellan de studerade programmen. Källa: Egen bearbetning. 
 
Enligt kunskapskraven i läroplanen för Gy 2011 (Skolverket 2011b:53f.) 
skulle grupper med ett eller två perspektiv representerade, kunna sägas ut-
trycka sig översiktligt. En grupp som har två eller tre perspektiv represente-
rade, skulle kunna sägas uttrycka sig utförligt. Grupper som har fyra eller fem 
perspektiv i sina presentationer kan hamna under kategorin utförligt och nyan-
serat. Antalet perspektiv som speglas i elevgruppernas redogörelser kan 
mycket väl stämma överens med vilken betygsnivå eleverna i gruppen gene-
rellt sett ligger på, men det är inget denna studie avser att undersöka. Att en-
skilda elever har bättre eller sämre betyg skulle också kunna vara förklaringen 
till att olika grupper ser olika många perspektiv. Det kan till exempel vara så 
att elevgrupperna på EK som deltog i studien, av en händelse hade lägre snitt-
betyg än grupperna på SH. På den skola där NV-grupperna presenterade fler 
perspektiv än genomsnittet, skulle betygsnivån, och därmed kunskapsnivån, 
kunna ligga högt jämfört med andra skolor. Det kan också vara förklaringen 
till att spridningen mellan olika antal perspektiv varierar mellan olika pro-
gram. I den här studien skulle ekonomieleverna antas ha homogent ha lägre 
betyg, naturvetareleverna antas ha något mer heterogent ha högre betyg och 
samhällseleverna skulle antas representera den största spridningen mellan 
höga och låga betyg.  
 

Elevgrupper 
 i procent 

Perspektiv 
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Programgemensamma resultat: Sambandsmodeller 
För att ytterligare belysa innehållet i elevgruppernas resonemang redovisas här 
presentationer från tre grupper i detalj. Varje grupp representerar en av de tre 
sambandtyperna; enkelt kausalt samband, orsakssamband och cirkulärt sam-
band. Innehållet bygger på elevgruppernas muntliga presentationer och återges 
språkligt bearbetade för att öka läsbarheten, men med insprängda citat för 
behålla karaktären från elevgruppernas presentationer. I diskussionen som 
följer respektive grupps exempel förtydligas hur tolkningen av vilka samband 
som dominerar exempelgruppen har gått till. Diskussionen tar också upp de 
olika perspektiv som gruppen presenterar. Därefter klassificeras resonemanget 
in i en av Puk och Stibbards (2011) mognadsnivåer för systemisk ekolitera-
citet. Exemplen kommer att ligga till grund för diskussionen om programspe-
cifika slutsatser, varvid en grupp på respektive program har valts ut. De siffror 
som står i parentes i texterna anger hur många led som återfinns i ett resone-
mang.  

Exempel 1: Enkelt kausalt samband 
I den kausala sambandmodellen uttrycks korta samband fristående från 
varandra. Ett enkelt kausalt samband kan illustreras som i Figur 9. 

Figur 9: Enkelt kausalt samband. I det enkla kausala sambandet kopplar elevgrupp-
erna ihop två element. Källa: Egen bearbetning. 

 
Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut: 
 

Eleverna tänker sig att de tar bilen till närmaste köpcentrum och att det släpper 
ut koldioxid. Jeansen transporteras över världshaven till kunderna och då 
släpps olja och koldioxid ut i atmosfären. För att plantera bomullsplantor be-
hövs jord. Så bomull odlas. Människor skördar bomullen och släpper ut koldi-
oxid och det påverkar djur och växtliv, alltså dör växter ut. De avlagda jeansen 
skulle skänkas till barnen i Afrika. Då kommer jeansen transporteras över havet 
och olja kommer att släppas ut i havet och koldioxid släpps ut i atmosfären 
(EK). 

 
Resonemanget domineras av enkla kausala samband där fokus ligger på koldi-
oxidutsläpp som hamnar i atmosfären, precis som i Exempel 1 som är grup-
pens utgångspunkt. Följden av bilåkande till köpcentrum, transport av jeansen 
och skördandet av bomullen blir att koldioxid släpps ut. Övervägande delen av 
de samband som presenteras är fristående kausala samband. Transport gör så 
att olja släpps ut i havet (1) och koldioxid släpps ut i luften (1). Ett exempel på 
ett kort orsakssamband finns också med. Olika typer av mänsklig aktivitet 
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resulterar i utsläpp av koldioxid (1) som påverkar växter och djur (2) och i 
slutändan gör så att växter dör (3). Gruppen uppvisar en ekocentrisk insikt i 
och med att miljön drabbas av koldioxidutsläppen. Eleverna återskapar i första 
hand workshopens givna exempel med att ta bilen till köpcentrumet och 
släppa ut koldioxid. De använder också begreppet atmosfär som presenteras i 
workshopens miniföreläsning. Hydrosfär har de däremot gjort om till ”hav” 
och biosfär till ”växter och djur”. Dessa definitioner finns under workshopen 
uppskrivna på tavlan i klassrummet. Gruppen uttrycker en uppfattning om att 
Afrika är skilt från deras egen närmiljö både i avstånd och vad gäller ekono-
misk standard. De som skördar bomullen benämns som människor, till skill-
nad från slavar, kvinnor eller barn. När det gäller mognadsnivå kan resone-
manget betraktas som Nivå 2: Acceptabel. Inga felaktigheter föreligger, men 
begreppen används utan djup och endast kortfattade samband presenteras. 
Enkla kausala samband återfanns på samtliga program. Den utvalda gruppen 
går på EK och deras svar överensstämmer i stora drag med vilka resonemang 
som är typiska för majoriteten av grupperna som presenterar den här typen av 
samband.  

Exempel 2: Orsakskedja 
En orsakskedja är ett kausalt samband som har kopplats ihop till ett längre 
resonemang. Även hos de grupper vars dominerande kännetecken är or-
sakskedjan återfinns enkla kausala samband i texten. En orsakskedja kan illu-
streras som i Figur 10. 
 

 

Figur 10: Orsakskedja. I ett orsakssamband binder elevgrupperna ihop flera sam-
verkande orsaker i en kedja av händelser. Källa: Egen bearbetning. 

 
Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut: 
 

Eleverna berättar att det skövlas skog för att göra plats för en fabrik där jeansen 
kan produceras. När skogen försvinner får djuren inget hem, och de har ingen-
stans att fortplanta sig och då kommer deras djurart att dö ut. Det påverkar 
människorna som jagar i Amazonas och Afrika. De får ingen mat och det ökar 
hungersnöden. Vid tillverkningen av jeans behövs metall som man får ur berg. 
Med lastbil förflyttas jeansen, oftast från Indien eller Turkiet och det påverkar 
atmosfären med utsläpp. När man tillverkar jeansen dumpas avfallet i vattnet 
och det påverkar fiskarna. Fiske är en stor inkomst i u-länder, i Afrika finns 
mycket fiske och det påverkar deras ekonomi om alla fiskar dör ut. Då har de 
inget att exportera. När vi ska åka och köpa jeansen tar vi bilen som ökar ut-
släppen. Om djuren dör ut så blir deras kött dyrare och det påverkar oss i i-
länderna som köper maten och då får vi inte heller råd. Då kommer vi vilja ha 
mer pengar och det blir strejk. 
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Resonemanget domineras av två orsakskedjor och utgår från Exempel 1 i 
workshopen. I den första försvinner skogen (1), djuren får inget hem (2), de 
dör ut (3), människor som lever på jakt får ingen mat (4) och hungersnöden 
ökar (5). Senare i redovisningen fortsätter resonemanget om att när kött blir 
sällsynt ökar priset (6) vi får inte råd (7) då vill vi ha mer pengar (8) och 
kommer att strejka för att få det (9). Den andra långa orsakskedjan beskriver 
hur fisket förstörs av utsläpp från jeanstillverkningen och hindrar ”u-
ländernas” exportmöjligheter. Tillsammans med dessa två orsakskedjor kan 
man tänka sig en antydan att det skulle vara de rika som producerar jeansen 
och som i slutändan också drabbas av strejken. Alltså skulle ett cirkulärt sam-
band kunna omgärda de beskrivna orsakssambanden. Gruppen sluter den an-
tropocentriska loopen. Om fiskarna påverkas (ekocentrism) påverkas ekono-
min i ”u-länderna” (antropocentrism). Gruppen intar också ett radikalt (-) per-
spektiv i och med att de uppvisar samband mellan tillverkningen av jeansen 
och försämrade levnadsvillkor för jaktfolk och fattiga länder där fisket är en 
viktig industri.                     
 Eleverna presenterar en världsbild där det sannolikt är västvärlden som är 
konsumenter av jeansen som tillverkas i Indien eller Turkiet som ligger långt 
bort från oss. Afrika synonymiseras med ”u-länder”, en benämning som kan 
anses som alienerande i sig och beskrivs som en plats där det lever jaktfolk 
och som har viktig fiskeindustri. Även Amazonas beskrivs som en plats där 
jaktfolk lever. När det gäller mognadsnivå kan resonemanget betraktas som 
Nivå 3: Utförligt. Begreppen presenteras i ett system med utförligt innehåll 
som kopplas ihop. Gruppen går på SH och exemplifierar hur en grupp ser 
samband mellan miljö och människa, bland annat när det gäller fiske. Reso-
nemanget ger också en möjlig förklaring till hur klyftor i världen kan uppstå. 
Perspektiven stämmer väl överens med de resonemang som är typiska för 
majoriteten av grupperna som presenterar den här typen av samband. Presen-
tationen som sådan är något mer uttömmande, framför allt mer vidsträckt geo-
grafiskt, än vad som är typiskt för liknande redovisningar.  

Exempel 3: Cirkulärt samband 
I det cirkulära sambandet startar och slutar resonemanget med samma objekt. 
Ingen grupp beskriver enbart cirkulära samband, utan hos de grupper som 
presenterar den typen av resonemang finns också enkla kausala samband och 
orsakskedjor med. Ett cirkulärt samband kan illustreras som i Figur 11. 
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Figur 11: Cirkulärt samband. I det cirkulära sambandet börjar och slutar elev-
gruppernas resonemang i samma händelse eller aktör. Källa: Egen bearbetning. 

 
Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut: 

 
Eleverna berättar att för att transportera jeansen med flyg eller båt kommer det 
att bli koldioxidutsläpp och det påverkar smältning av isar, det gör att det blir 
varmare på jorden. Om vi tar bilen till affären blir det också koldioxidutsläpp 
och det påverkar likadant. Om isarna smälter blir det mer sötvatten och det på-
verkar havens levnadsformer och djuren påverkas. I biosfären kommer det på-
verka landytan som i sin tur påverkar olika habitat, exempelvis är floderna 
större och då förändras levnadsstandard för vattendjur som lever där. Det 
kanske blir för starka strömmar och då kan de inte fortsätta leva där. Det gäller 
även landlevande djur. Människan går miste om naturtillgångar om vi får en 
högre vattennivå. Det blir svårare att bryta metaller och trä som kommer att 
läggas under vatten. Metaller ur berggrunden utvinns för blixtlås och så och 
knappar och det kommer att påverka att det blir tungmetaller i naturen och 
även tungmetaller i haven som påverkar livsformerna där. Vad gäller sociala 
faktorer tar användandet mycket vatten i fattiga länder. Till exempel om man 
tillverkar jeans i Afrika så kanske man tar från deras grundvatten och de får 
brist på grundvatten. Om vi släpper ut mer koldioxid så förändras klimatet och 
då blir det naturkatastrofer som kommer att kosta mycket pengar, framför allt 
är det de fattiga som drabbas då. Fattiga drabbas störst när isarna smälter och vi 
får brist på boyta för människor. Kanske drabbas vi av tungmetaller också där i 
vårt grundvatten om det läcker ut metaller när vi slänger jeansen. 

I den här gruppens presentation ingår både orsakskedjor och ett cirkulärt sam-
band. Eleverna utgår från workshopens Exempel 2 om att koldioxid tillförs 
atmosfären (1), vilket påverkar smältning av isar (2), vilket gör att det blir 
varmare (3), vilket ger mer sötvatten (4) som leder till starkare strömmar (5) 
som förändrar levnadsvillkoren för djur som bor där (6). Dessutom presenterar 
eleverna ett neoliberalt perspektiv på globalisering i och med att välfärden 
ökar, men samtidigt ett radikalt (-) perspektiv att det är på bekostnad av de 
fattiga som producerar jeansen. Det cirkulära sambandet ingår i resonemanget 
om att människan släpper ut koldioxid (1) så klimatet förändras (2), så leder 
det till naturkatastrofer (3) som kommer att kosta mycket pengar för männi-
skan (4 och 1). Eleverna uppvisar här ett cirkulärt samband och sluter i just det 
här fallet den antropocentriska loopen på samma gång.       
 Grupperna gör skillnad på konsumenter av jeansen (vi) och de som tillver-
kar (i Afrika). Utsläppen som görs kan förklaras med transporterna mellan 
platserna för tillverkning och konsumtion. Maktförhållandet mellan konsu-
ment och producent förklaras också genom att dricksvattnet försämras i de 
länder där jeansen tillverkas. När det gäller mognadsnivå kan resonemanget 
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betraktas som Nivå 3: Utförligt. Begreppen presenteras i ett system med utför-
ligt innehåll som kopplas ihop. Gruppen går på NV och använder liknande 
vokabulär som andra grupper på samma program. Perspektiven i den här pre-
sentationen är något fler än i de resonemang som är typiska för majoriteten av 
grupperna som återger det cirkulära sambandet.  
 
 
Programspecifika resultat: Sambandsmodeller 
Trenden för grupperna på EK är att de övervägande presenterar enkla kausala 
samband. Bland de olika programinriktningarna håller de sig närmast works-
hopens exempel och terminologin som presenterats i den inledande miniföre-
läsningen.                       
 Grupper på SH har som dominerande drag att beskriva orsakskedjor som 
rör klimatförändringar (som workshopens båda exempel), konsekvenser för 
fiskeindustrin, skogsavverkning, kemikalieutsläpp och försurning. I och med 
att sambanden drar iväg till orsakskedjor blir elevgruppernas uttryckssätt mer 
fristående. Cirkulära samband förekommer sparsamt och då i förkortad form: 
Jeans, av jord är ni komna, till jord ska ni åter bli.         
 Hos grupper på NV varierar sättet att beskriva samband. NV är det enda 
program där några grupper presenterar cirkulära samband. Dessa följer ofta en 
naturlig cykel som vattnets kretslopp. De grupper som uppvisade störst antal 
cirkulära samband går alla på en skola där grupperna på NV generellt uttryck-
er ett större antal perspektiv än genomsnittet på programmet. I dessa grupper 
användes Exempel 2 som beskriver ett cirkulärt samband, något som sedan 
står på tavlan under arbetets gång som en hjälp för eleverna. De mest före-
kommande innehållen i de samband grupperna på NV uttryckte var försur-
ning, kemikalieanvändning och effekter av den globala uppvärmningen pre-
senterade i orsakskedjor.                 
 Olika sambandtyper dominerar på olika program. En jämförelse mellan 
programmen visar att EK är en relativt homogen grupp med enkla kausala 
samband som dominerande drag. SH är också en relativt homogen grupp med 
orsakskedjor som dominerande drag. NV är en heterogen grupp där fördel-
ningen är mer jämn mellan de olika sambandstyperna, se Figur 12. De olika 
typerna av samband illustreras med symboler. Rutans och symbolens längd 
står i relation till andelen förekommande sambandstyper. För att kunna dra 
paralleller mellan olika sambandsmodeller och hur stor del av grupperna på 
respektive program som sluter den antropocentriska loopen eller endast uppvi-
sar ekocentrisk insikt, finns även dessa perspektiv redovisade i figuren. Också 
en programgemensam sammanställning åskådliggörs. 
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Figur 12: Fördelning av respektive sambandstyp på de undersökta gymnasieprogram-
men och programgemensamt jämfört med förekomsten av perspektiven ekocentrisk 
insikt och antropocentrisk loop. Fördelningen av dominerande sambandstyper på re-
spektive program. Rutan och symbolens längd visar proportionellt hur väl represente-
rat sambandet är. Symbolen för cirkulärt samband har på grund av utrymmesskäl 
placerats utanför respektive ruta på SH och EK. För att underlätta jämförelse med hur 
många av grupperna som uppvisar perspektiven ekocentrisk insikt och antropocentrisk 
loop, finns även dessa resultat åskådliggjorda i figuren. Källa: Egen bearbetning. 
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Diskussion om styrdokument och samband 

Analys av den antropocentriska loopen 
I undersökningen kan strukturerna i elevgruppernas presentationer beskrivas 
av tre sambandstyper. Den första är det enkla kausala sambandet där ett eller 
flera parallellt stående samband enligt modellen med orsak-verkan presente-
ras. Det kausala sambandet är identiskt med Exempel 1 som en majoritet av 
elevgrupperna fått under introduktionen till workshopen (se Exemplens bety-
delse s. 55). Det enkla kausala sambandet kan exemplifieras med innehåll som 
både rör vilka konsekvenser tillverkning av jeans har på miljön och vilka soci-
ala och ekonomiska effekter den kan leda till.          
 Den andra sambandstypen är orsakskedjor där kausala samband kopplas 
samman till en följd av händelser som går från A till B, vilket innebär att ett 
resonemang börjar och slutar i olika ändar av elevgruppernas presentationer. 
Ett typiskt innehåll för orsakssamband är klimatförändringarnas effekter eller 
hur försurning går till.                   
 Den tredje sambandstypen är ett cirkulärt samband där ett resonemang bör-
jar och slutar vid punkten A efter att ha passerat ett antal mellanliggande steg. 
Det cirkulära sambandet är identiskt med Exempel 2 som ett antal elevgrupper 
fått under introduktionen till workshopen (se Exemplens betydelse s. 55). När 
det gäller det cirkulära sambandet följer resonemanget ofta en naturlig cykel 
som vattnets kretslopp.                  
 Den antropocentriska loopen liknar det cirkulära samband som används 
som sambandmodell. För att förenkla för läsaren åtskiljs betydelsen av loop 
och cirkulärt samband i uppsatsen. En antropocentrisk loop utgörs i det empi-
riska materialet av en översiktlig relation mellan miljö och människa. Ett cir-
kulärt samband representerar (liksom en orsakskedja) en mer detaljerad nivå 
av resonemang. En översiktlig loop och detaljerade orsakskedjor och cirkulära 
samband kan samexistera i ett och samma resonemang och utgör där olika 
skalor i resonemanget, se Figur 13. Grupper som endast uttrycker enkla kau-
sala samband saknar loopen i sina resonemang.  
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Figur 13: Den antropocentriska loopen. Den antropocentriska loopen ger en över-
siktlig bild av ett samband mellan miljö och människa utifrån ett antropocentriskt 
perspektiv. I resultatet existerar orsakskedjor och cirkulära samband inom ramen för 
den antropocentriska loopen. Ett cirkulärt samband innehåller en mer detaljerad nivå 
av resonemang än den antropocentriska loopen. Ett enkelt kausalt samband saknar 
både loopar och cirkulära samband. Källa: Egen bearbetning. 

Kommentarer till examensmålen på SH, NV och EK 
De olika programmens profiler när det gäller vilken eller vilka sambandstyper 
som är de dominerande, kan diskuteras i ljuset av de kommentarer som Skol-
verket (2011b) har skrivit om respektive program.         
 Ekonomiprogrammet ska utveckla en förståelse för ekonomiska skeenden 
och inta ett kritiskt förhållningssätt i frågor som rör företagens samhällsnytta 
och samhällsansvar. (Skolverket 2011b:217) Inom hållbar utveckling ska 
utbildningen utveckla kunskaper om vilket ansvar som kan åläggas olika ak-
törer och vad det skapar för villkor för hållbar utveckling. (ibid.) De domine-
rande enkla kausala samband som elevgrupperna övervägande presenterar i 
sina redovisningar ger inte utrymme för att ta upp ovan nämnda frågor. Enligt 
Wals (2014:109) och AtKisson (2008:8) går det inte att förstå begreppet håll-
bar utveckling utan att ha en förmåga att se samband mellan olika system, 
något som gäller grupper på samtliga program som endast presenterar enkla 
kausala samband.                   
 Samhällsvetenskapsprogrammet fokuserar på samhällsfrågor som kan bely-
sas i termer av orsak och verkan. (Skolverket 2011b: 259) Förståelse för fak-
torer som påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle understryker 
ämnesområdets breda karaktär och kan bidra till att eleverna utvecklar ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt. (ibid.) Att det är orsakskedjor som domine-
rar elevgruppernas svar på SH kan förklaras med att programmet är upplagt 
för att jobba med samband. Grupper på SH var de som presenterade flest olika 
perspektiv. Programmet är inriktat på bredd och tvärvetenskap. Eleverna har 
vid datainsamlingstillfället gått på gymnasiet i cirka 1,5 år och om karaktären 
på utbildningen under den tiden har genomsyrat elevernas studier, kan det 
förklara resultatet för grupperna på SH.            
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 Utbildningen på NV ska ha en tydligt naturvetenskaplig karaktär och be-
lysa naturvetenskapens roll i samhället. (Skolverket 2011b:249) Eleverna ska 
jobba med att ställa frågor om företeelser i omvärlden och dra slutsatser som 
beskriver den omgivande verkligheten. (ibid.) Att utbildningen är starkt natur-
vetenskapligt inriktad kan förklara varför de cirkulära sambanden som presen-
teras, till största delen förekom på NV. Jordens stora system fungerar i cykler 
och kunskaper om det kan påverka elevernas sätt att tänka i samband.   
 På samtliga program står det i kommentarerna att eleverna ska jobba med 
entreprenörskap som ska stimulera samarbete, kreativitet, ansvarstagande och 
förmåga att se möjligheter (Skolverket 2011b:219, 249, 260). När det gäller 
workshopuppgiften kan de entreprenöriella dragen utläsas som sättet elev-
grupperna uttrycker perspektiv och samband på. Framför allt kan kravet på 
kreativitet föra tankarna till hur många perspektiv gruppen tar upp, liksom hur 
långtgående samband de presenterar. Utifrån den tolkningen om hur närvaron 
av ett entreprenöriellt tänkande visar sig, blir resultatet att graden av entrepre-
nörsanda varierar mellan olika grupper och olika program. 

Kunskapsutveckling och samband 
Det finns en koppling mellan antalet perspektiv elevgrupperna presenterar och 
vilken typ av samband som dominerar deras redovisningar. Elevgrupper som 
presenterar många perspektiv använder sig i hög utsträckning den antropocent-
riska loopen och orsakskedjor eller cirkulära samband. Dessa grupper viktar 
också i högre utsträckning för- och nackdelar med konsumtion. Elevgrupper 
som presenterar ett fåtal perspektiv använder sig av enkla kausala samband 
och viktar inte för- och nackdelarna med konsumtionen av ett par jeans.  
 I läroplanen till Gy 2011 står det att elevernas kunskapsutveckling är bero-
ende av om de får möjlighet att se samband. (Skolverket 2011a:8) Elevgrup-
pernas presentationer uttryckte alla ett kausalt samband med negativa effekter 
mellan konsumtion av jeans och jordens stora system. Det konstaterades att 
människans jeansindustrier är skadliga för miljö. Med utgångspunkt i skalan 
om mognad i elevgruppernas resonemang, uppvisar presentationer där den 
antropocentriska loopen ingår en djupare mognad och stämmer också bättre 
överens med de högre kunskapskraven för Gy 2011. Det empiriska materialet 
uppvisar således en positiv relation mellan grupper som sluter den antropo-
centriska loopen och utförlighet och nyansering i dessas presentationer. Reso-
nemanget kan också fungera i motsatt riktning. De grupper som använder ett 
pluralistiskt sätt att se på problem kan ha lättare att hitta relationer mellan 
miljö och människa och mellan mänskliga aktörer. 

Tvärvetenskap och hållbar utveckling   
I kommentarerna till examensmålen för SH står det att programmets breda 
karaktär kan bidra till att eleverna utvecklar ett tvärvetenskapligt förhållnings-
sätt. (Skolverket 2011b: 259) Övriga program är hänvisade till läroplanens 
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text om att läraren ska ge eleverna möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 
(Skolverket 2011a:11) Läroplanen står över examensmålen i hierarki och in-
nehållet i den gäller på gymnasieskolans samtliga program. Att hitta perspek-
tiv och samband i en uppgift som behandlar jordens naturliga system, ekonomi 
och sociala frågor handlar om att tänka tvärvetenskapligt. När flera element 
samverkar bildar de system som kan relatera till varandra genom orsak och 
verkan. Genom ett systemiskt tänkande kan länkar och relationer mellan sy-
stem upptäckas (AtKisson 2008:8), något som är centralt ur ett tvärvetenskap-
ligt perspektiv. I den systemiska ekoliteraciteten beskrivs förmågan att se re-
lationen mellan människa och miljö som förutsättningen för att som individ 
kunna ta informerade beslut med hänsyn till framtida generationer (Puk & 
Stibbard 2010:119).                    
 I Hedigers (1999:1138) modell med svag hållbar utveckling ges delarna 
ekologi, ekonomi och sociala frågor lika stort utrymme och är delvis utbyt-
bara. I den starka varianten av hållbar utveckling sätter ekologin gränsen för 
de sociala frågorna som i sin tur begränsar ekonomin (ibid.). För att förstå 
hållbar utveckling behövs en förmåga att kunna se alla tre perspektiv, samt se 
hur relationer mellan dessa förändras beroende på vilken typ av utveckling det 
är fråga om. En förmåga att se samband och relationer mellan olika system 
kan sägas vara något som krävs för att kunna utföra hållbar utveckling i teori 
såväl som i praktik (Wals 2014:109; AtKisson 2008:8).       
 I UNESCO:s material om DESD (UNESCO 2005:4) beskrivs att utbild-
ningen ska uppmuntra hållbara förmågor och beteenden genom att anlägga ett 
kritiskt tankesätt gentemot problem som hindrar hållbar utveckling. Vidare 
står det att deltagarna ska få möjlighet att erhålla färdigheter, kapacitet, vär-
deringar och kunskap för att säkra en hållbar utveckling. (ibid.:9) Analyserna 
av elevgruppernas presentationer visar att alla grupper presenterar konsekven-
serna av jeanskonsumtion som något som kan hindra hållbar utveckling. Stu-
diens resultat att mindre än hälften av elevgrupperna sluter den antropocent-
riska loopen avslöjar ett glapp mellan majoriteten av elevgruppernas sätt att 
problematisera och den systemiska ekoliteraciteten. De flesta elevgrupper 
radar upp problem med konsumtion, vilket inte är detsamma som att visa en 
allsidig förståelse för det ömsesidiga förhållandet mellan naturliga och 
mänskliga system (Puk 2010:119 från Puk & Stibbard  2011:360). För att 
uppnå systemisk ekoliteracitet krävs en förståelse för den antropocentriska 
loopen. 
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Sammanfattning 
Elevgruppernas presentationer uppvisar tre typer av sambandskonstruktion. 
Den enkla kausala sambandsmodellen är dominerande på EK och modellen 
med orsakskedjor dominerar på SH. Även på NV dominerar orsakskedjor, 
men här återfinns också den tredje typen av samband, det cirkulära sambandet. 
Totalt sett sluter knappt hälften av de undersökta elevgrupperna den antropo-
centriska loopen som innebär att miljöförstöringar också drabbar människan. 
Grupper som inkluderar denna loop i sina presentationer ser fler perspektiv än 
andra grupper och använder sig i högre utsträckning av orsakssamband eller 
cirkulära samband för att förklara relationer mellan miljö och människa och 
mellan mänskliga aktörer. Studien visar ingen korrelation mellan förmågan att 
problematisera om konsumtion och förmågan att se samband utifrån systemisk 
ekoliteracitet. 
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9. Slutsatser 

 
Studiens övergripande syfte är att analysera vilka relationer mellan miljö och 
människa och mellan mänskliga aktörer elevgrupper på gymnasiet presenterar 
när de ställs inför uppgiften att ta ett beslut om att konsumera ett par jeans. 
Studiens datainsamling har utmynnat i ett empiriskt material som kan sägas 
innefatta globala och lokala konsekvenser av konsumtion, både för miljö och 
mänsklighet. Resultatet visar att elevgruppernas sambandskonstruktion består 
av enkla kausala samband, orsakskedjor och cirkulära samband och att före-
komsten av dessa varierar mellan elevgrupper och gymnasieprogram. De relat-
ioner som presenteras utgörs av maktrelationer mellan miljö och människa, 
där människan ses som överordnad naturen och mellan ”rika konsumenter i 
västvärlden” och ”fattiga producenter i u-länderna”. När det gäller överens-
stämmelsen mellan vetenskaplig teori och UNESCO:s arbete med ESD å ena 
sidan och det empiriska materialet och styrdokument för Gy 2011 å andra 
sidan, redovisas ett glapp dem emellan. Metoden att använda en explorativ 
workshop som datainsamlingsmetod har visat sig bjuda på både möjligheter 
och begränsningar. 
 
 
Datainsamlingsmetod 
Den utförda studien ger en bild av hur unga personer, i form av elevgrupper på 
gymnasiet, konstituerar sitt globala rum och reflekterar över hur deras hand-
lingar kan bidra till att skapa relationer mellan miljö och människa och mellan 
mänskliga aktörer. Med hjälp av deltagande modellbygge har innehållet i 
elevgruppernas presentationer om hur konsumtion av jeans påverkar jordens 
stora system kunnat analyseras.                
 I och med att metoden är konstruerad så att den ger ett stort utrymme för 
elevgruppernas egna tankar, blir den också löst hållen, vilket gör att det kan 
vara svårt för deltagarna att förstå vad som förväntas av dem. Workshopens 
breda inramning och elevernas förmodade svårigheter att meningsskapa om 
uppgiften kan vara tänkbara förklaringar till att ingen grupp diskuterar grun-
den till de problem de redovisar. Varken tänkbara tillvägagångssätt för att 
stoppa konsumtion av jeans eller varför konsumtionen ens måste finnas till 
ifrågasätts. Inte heller presenterar någon grupp hur de negativa eller de spar-
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samt redovisade positiva effekterna av konsumtion, kan påverka framtida ge-
nerationer.                        
 Datainsamlingsmetoden leder till en slutsats om att samtliga elevgrupper 
kopplar konsumtion av jeans till miljöproblem och att knappt hälften av grup-
perna också lägger till perspektiv på dåliga arbetsvillkor och sociala klyftor. 
Om de deltagande elevgrupperna hade haft ett lösningsfokuserat och framtids-
inriktat meningsskapande skulle det ha kunnat framträda i redovisningarna 
såsom workshopen är utformad. Däremot är workshopuppgiften inte gjord så 
att elevgrupperna explicit uppmanas att hitta lösningar eller tänka på kom-
mande generationer. Den uppmanar inte heller grupperna att uttryckligen re-
dovisa olika miljöproblem, något som samtliga grupper ändå gör. Det faktum 
att eleverna löser uppgiften genom att formulera problem om konsumtion ses i 
studien som ett resultat i sig.               
 Workshopens bägge exempel tar upp hur miljön kan påverkas av mänsklig 
aktivitet, vilket kan förklara elevgrupperna problemfokuserade förhållnings-
sätt. Att ordet påverkan skulle ha negativ klang och likställas med försämring i 
uppgiften är något grupperna själva lägger till. Exemplens generella innehåll 
och formuleringar verkar således ha spelat en stor roll i att deltagarna letts in i 
problemfokuserade tankebanor med miljö som en central faktor. Däremot har 
innehållet i elevgruppernas presentationer inte varierat beroende på vilket av 
de två exempel de arbetat med. Endast hos en liten grupp på NV kunde en 
influens, i form av vilken typ av samband elevgrupperna presenterade, iakttas.
 Workshopen som datainsamlingsmetod har skapat ett kreativt och engage-
rat klassrumsklimat under tiden för datainsamlingen, något som har gett upp-
hov till ett empiriskt material som närgående speglar innehåll och sambands-
konstruktion i elevgruppernas presentationer.           
 Om workshopen istället hade behandlat en annan vanlig konsumtionsvara 
som till exempel bananer, kaffe, choklad, bilar eller mobiltelefoner är det 
högst sannolikt att elevgruppernas presentationer hade berört samma tematik 
som i den utförda undersökningen. Resultatet kan därför sägas gälla elevgrup-
pers uttryck om konsumtion i allmänhet. 
 
 
Skillnader mellan de undersökta programmen 
Elevgruppernas presentationer skiljer sig åt mellan de undersökta programmen 
såväl när det gäller hur de uttrycker relationer mellan miljö och människa och 
mellan mänskliga aktörer, som vilken typ av samband de uppvisar. Anled-
ningarna till detta kan vara flera. En kan vara att undervisningen på de olika 
programmen skiljer sig åt och mer eller mindre speglar programmets exa-
mensmål. En annan kan vara att resultatet beror på kunskapsnivån hos de en-
skilda elever som deltagit i workshopen. En presentation som innehåller flera 
perspektiv och mer långtgående samband stämmer bättre överens med kun-
skapskrav för gymnasieskolans högre betygssteg. En tänkbar slutsats är att 
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elever med kapacitet att uppnå ett mer avancerat kunskapskrav har överfört 
detta till sin grupp och därmed har hela elevgruppen fört ett mer utförligt re-
sonemang. Utifrån det empiriska materialet är det rimligt att anta att det fanns 
fler elever med betygen A, B och C i elevgrupper där presentationernas inne-
håll i högre utsträckning var utförligt och nyanserat. I elevgrupper där presen-
tationernas innehåll snarare var översiktligt, kan betygen C, D och E ha före-
kommit mer frekvent. Skillnaderna i elevgruppernas presentationer behöver 
således inte endast bero på programtillhörighet, utan kan vara en tillfällighet 
som beror på de deltagande elevernas generella kunskapsnivå. 
 
 
Miljösyn i elevgruppernas presentationer 
Förmågan att uppmärksamma miljöproblem i samband med konsumtion ut-
trycks i studien som ekocentrisk insikt. Färre än hälften av grupperna sluter 
också en antropocentrisk loop och redovisar ett samband mellan miljöförstö-
ring och en försämrad livsmiljö för människan. Såtillvida uppvisar elevgrup-
perna ett problemfokuserat förhållningssätt till konsumtion. Däremot är det 
ingen grupp som presenterar ett kritiskt tänkande av karaktären att ifrågasätta 
normer och värden när det gäller konsumtion som sådan. Studien visar således 
inga samband mellan att kunna problematisera och att uppvisa ett kritiskt tän-
kande såsom det åsyftas inom forskningsfältet för ESD.        
 Läroplanen för Gy 2011 uppvisar oklarheter när det gäller vem som ska 
förändra samhället till miljömässigt hållbart, liksom hur denna förändring ska 
gå till. Formuleringarna i läroplanen är abstrakta och lämnar obesvarade frå-
gor. Elevernas presentationer saknar konkretion när det gäller samhällets när-
mande till hållbar utveckling och miljöfrågornas lösningar. Att förlägga pro-
blemet på ett annat plan än det mänskliga, nämligen i miljön, kan vara en psy-
kologisk mekanism för att göra problembilden hanterbar. Fenomenet tangerar 
den emotionella copingstrategin (Ojala 2012), vilket inte leder till personligt 
ansvarstagande och aktivt handlade i samhället, något läroplanen för Gy 2011 
(Skolverket 2011a) och Skollagen (2010:800 15 kap, §8) förespråkar att gym-
nasieutbildningen ska göra.                 
 Fokus i läroplanens miljöperspektiv (liksom det etiska och internationella 
perspektivet) är att medvetandegöra eleverna om olika frågor genom person-
liga ställningstaganden. Tidigare uppfattning har varit att en normativ miljö-
undervisning skulle göra eleverna benägna att omsätta de ”rätta” värderingar 
utbildningen gav dem, i för miljön ”goda” handlingar. Senare forskning för-
kastar denna uppfattning och menar istället att en meningsfokuserad co-
pingstrategi (Ojala 2012) där problem ses som möjligheter för förändring och 
förbättring av samhället, är något som leder till engagemang. Skolan kan bidra 
med att lära elever att utveckla detta tankesätt. Teori inom fältet för ESD ger 
exempel på hur detta kan utföras i form av olika dimensioner som undervis-
ningen kan innehålla; bland annat (norm)kritiskt ifrågasättande, emancipation 



 108 

och transformation. Andra exempel är undervisning om handlingskompetens 
och utvecklandet av systemisk ekoliteracitet. Samtliga av dessa tillvägagångs-
sätt bygger på att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att se samband 
mellan miljö och människa i form av den antropocentriska loopen. Mot bak-
grund av att Sverige deltar i DESD har skolan ett ansvar att tydligt lyfta frågan 
om att en försämrad miljö också drabbar mänskligheten negativt, både idag 
och för kommande generationer. 
 
 
Världsbild i elevgruppernas presentationer 
Gymnasieskolan ska bygga på en vetenskaplig grund (Skolverket 2011a:5). 
När det gäller hur den ekonomiska utvecklingen ser ut i världen och vilka 
länder som är fattiga och rika har stora förändringar skett under de senaste 
decennierna. Mätningar av BNP och ekonomisk tillväxt visar att många tidi-
gare fattiga länder nu kommer ikapp de rika vad det gäller välstånd. Inom de 
rika länderna ökar fattigdomen på vissa håll och därmed är frågan om rik eller 
fattig inte längre enbart en fråga om geografisk tillhörighet (UNDP 2013). I 
elevgruppernas presentationer nämns fortfarande begrepp som ”u-länder” och 
grupperna uppvisar en dualistisk världsbild mellan fattiga och rika länder samt 
olika världsdelar.                    
 Den svenska gymnasieskolan har en stark koppling till FN:s dokumentation 
av omvärlden, dels därför att Sverige medverkar i DESD och utformningen av 
Global Action Programme som startar 2015, dels för att FN fångar upp och 
bidrar till forskning inom fältet hållbar utveckling. FN och UNESCO:s starka 
satsning på ESD går inte att utläsas i de världsbilder elevgrupperna presenterar 
i sina redovisningar.                   
 Skolan är inte ensamt ansvarig för att skapa elevernas omvärldsbild, även 
media och andra aktörer i konsumtionssamhället kan ge uttryck för en dualist-
isk världsbild. Mot bakgrund av formuleringarna i styrdokument för Gy 2011 
som återges i denna studie har gymnasieskolan ett ansvar att på en vetenskap-
lig grund tydligt lyfta fram globala utvecklingsfrågor som en motpol till ele-
vernas vardagsuppfattningar.  
 
 
Utbildning för svag eller stark hållbar utveckling 
För att kunna förstå begreppet hållbar utveckling i sin helhet behövs en för-
måga att kunna se samband mellan det ekologiska, det sociala och det ekono-
miska. Det gäller både i den svaga och den starka varianten av hållbar utveckl-
ing. Kopplingen mellan miljö och människa i form av den antropocentriska 
loopen är en förutsättning för alla typer av resonemang om hållbar utveckling. 
En slutsats av studien är att det inte tydligt går att utläsa att ESD har genomsy-
rat skolans verksamhet utifrån det elevgrupperna presenterar i sina redovis-
ningar av workshopen, eftersom drygt hälften av grupperna inte uppger att 
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miljöförstöring också kan påverka mänskligheten.         
 I den svaga varianten av hållbar utveckling kan eleverna fokusera på en 
dimension av ekologi, sociala frågor och ekonomi i taget. I det empiriska 
materialet ligger tyngdpunkten på den ekologiska delen, följt av den sociala 
och den ekonomiska. När det gäller den starka varianten av hållbar utveckling 
måste eleverna fokusera på alla delar samtidigt och integrerat. Ingen elevgrupp 
i det empiriska materialet ger uttryck för ett ömsesidigt beroende av samtliga 
tre dimensioner. Det gör inte heller läroplan eller examensmål för Gy 2011.
 Studiens resultat visar att det empiriska materialet, liksom läroplan och 
examensmål för Gy 2011 svänger åt den svaga varianten av hållbar utveckl-
ing. UNESCO:s anvisningar, flera av FN:s rapporter och forskning inom håll-
bar utveckling och ESD anför att fokus måste flyttas mot den starka varianten 
för att uppnå målet med hållbar utveckling, det vill säga en ökad global väl-
färd utan att utarma jordens resurser. Vissa forskare hävdar att detta kan göras 
genom att inom ESD och undervisning i allmänhet, anta dimensioner av 
normkritik, emancipation och transformation som ingår i den pluralistiska 
miljöundervisningstraditionen. Undervisningen kan rimligtvis också lyfta 
handlingskompetens, systemisk ekoliteracitet och meningsfokuserad coping 
som centrala innehåll. En fortsatt didaktisk diskussion om ESD kan fungera 
som en katalysator för att få pendeln att förflyttas mot den starka varianten av 
ESD, se Figur 14. Elever och pedagoger kan på så sätt gå från att fokusera på 
ett perspektiv och se de övriga två i horisonten, till att överblicka alla tre per-
spektiven integrerat. Eftersom hållbar utveckling är något som ska genomsyra 
svensk gymnasieutbildning kan den didaktiska relevansen inte avgränsas till 
att endast gälla specifika ämnen (exempelvis geografi eller naturkunskap) utan 
måste aktualiseras och inkluderas brett i alla ämnen.        
 Den svenska gymnasieskolan har en stark koppling till UNESCO och FN 
som återspeglar forskning inom fälten hållbar utveckling och ESD. Ur det 
perspektivet borde det finnas en önskan att svänga över pendeln från dagens 
utbildning för svag hållbarhet till morgondagens utbildning för stark hållbar-
het. 
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Figur 14: Från utbildning för svag hållbar utveckling mot utbildning för stark hållbar 
utveckling. Det empiriska materialet, läroplan och examensmål för Gy 2011 drar åt 
den svaga varianten av ESD som kan illustreras med Brundtlandkommissionens 
(1987:43) definition av hållbar utveckling. UNESCO, FN och vetenskaplig teori om 
hållbar utveckling och ESD drar åt den starka varianten av ESD, något som kan illu-
streras med Griggs et al.:s (2013:306) definition av hållbar utveckling. Punkterna visar 
elever och pedagogers olika utgångspunkter och överblickade områden. I den svaga 
varianten av ESD syns företrädesvis en dimension, något färgad av de övriga två. I 
den starka varianten av ESD syns de tre dimensionerna integrerat. För att pendeln ska 
svänga över åt ESD för stark hållbar utveckling kan metoder och innehåll från forsk-
ning om ESD användas. Källa: Egen bearbetning. 

 

 
Förslag till fortsatt forskning 
Den utförda studien har utvecklat en metod för att undersöka hur gymnasiee-
lever konstituerar miljösyn och världsbild genom att presentera relationer mel-
lan miljö och människor. Den har också lyft en praktiknära didaktisk diskuss-
ion om innehåll i ESD, liksom en bredare diskussion om syfte och målsättning 
med utbildningsformen. Som förslag till vidare forskning återfinns här tre 
tänkbara studieområden, två praktiska och ett teoretiskt.       
 En tänkbar ingång är att låta den utförda studien utgöra en grundsten till en 
större undersökning med syfte att både validera dess resultat och att utvärdera 
hur ESD syns i praktiken på Gy 2011. Detta kan göras i olika omfattning. För 
det första kan studien breddas genom att datainsamling och analysapparater 
appliceras på ett större material som representerar flera olika gymnasiepro-
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gram med en större spridning över landet. Aspekter som saknas i det empi-
riska materialet är främst ansvarsfrågan gentemot framtida generationer och 
lösningar på hur samhället kan närma sig hållbar utveckling. Här kan skillna-
der mellan elevgrupper på olika gymnasieprogram undersökas närmare genom 
att ta hänsyn till elevernas individuella kunskapsnivåer och andra bakgrunds-
faktorer som exempelvis vilka ämnen som ingår i deras kursplaner. En annan 
väg att gå är att arbeta med fokusgrupper där process istället för färdig presen-
tation analyseras, vilket ytterligare kan bidra med att vidareutveckla den ut-
förda studien. Skiljer sig elevgruppers redovisningar av perspektiv och sam-
band mellan process och färdig presentation åt? Tillsammans med komplette-
rande studier av lärare och skolledningar skulle ett ökat antal studerade elev-
grupper och en fördjupning av meningsskapandeprocessen hos fokusgrupper 
kunna bidra till en sådan utvärdering av DESD som UNESCO (2012b) efter-
frågar.                        
 Innehållet i teorier inom fältet för ESD fokuserar på att utveckla elevers 
personliga ansvarstagande och ett aktivt deltagande i samhället. Enligt studi-
ens resultat är den typen av frågor inget som genomsyrar de studerade elev-
gruppernas presentationer. I styrdokumenten för Gy 2011 finns formuleringar 
om entreprenörskap som tangerar innehållet i ESD. Med en interventionistisk 
studie, där ett arbetsmaterial med utgångspunkt i den här studiens resultat och 
teori från ESD tas fram och prövas på en grupp elever, kan den utförda studien 
genomgå en praktisk didaktisk vidareutveckling. Innehållet i en tänkbar studie 
kan till exempel innefatta vad som händer med elevers (och lärares) upplevda 
handlingskompetens i samband med (eller utan) interventionen. En passande 
ingång till denna studie kan vara forskning knuten till det som idag kallas 
gymnasiearbetet, det vill säga en individuellt fördjupad studie eleverna utför i 
åk 3.                        
 Som ett bidrag till teoriutveckling inom ESD kan en studie fördjupa kon-
fliktperspektivet om det universella och det partikulära innehållet i ESD. Det 
universella kan representera värden som förs fram av ESD (normativ miljöun-
dervisningstradition) och kopplas till en global skala, medan det partikulära 
kan kopplas till individens ansvar (pluralistisk miljöundervisningstradition) 
och den lokala skalan. Här skulle en studie innefattande läromedelsanalys, 
observationer av lektionsinnehåll, intervjuer om didaktiskt innehåll eller en 
eventuellt ny workshop om skala, kunna leda till att strukturerna mellan dessa 
två kartlades och uppmärksammandes. En sådan studie skulle kunna utgöra ett 
bidrag till att öka konkretionen om ESD och därmed också tillgängligheten för 
dem som utövar det. Studien skulle också kunna vara ett specifikt bidrag till 
geografiämnet. I förhållande till den utförda studien skulle en sådan vidareut-
veckling kunna användas för att i ett större perspektiv belysa, förklara och 
förstå föreliggande resultat. 
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Bilaga 1 

Innehåll i workshopens miniföreläsning 
Det är vanligt att man inom geografin delar in jorden i fyra stora system. De 
kan hänga ihop såhär, ni behöver inte skriva ned det här bara lyssna noga… 
rita bilden… vi kan börja med det som kallas litosfär… skriv litosfär…. Där 
ingår berg som sönderdelas och bildar jord .. skriv berg och jord…  
Hydrosfären består av alla typer av vatten… skriv hydrosfär och  vatten… Vi 
har hav, sjöar, floder och is…. skriv ned hav, sjöar, floder och is …  
Atmosfären består av luft … skriv atmosfär och luft… och alla gaser som den 
innehåller… skriv gaser.  
I mitten har vi biosfären … skriv biosfär… och där ingår allt levande, det vill 
säga växter och djur… skriv växter och djur.  
I mitten av biosfären har vi en annan sfär som kallas antroposfären och den 
innehåller mänskligheten på planeten... skriv antroposfär … Namnet kommer 
från ordet antro som betyder människa på grekiska.  Här finns saker som har 
med sociala frågor och ekonomi att göra … skriv sociala frågor, ekonomi.  
Det var jordens stora system och de kommer ni få på er plansch som jag snart 
delar ut. Jag låter det här stå kvar på tavlan så kan ni tjuvkika om ni inte 
kommer ihåg allt. 
Modellen som jag har ritat här visar jordens stora system utan att något hän-
der. Vi ska nu tillföra en händelse till bilden, nämligen konsumtionen av ett 
par jeans.  
Konsumtion är ett ord som kan betyda många saker och för att hjälpa er har 
jag tänkt att ni kan diskutera vad som händer vid tillverkning… skriv tillverk-
ning…, förflyttning… skriv förflyttning …, inköp… skriv inköp … och dump-
ning… skriv dumpning … 
 
  



 123 

Bilaga 2 

Instruktioner för modellbygge med Exempel 1 
SPELREGLER FÖR MODELLBYGGE 
Er uppgift blir att fylla den tomma spelplanen med samband om vad ni tror 
händer med jordens stora system när ni konsumerar ett par jeans. 

1. HITTA samband. Markera med pennorna på spelplanen och skriv en 
kort notering.  
EXEMPEL:   
Ni tänker: Vi tar bilen till närmaste köpcentrum för att handla våra 
nya jeans och då släpper vi ut koldioxid i och med att vi kör en ben-
sindriven bil. 
 Ni markerar: Ni drar en pil mellan antroposfär (ni är människor) och 
atmosfären (där gaserna hamnar) och skriver ”bil till köpcentrum” 
bredvid den. 

2. Sekreteraren SKRIVER ned sambanden för hand eller på dator. 
EXEMPEL:  
”Samband 1: Vi åker bil och handlar jeans. Bilen släpper ut koldioxid 
som hamnar i atmosfären.” 

3. Gör punkt 1 och 2 med de samband ni hittar. 
4. VISA med hjälp av att bygga eller illustrera i modellen hur det 

går till med hjälp av det ni får i påsen eller andra saker ni får tag 
i. 
EXEMPEL:  
Ni ritar en bil vid pilen, eller så gör ni en bil av piprensare och koldi-
oxid av paljetter och sätter fast på spelplanen.  
 
Använd era idéer och er kreativitet. Inget är rätt eller fel!  
 
Efter avslutad workshop lämnas modellen in. Sekreteraren lämnar in 
det nedskrivna till mig för hand eller att skickar det till xxx@xxx. Döp 
dokumentet till den kod som står längst ned på planschen. 
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Bilaga 3 

Tavlans utseende för modellbygge med Exempel 2 
 

 

Global 
uppvärmning 

Hav absorberar  
värme Is smälter 



 

Forskarskolan i Geografi 2012–2014 
 
1. Kajsa Nerdal, Gymnasieelevers presentationer av relationer mellan miljö och människor  

– en studie om utbildning för hållbar utveckling, 2014. 
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