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Förord

Lika omärkligt som högsommaren övergår i sensommar passerar nu avhandlingen gränsen mellan att vara på väg att bli färdig till att fullbordas. Nu
återstår bara att skriva förordet.
Att få genomgå en forskarutbildning och skriva en doktorsavhandling är
ett stort privilegium. Varje försök att sammanfatta den vördnad och uppskattning jag känner inför alla som bidragit till att jag kunnat göra denna
bildningsresa blir med nödvändighet ofullständigt. Det är som med allt annat
i livet. Man lyckas bara delvis med sina föresatser som individ. Ska föresatserna fullbordas behöver individen möta personer. Förordet skriver jag som
individ, därför måste det förbli ofullständigt. Avhandlingen är däremot fullbordad eftersom den är ett resultat av möten med personer.
Att skriva denna avhandling hade inte varit möjligt utan stöd, medverkan
och inspiration från de personer jag här vill framföra mitt tack till. Först ett
postumt tack till Jan Öhman vid Kulturgeografiska institutionen i Uppsala.
Jan organiserade forskarskolan i geografi inom lärarlyftet vilket blev min
väg in i akademin. Jag kommer alltid att minnas platsens ljus och värme, där
jag befann mig 1 juli 2008, när jag ringde Jan Öhman och han hälsade mig
välkommen till Uppsala.
I forskarskolans inspirerande atmosfär fick jag förmånen att inleda min
forskarutbildning med skrivandet av en licentiatuppsats med Leif Östman
och Lena Molin som handledare. De öppnade också möjligheten för mig att
löpa hela den akademiska linan ut genom att fortsätta med denna doktorsavhandling. Från början var Leif huvudhandledare men under den intensiva
slutfasen är det Lena som haft huvudrollen i handledarskapet. Kombinationen av Leifs pregnanta analyser, framförda med drastisk spontanitet och
Lenas strategiska överblick, orubbliga lugn och aldrig sinande engagemang
har gjort att tillfälligt uppdykande tvivel rörande mina möjligheter att fullfölja avhandlingsprojektet obönhörligen förbytts i irriterande arbetslust och
trygg förvissning om avhandlingens relevans.
Utöver mina handledare är det några personer som varit särskilt betydelsefulla för avhandlingens tillkomst. Maria Ojala har bidragit med viktiga
infallsvinklar på de miljöpsykologiska delarna och varit behjälplig med den
statistiska bearbetningen av enkäterna. Marias utförliga kommentarer på mitt
90-procent manus var ovärderliga att få under det mest kritiska skedet av
skrivprocessen. Tillsammans med David Kronlids kommentarer gav det ny
energi till mitt skrivande när jag som bäst behövde det. Deras läsning i kom7

bination med Johan Öhmans kritiska och klargörande synpunkter under 90procentseminariet blev ett avgörande rundningsmärke. Därefter har kursen
känts någorlunda stabil och avdriften måttlig.
Ulrika Svalfors har som försteförfattare till artikel I bidragit med den diskursanalys av styrdokumenten som krävdes för att kunna belysa mötet mellan förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande från olika
perspektiv. Martin Karlberg har, förutom att bistå med expertis i allehanda
kvantitativa spörsmål, också berikat min sociala tillvaro genom att tillsammans med hustrun Petra och sönerna Einar och Albert öppna sitt hem när jag
övernattat i Uppsala.
Michael Håkansson har i hög grad bidragit till mitt sociala välbefinnande
när jag behövt läcka överskottsengagemang eller vädra vånda över något i
den akademiska eller vardagliga världen. Perspektivbyte fick dessutom en ny
innebörd för mig när vi klev ner från läktaren på Studenternas och ställde oss
vid sargen, i huvudhöjd med bandyspelarna, för att se slutminuterna när
Sirius fick storstryk av Edsbyn. Tänk att det som pågår kan te sig så annorlunda när man ser det från de deltagandes perspektiv.
Kollegorna från licforskarskolan, Mikael Wingård, Bert Eriksson, Anna
Levin, Siv-Inger Halling, Magdalena Cedering och Mattias Arrhenius har
varit viktiga vänner att dryfta såväl dagsformen som världsläget med. Vi
fortsätter med det!
Under alla mina resor och vistelser i Uppsala har min livkamrat Kerstin
Vogel upprätthållit vardagslivet därhemma i Edsviken i Dalsland med allt
vad det inneburit av såväl praktiska sysslor som organisation av den sociala
dimensionen av livet med familj och vänner. Tack för att du gjort det möjligt
för mig att fullfölja den omvälvande utmaning det varit att fullborda denna
avhandling.

Edsviken i augusti 2014
Tomas Torbjörnsson
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1. Inledning och syfte

“Education is essential to sustainable development. Citizens of the world
need to learn their way to sustainability. Our current knowledge base does
not contain the solutions to contemporary global environmental, societal and
economic problems. Today’s education is crucial to the ability of present and
future leaders and citizens to create solutions and find new paths to a better
future”(UNESCO, 2013).
“Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket, 2011b,
s. 7).

……….

”Alltså jag tror inte att vi har diskuterat… det har vart lite mer… aaah… men
alla vill rädda miljön… självklart… men vi har inte gått in på hur tror jag…
nej det har vi inte diskuterat så mycket alls tror jag" (elev, åk 3, Xgymnasiet).
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Citaten på föregående sida illustrerar två nivåer: policynivån, med internationella och nationella riktlinjer för utbildning för hållbar utveckling
(UHU), och individnivån med en enskild elevs reflektion över den undervisning för1 hållbar utveckling som eleven mött under sin skoltid. Det tomma
utrymmet mellan citaten, som illustrerar mötet mellan förväntningar på och
förutsättningar för miljömoraliskt lärande, är avhandlingens studieobjekt.
Förväntningarna är i studien avgränsade till den institutionella nivån och
hur de uttrycks i styrdokument som reglerar UHU medan förutsättningarna
fokuserar på elevernas attityder, kunskaper och handlingar i relation till olika
aspekter av hållbar utveckling. Därför kan det tomma utrymmet också förstås som mötesplatsen för undervisning och lärande, med undervisning definierat utifrån den institutionella nivån som ”sådana målstyrda processer som
under ledning av lärare […] syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (Skollag 2010:800, 1 kap.
4§), medan lärande avser de processer som resulterar i att individen, i samspel med omgivningen, tillägnar sig en mer utvecklad och specifik handlingsrepertoar (Biesta & Burbules, 2003, s. 37). En konsekvens av dessa
perspektiv på undervisning och lärande är att elevernas förutsättningar för
miljömoraliskt lärande, i form av deras kunskaper, attityder och handlingar,
bara delvis kan betraktas som ett resultat av den undervisning de mött i skolan eftersom lärandet pågår kontinuerligt i alla delar av elevens livsvärld.

Spänningsfältet mellan förväntningar och
förutsättningar
Mötesplatsen för undervisning och lärande kan också betraktas som ett
spänningsfält där lärare har till uppgift att konkretisera styrdokumentens
förväntningar på miljömoraliskt lärande och att tillvarata och utveckla elevernas förutsättningar att möta dessa. Förväntningarna gäller dock inte
enbart miljömoraliskt lärande och UHU är bara ett bland många uppdrag
som lärare har att fullfölja. På den politiska nivån finns det nu tydliga tecken
på att miljöundervisning inte längre ges den prioritet som den haft tidigare.
Till exempel har ”respekt för vår gemensamma miljö” (miljötillägget) tagits
bort från den nya skollagens portalparagraf (Skollag 2010:800) och det centrala stödet till nationella nätverk för miljöundervisning försvunnit när Myndigheten för skolutveckling (MSU) lades ner 2008. Statens nedprioritering av
miljöundervisning avspeglas också i en nationell undersökning som visar

1

Att skriva undervisning för hållbar utveckling innebär en skillnad mot att skriva undervisning om eller i hållbar utvecklingen. Skillnaden består i att undervisningen förutsätts syfta till
att inte bara ge kunskaper om vad hållbar utveckling kan innebära utan också en rörelse mot
hållbar utveckling.
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tydliga brister i skolhuvudmännens strategi för miljöundervisning (SNF,
2014).
Exemplen visar att relationen mellan förväntningar och förutsättningar är
komplex och att samma aktör, i detta fall staten, utövar inflytande över både
förväntningar och förutsättningar på ett sätt som laddar spänningsfältet med
motstridiga signaler. Det riktar uppmärksamheten mot de texter som påverkar och reglerar verksamheten i skolan och särskilt relationen mellan policytexter och övriga styrdokument.
Policytexter syftar till att vägleda beslut och handlingar genom att lägga
fast en ambitionsnivå och peka ut en riktning i vilken anslutna organisationer
förväntas sträva. På den globala nivån har FN tagit initiativ till en rad policydokument med höga ambitioner för miljöundervisning och hållbar utveckling under de senaste decennierna (UNESCO-UNEP, 1975; WCED,
1987; UN, 1992; UNESCO, 2005, 2013). Intentionerna har också omsatts på
regional nivå där Östersjöstaterna utarbetat ett gemensamt handlingsprogram
för medlemsstaternas UHU (Baltic21E, 2002). På den nationella nivån är
skollagen, läroplanen, programmål, ämnesplaner och kunskapskrav de viktigaste länkarna i kedjan av styrdokument.
Texterna som uttrycker styrdokumentens förväntningar är slutresultat av
politiska förhandlingar och kompromisser på nationell nivå och kan bära
spår av olika viljeyttringar. Texterna är också influerade av de globala policydokument som höjer förväntningarna till en nivå där utbildning framställs
som avgörande för att framtidens ledare och medborgare ska kunna lösa de
miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar som världen står inför.
UNESCO-texten på första sidan uttrycker tydligt att dagens kunskapsbas inte
innehåller lösningarna på dessa utmaningar och att utbildningens uppgift är
att bidra till att lösningar kan utvecklas.
För att inte policytexterna ska reduceras till tom retorik är det angeläget
att policyns intentioner också präglar operativa beslut och vardaglig praktik i
de verksamheter som antagit policyn. För skolans del innebär det att såväl
intentionerna i United Nations decade for education for sustainable development (UNDESD) som i läroplanens övergripande mål och riktlinjer, gällande normer och värden, ska göra avtryck i mer praktiknära styrdokument
som ämnesplaner och kunskapskrav. Om dessa avtryck saknas är en tänkbar
konsekvens att elevernas miljömoraliska lärande i hög grad blir avhängigt
enskilda lärares miljöengagemang, och de didaktiska val detta engagemang
leder till. Då aktualiseras också spänningen mellan, å ena sidan, lärares möjlighet och utrymme att problematisera läroplanen för olika syften och val
och, å andra sidan, de yttre samhällsstrukturernas inflytande över undervisningens innehåll, det vill säga om att se utbildning som ett medel att förändra
och utveckla samhället eller om skolan i efterhand ska anpassas till samhällsutvecklingen. Ytterst handlar det om relationen mellan utbildningens
rekonstruktiva potential och dess reproduktiva funktion eller, med andra ord,
11

i vilken utsträckning undervisning leder till kritisk omprövning av rådande
samhällsordning eller bidrar till att upprätthålla status quo.
För att vi med större säkerhet ska kunna uttala oss om vilka antaganden
om hållbar utveckling som ligger inbäddade i styrdokumenten, och hur en
undervisning som utgår från dessa antaganden formar eleverna som subjekt,
ägnas avhandlingens första delstudie till en diskursanalys av gymnasieskolans styrdokument. Resultaten av den analysen ger en del av svaret på
vad som finns i det ännu så länge tomma utrymmet mellan förväntningar på
och förutsättningar för ungdomars miljömoraliska lärande. Oavsett vilken
diskurs som kommer att avtäckas så är innebörden i hållbar utveckling öppen
för många olika tolkningar, vilket möjliggör många olika utfall av UHU. Allt
från undervisning där hållbar utveckling omges av ett tomrum utan koppling
till elevernas livsvärld, till undervisning där begreppet kopplar samman policydokumentens förväntningar med elevernas förhoppningar om en bättre
framtid. Utrymmet på första sidan är tillsvidare öppet mot olika alternativ
men avhandlingens delstudier kommer att bidra med kunskaper om vad som
är mest karaktäristiskt för denna yta.

Kunskaper och värden
Formuleringen i skollagens portalparagraf: ”[u]tbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och
värden” (Skollag 2010:800, 1 kap. 4§) kan tolkas som att kunskaper och
värden är åtskilda – och att kunskaper kommer i första hand och värden i
andra. Det är också vanligt att utbildningsväsendet gör åtskillnad mellan
dessa två uppdrag och behandlar kunskaper för sig och värden för sig
(Östman, 2008). I avhandlingen är utgångspunkten att kunskaper och värden
är sammanflätade och att den vanliga uppdelningen mellan värden och kunskap är ofruktbar. Att studien fokuserar på värdedimensionen innebär inte
ett ställningstagande för att denna kan och bör ses isolerat från kunskapsdimensionen utan fastmera att vi behöver mer kunskaper i värden (Liedman,
2011b) snarare än om värden. Medan kunskaper om ett värde som demokrati
kan handla om styrelseskick och beslutsformer är kunskaper i demokrati
förknippade med att delta i demokratiska processer, att tillämpa demokrati
och omfattas av demokrati. Genom att lyfta fram värdedimensionen i utbildningen bidrar avhandlingen till ett bredare fokus i den samtida skoldebatten.
Behovet av kunskap för att såväl individen som landet ska klara den hårdnande konkurrensen upprepas ofta från olika parter i den skolpolitiska debatten. Inte lika ofta diskuteras hur vi utifrån värdeperspektiv bör förhålla oss
till den kunskap vi har eller vilka värden olika kunskaper är uttryck för.
Genom att öka kunskaperna om elevers miljömoraliska attityder, kunskaper
och handlingar bidrar avhandlingen till att stimulera en sådan diskussion.
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Det värde som i avhandlingen lyfts fram som centralt i detta sammanhang är
solidaritet.
Solidaritet är ett relationellt värde vilket innebär att det förutsätter en
relation till något utanför självet. I avhandlingen kan denna relation inbegripa både nu levande och framtida generationer människor men också andra
arter. Det innebär att solidaritet låter sig associeras till flera aspekter av hållbar utveckling och kan betraktas som ett miljömoraliskt handlingsalternativ
eller uttryckssätt. Denna utvidgning av solidaritetens innebörd medför att
definitionen av miljömoral, i enlighet med delstudiernas resultat, behöver
vidgas från ”[v]årt sätt att visa ansvar och respekt gentemot naturen”
(Öhman, 2006, s. 15), till sättet på vilket vi visar respekt och tar ansvar för
sociala och miljömässiga konsekvenser av våra relationer till människor och
till naturen.
Solidaritet är ett av de värden som läroplanen lyfter fram som särskilt
viktigt. ”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden” (Skolverket,
2011b, s. 6) och de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla är:
”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2011b, s. 5). Läroplanen betonar också vikten
av ”[e]tt internationellt perspektiv för att kunna se den egna verkligheten i ett
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet” (s. 7).
Formuleringarna signalerar att varken uppgiften i sig eller uppgiftens
innehåll är förhandlingsbar. Det är inte fråga om något som skolan, eller
enskilda lärare, kan välja att göra utifrån värderingar av vad som anses vara
mer eller mindre angeläget. Inledningsvis är det därför viktigt att slå fast en
viktig distinktion mellan värderingar och värden. Medan värderingar handlar om övertygelser och ställningstaganden handlar värden om det som ligger
till grund för dessa övertygelser. En värdering kan sägas uppkomma när ett
värde uttrycks i omdömen eller handlingar (Skogberg, 2014) och ett värde är
följaktligen en övertygelse som ligger till grund för individers attityder och
handlingar (Schwartz, 1992).
Enligt Dewey (1939/1988) vägleds individer av värden när de löser konflikter mellan olika preferenser genom att involvera moraliska överväganden. Med hänvisning till Dewey menar Dietz et al. (2005) att värden handlar
om vad som är önskvärt, medan preferenser handlar om vad som önskas.
Värden som förknippas med hållbar utveckling är: frihet, jämlikhet, solidaritet, tolerans, respekt för naturen och delat ansvar (FN, 2000; Leiserowitz et
al., 2006). Trots den betydelse värdena tillskrivs är kunskapen obetydlig om
hur sambanden ser ut mellan dessa värden och hållbar utveckling (Shepherd
et al., 2009), och det är också en öppen fråga hur miljöundervisningen tar sig
an olika värden: ”[w]ich values to teach and learn in each education for
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sustainable development (ESD)2 programme is a matter for discussion”
(UNESCO, 2005, s. 8).
Grundläggande värden i ett samhälle visar sig genom individernas handlingar och attityder. En attityd definieras som en psykologisk tendens som
uttrycks genom att utvärdera en specifik entitet med någon grad av gillande
eller ogillande (Eagly & Chaiken, 1993, s. 1). En inställning till något man
tänker på eller registrerar. Allt som en person kan registrera kan därmed ses
som attitydobjekt (Jagers et al., 2009, s. 20).

Avhandlingens syfte
Avhandlingens övergripande syfte är att klargöra förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande inom utbildning för hållbar utveckling i
den svenska gymnasieskolan genom att undersöka skolans styrdokument
samt elevers miljömoraliska erfarenheter, attityder och handlingar.
Det övergripande syftet besvaras med hjälp av fyra delsyften: För det
första att klargöra styrdokumentens förväntningar vad gäller innehåll i UHU.
För det andra att beskriva elevers attityder till solidaritet och respekt för
naturen, två värden som är betydelsefulla för hållbar utveckling, och att analysera attitydskillnader mellan olika elevkategorier med avseende på olika
bakgrundsvariabler. För det tredje att belysa elevers skilda förutsättningar att
möta styrdokumentens förväntningar genom att a) didaktiskt klargöra olika
elevkategoriers skilda förutsättningar och b) didaktiskt problematisera statens förväntningar på UHU i relation till olika elevkategorier. Det fjärde
delsyftet är metodologiskt och innebär att konstruera en skala som mäter
attityder till solidaritet.

Delstudiernas bidrag till avhandlingens syfte
Avhandlingen består av fyra delstudier som presenteras i fyra artiklar. Det
första delsyftet, att klargöra styrdokumentens förväntningar på UHU, besvaras i delstudie I genom en diskursanalys av gymnasieskolans läroplan och
ämnesplaner, med fokus på hur hållbar utveckling skrivs fram och vilket
miljömoraliskt lärande som därmed främjas. Analysen bygger på antagandet
att kunskapskravens formuleringar om hållbar utveckling har särskilt stor
betydelse för undervisningen, eftersom dessa ligger till grund för lärares
bedömning och betygsättning, och kunskapskraven har därför ägnats särskild
uppmärksamhet i analysen.
Det andra delsyftet, att beskriva elevers attityder till solidaritet och
respekt för naturen, besvaras i delstudierna II, III och IV. Solidaritet och
2

I avhandlingen används akronymen ESD istället för UHU i de fall det refererar till ett engelskspråkligt sammanhang.
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respekt för naturen är enligt tidigare forskning (Raskin et al., 2002; Dietz et
al., 2005; Leiserowitz et al., 2006; Shepherd et al., 2009) två värden som är
betydelsefulla för hållbar utveckling. Dessa värden kan också betraktas som
aspekter av de sociala och ekologiska dimensionerna i hållbar utveckling.
Delstudie II fokuserar dels elevernas attityder till solidaritet, jämlikhet och
respekt för naturen, dels hur attityderna skiljer sig åt mellan olika kategorier
med avseende på bakgrundsvariablerna kön, gymnasieprogram och boende i
en större stad eller i en glesbygdskommun. I delstudie III framträder tre olika
aspekter av solidaritet: mitt eget ansvar att verka för social rättvisa, vårt
gemensamma ansvar att verka för social rättvisa samt miljövänligt beteende.
Delstudie III undersöker samband mellan attityder till dessa tre aspekter av
solidaritet och bakgrundsvariablerna framtidsorientering, föräldrarnas samhällsengagemang, faktakunskaper och miljöundervisningstradition. I delstudie IV fördjupas det generella attitydmönster som framkommit i de kvantitativa enkätstudierna (II och III) genom intervjuer med ungdomar i gymnasiets
årskurs tre. Intervjusvaren illustrerar elevernas uppfattningar om solidaritet
och om den UHU de mött under sin skoltid.
Det tredje delsyftet är att belysa elevers skilda förutsättningar att möta
styrdokumentens förväntningar genom att a) didaktiskt klargöra olika elevkategoriers skilda förutsättningar och b) didaktiskt problematisera statens
förväntningar på UHU i relation till olika elevkategorier. Frågeställningarna
i delstudie II och III syftar till att klarlägga skillnader i attityder till hållbar
utveckling mellan olika elevkategorier och gör även kopplingar mellan attitydskillnader och olika bakgrundsvariabler. Därigenom illustreras hur förutsättningar för miljömoraliskt lärande varierar mellan olika elevgrupper.
Delstudie I bidrar till att uppfylla den andra delen av det tredje syftet.
Diskursanalysen av styrdokumenten ger underlag för att problematisera
statens förväntningar på UHU i relation till olika elevkategorier genom att
identifiera vilken diskurs som framträder i ämnesplanernas formuleringar om
hållbar utveckling. Delstudie IV speglar elevernas uppfattningar om vilka
kunskaper och värden som behöver inhämtas och utvecklas för att uppnå en
hållbar utveckling och exemplifierar olika elevkategoriers skilda förutsättningar för miljömoraliskt lärande. Denna studie bidrar också med kunskaper
om elevers erfarenheter av och förväntningar på UHU vilket är väsentliga
delar av förutsättningarna för miljömoraliskt lärande.
Det fjärde delsyftet är metodologiskt och innebär att utveckla en skala
som mäter attityder till solidaritet. I delstudie III redogörs för hur tre delskalor konstruerades utifrån teoriavsnittet och det empiriska resultatet i
enkätstudien.
Sammanfattningsvis lämnar avhandlingen ett bidrag till det didaktiska fältet inom utbildningsvetenskapen genom att problematisera hur mötet mellan
styrdokumentens förväntningar och elevernas förutsättningar påverkar villkoren för elevers miljömoraliska lärande. Vidare genom att undersöka hur
värdet solidaritet kan uttrycka olika aspekter av hållbar utveckling och hur
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attityder till solidaritet kan mätas. Vi behöver mer kunskaper om ungdomars
miljömoraliska erfarenheter, och de uppfattningar och det engagemang som
är knutna till dessa erfarenheter, för att kunna utforma en individualiserad
undervisning som är begriplig, relevant och meningsfull. Genom att studera
elevers attityder till hållbar utveckling samt styrdokumentens diskurs får vi
mer kunskap om avgörande förutsättningar för deras lärande inom hållbar
utveckling.

Disposition
Efter denna inledande presentation av studieobjektet och avhandlingens syfte
följer i kapitel två en kontextualisering av hållbar utveckling och UHU. I
kapitel tre presenteras en forskningsöversikt med relevanta studier från de
utbildningsvetenskapliga och miljöpsykologiska forskningsfälten som
delstudierna refererar till. I kapitel fyra redogörs för studiens utbildningsteoretiska utgångspunkter samt miljöpsykologisk teori som förklarar relationer mellan attityder till altruistiska och biosfäriska värden, vilket är ett
återkommande tema i delstudierna II, III och IV. Kapitlet avslutas med ett
teoretiskt underlag till avhandlingens operationalisering av solidaritetsbegreppet. Det femte kapitlet innehåller en presentation av studiens metodologiska utgångspunkter och motiverar valet av både kvantitativa och kvalitativa metoder utifrån delstudiernas olika syften. I kapitel sex sammanfattas
avhandlingens fyra delstudier i referatform, vilket tjänar som förberedelse
för kapitel sju, där ett resonemang förs om delstudiernas summerade resultat
och dess didaktiska implikationer. Vidare presenteras här en teoretisk
utveckling av solidaritetsbegreppet som bygger på det empiriska resultatet. I
kapitel åtta diskuteras resultaten i relation till forskningsöversikten och det
teoretiska underlag som delstudierna vilar på och i det avslutande kapitel nio
sammanfattas avhandlingen på engelska.
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Avhandlingens vetenskapliga kontext
Detta är en avhandling i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik
inom forskningsmiljön Studies of meaning-making and educational discourses (SMED)3. Inom denna forskningsmiljö har det under det senaste
decenniet genomförts en rad in situ studier som tillfört kunskaper om mötet
mellan undervisning, företrädesvis i NO-ämnen och geografi, och lärande
med anknytning till hållbar utveckling (Molin, 2006; Lundegård, 2007;
Sund, 2008; Lundqvist, 2009; Gustafsson, 2010; Lidar, 2010; Rudsberg,
2014). Studierna har fokuserat mer på lärandeprocesser än på läranderesultat
och har till en del avhjälpt de kunskapsbrister som identifierades i forskningsöversikter av Hart och Nolan (1999), Rickinson (2001) och Östman
(2003b). När det gäller synen på lärande, socialisation och meningsskapande, liksom de filosofiska influenserna från pragmatismen, sammanfaller avhandlingens utgångspunkter på avgörande punkter med SMEDstudiernas, men istället för att analysera pågående lärandeprocesser i klassrummet riktar studien intresset mot två centrala villkor för sådana lärandeprocesser, nämligen elevers attityder till hållbar utveckling och styrdokumentens diskurs(er) om hållbar utveckling.
En av delstudierna (II) har sitt ursprung i licentiatuppsatsen En för alla –
Alla för naturen (Torbjörnsson, 2011) som skrevs inom forskarskolan i geografi vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet. De övriga
delstudierna är genomförda inom det VR-finansierade projektet 2010:5687:
Förutsättningar för miljömoraliskt lärande inom utbildning för hållbar
utveckling: En tvärvetenskaplig undersökning av unga svenskars attityder,
engagemang och handlingar.

3

Gruppens forskning tar utgångspunkt i såväl sociokulturell lärandeforskning som läroplansteoretisk forskning för att analysera meningsskapande i olika utbildningsdiskurser. En central
del av miljöns forskning handlar om metodutveckling med specifikt fokus på utveckling av
metoder för analyser av undervisning och lärande i pågående utbildningspraktik. Detta metodologiska arbete är baserat på Deweys pragmatiska filosofi, Wittgensteins språksyn och
Foucaults maktperspektiv. I centrum för gruppens empiriska intresse står frågor om relationen
mellan undervisning och lärande och socialisation. Gruppen utför analyser av olika typer av
empiriska material, men främst videoinspelade och observerade utbildningspraktiker, intervjuer och policy- och läromedelstexter. I analyserna fokuseras hur individers erfarenheter,
sociala processer och olika utbildningstraditioner medverkar i meningsskapandets process och
resultat.
Källa: http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/CFL/Studies-ofMeaning-making-in-Educational-Discourses-SMED/
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2. Bakgrund

I detta kapitel kontextualiseras hållbar utveckling och begreppets inneboende spänningar problematiseras. Hållbar utveckling relateras också till
avhandlingens centrala begrepp: solidaritet. Bakgrundsteckningen visar att
olika rationaliteter ryms inom hållbar utveckling vilket är en av flera didaktiska utmaningar i UHU.

FN introducerar miljöundervisning och hållbar
utveckling
Det FN-ledda engagemanget för miljöundervisning inleds med miljökonferensen i Stockholm 1972 och The Belgrade Charter (UNESCO-UNEP,
1975). Där formuleras en global strategi för alla länders formella utbildningssystem med de dubbla målen att undervisningen ska leda till både ökad
miljöhänsyn och en mer rättvis värld. Tbilisideklaration (UNESCO, 1978)
poängterar att miljöundervisningen behöver inkludera sociala, etiska,
kulturella och estetiska aspekter och utveckla handlingsinriktade och tvärvetenskapliga arbetsformer. Samtidigt markeras att ”solidaritet och rättvisa i
relationerna mellan nationerna bör utgöra grundvalen för en ny
världsordning” (Svenska Unescorådet, 1991, s. 3) och spänningen mellan
ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöhänsyn laddas in i FN:s policydokument. Olikheterna i problemuppfattning mellan rikare och fattigare
delar av världen, som då läggs i dagen, överbryggas senare av Brundtlandkommissionen (WCED, 1987) som kapslar in dilemmat mellan tillväxt och
miljöhänsyn i begreppet hållbar utveckling (Lee et al., 2000; Pettersson,
2005). I slutdokumentet från FN-konferensen i Rio 1992 med Agenda
21(UN, 1992), betonas gräsrötternas ansvar och betydelse för hållbar utveckling vilket förskjuter tyngdpunkten från det universella till det partikulära.
Nu framhävs den lokala nivåns betydelse vilket påverkar både förväntningar
på och förutsättningar för UHU. Samtidigt börjar de inbyggda paradoxerna i
begreppet hållbar utveckling bli föremål för forskning och kritisk debatt
vilket aktualiserar historiska perspektiv på relationen mellan utbildningens
dubbla uppdrag: att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
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Universella UHU-förväntningar i nationell kontext
Redan Immanuel Kant uppmärksammade problematiken i att förena universella värden med nationella kunskapsintressen. ”Varje generation vill helst
utbilda sina unga för att klara sig i den nuvarande världen i stället för att ha
siktet inställt på sitt rätta mål: att främja bästa möjliga förverkligande av
mänskligheten som mänsklighet”, (Kant citerad i Dewey, 1916/1997, s.
138). Idag är det lätt att se paralleller mellan Kants, enligt Dewey, kosmopolitiska utbildningsideal och de gränsöverskridande sociala målen för UNDESD 2005-2014. Samtidigt präglas den nationella utbildningsdebatten av
föreställningen att världen är en tävlingsarena, med kunskaper som tävlingsredskap, vilket gör utbildning till ett konkurrensmedel snarare än ett samarbetsprojekt. Sverige är inte unikt i det avseendet utan ingår i ett globalt
mönster av utbildningsförväntningar som i vissa avseenden kan te sig svårförenliga med de värden som framhålls i policydokumenten om UHU.
Policytexterna har ändå gjort tydliga avtryck i styrdokumenten. Skollagens miljötillägg från 1985 (Skollag 1985:1100, 1 kap. 2§) arbetades in i
den tidigare läroplanens (Lpf 94) värdegrund (Skolverket, 1994) som föreskrev att ”[u]ndervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt
sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. Formuleringen skärptes i Lgy11 till ”undervisningen ska belysa…” (Skolverket,
2011a). Samtidigt försvann UHU-stödet från den högsta juridiska nivån när
miljötillägget, utan någon riksdagsdebatt, togs bort från portalparagrafen till
den nya skollagen (Skollag 2010:800). Nedläggningen av MSU 2008 medförde också att statens ambitioner att samordna och utveckla UHU genom
utmärkelsen Skola för hållbar utveckling reducerades avsevärt och med hänvisning till styrdokumentens formuleringar om hållbar utveckling anser
Skolverket idag att den tidigare utmärkelsen spelat ut sin roll (Skolverket,
2014). Perioden av särskild statlig prioritering och understöd till skolornas
miljöundervisning, som inleddes under Agenda 21-processen i början av
1990-talet, har därmed avslutats.

Konfliktlinjer i UHU-debatten och didaktiska
utgångspunkter
Inför utropandet av UNDESD framförs kritik mot att ersätta environmental
education (EE) med ESD. Jickling (2005) hävdar att ESD blivit ett uttryck
för näringslivsintressen och att allmänhetens förståelse för innebörden i ESD
är så låg att det inte kan motsvara förväntningarna på att vara ett sammanhållande koncept för att bekämpa fattigdom, rädda miljön och lösa andra
frågor med global räckvidd. Gonzales-Gaudiano (2006) framhåller att ESDkonceptet präglas av de utvecklade ländernas perspektiv och bidrar till en
förstärkning av centrum-periferirelationerna i världen. Att ojämlikheten i
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världen ökat samtidigt som degraderingen av miljön accelererat under
decennierna efter Tbilisi (UNESCO, 1978) försvårar enligt GonzálesGaudiano en seriös användning av ESD-begreppet. Problemet är att den
ekonomiska dimensionen så tydligt präglas av en tillväxt baserad på ohämmad konsumism och att denna dimension helt överflyglar de sociala och
miljömässiga dimensionerna.
Mot slutet av UNDESD visar internationella utvärderingar att engagemanget för ESD generellt är begränsat och att genomgripande förändringar
av undervisningen är sällsynta (Mulà & Tilbury, 2009; Wals, 2009; Tilbury,
2012; Bagoly-Simó, 2013). Jucker (2011) menar att vi står inför en motsättning mellan kravet på ett radikalt paradigmskifte, för att hållbar utveckling
ska bli möjlig, och den samtidiga frånvaron av indikationer på att ett sådant
paradigmskifte är möjligt. Han poängterar att ”learners need to live and
breath the following values” (Jucker, 2011, s. 56) och anger en rad värden,
däribland solidaritet, som nödvändiga för att åstadkomma den sociala sammanhållning och etiska medvetenhet som hållbar utveckling förutsätter. Skälet är att värden influerar både vad vi tänker och vad vi gör.
Exemplen visar att hållbar utveckling är en flytande signifikant4 (Winther
Jørgensen & Phillips, 1999; Laclau & Mouffe, 2008) som illustrerar antagonism mellan olika diskurser. Kritikerna menar att FN:s utvecklingsdiskurs
vidhäftar hela ESD-konceptet och föredrar det tidigare EE-konceptet som
inte kontaminerats av korporativa intressen. Jickling och Wals (2008) instämmer och varnar för instrumentella tendenser till att ESD fostrar en särskild typ av medborgare: ”… one that serves, or at least does not question, a
neoliberalist agenda” (Jickling & Wals, 2008, s. 4). De är också kritiska till
att mäktiga organisationer som Världsbanken, WTO och UNESCO ges möjlighet att influera den globala utbildningspolitiken i samma nyliberala riktning.
I Sverige har ESD-kritik inte lika tydligt artikulerats utifrån misstro mot
FN. Här framställs övergången från EE till ESD snarare som en didaktisk
evolution under inflytande av filosofins utveckling. Från att miljöproblem
under 70-talet främst var en naturvetenskaplig fråga, präglad av positivistisk
rationalism, blev det under 80-talet, under inflytande av senmodern antropocentrisk miljöetik mer av en värdefråga, och från 90-talet, när postmodernismens ifrågasättande av alla tidigare grundvalar får genomslag, betraktas
miljöproblem som ett resultat av intressekonflikter. Miljöundervisningen har
genomgått motsvarande utveckling från faktabaserad, via normativ till pluralistisk inriktning (Sandell et al., 2003) vilket accentuerar behovet att didaktiskt hantera komplexiteten i relationerna mellan människa, samhälle och
4
I diskursanalys enligt diskursteoretisk metod (Winther Jørgensen & Phillips, 1999)
är en flytande signifikant en överordnad nodalpunkt som i särskilt hög grad är öppen
för olika betydelsetillskrivningar och som därför blir en huvudarena för kampen om
betydelser.
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natur. Här kan risken för att naturmöten negligeras i miljöundervisningen,
om denna får en uttalat pluralistisk och politisk inriktning, minskas genom
betoning av naturmötens estetiska och emotionella potential att aktivera
övergripande existentiella perspektiv. Det ställer didaktiska krav på en
undervisning som inte betraktar naturen som en statisk hemvist för vissa
arter, skild från samhället, utan där naturen är en dynamisk arena för processer som påverkar alla aspekter av livet och som framträder i olika skepnader
i alla miljöer och landskap (Sandell & Öhman, 2010).
Vilka bevekelsegrunder som styr ungdomars utbildningsval påverkar
också förutsättningarna för deras miljömoraliska lärande. Liedman (1999)
uppmärksammar alla ungdomar som väljer ”fel” gymnasieprogram och som
inte i första hand ser kunskap som medel till rikedom och framgång utan
söker ”insikter som kan hjälpa dem att förstå sig själva […] och som gör det
möjligt för dem att påverka den verklighet i vilken de lever” (Liedman,
1999, s. 64). Här antyds en spänning mellan de två former av rationalitet
som Max Weber uppmärksammade. Zweckrationalität som handlar om det
rätta sättet att argumentera och dra slutledningar enbart utifrån logiska premisser och det värdeorienterade Vertrationalität som har att göra med vad
som är rätt sätt att leva, ”… med det som är bra eller illa för människan. Det
i denna mening förnuftiga, kunde man säga, är också rationellt, men det
enbart rationella är inte alltid förnuftigt” (von Wright, G. H., 2000, s. 22).
Webers rationaliteter associerar till begreppsparet rational-reasonable som
rättsfilosofen Chaim Perelman ser som utvecklingstankens motor. “It is the
dialectic of the rational and the reasonable, the confrontation of logical
coherence with the unreasonable character of conclusions, which is the basis
of the progress of thought” (Perelman, 1979, s. 120). Ytterligare en didaktisk
utmaning blir då att hålla dialektiken levande mellan det rationella och det
vettiga. Eller, för att återknyta till inledningen (Dietz et al., 2005), mellan det
som önskas och det som är önskvärt. I det sammanhanget blir det också
uppenbart att framtiden kan se ut på olika sätt, vilket erinrar om vikten att
didaktiskt problematisera olika framtider. Till exempel i form av möjliga,
troliga och önskvärda framtidsalternativ5 (Amara, 1981; Hicks, 2002).
Att tänka på framtider i plural öppnar för att det finns viktiga val att göra i
nuet och att de val vi gör idag påverkar vilken framtid som väntar. Mångfalden av framtidsalternativ återspeglar också mångtydigheten i begreppet hållbar utveckling. Kapitlet har belyst denna genom kritiska röster angående
UHU-konceptets möjligheter att medverka till en reell omställning av våra
samhällen. Webers båda rationalitetsbegrepp, Wertrationalität och Zveckrationalität och Perelmans rational – reasonable tjänade som illustrationer till
huvudlinjerna i denna debatt. Begreppsparen illustrerar också undervis-

5

Engelskan förstärker den didaktiska lockelsen genom alliterationen possible, probable and
preferable futures.
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ningens dubbla uppdrag: att eleverna ska utveckla värden och inhämta kunskaper.
Forskningen har identifierat vad som kännetecknar UHU där eleverna rustas att göra miljömoraliskt övervägda val och medverka aktivt till hållbar
utveckling. I nästa kapitel presenteras studier av hur policynivåns förväntningar på miljömoraliskt lärande kan omsättas i undervisningspraktik och
hur solidaritet kan didaktiseras. Vidare blir elevernas förutsättningar för miljömoraliskt lärande belysta genom studier som undersökt ungdomars miljöattityder.
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3. Forskningsöversikt

I kapitlet presenteras studier inom de två forskningsfält som avhandlingen
ansluter till. Dels forskning om UHU med solidaritetsundervisning som en
underavdelning. Dels studier av ungdomars attityder till olika aspekter av
hållbar utveckling. UHU-fältet har utvecklats ur de två traditioner som i engelskan betecknas med environmental education (EE), som behandlar miljödimensionen från företrädesvis naturvetenskapliga utgångspunkter, och
education for sustainable development (ESD), som tydligare betonar tvärvetenskapliga perspektiv för att belysa sociala aspekter, utvecklingsfrågor och
komplexa relationer mellan individ, samhälle och miljö. Ett nordiskt initiativ
till en syntes av de två traditionerna är environmental and sustainability
education (ESE) (Læssøe & Öhman, 2010).
Olika forskningstraditioner kan som synes använda olika beteckningar för
undervisning som i studien sammanförs under rubriken UHU. En gemensam
nämnare för de olika traditionerna är att rubriken miljöundervisning används
för undervisning som inbegriper någon eller några dimensioner av hållbar
utveckling.

Internationella studier om miljöundervisning
En sökning i databasen ERIC6 på research AND environmental education
AND sustainable development ger ca 1000 publikationer efter 1 jan 2000.
En precisering av urvalet med secondary school reducerar antalet till knappt
100. Efter bedömning av titlar och nyckelord i denna urvalsgrupp återstår ett
30-tal artiklar som anknyter till studiens frågeställningar. Till detta urval ska
läggas referenser som vuxit in i avhandlingen under arbetes gång. Dit hör en
översikt över 1990-talets studier av miljöundervisning (Hart & Nolan, 1999)
som konkluderar att en avgörande faktor för om UHU ska leda till varaktiga
förändringar och miljöansvar är att eleverna deltar aktivt i utformningen av
lokalsamhället. Demokratiskt deltagande i samhällsutvecklingen blir då en
väsentlig del av UHU och studier av undervisning som integrerar miljö- och
samhällsdimensionen av särskilt intresse.
Action competence är ett utbildningsideal som bland annat kännetecknas
av en skeptisk inställning till individuell beteendemodifiering som mål för
6

Educational Resources Information Center.
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UHU (Jensen & Schnack, 1997). Inriktningen är istället att organisera lärandesituationer som erbjuder elever att utvecklas till kritiska, demokratiska och
politiska medmänniskor. Mogensen & Schnack (2010) belyser svårigheten
att utvärdera resultatet av en undervisning som siktar mot ett ideal snarare än
ett resultat men poängterar att en central indikator, som kan ligga till grund
för utvärdering, är elevernas förmåga att identifiera och artikulera olika
ståndpunkter i intressekonflikter.
I Tyskland har Bund-Länder-Kommission 21 (BLK-21) implementerat en
UHU-modell som bygger på ämnesövergripande undervisning och nya innovativa samarbetsformer mellan skolan och det omgivande samhället. Syftet
är att utveckla Gestaltungskompetenz. En utvärdering av deHaan (2006)
visar att 75-80 procent av deltagande elever säger sig ha utvecklat sin förmåga att tänka framtidsorienterat, förstå komplexa orsakssamband, samarbeta med olika aktörer och utvärdera olika lösningar med avseende på hållbar utveckling.
Att aktivera värdedimensionen och integrera naturvetenskapliga kunskaper med samhällsförändrande syften kännetecknar science and technology education promoting wellbeing for individuals (STEPWISE). Syftet är
att utveckla elevernas förmåga till socio-scientific activism med målet att öka
social rättvisa och miljöhänsyn. Ett kanadensiskt forskarlag som utvärderat
STEPWISE betonar att styrdokumenten behöver uppmuntra denna typ av
undervisning eftersom ”school science systems seem to conspire (indirectly,
at least) against proactive critiques of professional fields of science and
technology” (Bencze et al., 2012, s. 133).
En gemensam nämnare för exemplen som refererats ovan är att de tar
sikte på vad som kan liknas vid wicked problems (Rittel & Webber, 1973).
Det är problem som definieras på olika sätt av olika aktörer och där lösningarna är bättre och sämre, snarare än rätt eller fel, vilket också innebär att det
inte är självklart när problemet är löst. Forskningen har uppmärksammat att
den typen av problemlösning ställer krav på undervisning som utvecklar
andra kognitiva förmågor än tidigare och anvisar en övergång från “lowerorder cognitive skills” (LOCS) teaching-to-know, till ”higher-order cognitive
skills” (HOCS), learning-to-think (Zoller, 2011). Kännetecknande för den
senare formen är ett kritiskt, utvärderande systemtänkande som utvecklar
förmågan till kontextberoende beslutsfattande och problemlösning.
En metastudie av Eilam och Trop (2011) visar att UHU som leder till varaktig förändring av attityder och handlingar kännetecknas av en kombination
av fyra olika former för lärande: traditionellt akademiskt, multidisciplinärt,
multidimensionellt (i tid och rum) och emotionellt. Om någon av dessa
dimensioner saknas nås inte undervisningsmålen. Det riktar uppmärksamheten mot de utmaningar som eleverna ställs inför i sitt lärande. Rickinson
och Lundholm (2008) har identifierat tre kritiska områden som visat sig ha
stor inverkan på elevernas miljömoraliska lärande. För det första elevernas
känslomässiga engagemang inför det område som studeras. Exempelvis kan
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starka känslor inför utrotningshotade djur begränsa lärandet. För det andra
kan skillnader mellan lärarens och elevens problembeskrivning också verka
hämmande för lärandet. Det är särskilt tydligt när lärare uppfattas som starkt
normativa vilket kan ha negativ inverkan på elevers vilja till deltagande. En
tredje utmaning ligger i att se UHU-innehållet som relevant för det ämne,
den kurs eller det projekt som eleven sätter som ram för lärandesituationen.
Eftersom UHU till sin natur är ämnesövergripande kan det ligga nära till
hands att elever uppfattar UHU-innehåll som perifert i relation till deras egna
projekt och att de därför inte engagerar sig.
Forskningsresultaten visar att en framgångsrik UHU kan utmana normen
för naturvetenskaplig undervisning och den traditionella synen på scientific
literacy. De flesta lärare är både genom utbildning och kollegialt samarbete
socialiserade till en syn på naturvetenskap som Roberts (2011) karaktäriserar som vision I.7 En övergång till vision II kräver att lärare har kurage att
utmana status quo och dessutom utvecklat moraliskt försvarbara skäl att anta
utmaningen i att vision II innebär en form av ideologisk aktivism som medför omprövning av rådande maktstrukturer i samhället (Melville, 2013). Den
historiskt starka prestige som vision I åtnjuter innebär också i sig själv ett
hinder för en övergång till vision II: ”… that prestige itself often trumps any
other consideration in the competition” (Roberts, 2011, s. 12). Mueller
(2011) använder gatekeepers som beteckning på traditionalisterna som vill
bevara status quo inom den naturvetenskapliga undervisningen och utmanar
dessa genom att relatera undervisningen till konceptet ecojustice som för in
omsorg om människor och andra arter som ett ständigt närvarande tema i
undervisningen. Ecojustice anknyter tydligt till värdet solidaritet.
Framgången för UHU är också beroende av kontextuella faktorer. Nikel
och Reid (2006) ser tydliga tecken på ett generellt avtagande miljöengagemang i Tyskland och övriga västvärlden. Ett minskat inflytande för det gröna
partiet i Tyskland efter 2005 sammanfaller med en nymaterialistisk kontrarevolution som underminerat förutsättningarna för miljörörelsen. De refererar till vad Blühdorn (2007) betecknar som ett ”postekologiskt” skede, präglat av övergång från en av ambivalens och pessimism präglad syn på ”risksamhället” (Beck, 2000) till en teknik- och innovationsoptimism där politik
handlar om ”sustaining the unsustainable” (Blühdorn, 2007).
I USA saknas enligt Heimlich (2007) ett dominerande paradigm inom
UHU-forskningen. “We continually discover that what we need to know to
ensure a sustainable society continues to deepen and expand, rather than
contract” (Heimlich, 2007, s. 224). Meuth (2010) har undersökt amerikanska
ungdomars environmental literacy och finner att faktakunskaperna är relativt
7
Vision I fokuserar kunskap inom respektive naturvetenskapligt ämne där eleven möter ämnet
ur ett renodlat naturvetenskapligt perspektiv medan vision II snarare handlar om kunskap om
olika sätt att förhålla sig till naturvetenskapligt relaterade situationer, där naturvetenskap då är
ett av flera perspektiv som eleven prövar (Roberts, 2011).
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goda, men känsloengagemanget för miljöfrågor är svagt i kombination med
en tydlig oförmåga att identifiera, analysera och föreslå handlingsplaner för
att lösa miljöproblem (Meuth, 2010).
Genomgången har visat att det finns ett antal välutvecklade och beprövade modeller för UHU men att implementeringen av dessa är beroende av
flera faktorer. Ett explicit stöd i styrdokument är en nödvändig men inte
tillräcklig faktor. En övergång från vision I till vision II kan också vara viktig genom att det öppnar för integration av olika perspektiv på undervisning
och undervisningsformer som innebär hög måluppfyllelse i UHU (Eilam &
Trop, 2011). Internationella tecken tyder på att utrymmet för sådan integration minskar och att engagemanget för UHU avtar i västvärlden. Efter denna
internationella utblick riktas nu uppmärksamheten mot studier av miljöundervisning i den svenska skolan.

Nationella studier om miljöundervisning
Flera studier av svensk UHU har undersökt i vilken utsträckning värdedimensionen och elevernas deliberativa deltagande utvecklas i miljöundervisningen. Studier av NO-undervisning och geografi (Östman, 1995;
Svennbeck, 2003; Molin, 2006) visar att undervisningen ofta präglas av
selektiva traditioner som inte aktiverar den moraliska dimension som krävs
för att inspirera till miljöetisk reflektion över vad hållbar utveckling kan
innebära. Lundqvist (2009) finner att lärandeperspektiven även begränsas av
att NO-lärares didaktiska val oftast innebär att eleverna erbjuds en viss kunskap och därmed också en viss syn på vad kunskap är. Mångfalden av tolkningsmöjligheter kommer sällan eleverna till del eftersom lärarna endast i
undantagsfall belyser olika epistemologiska ställningstaganden i klassrummet. En potentiell konsekvens av en sådan endimensionalitet är att eleverna
socialiseras till intellectual dependence (Munby & Roberts, 1998), till skillnad från intellectual independence som rustar eleven med förmåga att möta
olika sätt att beskriva verkligheten och tränar dem i att använda reasoning
power i rollen som ansvarstagande och aktiva medborgare.
Elevers ovana vid att hantera olika perspektiv och förhålla sig till andras
argument på sakliga grunder framgår också i en studie av elevers sociovetenskapliga8 samtal (Gustafsson, 2010). Hon understryker vikten av att
eleverna vägleds för att utveckla demokratiska samtalskvaliteter, som att
uttrycka flera synpunkter och att utmana andras argument. En studie om
ungdomars delaktighet i samhälleliga frågor (Månsson, 2009) visar samtidigt
att ungdomar inte förväntar sig detta av skolan. Studien som undersöker
ungdomars deltagande och påverkan av lokalsamhället visar att ungdomar
8
Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Till exempel kärnkraft, förhöjd växthuseffekt, kraftledningsgator, fosterdiagnostik eller genförändrade livsmedel.
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inte uppfattar skolan som en samhällsarena ”där unga fostras till kritiskt
tänkande medborgare med förmåga att åstadkomma ett bättre samhälle”
(Månsson, 2009, s. 147) utan snarare som en individuell angelägenhet där
”man gör det man är tvungen till och för att få betyg” (s. 150).
Exemplen uppmärksammar behovet av undervisning som underlättar och
uppmuntrar ett differentierat perspektivtagande. En utgångspunkt i avhandlingen är att en didaktisering av värdet solidaritet kan bidra till att utveckla
förmågan till perspektivtagande genom att uppmärksamma mångfalden av
ömsesidiga relationer och beroendeband som varje person är delaktig i. Inte
minst i den komplexa rollen som konsument.
Det finns också studier som identifierar en ”underström” av moraliskt
innehåll i undervisningen och som problematiserar den didaktiska potentialen i detta. Öhman (2006) undersöker hur människans relation till naturen
hanteras i ämnesövergripande undervisning och identifierar värdeinnehållet i
UHU som en etisk tendens i elevens naturrelation. Tendensen framträder
genom moraliska reaktioner, som normer för rätt handlande eller genom
etisk reflektion över alternativa förhållningssätt till naturen. Han poängterar
vikten av pluralism i UHU för att undvika indoktrinering och för att utveckla
elevernas demokratiska medborgarkompetens. Lundegård (2007) studerar
elevers meningsskapande i samtal om framtiden och om hållbar utveckling
och finner att mellanmänskliga intressekonflikter är ett återkommande inslag
i elevernas diskussioner. Han utvecklar också ett antal didaktiska regler som
kan underlätta och strukturera diskussioner om hållbar utveckling. Sund
(2008) undersöker hur socialisationsinnehållet i lärares miljöundervisning är
sammanflätat med – inte åtskilt från – ämnesinnehållet och utvecklar ett
analysverktyg för att identifiera följemeningar i undervisning för hållbar
utveckling. Även han poängterar elevers delaktighet som en central del av
socialisationsinnehållet i UHU – om den pluralistiska ambitionen ska uppfyllas.
Det minskade internationella engagemanget för UHU (Nikel & Reid,
2006) avspeglas också i den svenska skolan. I en undersökning om UHU i
grundskolan (SNF, 2014), framkommer att bara fyra av tio kommuner har en
strategi för att utveckla arbetet med hållbar utveckling i skolorna och endast
var femte kommun har avsatt särskilda medel till kompetensutveckling av
lärare i UHU. Var fjärde kommun uppger att den inte ger skolorna tillräckligt stöd i arbetet med hållbar utveckling. Samtidigt svarar fyra av fem
kommuner att styrdokumentens UHU-relaterade mål är tillräckligt tydliga,
men i hälften av kommunerna anser man att staten brister i uppföljning och i
att ge direktiv för UHU. Undervisning för hållbar utveckling nämns inte
heller i regeringens regleringsbrev till Skolverket vilket är en tydlig signal
om att det inte är en prioriterad utbildningsfråga.
Översikten ger stöd för slutsatsen att värdedimensionen och elevernas
deliberativa delatagande i UHU är svagt utvecklade (Östman, 1995;
Svennbeck, 2003; Molin, 2006; Lundqvist, 2009; Gustafsson, 2010) vilket
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betyder att den pluralistiska potentialen inte tillvaratas vare sig epistemologiskt eller etiskt. Men det har också utvecklats teori för att identifiera och
analysera meningsinnehållet i undervisningen (Öhman, 2006; Lundegård,
2007; Sund, 2008), med syfte att synliggöra olika utgångspunkter för ställningstagande. Att intressekonflikter därigenom framhålls som ett centralt
studieobjekt i UHU innebär rika möjligheter att didaktisera solidaritetsbegreppet när relationerna mellan olika aktörer i en intressekonflikt framträder.

Internationella studier om värden och miljöattityder
Intresset för mätning av miljöattityder har varit stort under de senaste decennierna och en stor mängd mätskalor, baserade på olika teoriansatser, har
utvecklats inom miljöpsykologin (Milfont & Duckitt, 2010). Ett motiv har
varit att utvärdera effekter av olika miljöutbildningsinsatser i före- och eftertester. Men eftersom sambanden mellan kunskaper, attityder och beteende
(KAB-samband) visat sig vara komplexa och svårförutsägbara (Stern, P &
Dietz, 1994; Schultz et al., 2005; Snelgar, 2006) så har intresset också riktats
mot att identifiera samband mellan värden och miljöattityder samt mot
kontextuella förklaringar till skillnader i miljöattityder. Urvalet i detta avsnitt
är begränsat till studier som belyser relationen mellan värden och miljöattityder och studier som ger perspektiv på kontextens betydelse för miljöattityder.
En stor del av psykologins forskning om miljöattityder har fokuserat på
värden som betraktas som betydelsefulla för att specifika miljöattityder ska
utvecklas (Olson & Zanna, 1993). Schwartz (1992, 1994) värdeteori grupperar en rad värden längs två dimensioner: en som skiljer mellan förändringsbenägenhet och konservatism och en som skiljer mellan självöverskridande
(self-transcedence) och självförstärkande (self-enhancement) värden. Den
självöverskridande kategorin representerar altruistiska och biosfäriska värden och kollektiva intressen medan makt, prestation, och individuella intressen är exempel på självförstärkande värden. En rad studier i olika kulturella
kontexter bekräftar att individer med starka självöverskridande värden har
mer miljövänliga attityder och är mer benägna att agera miljövänligt än individer med tydliga självförstärkande värden (Schultz & Zelezny, 1999; Stern,
P. et al., 1999; Nordlund & Garvill, 2002; Dietz et al., 2005; Schultz et al.,
2005; Steg et al., 2014). Respondenter med starka makt- och prestationsvärderingar oroar sig också i lägre grad för hur ekologisk utarmning påverkar
såväl människor som andra arter. Samtidigt är oron begränsad till den egoistiska nivån – hur miljöförändringar eventuellt påverkar den egna personen. I
denna grupp är materiella värden också viktiga och människan betraktas som
konsumenter av, snarare än delar av naturen.
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Parallellt med utvecklandet av miljöpsykologisk teori med anspråk på
universell giltighet (Stern, P & Dietz, 1994; Schultz & Zelezny, 1999;
Schultz et al., 2005) så har det uppenbarats hur lite vi kan säga om hur och
varför olika miljörelaterade värden förändras (Dietz et al., 2005). Därför är
undersökningar som kontextualiserar och ger tidsperspektiv till ungdomars
miljöattityder av särskilt intresse.
En studie av Wray-Lake et al. (2010) av amerikanska ungdomars svar på
miljöenkäter under perioden 1975-2010 visar att miljöfrågornas betydelse
ökade påtagligt under slutet av 70-talet och även i början av 90-talet men
sedan dess har intresset för miljöfrågor stadigt sjunkit. Viljan att leva resurssnålt har minskat och det är också allt färre som delar föreställningen att
naturresurser är knappa. En annan tydlig trend är att ansvaret för att lösa
miljö- och resursproblem i ökande utsträckning förläggs till aktörer som
regeringen och andra konsumenter snarare än till den egna personen. Resultatet uppmärksammar att relationen mellan individuellt och gemensamt
ansvar är viktig att belysa när solidaritet ska operationaliseras.
Den sociala kontextens betydelse för miljöattityder framgår av två norska
studier som undersökt samband mellan å ena sidan ungdomars miljöattityder
och å andra sidan utbildningsval och tillhörighet till sociokulturell profilgrupp (Skogen, 1996, 1999). Resultatet visar att det är de sociokulturella
faktorerna i elevernas bakgrund och omgivning, snarare än utbildningsinnehållet i deras gymnasieprogram, som förklarar de stora skillnaderna mellan
gruppernas miljöattityder. Relationerna mellan Skogens kulturprofiler och
klassbakgrund visar sig i en dominans av utbildade inom sociala/humanistiska yrken med kulturell dominans och närhet till abstraktion bland föräldrar
till miljöengagerade ungdomar och dominans av traditionell arbetarklass
samt bönder/fiskare med närhet till produktion och kulturell underordning
bland föräldrar till ungdomar med negativa attityder till miljöskydd.
En holländsk studie (Coertjens et al., 2010) visar att utbildning kan kompensera för sociokulturella skillnader i elevers miljöattityder och miljömedvetande. För att förklara skillnaderna mellan olika elevgruppers miljöattityder väger forskarna in skillnader mellan olika skolors sätt att bedriva
miljöundervisning. Resultatet avviker från det gängse mönstret genom att
elever på yrkesprogram, trots lägre miljömedvetande, har mer positiva miljöattityder än elever på naturvetenskapligt och tekniskt program, också efter
kontroll för socioekonomiska variabler. Elever på yrkesprogram i Flandern
kommer främst från hem med begränsade socioekonomiska möjligheter,
vilket ofta indikerar mindre positiva miljöattityder. Forskarna söker förklaringen i den medvetna satsning på miljöutbildning som präglat yrkesutbildningarnas kursplaner och att alla elever därigenom verkligen får tillämpa
miljövänliga lösningar inom det yrke de utbildas till.
Kontextens betydelse framgår också av en studie från Turkiet som visar
att elever som bor i slumförorter har mer positiva miljöattityder än elever
med högre boendestandard (Taskin, 2009). Forskarens förklaring till detta är,
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liksom i den holländska undersökningen, kopplad till elevernas vardagserfarenheter. Att bo i slum är nämligen ofta förenat med en konkret och daglig exponering för negativa miljöeffekter vilket gör invånarna mer oroade
över miljöfrågor. Det aktualiserar också en politisk aspekt av solidaritet,
nämligen motstånd mot sociala orättvisor som att stora grupper hänvisas till
ett boende i slumområden.
Det turkiska exemplet motsäger en utbredd teori om att människors miljöattityder blir mer positiva när välståndet ökar i ett land, som ett uttryck för
att postmateriella värden ökar i betydelse (Inglehart, 1990; Inglehart &
Welzel, 2005; Inglehart, 2008). Också resultat från Boyes (2009) ger underlag att ifrågasätta Ingleharts teori. Boyes har utvecklat en skala som dels
mäter viljan att själv göra olika insatser för att minska klimatutsläppen, dels
övertygelsen om hur verkningsfulla man anser att de olika åtgärderna är.
Skalan har prövats i Australien (Boyes et al., 2009), Spanien (Rodríguez et
al., 2010) och Indien (Chhokar et al., 2011). De indiska ungdomarna uppvisar störst oro för klimatförändringarnas konsekvenser och visar också störst
vilja att minska utsläppen genom handlingar som begränsar den egna
bekvämligheten men som samtidigt bedöms som mest verkningsfulla. Till
exempel att resa kollektivt i stället för med bil. De spanska och australiensiska ungdomarna var mest benägna att göra insatser som de samtidigt inte
tillmätte så stor effekt, som till exempel att släcka ljuset i rum där ingen är.
Däremot var de mindre benägna att göra uppoffringar i den egna bekvämligheten och resa kollektivt, trots att de samtidigt angav det som mer verkningsfullt för att minska klimathotet.
En amerikansk studie belyser utbildningskontextens betydelse och problematiserar samtidigt solidaritetens gemensamma ansvar på ett klargörande
sätt (Kumler, 2011). Han undersöker vilken typ av handlingar som elever på
samhällsprogram respektive naturvetarprogram föreslår efter att ha läst en
kurs om hållbar markanvändning i skolans närområde. Resultaten visar att
eleverna nästan enbart föreslår individuella handlingar och har ytterst få
förslag på kollektiva handlingar ”they tend to think of actions in terms of
individual behavior” (Kumler, 2011, s. 25). De dominerande förslagen rör
återvinning, källsortering och att inte skräpa ner medan ytterst få förslag
anknyter till politiskt deltagande, aktiva konsumentval eller opinionsbildning. Ett annat resultat som är högintressant för avhandlingen är att det har
stor betydelse för elevernas handlingsberedskap i vilket ämnessammanhang
miljöundervisningen bedrivits. Trots att NO-lärarna inkluderat mer “civic
action portions of the curriculum” än samhällskunskapslärarna så var det
endast samhällseleverna som visade positiva förändringar av sin handlingsberedskap. Studien indikerar att elever på samhällsprogram är mer benägna
att inkorporera naturvetenskapliga kunskaper i sina referensramar för medborgaraktion än vad elever på naturvetarprogram är att inkorporera samhällsvetenskapliga kunskaper. Kumler menar med hänvisning till Holzner &
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Fisher (1979) att resultatet kan vara en funktion av att ämnet fungerar som
en begränsande referensram genom vilket eleven tolkar frågorna.

Undervisning för framtiden
Under årtiondena före millennieskifte etablerades framtidsstudier som akademisk disciplin runtom i världen men Bell (2002) hävdar att framtidsdimensionen aldrig nådde in i den formella utbildningen. En brist som är
”increasingly dangerous as we enter a century of increasingly rapid change”
(Bell, 2002, s. xv). Även om det finns en rad handböcker som presenterar
olika modeller för undervisning om framtiden (Haas et al., 1987; Slaughter,
1995; Hicks, 2002) så finns det inte många studier som fokuserar hur framtidsdimensionen kan utvecklas i elevers lärande (Jones et al., 2012).
Att tänka på och tala om framtider i plural, är ett undervisningskoncept
som syftar till att upptäcka, uppfinna, analysera och utvärdera möjliga, troliga och önskvärda bilder av framtiden (Amara, 1981). Pluralformen markerar att en mångfald av framtidsalternativ står till buds (Slaughter, 1995). När
alternativa framtider diskuteras ligger det nära till hands att också diskutera
vilka etiska överväganden som aktualiseras i valet mellan alternativen
(Rawnsley, 2000).
Den didaktiska utmaningen i framtidsundervisning ligger i att förbereda
eleverna på att känna tillförsikt inför att hantera situationer som präglas av
osäkerhet och många tolkningsmöjligheter i en komplex värld av sammanhängande system (Barnett, 2004). Ett sådant lärande handlar inte enbart om
fakta och färdigheter utan behöver också inkludera vad Masini (2006)
betecknar som icke-rationella förmågor. Exempelvis att utveckla ett förhållningssätt till övergripande existentiella frågor som: död, kärlek, tragedi,
hopp, lojalitet, makt och meningen med livet. Lärare bör inte undvika att ta
upp sådana frågor utan tvärtom uppmuntra produktion av tentativa svar på
dem. Syftet är inte att bevisa riktigheten i någon viss uppsättning svar utan
snarare att utveckla förmågan att uppfatta olika svar på dessa frågor; t.ex.
hur föreställningar om döden, livet och kärleken skiljer sig i olika kulturer
(Masini, 2006).

Svenska ungdomars miljöattityder och engagemang
I Sverige har forskningsintresset för ungdomars miljöattityder varit begränsat under 2000-talet vilket kan tolkas som en följd av ett allmänt lägre intresse för miljöfrågor jämfört med 1980- och 90-talen. Medan ca 50 procent i
åldrarna 16-85 år angav miljöfrågor som en av de tre viktigaste samhällsfrågorna under slutet av 1980-talet så låg den andelen på ca 10 procent under
perioden 1995 - 2005 (Jagers & Martinsson, 2007). Uppmärksamheten om
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klimathotet (Stern, N., 2007) bidrog till att andelen ökade till 14 procent
2007-2009 för att därefter åter sjunka ner mot 10 procent (Harring et al.,
2011). Av SOM9-undersökningen 2013 framgår att oron för klimatförändringar och andra miljöhot åter har ökat marginellt (Oscarsson Ekengren,
2013). Studier av svenska ungdomars miljöattityder visar att betydelsen av
”en ren och vacker värld” minskade tydligt under 90-talet vilket Oscarsson
(2002) förklarar med att det var långvarig ekonomisk kris och massmedial
”lågkonjunktur” för miljöfrågor under 90-talet. Det visar samtidigt att ungdomars miljöattityder följer övriga åldersgrupper vilket överensstämmer med
tidigare studier som funnit att ungdomar inte uppvisar något generationsspecifikt miljöengagemang och att ungdomar som prioriterar miljöfrågor
anger varierande förklaringar till sitt engagemang (Klöfver, 1992, 1995).
Carle (2000) kopplar ungdomars miljöattityder till en större kontext där
allmänt samhällsengagemang, konsumtionsmönster och en rad sociala
bakgrundsfaktorer ingår och han visar att ungdomar som prioriterar miljöfrågor samtidigt anser att internationella rättvisefrågor samt flykting- och
invandrarfrågor är viktiga. En slutsats som inspirerar till att inte begränsa
operationalisering av solidaritetsbegreppet till på förhand givna kategorier
när delstudiernas enkäter ska konstrueras.
Den kvantitativa PISA-studien Green at fifteen (OECD-PISA, 2009) rapporterar att svenska ungdomars miljöattityder avviker från OECDgenomsnittet på några områden som anknyter till delstudierna. När det gäller
känslan av ansvar för miljöproblem (index of students´sense of responsibility
for environmental issues) ligger svenska ungdomar, tillsammans med övriga
Nordiska länder, tydligt under OECD-genomsnittet. Könsskillnaderna är
också större i Sverige, det är flickorna som känner störst ansvar för att lösa
miljöproblem. Svenska ungdomar är samtidigt något mer optimistiska än
genomsnittet i synen på möjligheterna att lösa miljöproblem, även här med
mer markanta könsskillnaderna än OECD-genomsnittet. Pojkar visar något
högre kunskaper och är också något mer optimistiska när det gäller möjligheterna att lösa miljöproblem.
Forskningsöversikten visar att elevers miljöattityder kan förklaras med
hänvisning till socialiseringsprocesser på familj-, skol-, och samhällsnivå. En
del av förklaringen har koppling till sociokulturella villkor som präglat den
primära socialisationen (Skogen, 1996, 1999; Carle, 2000) eller till ungdomarnas vardagserfarenheter (Taskin, 2009; Chhokar et al., 2011). Att traditionella samband mellan ungdomars miljöattityder och föräldrarnas utbildnings- och yrkesbakgrund kan lösas upp om eleverna möter en undervisning
som inkluderar värden och integrerar olika dimensioner av hållbar utveckling framgår av flera internationella exempel (deHaan, 2006; Epstein &
Oyler, 2008; Coertjens et al., 2010; Bencze et al., 2012). Exemplen är särskilt viktiga att uppmärksamma mot bakgrund av att flera studier visar ett
9
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allmänt avtagande miljöengagemang i västvärlden (Nikel & Reid, 2006;
Blühdorn, 2007; Heimlich, 2007; Jagers & Martinsson, 2007; Meuth, 2010).
En trend som dessutom tycks sammanfalla med en minskad tilltro till möjligheten att påverka miljöproblem med gemensamma aktioner och politiska
lösningar (Kumler, 2011). Dessa tecken på försvagade band mellan individ
och samhälle understryker vikten av att värdegrunden är närvarande i undervisningen. Solidaritet är ett av de värden eleverna förväntas utveckla och den
didaktiska utmaningen i att undervisa för solidaritet har engagerat några av
1900-talets mest tongivande pedagoger: Jean Piaget, Martin Buber och Paolo
Freire.

Undervisning för solidaritet
Mer än ett halvsekel innan UHU blev ett begrepp uppmärksammade Jean
Piaget behovet av en undervisning som kunde överbrygga internationella
motsättningar och utveckla en vilja till samarbete och solidaritet över gränserna. Ett av skolans huvuduppdrag borde vara att träna barns förmåga att ta
steget från external till internal solidaritet. Den förra formen innebär att barn
under leken är lojala med sin grupp genom att följa givna regler och imitera
äldre kamrater. Den senare formen utmärks av att barnen deltar i förhandlingar om vilka regler som ska gälla och att gruppens sammanhållning därför
är beroende av allas förmåga att delta i sådana förhandlingar. Genom denna
distinktion tillförde Piaget en viktig demokratiaspekt till solidaritetsbegreppet i en tid när demokratin var utsatt för angrepp i flera av Europas länder.
”The second case [internal solidarity] represents the democratic spirit, as
opposed to compulsion from above whatever may be its nature” (Piaget,
1931/2011, s.76). Han betonade skolans ansvar att undervisa i syfte att tillvarata denna utvecklingspotential hos barnen utan att väja för att det kunde
utmana samhällsstrukturer. ”The internal solidarity […] represents the democratic spirit with all its dangers – a constant threat to the structure of
society (s.78),(författarens kursivering). Piaget underströk nödvändigheten
av att undervisningen måste präglas av att eleverna får egna erfarenheter av
att etablera ”unity in diversity” utan att individuella ståndpunkter går förlorade. Solidaritetsundervisning blir då att fostra individuella karaktärer med
gemensam förmåga att kunna se sig själva i andra och bland andra.
Strävan att utveckla en solidarisk karaktär hos eleverna väcker frågor om
hur det kan ske utan att undervisningen blir normativ och indoktrinerande.
Ordet karaktär har sitt etymologiska ursprung i grekiskans ”det som är
inristat” och en synonym är prägling. Martin Bubers svar på frågan vad som
präglar är: ”[a]llting präglar: naturen och den sociala miljön, hemmet och
gatan, språket och sederna, världen och historien, liksom också de dagliga
nyheternas värld… och mitt i denna oöverskådliga massa av intryck som
präglar människan står pedagogen” (Buber, 1993, s. 109). Han framhåller
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avsaknaden av universella värden, men ser inte detta som en historisk allmängiltighet utan som en drabbande historisk tillfällighet.
… numera får värden och normer inte vara mera än livsuttryck för en grupp,
som formulerar sina egna behov som om det vore fråga om något objektivt
överordnat, ett absolut imperativ, tills slutligen gruppen som sådan, exempelvis en nation, upphöjs till det absoluta och enda värdet; parallellt härmed går
en uppsplittring i grupper genom hela varat, så att det inte längre kan uppstå
någon värdesfär som är gemensam för hela människosläktet och man kan inte
längre höra någon befallning till människan som sådan (Buber, 1993, s.117118).

Buber ser möjligheter för undervisningen att överbrygga gruppernas isolering. Dock inte genom en normativ undervisning som försöker ropar ut eviga
värden. Det vore fåfängt eftersom mänskligheten ändå blivit ”evighetsblind”
och ”den människa för vilken det inte existerar några obetingat gällande
värden kan omöjligen uppfostras till […] ett ställningstagande som i handling ger de obetingat gällande värdena företräde framför alla andra värden”
(Buber, 1993, s 124). Överfört till dagens svenska skola kunde undervisningens uppgift vara att öppna elevernas ögon för de värden styrdokumenten
framhåller som oförytterliga och träna dem i att, från deras skiftande utgångspunkter, förhålla sig till omvärlden på grundval av dessa värden.
Med ett kritiskt perspektiv låter sig inte ett värde som solidaritet så lätt
förenas med vår tids dominerande globala utbildningsdiskurs. Paolo Freire
hävdar tvärtom att frånvaron av solidaritet, eller snarare motsatsen till solidaritet, präglat den nyliberala diskurs som omformat världens utbildningssystem. Det har gett spridning åt en fatalistisk världsåskådning som begränsar
människors hopp och tro på en bättre värld och istället tvingar dem att anpassa sig och medverka till ojämlikhet, orättvisor och degradering av miljön.
“No reality exists just because it must be so, without remedy. Social reality
is not natural reality, but a historically induced reality” (Freire citerad i
Rossatto, 2008, s. 151). För att bryta med fatalismen och utveckla solidaritet
menar Freire att vi måste börja med två frågor: hur kan vi göra för att identifiera oss med och relatera till andra? och där vi inte kan relatera – vad är det
som hindrar oss? Det är nämligen när vi identifierar skillnaderna som karaktäriserar oss som:
… we will be able to exercise the possibility of solidarity […] And as I enter
solidarity with others, and they with me, we can combine our unique
strengths to reach individual goals that, in reality, are not that different.
(Rossatto, 2008, s. 151).

För Freire, liksom för Piaget och Buber kan målet för solidaritetsundervisning sammanfattas som mångfaldsenighet. Freire hävdar också att det är
nödvändigt med en social utopi för att kunna konkretisera tro och hopp till
handling i utopins riktning. Framtiden måste alltså vara närvarande i under34

visning om hållbar utveckling och solidaritet. Att uppmärksamma framtidsdimensionen sätter fokus på hur undervisningen kan utveckla elevers solidaritet med dem som framtiden ska delas med. Forskning som specifikt fokuserat solidaritetsundervisning är begränsad men under senare år kan ett ökat
intresse skönjas för detta område.

Samtida forskning om solidaritetsundervisning
I utbildningsforskning som inriktas mot sociala relationer framträder solidaritet ofta tillsammans med rättvisa och jämlikhet utan att definieras närmare.
Innebörden i solidaritet tas oftast för given (Sleeter & Soriano, 2012, s. 4).
Det visar sig även i denna översikt där endast ett fåtal artiklar ger solidaritet
en explicit definition. Ett exempel är ”… a sense of cohesion of purpose,
commonality of direction” (Edwards‐Groves et al., 2010, s. 43). En utförligare definition, hämtad från katolska kyrkan lyder: ”… a sense of transcendence, a vocation oriented towards truth, justice, beauty, the spirit of service and respect for the Other” (López & Mary, 2013, s. 4).
För att kartlägga forskningsläget om solidaritetsundervisning har en sökning gjorts i databasen ERIC. Solidarity AND education OR teaching gav
968 träffar som med tillägget secondary shool reducerades till 115, varav 43
i vetenskapliga tidskrifter som utgör det primära underlaget till denna översikt. Artiklarna faller huvudsakligen in i två forskningsteman. Det första
handlar om olika sätt att utveckla solidaritet, i bemärkelsen sammanhållning
och gemenskap, på klass- och skolnivå. Det andra temat problematiserar
relationen mellan solidaritet och, å ena sidan social sammanhållning, och å
andra sidan diversitet och kulturell pluralism.
Utbildningsstudier om solidaritet på skolnivå
Roth och Tobin (2010) visar hur kroppsspråk och tonfall i kommunikation
mellan elever kan underlätta eller motverka att solidaritet utvecklas inom en
klass och fäster uppmärksamheten på kommunikationsformernas betydelse.
Teambuilding (Beaty-O'Ferrall & Johnson, 2010) och utveckling av fictive
kinship10 (Olitsky, 2011) är två andra strategier som visat sig kunna stärka
sammanhållningen. Den inre solidariteten i en klass kan också växa om klassen får medverka som förändringsagenter i lokalsamhället (Boscardin &
Jacobson, 1997; Renner, 2009; Beckett et al., 2012) eller i biståndsprojekt på
större avstånd (Mercogliano, 2001).
Nieto (2006) har undersökt vad som utmärkar lärare som är framgångsrika i att etablera goda relationer och nå bra resultat i mångkulturella och
mångspråkiga klasser och finner att dessa lärare drivs av passion för social
10

Betoning av faktorer som stärker vi-känsla och förenar individer med erfarenheter av olika
kulturella bakgrunder (Olitsky, 2011).

35

rättvisa, stark empati och solidaritetskänsla med eleverna. De är dessutom
rustade med kurage att utmana dominerande uppfattningar om elever med
annan kulturell bakgrund. Egna erfarenheter av förtryck och sociala orättvisor har också visat sig vara en viktig del av förklaringen till solidaritet
mellan vita lärare och svarta elever i socialt utsatta områden i USA. ”Most of
these teachers, they see pieces of themselves in their students” (Ullucci,
2011, s. 576).
Eftersom globala relationer och hållbar utveckling är så vittomfattande
begrepp kan det ligga nära till hands att underbetona värdet av arbete med
inre solidaritet i klassen på bekostnad av arbete med solidaritet på global
nivå. Den inre solidariteten har dock visat sig vara en viktig förutsättning för
elevernas syn på omvärlden (Gallay et al., 2011). Elever från olika klasser
och skolor fick ta ställning till en fiktiv övergång från diktatur till demokrati
i ett land och till vad som efter övergången skulle hända med diktaturtidens
ledare och supportrar – vedergällning eller försoning. Ett tydligt resultat var
att elever var mer benägna att stödja försoning om de uppfattade att solidaritet och stolthet kännetecknade deras egen skola. Osborn (2001) har påvisat
internationella skillnader, där känslan av solidaritet och gemenskap med
klasskamrater, oavsett deras sociala tillhörighet, är starkare bland elever i
Frankrike och Danmark än bland elever i England, som i mycket större
utsträckning definierade sin klass som sammansatt av olika grupper baserade
på social bakgrund och skolprestation. Det förefaller alltså som att kontexten
har stor betydelse, inte bara för miljöattityder som vi sett tidigare, utan även
för attityder till solidaritet. Slutsatsen är att didaktiska val i undervisningen
kan göra skillnad vilket också framgår av följande exempel.
Utbildningsstudier om solidaritet på samhällsnivå
Relationen mellan solidaritet och diversitet kompliceras på platser som präglats av konflikt mellan olika grupper. I en fallstudie från Cypern (Zembylas,
2009), där barn från båda sidor av den delade ön går i samma skola, poängteras betydelsen av att erkänna de olika rösterna genom att föräldrar till barn
från båda sidor bjuds in till samarbete med skolan. Undervisningen syftar till
att ifrågasätta de system och antaganden som ligger till grund för konflikten
och söker istället efter det som kan förena. Vikten av att denna process måste
växa fram på de inblandades villkor visar exemplet Mostars gymnasium i
Bosnien-Herzegovina som trots, eller på grund av, det internationella samfundets påtryckningar (Hromadzic, 2008) har utvecklat två ”etniskt symmetriska” läroplaner som polariserar eleverna till kroater och bosniaker. Faas
(2008) ger ytterligare dynamik till relationen mellan solidaritet och diversitet. I en jämförelse mellan två mångkulturella skolor i London finner hon att
på den skola som tydligast betonar etnisk mångfald som ideal tenderar
eleverna att söka trygghet i national(istiska) grupperingar vilket leder till hög
konfliktnivå, medan på den andra skolan, som betonar integration i brittisk
kultur, etablerar eleverna mer av vad hon kallar ”hybrididentiteter” med en
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betydligt lägre konfliktnivå mellan grupper med olika kulturell och etnisk
bakgrund.
Distinktionen mellan social och politisk solidaritet kommer att redas ut
närmare i teorikapitlet men för att förstå dynamiken mellan solidaritet och
diversitet, och underlätta tolkningen av de studier som presenteras görs här
en kort beskrivning av skillnaderna. Social solidaritet baseras på gemensam
grupptillhörighet och ömsesidiga intressen medan politisk solidaritet baseras
på opposition och motstånd mot sociala orättvisor och degradering av
människovärdet varhelst det uppstår i världen (Scholz, 2008). Medan målet
för den sociala solidariteten begränsas till det som gynnar den egna gruppen
är målet för den politiska solidariteten att upplösa förtryckande sociala strukturer som förhindrar rättvisa.
Översikten visar så här långt att en stark betoning på social solidaritet
under vissa omständigheter kan underlätta politisk solidaritet men under
andra omständigheter utgöra ett hinder. Exempel på när solidaritet och diversitet går att förena är därför av särskilt intresse.
Boscardin & Jacobson (1997) argumenterar för att diversitet och solidaritet är samexisterande komplement till varandra. Genom att soldariteten växer
ur sättet på vilket människor interagerar och möter varandras behov behöver
skolan erbjuda tillfällen till möten där solidaritet kan växa. De understryker
särskilt betydelsen av samarbete med olika kategorier ur skolans närsamhälle. En fallstudie av Epstein och Oyler (2008) exemplifierar hur en amerikansk skolklass utvecklar politisk solidaritet med marginaliserade människor
i skolans närområde genom att eleverna intervjuar dem om deras erfarenheter av utsatthet. De menar att denna ansats utvecklar en solidaritetskänsla
som bottnar i en önskan om social rättvisa i stället för välgörenhet. Den
katolska kyrkans skolverksamhet arbetar på liknande sätt, både i relation till
närsamhället (López & Mary, 2013) och i ett globalt perspektiv (White,
2012). Att katolska kyrkans syn på solidaritet inte kommer till entydigt
uttryck genom deras skolverksamhet påpekas av (Klaiber, 2009) som framhåller att elitskolor som drivs av Opus Dei hyllar individualistiska och neoliberala ideal som är svårförenliga med solidaritet.
Santora (2003) ser en utmaning i solidaritetsundervisningen i elevernas
ovana vid att reflektera över sig själva i relation till de sociokulturellt och
historiskt betingade normer, värden och uppfattningar som definierar dem
som individer. För att de inte oreflekterat ska anpassa sig till dominerande
normer poängterar hon vikten av att träna den etiska kommunikationsförmågan. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv som betonar individuella
erfarenheter och med estetiska uttryckssätt får hennes elever definiera sin
personliga relation till den omgivande kulturen. Santora inspireras här av
Welch (1991) som understryker vikten av pluralistisk förhandling ”not for its
own sake, but for the sake of enlarging our moral vision” (Welch, 1991, s.
88).
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Av översikten framgår att solidaritetsundervisning behöver uppmärksamma både inre (klassen) och yttre solidaritet (från det lokala till det globala) och att närsamhället är en viktig resurs i detta arbete. Återigen accentueras kontextens betydelse, men kontexten kan inte betraktas som en deterministisk kuliss som ensidigt präglar undervisningen utan snarare som en
avspegling av transaktionen mellan de aktörer som medverkar i den förändringsprocess som solidaritetsundervisning och UHU utgör. Det väcker frågor
om i vilken grad utbildningen reproducerar respektive rekonstruerar samhället. Där ger sociologiskt och didaktiskt inspirerad läroplansteori delvis
olika svar vilket får inleda nästa kapitel. I teorikapitlet definieras också avhandlingens centrala begrepp: attityder och värden. Vidare ges förklaringar
till varför människor ansluter sig till vissa värden och till det vanliga sambandet mellan attityder till altruistiska och biosfärsiska värden. I kapitlet
motiveras också delstudiernas operationalisering av solidaritetsbegreppet.
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4. Teori

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska och filosofiska utgångspunkter. Studien anknyter till läroplansteori och lärandeteori på det utbildningsvetenskapliga fältet samt till miljöpsykologisk teori.
Förväntningarna på UHU, såsom de kommer till uttryck i styrdokumenten, ryms inom det läroplansteoretiska fältet vilket omfattar undervisningens
moraliska och politiska innehåll och dess konsekvenser för elevers lärande
och socialisation. Lärandeteori fokuserar hur elevers lärande går till och kan
bringa klarhet i olika förutsättningar för miljömoraliskt lärande. Gemensamt
för båda traditionerna är att både lärande och undervisning betraktas som
politiska processer som är inflätade i och påverkade av historiska, sociala
och kulturella strukturer.
Miljöpsykologin bidrar med teorier om vad som formar individers attityder till globala miljö- och utvecklingsproblem, samt om relationen mellan
miljöattityder och underliggande värden.
Inför operationaliseringen av solidaritet i delstudie III var utgångspunkten att identifiera olika aspekter av solidaritet och sätta dem i relation
till hållbar utveckling. En väletablerad slutsats inom miljöpsykologi är att det
finns gemensamma komponenter i individers relationer till andra människor
och deras relationer till naturen (Schwartz, 1992, 1994). Att individer som
visar omsorg om naturen ofta har nära till att också visa omsorg om andra
människor aktualiserar också frågan om vilka miljöetiska principer som vägleder personers handlande och här bidrar pragmatismen med klargörande
perspektiv om relationen mellan människa och natur. Bryggan mellan altruistiska och biosfäriska värden inspirerar att utvidga solidaritetsbegreppet till
att omfatta relationer både mellan människor och mellan människan och
naturen. En teoretisk motivering till en sådan utvidgning avslutar detta kapitel.

Den läroplansteoretiska traditionen
I fokus för läroplansteorins intresse står det politiska och moraliska socialisationsinnehåll som undervisningen bär med sig som följemening (Östman,
1995; Roberts, 1998). Redan Immanuel Kant uttryckte ”så skickar man t ex i
början inte barnen till skolan med avsikten att de ska lära sig något där, utan
för att de ska vänja sig att sitta stilla och punktligt iakttaga det som före39

skrives dem” (Kant citerad i Höglund et al., 2007). Dewey använde beteckningen collateral leraning och i Sverige introducerade Broady (1982) ”den
dolda läroplanen” med inspiration från the hidden curriculum (Jackson,
1968).
Från en utbildningssociologisk position fokuseras utbildningens funktion
och dess konsekvenser för olika sociala grupper. Frågor om vad undervisningen reproducerar och hur detta kan kopplas till social kontroll och
legitimitet är centrala. Stoffet och undervisningen betraktas som verktyg för
reproduktion(en), social kontroll och legitimering ”curriculum is a practice
of social regulation and the effect of power” (Popkewitz, 1997, s. 131) och
dominerande utbildningsideal och trender på samhällsnivå tillmäts en avgörande effekt på vad som rekonstrueras i undervisningen (Lundgren, 1972;
Lindblad, 2011). När avhandlingens delstudier kontextualiseras är det oundvikligt att beröra nationella och globala trender som kan påverka förutsättningarna för UHU genom att reproduktionsinnehållet förändras. Dit hör nedgången i opinionsintresset för miljöfrågor (Oscarsson, H., 2002; Nikel &
Reid, 2006; Wray-Lake et al., 2010; Nilsson & Martinsson, 2012) i kombination med en global homogenisering av utbildningslandskapet med ökade
inslag av marknadslösningar, korporativt inflytande och universella kvalitetsutvärderingar (Uljens, 2007; Jickling & Wals, 2008; Biesta, 2010;
Jakobsson, 2013). Vidare prioriteringen av ”hårda” nyckelkompetenser som
språklig, matematisk och digital kommunikationsförmåga medan förmågan
att, utifrån existentiella, etiska och kulturella perspektiv, kritiskt reflektera
över alternativa förhållningssätt till all den kunskap som individer och samhället förfogar över är påtagligt nedtonad (Liedman, 2011a).
Trenderna kan ses som uttryck för det postekologiska tillstånd som enligt
Blühdorn (2007) karaktäriserar västvärlden och som kännetecknas av ett
generellt erkännande att miljöfrågor i princip är viktiga men att det inte finns
något reellt alternativ till en fortsatt konsumtionsdriven ekonomisk tillväxt
baserad på teknisk utveckling och global tävling. Restriktiva föreställningar
om jämlikhet, rättvisa, omfördelning, solidaritet och tillväxtkritik, som tidigare varit drivkrafter i miljöpolitiken, har nu blivit symboler för ineffektivitet och motstånd mot innovation och har i stort sett avförts från den politiska
dagordningen hävdar Blühdorn (2007).
Englund (1998), som representerar en mer didaktiskt orienterad utgångspunkt, menar att utbildningssociologin bortser från att olika sociala krafter
kan ha – och har – olika pedagogiska syften och att läroplanen inte kan betraktas som given utan kontingent och möjlig att problematisera för olika
syften och olika val. Den ansatsen har också influerat arbetet med avhandlingens tredje syfte: att didaktiskt klargöra olika elevkategoriers skilda förutsättningar och att didaktiskt problematisera statens förväntningar på undervisning för hållbar utveckling i relation till olika elevkategorier.
Didaktiken hämtar inspiration från den vittförgrenade process som ofta
sammanfattas som ”den språkliga vändningen”, vars främsta teoretiska före40

löpare enligt Englund (2011) var ”speech act theory” (Skinner, 1969).
Englund har tillämpat Skinners teori på den svenska utbildningspolitiken och
undersökt hur betydelsen av jämlikhet (equity och equivalence) förändrats
från att ha varit ganska entydig till att få nya meningar. De nytillkomna
innebörderna av jämlikhet ”can accept difference and individuality independently of shared frames of reference” (Englund, 2005, s. 42).
Istället för jämlikhet fokuserar avhandlingen solidaritet som (potentiellt)
politiskt begrepp. Skinners teori om politiska begrepps kontingens, i kombination med läroplansteorins ansats att synliggöra kontextberoende variationer, implicerar att alternativa didaktiska val står till buds när värdet solidaritet aktiveras i undervisningen. Eftersom alternativen får olika konsekvenser för lärandet är de viktiga att klargöra när syftena för UHU ska
formuleras.
Med ett sociologiskt perspektiv ses skolan i första hand som en funktion
av samhället medan det ligger närmare till hands att betona utbildningens
samhällförändrande potential från en renodlat didaktisk utgångspunkt. Att
överbetona de institutionella strukturerna riskerar att leda till ett deterministiskt förhållningssätt där individen är underordnad det institutionella, utan
möjlighet till påverkan (Biesta, 1999; Östman, 2003a). Ett skäl till att
avhandlingen främst inspireras av det didaktiska perspektivet är att samhällsutvecklingen på avgörande områden synbarligen går på tvärs mot syftena i UHU, såsom de uttrycks i såväl styrdokument som policydokument.
När förändringstrycket krymper utrymmet för UHU behöver den didaktiska
medvetenheten höjas om hur den kritiska potentialen i UHU kan tillvaratas –
för att vi ska kunna bygga en önskvärd framtid.

Den lärandeteoretiska traditionen
Den lärandeteoretiska traditionen har utvecklats och förändrats från renodlat
konstruktivistiska utgångspunkter till att omfatta även sociokulturella
perspektiv på lärande, där betydelsen av individens interaktion, och på
senare tid även transaktion med omgivningen betonas. Jean Piaget intar en
särställning och hans teorier har fått stort inflytande över den syn på lärande
som dominerade under 1900-talet. Teorins grundantaganden är att individens
kognitiva förmåga utvecklas i en given progressionsordning i fyra stadier
från sensomotorisk till formal-operationell (Piaget, 1929/1989) och att
lärandeprocessen i varje situation följer en given sekvensordning (Fosnot,
1996). Individen studeras som ett kognitivt subjekt som genom medvetna
tankeoperationer konstruerar sin omvärld och språket betraktas som en spegling av dessa konstruktioner (Öhman, 2008). Konstruktivismen har från
1950-talet kompletterats med teorier som förflyttat själva centrum för
meningsskapandet från det individuella medvetandet till interaktionen
mellan individen och dess omgivning. Den sociokulturella omgivningens
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betydelse som normativ riktningsgivare för barns och ungdomars tänkande
och meningsskapande har inspirerat till utveckling av olika aspekter av det
sociokulturella angrepssättet (Vygotskij, 1934/2001; Wertsch, 1998; Säljö,
2000; Dysthe, 2001; Daniels, 2002).
Med utgångspunkt i Dewey och Bentleys (1949) betoning av ömsesidighet i relationerna mellan individ och omvärld, mellan ”the knower and
the known”, har lärandeteori utvecklats som betonar transaktion snarare är
interaktion vilket också fått betydelse för utveckling av miljöpsykologiska
teorier (Altman & Rogoff, 1987; Stokols, 1995). En transaktionell syn på
kunskap och förändring innebär att kunskaper, värden och attityder utvecklas
i en dubbelriktad kommunikation mellan individ och omvärld. I avhandlingens fall är de kvantitativa studiernas metodologi inte förenlig med ett
transaktionellt perspektiv eftersom de mäter enkelriktade relationer, till
exempel hur föräldrar påverkar barns attityder. Däremot är operationaliseringen och teoriutvecklingen av solidaritetsbegreppet influerad av en
transaktionell syn på språkanvändning där begreppens mening inte är fixerad
utan kontingent.
Som framgått är det miljömoraliska lärande som sker i UHU ett resultat
av processer på olika nivåer. På samhällsnivån, i elevens sociokulturella
livsvärld samt i klassrummet. Samhällsnivåns betydelse och undervisningens
reproduktiva funktion betonas från det som här kallas en renodlat sociologisk utgångspunkt medan didaktikens perspektiv fokuserar hur undervisningspraktiken kan förhålla sig till de sociokulturella ramarna i elevens livsvärld för att tillvarata undervisningens rekonstruktiva potential. Ytterst gäller
frågan i vilken utsträckning undervisningens syfte betraktas som samhällsbevarande respektive samhällsförändrande. Oavsett hur den frågan besvaras
så illustrerar varje svar att undervisning har politiska och moraliska konsekvenser som är beroende av lärares medvetna eller omedvetna didaktiska
val.
Efter att studien nu relaterats till läroplansteori och lärandeteori återstår
att knyta an till de miljöpsykologiska teorier som är relevanta för avhandlingens delstudier och att precisera hur begreppen attityder och värden används i studierna.

Miljöpsykologiska teorier
Sedan Carson (1963), genom boken Tyst vår, förde upp miljöproblem på den
massmediala och politiska agendan har synen på miljöproblemens karaktär
förändrats i grunden. Från ett tidigare fokus på tydliga och lokalt begränsade
problem som fiskdöd i en sjö, en bolmande fabriksskorsten eller en dricksvattentäkt som förstörs av en läckande soptipp, till en ökad uppmärksamhet
på diffusa och globala miljöproblem där klimathotet kanske är det tydligaste
exemplet. Utsläpp från förbränning av fossila bränslen på en plats har poten42

tiell påverkan på hela jordens klimat. Många andra handlingar kan också
medföra konsekvenser som inte är påtagliga när och där handlingen utförs.
Vi kan exempelvis medverka till att grundvattennivån i Indien sjunker, om
bomullen till våra kläder konstbevattnats, eller till att användningen av
bekämpningsmedel i Brasilien ökar, om grisen vi äter utfodrats med importerat sojamjöl. Sambandskedjan mellan orsak och konsekvens är ofta svåröverskådlig. Det betyder att vi måste agera på andra grunder än påtagliga hot
och direkta erfarenheter i vår lokala miljö, vilket ökar relevansen för studiet
av miljöattityder. För det är genom våra attityder som vi prioriterar vad som
är viktigt och vad som behöver förändras (Nilsson & Martinsson, 2012).

Attityder
En attityd definieras som en psykologisk tendens som uttrycks genom att
utvärdera en specifik entitet med någon grad av gillande eller ogillande
(Eagly & Chaiken, 1993). Figur 1 illustrerar att olika processer bidrar till att
forma attityder. En individs attityd till utvecklingsbistånd kan till exempel
förklaras av kunskaper om hur tidigare bistånd bidragit till utveckling i landet (kognitiv process), sorg och upprördhet över att barnadödligheten i landet är hög (affektiv process) samt valet att köpa rättvisemärkta produkter
från landet för att bidra till den utveckling man vill stödja (beteendemässig
process). En viss attityd till bistånd kan i sin tur leda till kognitiva, affektiva
och beteendemässiga responser som skulle kunna ta sig uttryck i att läsa en
rapport om biståndets effekter (kognitiv), engagemang för ökat bistånd (affektiv) eller att arbeta som volontär (beteendemässig) (Jagers et al., 2009).
Kognitiva
(2009(
processer
Affektiva
Processer
Beteendemässiga
Processer

Kognitiv
respons
ATTITYD

Affektiv
respons
Beteendemässig
respons

Källa: Jagers et al.(2009, s. 21). Bearbetning av Eagly & Chaiken (1993) och
Bohner & Wänke (2002)
Figur 1. Teoretisk modell av processer som föregår en attityd och responser som
följer av en attityd.
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En förtjänst med denna modell är att den visar att sambandet mellan attityder och beteende är dubbelriktat. Det är inte så enkelt som att våra attityder
påverkar hur vi handlar – våra handlingar påverkar också vad vi tycker. Här
bidrar miljöpsykologisk teori med förklaring till varför action competence
(Jensen & Schnack, 1997) och andra integrativa UHU-koncept som betonar
aktivt deltagande har visat sig framgångsrika (deHaan, 2006; Bencze et al.,
2012). Modellen visar också att emotioner (affektiva processer) har betydelse för attitydbildning och lärande vilket är konsistent med slutsatserna i
metastudien av Eilam och Trop (2011)11 som finner att emotional learning är
en av fyra nödvändiga komponenter som kännetecknar framgångsrik och
måluppfyllande UHU-undervisning. Skälet är att individers grundläggande
värden aktiveras när känslor engageras i lärandet vilket gör relationen mellan
värden och attityder viktig att belysa. Grundantagandet att attityder uttrycker
underliggande värden behöver dock nyanseras eftersom attityder kan ha
olika funktion.
Bohner och Wänke (2002) har sammanfattat olika teorier om attitydfunktioner och föreslår en gruppering i två huvudfunktioner: a) kunskapsorganisation och guidning i att avstå eller närma sig något och b) högre psykologiska behov. I den senare kategorin ingår det som (Katz, 1960) benämner värdeexpressiva attityder och som har till uppgift att uttrycka värden som
är centrala för individens självbild. Miljöattityder har visat sig i särskilt hög
grad vara värdeexpressiva eftersom de uttrycker moraliska och ideologiska
ståndpunkter (Stern, P. et al., 1999; Nilsson et al., 2004; Nilsson &
Martinsson, 2012) och det är därför angeläget att belysa relationen mellan
miljöetiska ställningstaganden och underliggande värden.

Värden
Den miljöpsykologiska definition som avhandlingen utgår från stipulerar ett
värde som: (1) en övertygelse rörande (2) önskvärda tillstånd och beteenden
som (3) överskrider specifika situationer, (4) vägleder val eller utvärdering
av beteende, människor och händelser och (5) kan rangordnas relativt andra
värden i ett värdesystem (översättning av Schwartz, 1994, s. 20).
Stern och Dietz (1994) menar att miljöetiska ställningstaganden grundas i
individens generella värderingsmönster och att man kan dela in detta mönster i tre huvudkategorier som innehåller jaget, andra människor och naturen.
Enligt teorin påverkas en individs benägenhet att utföra miljövänliga handlingar av i vilken grad individen tror att det kan uppstå negativa konsekvenser för det värdeobjekt (individen, medmänniskorna, naturen/biosfären) som
individen i fråga värderar högst. Studier som visat samband mellan altruism
och biosfärism (Stern, P. et al., 1995; Schultz & Zelezny, 1998; Nordlund &
Garvill, 2002) har inspirerat Schultz (2001, 2004, 2005) att utveckla en teori
11
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där sambandet förklaras av hur individen konstruerar sitt själv, construal of
self. Personer som inkluderar aspekter av naturen i sitt själv tenderar att visa
omsorg om en större krets som också omfattar andra arter än människan.
“Self-transcendence values are broader than other people and incorporate
other living things” (Schultz et al., 2005, s. 470). Förekomsten av självöverskridande värden motiverar varför solidaritet skulle kunna utsträckas till att
omfatta även andra arter än människan och det väcker också frågor om när
och varför människor ansluter sig till vissa värden.

Varför ansluter sig människor till ett värde?
”Dominerande värdesystem i ett samhälle uppstår inte i ett socialt tomrum
utan formas av olika drivkrafter och överförs genom primär och sekundär
socialisation” (Torbjörnsson, 2011, s. 27). Frågan om vad som får människor
att ansluta sig till vissa värden i ett samhälle blir då relevant. ”To exercise
our power wisely would require that we genuinely understand the sources of
value in the world and in ourselves” (Parker, 1996, s. 30). Enligt Joas (2000)
kan individer varken övertalas till eller övertyga sig själva att ansluta sig till
ett värde. Det är i stället en följd av att individen överskridit gränserna för
sitt själv, self-transcendence12, och upplevt en stark emotion och känsla av
samhörighet med det värde som föranlett gränsöverskridandet. Det ingår ett
passivt moment i processen, något utifrån fångar och binder samtidigt som
en känsla av att vara starkare förankrad i sitt inre växer. Joas (2000) benämner det self-formation. Här finns en tydlig parallell till Martin Buber
(1923/2006) och Jag - Du mötet. Ett möte som präglas av omedelbarhet och
en äkta relation, men som liksom Joas self-transcendence, inte kan påverkas
av viljan.
Dietz et al. (2005) tolkning av hur John Dewey (1939/1988) och George
Herbert Mead (1934) förklarar att människor ansluter sig till värden leder till
en närliggande slutsats “values are deployed in a reflective process of selfexamination rather than in a quick judgment” (Dietz et al., 2005, s. 341). Här
tangeras också 1800-talets transcendentialism, med Emerson, Thoreau och
Whitman som förgrundsfigurer. De såg känsloladdade naturmöten som ett
sätt att transcendera civilisationens tvångströja och erfara värden som utvecklade personligheten. Den tyske religionssociologen Otto (1924) talade
om det numinösa, (av latinets numen; ande eller kraft) för att beskriva det
heliga i naturen, som något samtidigt skrämmande och tilldragande som kan
väcka en känsla av djup vördnad. Albert Schweitzer använde ”erfurcht vor
dem leben - vördnad för livet” (Schweitzer, 1959) för att beskriva insikten att
12

Observera att Joas kopplar self-transcendence till specifika tillfällen när en individ överskrider gränsen för sitt”gamla jag” medan Schultz (2005) self-transcendence refererar till
andra värdeobjekt än självet, d v s andra aspekter av naturen, som en individ inkorporerar i sin
självkonstruktion.

45

det goda i livet hänger samman med det goda i naturen. Det andliga livets
grundval innebar enligt Schweitzer trohet mot att ”viljan till liv i mig uppträder som en vilja till liv som vill förenas med all annan vilja till liv”
(Schweitzer, 1959, s. 210). I ”all annan vilja till liv” inkluderade Schweitzer
såväl alla andra människor som allt levande i naturen och han förebådade
därmed 70-talets utveckling av miljöetiken (Desjardins, 2006). Samhörigheten mellan människa och natur, som betonas i de anförda exemplen, är
också kännetecknande för pragmatismens miljöetik. Den erbjuder en grund
att bygga på när värdet solidaritet vidgas till att omfatta relationer både mellan människor och mellan människan och naturen. Pragmatismen avvisar
också tanken på att det kan finnas en uppsättning givna moraliska principer
som kan tjäna som entydig vägledning i varje miljömoraliskt dilemma vilket
återigen understryker kontextens betydelse.

Miljöetik på pragmatismens grund
Avsaknaden av på förhand givna utgångspunkter och prioriteringsordningar
inom miljöproblematikens område kräver en öppen definition av miljöetik
vilket Kronlid (2005, s. 27) tillhandahåller: ”Miljöetik är det kritiska studiet
av de miljömoraliska frågor som uppstår inom miljöproblematikens område”. Miljöproblematikens område blir med pragmatismens perspektiv
liktydigt med det som pågår ”over and across” (Dewey & Bentley, 1949, s.
323) den konstgjorda distinktionen mellan människa och miljö. Att på detta
sätt betona transaktionen mellan samhälle och natur/miljö innebär att miljöetiska överväganden inte enbart kan bli en fråga om konsekvenser i naturen
av mänskliga handlingar och att det inte heller finns någon på förhand given
rangordning mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna
av hållbar utveckling. För att svara på om, när, hur och varför vi behöver ge
en företeelse inom någon av dessa dimensioner företräde framför någon av
de andra behöver vi se till platsspecifika fall (Kronlid, 2005, s. 26).
En central miljöetisk utgångspunkt för hållbar utveckling är att all
användning av naturresurser implicerar en förpliktelse att skydda och bevara
resurserna för framtida användare (Norton, 1999). Att samtidigt acceptera att
människans verksamheter påverkar miljön och att detta innebär ett gemensamt moraliskt ansvar att bibehålla framtida generationers valmöjligheter
och handlingsfrihet är ”in the terms of Peirce, to be adopted as the conclusion of all rational inquirers, as they struggle through many experiments to
make coherent sence of human experience” (Norton, 1999, s. 122-123).
Solidaritet med framtida generationer blir med denna tolkning en konsekvens av det gemensamma moraliska ansvaret vilket också motiverar att
solidaritet kan betraktas som en fundamental aspekt av hållbar utveckling.
Förutom hos Peirce så söker Norton också underlaget till en pragmatisk miljöetik i Aldo Leopolds metafor ”thinking like a mountain” (Leopold,
1947/1970, s. 137). Ett systemtänkande som inkluderar olika tidsperspektiv,
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från det kortsiktiga till det eviga, och som betonar dynamiken mellan individnivå, samhällsnivå och global nivå. Norton utgår från denna metafor, dels
för att vederlägga monistisk och icke-antropocentrisk miljöetik, såsom den
framträder i ekocentrismen (Callicott, 1989, 1990) och biocentrismen,
(Regan, 1983) men främst för att utveckla principer för en miljöetik som, till
skillnad från biocentrism och ekocentrism, betonar människans erfarenheter
som grundval för miljöetik.
Norton menar att miljöetik måste vara antropocentrisk eftersom pragmatismen inte kan bortse från mänsklig erfarenhet och då denna är kontextuell
behöver miljöetiken också vara pluralistisk för att kunna omfatta olika
perspektiv. Norton vänder sig emot de tendenser till moralisk monism som
han menar dominerat miljöetikens första årtionden, nämligen att formulera
ett fåtal koherenta principer som ska vara vägledande för alla miljöhandlingar. Att tänka som ett berg innebär inte, såsom ekocentriker hävdar,
att berget kan tillskrivas ett moraliskt egenvärde som finns där oberoende av
människans värderingar. Helt enkelt därför att värden är människoskapade
och utan människor kan inga värden värderas. Norton (1999) menar att det
istället handlar om att tänka i olika rums- och tidsskalor och att uppmärksamma både långsiktiga värden, som ligger inbäddade i långsamma strukturer och processer, och dessutom omedelbara konsekvenser och kortsikta
värden i ekonomin.
Olsson (2005) hävdar en liknande ståndpunkt genom att framhålla de
icke-antropocentriska utgångspunkternas oförmåga att hantera dilemman där
arter ställs mot arter. Han menar också att misstro mot det politiska etablissemanget och tendenser till ifrågasättande av demokratin utifrån ekologiska
principer gör att ekocentriker och biocentriker löper risk att isolera sig från
samhällsutvecklingen. Olsson förespråkar istället en ”upplyst” antropocentrism som kännetecknas av vilja att förändra samhället genom vitalisering
av demokratin och en problematisering av tillväxtens innehåll i förhållande
till olika naturvärden. En relation som implicerar talrika intressekonflikter
som behöver lösas i demokratiska processer.
Pragmatismens miljöetik erbjuder som synes inga färdigformulerade och
entydiga svar på miljöetiska dilemman men uppmärksammar istället en rad
fruktbara infallsvinklar för miljöetiska överväganden. Att anlägga olika spatiala och temporala perspektiv och ”tänka som ett berg” betyder att solidaritet kan omfatta olika relationer som inkluderar skilda kategorier beroende
på vilket tids- och rumsperspektiv som anläggs. Värdet solidaritet är därför
inte absolut och entydigt till sitt innehåll. Innebörden bestäms av de handlingar som utförs i solidaritetens anda och namn och det ger skäl att studera
närmare för vilka syften och i vilka sammanhang solidaritet brukats och
brukas.

47

Solidaritet
Människan som individ framträder genom att avgränsa sig från andra individer. Människan som person framträder genom att träda i relation till andra
personer (Buber, 1923/2006, s. 84).

Dagens värld kan beskrivas som ett nätverk av relationer mellan individer,
samhälle och natur i olika spatiala och temporala skalor. Solidaritet är ett
relationellt begrepp som i denna studie prövas som beteckning för relationer
som är förenliga med hållbar utveckling. Det är en delvis ny tillämpning av
begreppet som motiveras av nya omständigheter som att mänskligheten nu
överskrider planetära gränsvärden för bland annat klimatpåverkan och degradering av ekosystem i en sådan omfattning att det inte bara får miljömässiga utan också sociala konsekvenser (Rockström et al., 2009).
Att begrepp laddas med nya betydelser när kontexten ändras är en hörnsten i den ”språkliga vändningen”. Med Richard Rortys perspektiv erbjuder
språkets kontingens oändliga erbjudanden att kombinera ord till utsagor.
Varje utsaga är avhängig en vokabulär, som är ett av många sätt att kombinera ord, ”och då vokabulärer skapas av människor, är sanningar också människoskapade” (Rorty, 1997, s. 36). Utmaningen är alltså att skapa en ”sanning” om solidaritet som inspirerar dagens aktörer till solidariska handlingar
i nutidens kontext. Politiska idéer, om frihet, demokrati eller solidaritet, kan
nämligen bara förstås och sättas i rörelse genom att förstå sammanhangen
som omger idéerna. Eller uttryckt med Quentin Skinners ord:
... there is no history of the idea to be written, but only a history necessarily
focused on the various agents who used the idea, and on their varying situations and intentions in using it (Skinner, 1969, s. 38).

En överblick över hur och med vilka intentioner ”various agents” tidigare
har brukat solidaritetens idé ger vägledning för att förstå solidaritetens förutsättningar idag. I det följande presenteras hur solidaritetsbegreppet tidigare
brukats av olika aktörer samt teorier om hur förutsättningarna för detta bruk
förändrats med tonvikt på omständigheter som motiverar varför solidaritet
kan omfatta de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling.

Vad har solidaritet varit?
Ordets etymologiska ursprung går tillbaka till den romerska rättens obligatio
in solidum (Bayertz, 1999, s. 3). Ett gemensamt ansvar att betala en skuld, en
för alla - alla för en. Denna princip tillämpas alltjämt inom juridiken. Det
gemensamma ansvaret för framtida eventuella transaktioner framträder där-
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med som en historiskt beständig innebörd i solidaritet men begreppet bär
också på en historia av skiftande bibetydelser.
Under början av 1800-talet införlivades ordet solidaritet i det politiska
språket som en sammansmältning av två konnotationer, kristenhetens broderskapskärlek till nästan, och den republikanska solidaritetens gemensamma ansvar. Som den franska revolutionens tredje slagord sekulariserades
broderskapet och laddades med politisk sprängkraft (Brunkhorst, 2005, s.
56).
Medan revolutionens två första slagord, frihet och jämlikhet, problematiserats utförligt av inflytelserika politiska filosofer, så har solidaritet inte
väckt samma intresse. Kanske för att det trotsar talet om rättigheter och
andra principer som dominerar samtidens politiska språk (Flynn, 2005, s.
vii). Även Wilde (2007) uppmärksammar att talet om solidaritet tycks ha
begränsats till en retorisk sfär medan seriös politisk teori har koncentrerats
till andra aspekter av politik som demokrati, nationalism, samhälle, mångkultur och mänskliga rättigheter (Wilde, 2007, s. 171). Här antyds att solidaritet inte skulle passa in i dagens politiska språk vilket inspirerar att söka
efter en teoretisk utgångspunkt från vilken solidaritet kan utvecklas till ett
mer verksamt begrepp.
Stjernö (2004) skiljer mellan begreppets vetenskapliga, politiska och religiösa tillämpningar. Den vetenskapliga inom sociologin, den politiska med
marxism, socialdemokrati och kristdemokrati samt den religiösa där han gör
åtskillnad mellan den katolska värdeetikens solidaritet som betonar social
integration och ömsesidig sammanhållning, och protestantismens solidaritet
som oftare tenderar att vara enkelriktad mot fattiga och utsatta. När sociologi, politik och religion under 1900-talet verkade i samma riktning på
nationell nivå kom välfärdsstaten att betraktas som solidaritetens institutionella uttryck. Stjernö (2004) anger denna treenighet som skäl att göra solidaritet till ett studieobjekt. Förutom uppdelningen baserad på ursprung gör han
också skillnad mellan att förstå solidaritet som normer som bidrar till social
integration eller att se det som en relation mellan medlemmar i en mer eller
mindre specificerad grupp. Stjernö benar ur begreppet i en taxonomi som
urskiljer olika aspekter av solidaritet som sedan jämförs mellan olika tolkningstraditioner.
Taxonomin skiljer mellan a) foundation – vad som ligger till grund för
solidaritet, b) objective – vad som är solidaritetens mål, c) inclusiveness –
vilka som inkluderas och d) collective orientation – i vilken utsträckning
kollektivet sätts framför individen. I tabell 1 har taxonomi använts för att
visa hur solidaritetstolkningar från fem olika kontexter kan konfigureraras.
Sidanvisningarna i tabellhuvudet refererar till Stjernö (2004).
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Tabell 1. Exempel på hur olika aspekter av solidaritet kan konfigureras utifrån den
historiska användningen av solidaritetsbegreppet.
Aspekt

Grund

Mål

Inklusivitet,

Klassisk sociKlassisk
aldemokrati
marxism (s.47)
(s. 200)
Arbetarklassens
gemensamma
villkor, lika
intressen och
gemensamma
motståndare
Förverkligade
klassintressen.
Revolution,
socialism, kommunism
Selektiv. Begränsad till arbetarklassen. Oklar
gräns för arbetarklassen. Arbetare
i andra länder
inkluderade

Stark. Individens
frihet ett ”icketema”. Borgerlig
demokrati smutsKollektiv
orientering kastas

Katolicism
(s. 73)

Majoritetens
intressen. Acceptans för olika
etiska utgångspunkter

Allas likhet inför
Gud. Familjen.
Allas ömsesidiga
beroende
Social sammanhållning och
Förverkligad
harmoni. Social
majoritetsvilja.
Sociala reformer. integration som
Känsla av samhö- utvecklar samhället
righet

Bred. Inkluderar
många olika
grupperingar.
Nationen?
Medium. Individuell frihet
accepterad.
Relationen frihet
-jämlikhet ett
erkänt dilemma

Mycket bred:
Alla klasser;
fattiga och behövande, tredje
världen

Protestantism
(s. 83)

Människan som
skapad till Guds
avbild. Kärleken
till nästan

Att förverkliga
Guds rike på
jorden. Välfärd
för alla

Selektiv. De som
lider. Fattiga och
utsatta, tredje
världen

Svag: ”Personalism” = Individens
relationer formar Svag, modifierad
av bibeln och av
personligheten.
samvetet
Subsidiaritet

Durkheims
organiska solidaritet (s. 36)
Social interaktion,
sociala normer,
ömsesidigt beroende som konsekvens av arbetsdelning. Komplementär diversitet kännetecknar samhället

Social integration
och sammanhållning
Varierande: beroende av antalet och
styrkan i banden
mellan individer
och den grupp de
tillhör och därmed
till samhället
Medium. Dilemmat
mellan egennytta
och allmännytta ett
tema som diskuteras. Liberal demokrati försvaras

Källa: Egen bearbetning och översättning av Stjernö (2004).

Tabellen refererar till tiden fram till 1970-talet. Under 1900-talets avlutande
decennier förändrades innebörden i solidaritet som ett resultat av studentrörelsen, ekonomiska kriser och Sovjetunionens sammanbrott (Stjernö, 2004).
Räckvidden vidgades till att omfatta förtryckta och underprivilegierade
grupper i tredje världen samt olika diskriminerade minoriteter på nationell
nivå. I kampen för ett bättre samhälle blev också feminism och ekologi
punkter på agendan för olika solidaritetsrörelser. ”In short, solidarity was
made a vivid concept with much richer content and connotations than had
been the case so far” (Stjernö, 2004, s. 190). Han framhåller också en tvetydighet i studentrörelsen som kom att få stor betydelse för solidariteten. Å ena
sidan utökades solidaritetens räckvidd till att inkludera fler och större kollektiv. Å andra sidan innehöll studentrevolten också kamp mot konformitet och
för rätten att få gå sin egen väg. Här sammanfattar Stjernö en slutsats av
Sassoon (1996) ”the emphasis on individual self-realisation led to the
hegemony of the individualist ideology in the 1980s” (Stjernö, 2004, s. 190).
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Denna tendens förstärktes ytterligare av Sovjetunionens sammanbrott och
den nyliberala offensiven under 1980- och 1990-talen.
Det var för övrigt i denna kontext som Brundtlandkommissionen lanserade begreppet hållbar utveckling i ”Our common future” (WCED, 1987)
och det är kanske inte ägnat att förvåna att ordet solidaritet inte används
någonstans i rapportens 300 sidor medan ordet tillväxt förekommer 315
gånger.
Exemplet visar hur nya agenter med nya intentioner åstadkommer samhällsförändringar som avspeglas i ett förändrat språkbruk och hur det nya
språkbruket därefter bidrar till att befästa samhällsförändringarna. Intresset
riktas då mot hur relationen mellan text och kontext har förändrats under den
tid då solidaritet mönstrats ut ur den vokabulär (Rorty, 1997) som rör vår
gemensamma framtid.

Solidaritetens samtida förutsättningar
Under senare år har det teoretiska intresset för solidaritetsbegreppet ökat.
Flera studier förenas av slutsatsen att tidigare bruk av solidaritetsidén delvis
spelat ut sin roll men förklaringarna och motiven till att återaktivera solidariteten skiljer sig delvis åt.
Scholz (2008) urskiljer tre typer av solidaritet: medborgerlig13, social och
politisk. Den förstnämnda rör förpliktelser mellan medborgare och stat,
social solidaritet handlar om gruppsammanhållning definierad av klass eller
intressegemenskap och den politiska solidariteten ”arises in response to a
situation of injustice or opression” (Scholz, 2008, s. 34). Hon menar att
medborgerlig och social solidaritet är försvagade eftersom såväl medborgarbegreppet som intressegemenskaperna lösts upp och koncentrerar energin på
att utforma en teori för politisk solidaritet som baseras på opposition och
motstånd mot sociala orättvisor och degradering av människovärdet varhelst
det uppstår i världen. Målet är att upplösa förtryckande sociala strukturer
som förhindrar rättvisa. Solidaritetens förenande komponent blir då att utöva
politiska handlingar som verkar i den riktningen. Solidaritet omfattar inte
bara dem som direkt berörs av en orättvisa utan alla engagerade som reagerar med individuella och kollektiva handlingar på att orättvisan finns.
Wilde (2007) anger två skäl till att solidariten reducerats. Dels som följd
av krympande socialt kapital och minskande tillit i samhället som Putnam
(1995, 2000) uppmärksammat i USA. Dels europeiska staters övergång från
högbeskattade välfärdsstater till lågbeskattande ”tävlingsstater”. Kombinationen av neutraliserad solidaritet på nationsnivå och tilltagande individualisering leder enligt Wilde (2007) till att människor i allt lägre grad överväger
vad solidaritet innebär.

13

Civic solidarity.
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Liedman (1999) utgår från Castells (1996) samtidsdiagnos av nätverkssamhället som förklarar demokratins och solidaritetens förändrade förutsättningar som ett resultat av tre oberoende men samverkande processer. Den
digitala kommunikationstekniken, den avreglerade kapitalismens globala
hegemoni, samt att sociala klasser som identifikationskategori ersatts av
sociala rörelser som förenas av gemensamma idéer eller kulturella identiteter. Några konsekvenser är att medborgarbegreppet ersatts av identitet, att
fackföreningar försvagats och att det uppstått växande skaror av arbetslösa,
som med Castells begrepp är ”irrelevanta” eller tillhör prekariatet, för att
låna ett begrepp som Standing (2011) gett spridning åt.
Brunkhorst (2005) definierar solidaritet som ”nothing but the democratic
realization of individual freedom” (Brunkhorst, 2005, s. 3). Med systemteoretisk ansats dras slutsatsen att social integration i det postmoderna samhället varken förutsätter eller genererar solidaritet. Förklaringen är att den
långtgående funktionella differentieringen fått två konsekvenser som hindrar
solidaritet. Dels en fortgående individualisering som medfört en desocialisering av individerna. Dels exkluderingen av hela samhällsskikt från tillgång
till den marknad och det utbildningssystem som den funktionella differentieringen gjort alla beroende av (Brunkhorst, 2005, s. 92). Traditionell solidaritet undermineras när individerna befrias från tidigare beroendeband och samtidigt uppstår ingen ny form av solidaritet. Det leder till att demokratin dräneras på förändringskraft eftersom de grupper vars villkor behöver förbättras
mest inte representeras i demokratiska församlingar.
Det omgivande samhällets relationer till och ansvar för individer och
grupper som på detta sätt står utanför samhällsgemenskap och politiskt inflytande är ett tema i Zygmunt Baumans författarskap som Månsson (2005)
utforskat. För Bauman betecknar solidaritet, enligt Månsson, en vilja att leva
för främlingen i en värld som kännetecknas av att leva med varandra. Tolerans är ett villkor för att olika grupper ska kunna leva med varandra men
toleransen innebär ingen garanti för att främlingar, som av majoritetssamhället betraktas som alltför annorlunda, ska tas upp i samhällsgemenskapen.
Tolerans kan också mynna ut i likgiltighet inför de främmande och att människor exkluderar de som inte är som ”vi”. Det som hindrar toleransen att
övergå till solidaritet är lojalitet, det kitt som håller samman en redan given
social gemenskap, och som då också kan bli ett hinder mot att utveckla solidaritet med människor utanför den etablerade gruppen. För att utveckla solidaritet, i betydelsen viljan att leva för främlingen, krävs enligt Bauman
utrymme för en politisk arena där ”ett samhälles medlemmar är med och
påverkar förhållandena i sitt eget liv samtidigt som de utformar innebörden
av det allmännas bästa” (Månsson, 2005, s. 146). För att politiken ska leda
till solidaritet och inte lojalitet krävs att samtalet på den politiska arenan,
agoran, inte förlamas av sökande efter konsensus utan tillåter och uppmuntrar olikhet och antagonism i syfte att ständigt ompröva och kritisera den
sociala ordning som upprätthåller främlingskapet.
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De olika förklararingarna till solidaritetens begränsningar och tillbakagång har också inspirerat till teoribildning om hur solidaritetens samhällsförändrande potential kan återuppväckas under de villkor som präglar dagens
värld.

Solidaritetens nya riktningar
Wilde (2007) jämför dagens förutsättningar för solidaritetsrörelser med tiden
för franska revolutionen. Då var solidaritet ett svar på det misslyckade förverkligandet av frihet, jämlikhet och broderskap. Idag är solidaritetskraven
en reaktion på världens avgrundsdjupa klyftor och misslyckandet med att
förverkliga de mänskliga rättigheterna. Solidaritet blir då en fråga om att
erkänna och kämpa för att alla ska uppnå dessa rättigheter och den moraliska
känslan av indignation mot olika former av respektlöshet blir en viktig drivkraft. Den variant av politisk solidaritet som Gould (2007) kallar transnationella solidariteter14 exemplifierar detta. Tvärtemot den begränsning av
solidaritet till individer som tillhör ett utvidgat “vi” (Rorty, 1997) eller till
dem vi kan ha individuella empatiska relationer till (Harvey, 2007), så kan
transnationella solidariteter utsträckas till relationer på gruppnivå. Solidaritetsgruppen förenas av beredskapen att handla för att övervinna förtryck eller
att minska utsatthet och lidande hos solidaritetens objekt. Reciprociteten
handlar då om att dela samma värde, nämligen engagemang för rättvisa, och
att hjälpa dem som inte är som vi. Deference – aktning, hänsynsfullhet, hänsyn – är en nyckelterm i transnationella solidariteter (Gould, 2007). Det
innebär att det är de som är utsatta för förtrycket som bäst kan uttrycka vilket
stöd de behöver för att skydda sig mot eller övervinna förtrycket. Därmed
adderas empati med ”understanding the social perspective of others” till vad
Gould kallar social empati vilket också garderar solidariteten mot paternalistisk välgörenhet. Hon skärper också den politiska dimensionen genom att
understryka att solidaritet inte bara innefattar en moralisk beredskap att
hjälpa utan också social kritik och uppmärksamhet på institutionella strukturer som orsakar behov av solidaritet. Transnationell solidaritet uttrycker
också vad Passy (2001) definierar som politisk altruism. Det är handlingar
som genomförs kollektivt med ett politiskt mål och som motsvarar Bar-Tals
(1986) definition av altruism som säger att en altruistisk handling är; frivillig
och intentionell, innebär en fördel för någon annan och att denna fördel
(benefit) är själva målet för handlingen samt att ingen gentjänst förväntas.
Gould (2007) betonar samtidigt att transnationell solidaritet aldrig kan bli en
norm där det förväntas att man agerar stödjande för alla människor i världen
som behöver stöd och att det är viktigt att inse de generella begränsningarna
i människors solidaritet. Snarare handlar det om ”a horizon of possibility

14

Transnational solidarities.
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where it refers to a disposition that each can have to act in solidarity with
some others” (Gould, 2007, s. 255).
Internet har i grunden förändrat förutsättningarna att aktivera denna solidaritetspotential och Brunkhorst (2005) sätter hoppet till den digitala kommunikationen som medel att kanalisera och förena sociala rörelsers kamp.
”The system of mass communication is the only functional system that really
excludes no one. Without it, the unfortunate would not even represent a
potential for disruption” (Brunkhorst, 2005, s.154). Under senare år har det
också vuxit fram nätbaserade sociala rörelser där solidariteten inte begränsas
till att gälla en viss grupp i en viss kontext. Ett exempel är Occupy Wall
street som hålls samman av … “different people [that] have been affected by
different aspects of the same system and they believe they are all experiencing symptoms of the same core problem” (Rushkoff, 2013, s. 56).
Medan Occupyrörelsen söker någon slags konsensus är Avaaz en nätbaserad rörelse där varje medlem avgör vilka aktioner man vill delta i. Avaaz,
som betyder röst på många indoeuropeiska språk, genomför globala aktioner
för att uttrycka solidaritet och samordna motstånd i frågor som bryter mot
rörelsens sammanhållande värden: ”[t]he conviction that we are all human
beings first, and privileged with responsibilities to each other, to future generations, and to the planet” (Avaaz, 2013).
Eftersom solidaritetens objekt inte alltid är medvetna om de handlingar
som görs för deras skull så kan solidaritet med detta synsätt också omfatta
såväl framtida människor som andra arter;
Solidarity develops in struggles against systematic discrimination on a variety of grounds, in ecological movements extending solidarity to future generations and in movements dedicated to the welfare of other life forms (Wilde,
2007, s. 174).

Citatet tydliggör att solidaritetens objekt inte längre låter sig definieras som
en avgränsad grupp med specifika egenskaper, som till exempel medborgare
i en viss nation. Den traditionella förståelsen av medborgarbegreppet har
också under senare år utmanats av politiska teoretiker som menar att globaliseringen och behovet av hållbar utveckling kräver en ny form av medborgarskap som är frikopplat från särskilda rumsliga eller politiska konstruktioner.
Miljömässigt medborgarskap15 (Dobson, 2003, 2007) lägger fokus på
medborgarens ansvar snarare än rättigheter och baseras på social och
ekologisk rättvisa och en insikt om naturresursernas ändlighet. Kärnan i
ansvaret är att inte överskrida det ekologiska utrymme som är tillgängligt för
var och en utifrån insikten att hur vi lever våra liv kan ha en rad effekter,
15
Dobson använder begreppet environmental citizenship. Ecological citizenship och green
citizenship är två närliggande begrepp som också använts i akademiska och politiska kretsar i
syfte att illustrera sambandet mellan miljövärden och formella relationer av politisk gemenskap (Latta, 2007).
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både nu och i framtiden, för andra människor, arter och platser, av vilket
följer ett uppenbart ansvar att minimera negativ påverkan. Solidaritet kan då
tolkas som uttryck för ett ansvarsfullt, medkännande medborgarskap anpasssat till och präglat av gränsöverskridande, anonyma, relationer som är öppna
mot tid, rum och andra arter. En sådan tolkning uppenbarar också att solidaritetsbegreppet kan anpassas till att vara en aspekt av hållbar utveckling där
dess innebörd då kan omfatta såväl sociala rela-tioner som vår relation till
naturen, nu och i framtiden.
I detta kapitel betonades möjligheten att problematisera läroplanen för
olika syften och olika val. Vidare framhölls kontextens avgörande betydelse
för elevernas miljömoraliska lärande, både när det gäller solidaritetsundervisning och mer renodlad miljöundervisning. Introduktionen av konceptet
för framtidsundervisning: möjliga, troliga och önskvärda framtider (Amara,
1981; Hicks, 2002) uppenbarade att framtiden är mångtydig och avsnittet om
solidaritet visade att innebörden i politiska begrepp är föränderlig.
En konsekvens av studieobjektets mångfacetterade komplexitet är att det
inbjuder till att pröva olika metodologiska ansatser när forskningsfrågorna
ska besvaras. Det vore inkonsekvent att hävda en metods företräde framför
alla andra när olika aspekter av studieobjektet undersöks. Ambitionen att
erhålla en rikare bild och djupare förståelse motiverar en kombination av
kvantitativa och kvalitativa metoder.
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5. Metod

I detta kapitel behandlas de metodologiska överväganden som aktualiserats
under avhandlingsarbetet och argument presenteras för de val som gjorts.
Metodvalen motiveras inledningsvis utifrån avhandlingens olika syften och
relateras till de olika delstudierna. Både kvantitativa och kvalitativa metoder,
mixed methods16, används i delstudierna. Med hänvisning till den stora
mångfalden inom blandade metoder följer ett avsnitt där avhandlingen placeras in i denna tradition. Vidare i kapitlet belyses generella förtjänster och
brister i att mäta miljöattityder med kvantitativ metod med utgångspunkt i
den mest använda mätskalan, the new environmental paradigm (NEP)skalan.

Syftet motiverar metodvalen
För att besvara avhandlingens övergripande syfte, som var att klargöra förväntningar på och förutsättningarna för miljömoraliskt lärande inom utbildning för hållbar utveckling i den svenska gymnasieskolan genom att undersöka skolans styrdokument samt elevers miljömoraliska erfarenheter, attityder och handlingar har en kombination av olika metodologiska ansatser tilllämpats. Diskursanalys av styrdokument, statistisk analys av miljöenkäter
och tematisk analys av elevintervjuer är de metoder som använts.
Skolans styrdokument är texter som tillkommit under kamp mellan olika
intressen och är kompromissprodukter som kan bära spår av konkurrerande
politiska ideologier, världsbilder och kunskapssyner. Styrdokumenten karaktäriseras av hög grad av interdiskursivitet vilket innebär att de tillhör en
kategori av texter som andra texter återkommande refererar till och som
olika parter hänvisar till i den utbildningspolitiska debatten. Texter som mot
denna bakgrund antas vara särskilt betydelsefulla för hur en diskurs tar form
är att betrakta som auktoritativa texter (Quennerstedt, 2006, s. 86). Diskursanalys utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv har bedömts vara den metod
som är bäst lämpad för att synliggöra om och hur diskursiv kamp och hegemonisk diskursivitet framträder i dessa auktoritativa texter.

16
I fortsättningen används den svenska översättningen blandade metoder för att beteckna
studier som utförs med både kvantitativ och kvalitativ metod.
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När det gäller syftet att beskriva elevers attityder till solidaritet och
respekt för naturen, två värden som är betydelsefulla för hållbar utveckling,
och att analysera attitydskillnader mellan olika elevkategorier med avseende
på olika bakgrundsvariabler, så motiveras valet av kvantitativ metod från två
olika utgångspunkter. Dels för att kunna dra slutsatser som är möjliga att
generalisera till en större population och dels för att kunna göra jämförelser
med kvantitativa studier av miljöattityder från andra kontexter. Svagheter
och styrkor med kvantitativa miljöenkäter kommer att belysas mer ingående
i ett kommande avsnitt.
I syfte att fördjupa perspektivet på elevernas attityder till solidaritet och
hållbar utveckling har 22 elever intervjuats om hur de själva tänker kring
dessa frågor och om hur de mött frågor om solidaritet, framtid och hållbar
utveckling i undervisningen. Intervjustudien ger också underlag för att med
elevernas egna ord belysa elevers skilda förutsättningar att möta styrdokumentens förväntningar genom att a) didaktiskt klargöra olika elevkategoriers
skilda förutsättningar och b) didaktiskt problematisera statens förväntningar
på undervisning för hållbar utveckling i relation till olika elevkategorier.
Intervju är en kvalitativ form av datainsamling som ger större djup åt svaren än en kvantitativ attitydundersökning. Kvale och Brinkman (2009) menar att intervju som undersökningsmetod kan betraktas som ett professionellt
samtal präglat av en särskild struktur och ett syfte. Strukturen innebär att
frågorna är omsorgsfullt formulerade utifrån de teman som intervjun omfattar, att lyssnandet är lyhört och att intervjuaren har en kritisk uppmärksamhet
på sin egen roll och på möjligheten att utvidga intervjupersonernas svar
genom följdfrågor.
Beroende på vilken forskningsfråga som ska besvaras och vilket syfte
som ska uppnås så kan intervjuerna transkriberas med olika grad av exakthet. Från en hög grad av exakthet som strävar efter att ta med alla stavelser,
hummanaden och pauseringar till utskrifter som utelämnar stakningar och
pauser eftersom dessa ändå inte tillmäts någon betydelse i analysen. Ambitionen under transkriberingarna har varit att vara exakt i återgivningen och
bevara talspråksformen om det inte inkräktar på läsbarheten. Alla delar av
alla intervjuer har dock inte transkriberats av skälet att intervjuerna innehåller fler teman än vad som ingår i den slutgiltiga tematiska analysen och det
är endast de teman som analyserats som transkriberats.
Tematisk analys innebär en större frihet i förhållande till materialet än vad
andra vanliga analysmetoder som konversationsanalys, diskursanalys och
tolkande fenomenologisk analys medger, och metoden är också kompatibel
med såväl essentialistiska som konstruktivistiska och kritiska teoretiska perspektiv (Braun & Clarke, 2006).
Blandade metoder har blivit vanligare under senare år (Onwuegbuzie &
Leech, 2006; Heyvaert et al., 2013) och eftersom metodkombinationen kan
motiveras från olika utgångspunkter finns det anledning att precisera motiven som ligger till grund för metodvalet i denna studie.
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Generella motiv för blandade metoder
Att använda blandade metoder kan ha två olika syften. Dels kan det bidra till
att hantera validitetsproblem som är förknippade med antingen kvantitativ
eller kvalitativ metod, genom att även tillämpa metod från den alternativa
traditionen, och på så sätt stärka validiteten. Dels kan det motiveras av att
man vill erhålla en rikare bild och en djupare förståelse för det undersökta
fenomenet än vad en enskild metod kan erbjuda (Kelle, 2006). I denna studie
har respektive delstudie genererat nya frågeställningar som inspirerat till
undersökning från nya utgångspunkter varför motivet till blandade metoder
motsvarar det senare syftet – att erhålla en rikare bild av kunskapsobjektet.
Blandade metoder motiveras också av studieobjektets komplexitet. Lund
(2012) menar att forskning med blandade metoder har större möjligheter att
besvara komplexa forskningsfrågor än kvalitativ eller kvantitativ forskning
tagna var för sig och att det ger ett rikare underlag för reflektion, revidering
av hypoteser och formulering av nya forskningsfrågor.
Forskare som använder blandade metoder motiverar ofta studierna med
argument från pragmatismen: …”the primary philosophy of mixed research
is that of pragmatism” (Johnson, R. B. et al., 2007, s. 113). Feilzer (2010)
framhåller pragmatismens abduktiva ansats som en förtjänst för forskare som
vill producera ny och socialt användbar kunskap. Medan deduktiv och
induktiv slutledning kontrollerar våra hypotesers trovärdighet så genererar
abduktion nya hypoteser och anvisar handling som medel för att pröva hypotesernas giltighet (Peirce, 1990, s 231 f). Pragmatismens centrala insikt är att
det finns ett samband mellan att veta innebörden av en hypotes, och att veta
vilka erfarenhetsmässiga konsekvenser som väntar om hypotesen är sann
(Misak, 2004, s. 3). Resultaten av delstudierna kan därmed betraktas som ett
kunskapsunderlag som ökar uppmärksamheten på vilka följder som kan förväntas av olika didaktiska val inom UHU. Exempelvis om hur undervisning
både kan medverka till och motverka att eleverna utvecklar värdet solidaritet.
Pragmatismens perspektiv på vetenskap (Peirce, 1990) och utbildning
(Dewey, 1916/1997) har varit inspirationskällor genom avhandlingsarbetet
liksom pragmatismens djupa intresse för värdefrågor som influerat arbetet
med att operationalisera och utveckla en teori om kopplingen mellan solidaritet och hållbar utveckling. Att pragmatismen uppmuntrar och efterfrågar
olika betraktelsesätt tolkar jag som en inbjudan till mig som forskare att
pröva olika metoder när förutsättningarna för miljömoraliskt lärande ska
undersökas. Värdet av att eftersträva multiform argumentation (Peirce,
1992), istället för att söka efter ett oförbätterligt svar illustreras av Peirce’s
kabelmetafor:
…reasoning should not form a chain which is no stronger than its weakest
link, but a cable whose fibres may be ever so slender, provided they are suffi-
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ciently numerous and intimately connected (Peirce 1992, s. 29, citerad i
Bernstein, 2010).

Avhandlingens slutsatser tvinnas samman av resultat från diskursanalys av
styrdokument, statistisk analys av attitydundersökningar och tematisk analys
av elevintervjuer. Varje metod bidrar med en specifik infallsvinkel.
Huruvida en metod är att föredra framför en annan är inte på förhand givet,
det avgörs med pragmatismens logik av i vilken utsträckning metoden bidrar
till att syftet med undersökningen uppfylls.

Avhandlingens metodologiska positionering
För att kunna klargöra konsekvenser av att använda blandade metoder är det
viktigt att precisera på vilket sätt metoderna blandats. En distinktion är mellan att använda blandade metoder på primärnivå eller på syntesnivå. På primärnivån innebär det att forskaren samlar in både kvalitativa och kvantitativa data, till exempel genom att kombinera enkät och intervju, i en enskild
studie. På syntesnivå innebär det att forskaren gör en systematisk genomgång av resultat från studier som genomförts med antingen kvantitativ, kvalitativ eller en kombination av metoderna (Heyvaert et al., 2013). Figur två
visar de tänkbara kombinationerna och utfallen på primär- och syntesnivå.

Figur 2. Tänkbara kombinationer och utfall på primär- och syntesnivå. Källa
(Heyvaert et al., 2013, s. 661)
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I avhandlingens fall bidrar två kvalitativa och två kvantitativa studier till en
blandad syntes där resultaten integreras (rektangeln nederst till höger i figur
2). För att öka precisionen i svaret på frågan hur blandade metoder använts
på syntesnivå presenterar Heyvaert et al. (2013) tre dimensioner.
Den första: betoning i angreppssätt, indikerar om kvantitativa eller kvalitativa studier har prioriterats i syfte, forskningsfrågor, datainsamling, analys
och tolkning. En stor del av avhandlingens bidrag ligger i utvecklingen av
nya mätskalor för sociala värden (MSV-skalan, delstudie II) och solidaritet
(delstudie III), vilket lägger tyngdpunkten i forskningsprocessen på den
kvantitativa sidan. Två syften är helt relaterade till de kvantitativa studierna.
Dels att beskriva elevers attityder till solidaritet och respekt för naturen och
att analysera attitydskillnader mellan olika elevkategorier med avseende på
olika bakgrundsvariabler. Dels det metodologiska syftet: att utveckla en ny
mätskala för solidaritet. De kvalitativa studierna öppnar för en problematisering av elevernas förutsättningar för miljömoraliskt lärande i relation till
statens förväntningar på UHU och förskjuter betoningen mot de kvalitativa
studierna under resultatanalysen.
Den andra dimensionen: tidsmässig orientering, indikerar om primärstudierna gjorts simultant – vid samma tidpunkt, eller sekventiellt – vid olika
tidpunkter. Delstudierna har genomförts sekventiellt vilket förklaras av den
abduktiva ansatsen där varje delstudie genererat nya forskningsfrågor och
avhandlingen är ett exempel på hur resultaten av den först implementerade
metoden kan bidra till att identifiera och förfina nya forskningsfrågor, datainsamling och att utveckla teori och hypoteser (Greene et al., 1989; DixonWoods et al., 2001).
Den tredje dimensionen är integration och indikerar i vilket skede av
forskningsprocessen som resultat från olika metoder integreras. Det kan ske
antingen under datainsamlingen, under analysen eller under tolkningen. I
denna studie är integrationen lokaliserad till tolkningsskedet och redovisas i
resultatkapitlet där karaktäristiska resultat från var och en av de fyra delstudierna vägs samman och tolkas utifrån avhandlingens syften och frågeställningar.
Studiens kvantitativa tyngdpunkt motiverar en redovisning av möjligheter
och fallgropar när det gäller kvantitativ mätning av miljöattityder.

Att mäta och jämföra miljöattityder
Detta avsnitt lyfter fram två frågeställningar som problematiserar konstruktion, analys och tolkning av miljöattitydmätningar: Vilka slutsatser går det
egentligen att dra från mätningar av miljöattityder och vilka faktorer kan
påverka validiteten och jämförbarheten mellan olika studier?
Mätning av miljöattityder är en forskningsgren som sedan 1970-talet
vuxit fram inom miljöpsykologi. Forskningen har gett kunskaper om svag60

heter i tidigare antaganden om KAB-samband (Stern, P & Dietz, 1994;
Schultz et al., 2005; Snelgar, 2006; Borgstede, 2008) och att korrelationen
mellan miljöattityder och miljöbeteende ofta är svag (Hines et al., 1987;
Dunlap et al., 2000; Cordano et al., 2003; Bamberg & Möser, 2007). När
resultaten tolkas är det därför viktigt att miljöattityderna inte betraktas som
förutsägelser om hur respondenterna kommer att bete sig utan snarare som
en del av förutsättningarna för miljövänliga handlingar och – i studiens fall –
förutsättningarna för miljömoraliskt lärande.
Ett kritiskt förhållningssätt kräver också att slutsatser av och jämförelser
mellan attitydmätningar prövas mot kunskap om miljöenkäters generella
svagheter och förtjänster. Eftersom människors attityder är latenta konstruktioner kan de inte mätas direkt utan måste härledas indirekt (Himmelfarb,
1993; Milfont & Duckitt, 2010). Metoderna kan indelas i antingen direkt
självrapportering, i form av enkät eller intervju, eller implicita tekniker som
observation (Krosnick et al., 2005). Den dominerande metoden är enkäter
och NEP-skalan (Dunlap & Liere, 1978; Dunlap et al., 2000) är den internationellt mest använda skalan (Hawcroft & Milfont, 2010; Amburgey &
Thoman, 2012; Pienaar et al., 2013). Skalan syftar till att mäta var på ett
kontinuum mellan ekocentrism, (att människan bara är en av många komponenter i naturen) och antropocentrism (att människan är självständig från och
överordnad andra organismer i naturen) som en respondent befinner sig.
NEP-skalan reviderades 2000 och bytte då också namn till new ecological
paradigm. Skalan har utsatts för omfattande prövning med avseende på faktorer som kan påverka validitet och jämförbarhet och som belyser generella
aspekter som är viktiga att beakta när avhandlingens nykonstruerade skalor
ska utvärderas. Några item17 från NEP-skalan har använts i avhandlingen och
skalan har dessutom inspirerat till nyutvecklade frågor varför det är motiverat att problematisera användningen av denna skala.
Med syfte att undersöka i vilken utsträckning variationer i sättet att
använda NEP-skalan påverkar resultaten gjordes en metaanalys av 69 studier
från 36 länder (Hawcroft & Milfont, 2010). En försvårande omständighet
som framkom är att nästan hälften av studierna saknar redovisning av mätskalans inre konsistens vilket är särskilt oroande mot bakgrund av att den
inre reliabiliteten i många av studierna är lägre än vad som vanligen anses
acceptabelt. En tredjedel av studierna saknar dessutom elementära upplysningar om könsfördelning och medelålder i urvalet vilket ytterligare försämrar jämförbarheten. Metastudien avslöjar dessutom att NEP-skalan är otillräcklig för att upptäcka skillnader inom gruppen med mest positiva miljöattityder, givet deras tendens att instämma helt och hållet i praktiskt taget alla
NEP-item. Här efterlyser Hawcroft och Milfont (2010) utveckling av en
kompletterande mätskala, anpassad till den mest miljövänliga kategorin. Det
17

Den engelsta termen item används som beteckning på en fråga/påstående som ingår i en
enkät.
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visar sig också att urvalet av item, från den ursprungliga (Dunlap & Liere,
1978) och den reviderade NEP-skalan (Dunlap et al., 2000), varierar i de
undersökta studierna och att skalor som bygger på olika urvalskombinationer
av item inte är ekvivalenta.
Studier där det ingår frågor med alarmistiska formuleringar får genomgående lägre medelpoäng vilket kan tyda på en kontexteffekt (Schwarz,
1999). Den innebär i detta fall att respondenter som avvisar risken för en
ekologisk kris också tenderar att ange en lägre grad av miljövänlighet på
övriga item än om den alarmistiska frågan utelämnats i enkäten. En annan
kontexteffekt är att studier av miljöattityder ofta ingår i undersökningar som
inkluderar frågor om miljövänligt beteende i något särskilt sammanhang,
utifrån antagandet att attityder förväntas ha ett förklaringsvärde för beteendet
(Pienaar et al., 2013). Om enkäten, förutom NEP-item, också innehåller information om en utrotningshotad djurart så minskar variabiliteten i enkätsvaren signifikant jämfört med i enkäter utan den extra informationen. Pienaar
et al. (2013) tolkar skillnaden som ett exempel på att kontextuell information
med anknytning till NEP-skalan styr och samlar enkätsvaren i en viss riktning.
I enkäter som frågar efter attityder och beteenden med koppling till socialt
samspel kan det också finnas en risk att respondenternas svar påverkas i
riktning mot vad som är socialt önskvärt. Social desirability innebär i bred
mening att individer har en tendens att förneka socialt oönskade egenskaper
och istället bekänna sig till socialt önskade egenskaper (Zerbe & Paulhus,
1987). Överfört på miljöenkäter kan det innebära en bias mot svar som uppfattas överensstämma med normer för miljövänligt beteende. En fördel med
enkät är att det är väl belagt att denna biasrisk är lägre i anonymt besvarade
enkäter än i intervjuer (Kreuter et al., 2008). En studie av Milfont (2008)
visar också att vad som är socialt önskvärda miljöattityder i en viss kontext, i
mycket liten utsträckning påverkar hur respondenter i den kontexten besvarar anonyma miljöenkäter.

Etiska ställningstaganden
Vetenskapliga studier som frågar efter människors uppfattningar i ämnen
som berör moraliska frågor ställer krav på att forskningen inte står i strid
med etiska principer gällande den personliga integriteten. Avhandlingens
delstudier följer i det avseendet det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2010).
Fyra huvudkrav ställs; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller enkätstudierna har informationskravet tillgodosetts genom brev och/eller mail till skolledare och lärare
som organiserade elevernas deltagande i enkäterna. Av informationen framgick undersökningens syfte, att deltagandet var frivilligt samt projektansva62

riges kontaktuppgifter och institutionsanknytning. De som anmälde intresse
att delta i intervjuundersökningen informerades via mail om studiens syfte
och även i samband med intervjun.
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över
sin medverkan. Samtliga respondenter var över 15 år och alla intervjupersoner var 18 år vid svars/intervjutilltillfället varför vårdnadshavares samtycke
inte behövde inhämtas. Då deltagandet var frivilligt kan samtycke anses ha
getts när enkätensvaren lämnats in respektive när intervjufrågorna besvarades.
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter lagras på ett sätt som
omöjliggör att enskilda deltagare kan identifieras av utomstående. De webbaserade enkäterna administrerades av företaget Enterstat som anonymiserade rådata innan dessa analyserades. Inga svar kan därför, av någon utomstående, knytas till enskilda individer. Intervjupersonerna har anonymiserats
genom koder som anger kön och gymnasieprogram.
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om personer endast får
användas för forskningsändamål vilket delstudierna lever upp till då inget
annat användningsområde är aktuellt.
I kapitlet har delstudiernas metoder motiverats och relaterats till det vidsträckta metodologiska fält som går under beteckningen blandade metoder.
Vidare har relationen mellan attityder och beteenden problematiserats och
attitydmätningars didaktiska potential för miljömoraliskt lärande belysts.
Med NEP-skalan som exempel uppmärksammades: (1) betydelsen av att
följa vetenskaplig standard när det gäller deskriptiv resultatredovisning, (2)
att vid tolkning av resultaten vara kritiskt medvetenhet om risken för att
respondenter har besvarat vissa item slentrianmässigt och (3) kontextuella
faktorers potentiella inverkan på respondenternas svarsbeteende.
Därmed återstår att redovisa avhandlingens delstudier.
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6. Avhandlingens delstudier

I detta kapitel sammanfattas de fyra delstudierna i referatform. För en fullständig redovisning hänvisas till respektive delstudie (artikel I, II, III & IV) i
avhandlingens avslutande del.
Delstudie I ligger inom den läroplansteoretiska traditionen då intresset
riktas mot styrdokumentens politiska och moraliska innehåll, som det kommer till uttryck i diskursen om hållbar utveckling, samt vilka didaktiska konsekvenser det får för förväntningarna på ungdomars miljömoraliska lärande.
Delstudie II och III undersöker ungdomars attityder till olika aspekter av
hållbar utveckling. Det är rimligt att anta att skolan står för en del av elevernas socialisation men i vilken utsträckning attityderna är ett resultat av
undervisningen ingår inte i studiens syfte att avgöra. Den teoretiska basen
för delstudierna II och III ligger i gränslandet mellan lärandeteori, läroplansteori och miljöpsykologi.
Delstudie IV är en intervjustudie som undersöker hur gymnasieungdomar
tänker om hållbar utveckling, solidaritet och framtiden och hur har de mött
dessa begrepp i skolans undervisning. Genom intresset för elevernas begreppsförståelse anknyter artikel IV i viss mån till den lärandeteoretiska
traditionen men i högre grad till läroplansteori då intervjusamtalen kretsar
kring hur eleverna uppfattat den UHU de mött.

Ecological modernization discourse and the ethical
technology student (Artikel I)
Studien syftade till att blottlägga några av förutsättningarna för ungdomars
miljömoraliska lärande i den svenska gymnasieskolan genom att med diskursteoretisk metod analysera (1) om styrdokumenten innehåller en eller
flera uppfattningar om vad hållbar utveckling innebär och (2) i vilken
utsträckning dessa uppfattningar möjliggör att eleven utvecklas till en etisk
agent med kunskaper och färdigheter som krävs för hållbar utveckling.
Hart & Nolan (1999) poängterar vikten av att inkludera hela den kontext
som skolan ingår i när förutsättningar för miljöundervisning ska bedömas
och anger därmed ett viktigt skäl att göra en diskursanalys av hur styrdokumenten medierar hållbar utveckling. Att diskurser om hållbar utveckling
förändras över tid (Laessöe, 2010) innebär också att förutsättningarna för
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miljömoraliskt lärande ändras vilket gör det angeläget att öka kunskaperna
om riktningen för dessa förändringar.
Studiens empiriska material var gymnasieskolans läroplan Lgy11
(Skolverket, 2011b) med samtliga 247 ämnesplaner och 996 kursplaner. Med
utgångspunkt i diskursteori (Laclau & Mouffe, 2008) undersöktes vilken
mening som framträder när hållbar utveckling och hållbart samhälle artikuleras i styrdokumenten. Med artikulation menas här det sätt på vilket kedjor
av tecken/ord, det som i diskskursteori benämns ekvivalenskedjor, länkas till
konceptet hållbar utveckling och fyller det med innehåll och mening. Ett
viktigt motiv att genomföra diskursanalyser är att varje diskurs får sociala
konsekvenser genom att den etablerar vissa kunskaper, attityder och beteenden som människor blir bärare av genom diskursens subjektposition/er. I
denna analys framträder subjektpositioner i de fall när hållbar utveckling/hållbart samhälle artikuleras som socialt fenomen.
Analysen inleddes med att urskilja vilka ord som är länkade till hållbar
utveckling och vilka meningsfulla sociala fenomen som framträdde i dessa
relationer. Samma procedur upprepades med hållbart samhälle. I nästa steg
identifierades vilka subjektpositioner som etableras i relation till hållbar
utveckling och hållbart samhälle. Här fokuserades särskilt det centrala innehållet och kunskapskraven eftersom dessa texter ligger till grund för bedömning av elevernas kunskaper. Därefter analyserades texterna med avseende
på de sociala kategorierna kön, sexualitet, etnicitet, klass, religion och ålder
och resultaten av denna kategorisering relaterades till subjektpositionerna.
Analysen visade att när hållbar eller hållbar utveckling förekommer i
styrdokumenten är det oftast som ett tomt tecken, d v s dess mening anges
inte utan tas för given eller bestäms av kontexten. Men det finns också
exempel från några ämnesplaner där hållbar utveckling artikuleras som ett
socialt fenomen. Tydligast sker detta i naturkunskap där hållbar utveckling
knyts till frågor om energi, klimat och ekosystempåverkan. Exempel på
ekvivalenskedjor där ekosystem länkas till hållbar utveckling förekommer i
flera andra ämnesplaner och en följd av att ekosystemen på detta sätt står
som modell för hållbar utveckling blir att utveckling vävs samman med evolution och framstår som en oundviklig, inre kraft bortom mänsklig kontroll.
Begreppet hållbart samhälle förekommer i endast sex av gymnasiets
ämnesplaner, däribland i samhällskunskap, och är därmed långt mindre vanligt än hållbar utveckling. Medan naturen är i centrum för hållbar utveckling
så är människan i centrum i det hållbara samhället, som skildras som en
vision som kan förverkligas av människor med förmåga att hantera spänningen mellan natur och samhälle på ett självkritiskt och etiskt ansvarsfullt
sätt.
Utveckling blir i denna kontext ett resultat av människors handlingar och
får därför en intentionell innebörd. Ekonomisk tillväxt och tekniska innovationer är exempel på hur sådan intentionell utveckling kan ta sig uttryck.
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Analysen resulterade i att en ekologisk moderniseringsdiskurs identifierades som en sammansmältning av två olika artikulationer. Dels den naturvetenskapliga, där hållbar utveckling handlar om ekosystem i harmoni, dels
den tekniska med fokus på relationen mellan naturen och människan och
visionen om att etiskt ansvarstagande i kombination med ekonomisk tillväxt
leder till ett hållbart samhälle.
En slutsats var att moderniseringsdiskursen implicerar två olika subjektpositioner - det naturvetenskapliga och det tekniska subjektet. Det förra förväntas inhämta kunskaper som primärt handlar om hur naturvetenskaplig
metod kan användas för att avgöra vad som är relevanta (naturvetenskapliga)
utgångspunkter i frågor om hållbar utveckling. Det tekniska subjektet förväntas dessutom inhämta kunskaper i hur etiska överväganden och normkritiska ställningstaganden kan tillämpas för att balansera olika intressen mot
varandra med målet att förverkliga visionen om det hållbara samhället. Subjektpositionerna överlappar delvis men skiljer sig också åt. Rationalitet är
konstitutivt för dem båda, liksom progression, antingen i form av evolution
eller som tillväxt men i teknikämnet sker en förskjutning från det enbart
rationella till att också söka efter det rimliga eller vettiga och dynamiken
mellan rational och reasonable (Perelman, 1979) förändras.

Measuring attitudes towards three values that underlie
sustainable development (Artikel II)
I delstudie II riktades uppmärksamheten mot solidaritet, jämlikhet och
respekt för naturen, tre värden som framhålls i läroplanens värdegrund samt i
internationella policydokument som väsentliga för hållbar utveckling
(Leiserowitz et al., 2006) och fundamentala för internationella relationer
(FN, 2000).
Studien syftade till att presentera en ny mätskala som utvecklats för att
mäta ungdomars attityder till solidaritet och jämlikhet och att pröva skalan i
en explorativ studie som undersöker hur dessa attityder korrelerar med attityder till natur och miljö. Studien identifierade också hur attityderna fördelades med avseende på kön, gymnasieprogram och boende i större stad eller på
landsbygd.
Tidigare studier har visat att attityder till olika sociala värden som tolerans (Löwander & Lange, 2010), jämlikhet (Oscarsson, H., 2002) och solidaritet (Oscarsson, V., 2005b), ofta uppvisar ett liknande mönster som attityder
till olika miljövärden. Enligt value-belief norm theory (Stern & Dietz, 1994,
Stern et al., 1999) kan attitydskillnader härledas till individers förankring i
egocentriskt, altruistiskt eller biosfäriskt dominerad värdeorientering. De tre
kategorierna behöver inte utesluta varandra och individer som inkluderar
aspekter av naturen i sin construal of self (självkonstruktion) tenderar också
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att visa omsorg om en större krets av både människor och andra arter (Stern,
P & Dietz, 1994; Dietz et al., 2005; Schultz et al., 2005). Det gör det angeläget att öka kunskapen om hur attitydmönstren ser ut hos dagens gymnasieungdomar. Dels med avseende på skillnader mellan olika kategorier och dels
med avseende på samband mellan altruistiska och biosfäriska värden. Därigenom kan vi få nya perspektiv på relationen mellan de ekologiska, sociala
och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling och hur dessa kan
didaktiseras i UHU.
Det empiriska materialet var en enkät som besvarades av 918 elever i
gymnasiets årskurs ett. Eleverna fördelades med ca en tredjedel vardera på
samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och yrkesförberedande program. Enkäten bestod av 28 item18 som respondenterna tog
ställning till längs en femgradig Likertskala.
Miljöattityder mättes med det tvådimensionella mätinstrumentet the environmental questionnaire (TEQ) (Johnson, B. & Manoli, 2008), som är en
vidareutveckling av den endimensionella NEP-skalan. Två delskalor mätte
attityder till bevarande respektive utnyttjande av naturen. Solidaritet och
jämlikhet betraktades i undersökningen som två aspekter av den sociala
dimensionen av hållbar utveckling. Solidaritet operationaliserades i syfte att
avgöra kretsen av de som omfattas av solidaritet. Dels utifrån individuell
utgångspunkt – hur långt sträcker sig min solidaritet? Dels från gemensam
utgångspunkt – hur långt sträcker sig vår solidaritet? Jämlikhet operationaliserades som en princip för rättvis resursfördelning. Med TEQ-skalan som
förebild utvecklades en ny skala, model of social values (MSV) som mätte
attityder till solidaritet och jämlikhet. Tillsammans gav de båda skalorna
underlag för att identifiera korrelationer mellan altruistiska och biosfäriska
värden. Reliabilitetstest visade att delskalorna för attityder till bevarande och
utnyttjande av naturen samt solidaritet uppvisade tillfredställande reliabilitet
medan delskalan som mätte jämlikhet visade otillräcklig reliabilitet varför
den lämnades utanför analysen.
Analysen visade att unga kvinnor, elever på naturvetenskapsprogrammet
samt elever som bor i en större stad är mest positiva till bevarande av naturen. Samma mönster återkom för attityder till solidaritet med en vid krets av
andra människor. När det gäller attityder till att utnyttja naturen var elever på
samhällsvetenskapsprogrammet mer positiva än elever på naturvetenskapsprogrammet och yrkesförberedande program medan skillnaderna mellan
boende i stad och på landsbygd var små. Könsskillnaderna var mest accentuerade för attityder till solidaritet och till icke-antropocentriska värden där
kvinnor var tydligt mer positiva medan unga män var mer positiva än unga
kvinnor till utnyttjande av naturen. Resultaten visade också att det fanns en
tydlig och positiv korrelation mellan att säga sig vara positiv till att bevara
naturen och en vilja att visa solidaritet med en vid krets av människor. Bak18

Se artikel II sid. 106-107.
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grundsvariablerna kön, utbildningsinriktning och boende i stad eller på
landsbygd korrelerade dessutom på ett likartat sätt med både solidaritet och
bevarande av naturen.
En slutsats i studien var att den signifikanta korrelationen mellan attityder
till att bevara naturen och till solidaritet gav anledning att undersöka detta
samband närmare genom att utveckla operationaliseringen av solidaritet till
att omfatta mer än dess rumsliga räckvidd. Det öppnar också för att betrakta
solidaritet som ett värde som kan länka samman de ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling.

Who is solidary? A study of Swedish students´ attitudes
towards solidarity as an aspect of sustainable
development (Artikel III)
Delstudie III syftade till att analysera gymnasieelevers attityder till solidaritet, som en aspekt av hållbar utveckling, och att undersöka hur elever som i
studien framträder som solidariska låter sig beskrivas. Vidare att utveckla en
mätskala som mäter tre aspekter av solidaritet.
Studiens utgångspunkt var att solidaritet är ett av de värden som framhålls
som väsentligt för hållbar utveckling (FN, 2000; Leiserowitz et al., 2006).
Det råder dock oklarhet om hur sambanden ser ut mellan ett värde som solidaritet och hållbar utveckling (Shepherd et al., 2009) och studien drevs av en
ambition att minska den osäkerheten genom att utveckla en skala som operationaliserar och mäter solidaritet som en aspekt av hållbar utveckling. Det
teoretiska underlaget utgick från miljöpsykologisk teori som förklarar samband mellan attityder till altruistiska och biosfäriska värden (Stern, P &
Dietz, 1994; Stern, P. et al., 1999) vilket öppnar för att solidaritet kan
beteckna relationer som är gränsöverskridande avseende tid, rum och andra
arter och även ses som ett uttryck för miljömässigt medborgarskap (Dobson,
2007).
Eftersom framtidsdimensionen är fundamental i hållbar utveckling och
förmågan att föreställa sig framtidsscenarier framhålls som en av de viktigaste förmågor som UHU syftar till att utveckla hos eleverna (UNESCO,
2013) så lades framtidsdimensionen till som bakgrundsvariabel vid sidan av
faktakunskaper, föräldrarnas samhällsengagemang samt vilken miljöundervisningstradition (faktabaserad, normativ eller pluralistisk) eleven
kände sig mest bekant med.
Studiens empiriska material bestod av en webbaserad enkät som besvarades av 782 elever i gymnasiets årskurs tre. Respondenterna var fördelade på
22 gymnasieskolor i 17 kommuner. Nära 80 procent av eleverna läste på
något av de studieförberedande programmen vilket innebär att denna grupp
var överrepresenterad jämfört med rikets andel. Enkätens solidaritetsavsnitt
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innehöll 18 olika item19 som respondenterna tog ställning till längs en femgradig Likertskala.
Efter inledande faktoranalys av svaren grupperades påståendena i tre delskalor. Två av skalorna mätte gemensamt ansvar som en aspekt av solidaritet, dels från individuell (SolMy), dels från gemensam (SolOur) utgångspunkt. Den tredje skalan mätte attityder till miljövänligt beteende (SolPro).
Att avstå från resursanvändning betraktades då som ett sätt att visa solidaritet. Delskalornas reliabilitet analyserades med Cronbach´s alpha som visade
betryggande värden mellan .79 och .88. Ett korrelationstest mellan de tre
olika delskalorna visade moderat till stark (.39 - .64) korrelation mellan delskalorna vilket stödde det teoretiska antagandet att de kan betraktas som tre
olika aspekter av samma dimension (solidaritet).
Analysen visade tydliga könsskillnader. På skalan som mätte attityder till
egna insatser för gemensamt ansvar (SolMy) var männens medelpoäng 3.06
medan kvinnornas var .65 högre (3.71). För delskalan SolOur var könsskillnaden .49 och för SolPro (miljövänligt beteende) .45. Könsskillnaderna
motsvarade eller överträffade de som framkommit i en tidigare studie
(Torbjörnsson et al., 2011).
Korrelationsanalyser (Pearson=r), mellan de tre delskalorna för solidaritet
och de olika bakgrundsvariablerna, visade att de starkaste korrelationerna
framträdde mellan solidaritet och framtidsorientering där de tre aspekterna
av solidaritet korrelerade med .35 (SolMy), .40 (SolOur) och .28 (SolPro).
Korrelationen är ungefär lika stark till biosfäriska värden (.31-.42) och till
föräldraengagemang (.25 - .38). Däremot var korrelationen svag och icke
signifikant mellan solidaritet och faktakunskaper och det gick inte heller att
se något tydligt korrelationsmönster mellan solidaridet och miljöundervisningstradition. För att avgöra i vilken grad de olika bakgrundsvariablerna
predicerar solidaritet gjordes en multipel regressionsanalys med kön och
föräldrars engagemang som kontrollvariabler. Resultatet visade att framtidsorientering predicerade solidaritetsaspekterna SolMy och SolOur relativt
starkt (.18) medan den predicerade SolPro något svagare (.08).
En slutsats av studien var att sambandet mellan framtidsorientering och
solidaritet understryker vikten av att didaktiskt inkludera framtidsdimensionen i UHU. Genom att, som (Hicks, 2002) rekommenderar, arbeta med framtiden utifrån kategorierna möjlig, trolig, och önskvärd kan det som är önskvärt skiljas från det som önskas. Med pragmatismens perspektiv (Dewey,
1939/1988) är det när det valet ska göras som människors grundläggande
värden prövas. Ytterligare en slutsats var att UHU behöver erbjuda eleverna
möjligheter till möten med natur och människor eftersom sådana möten är en
viktig förutsättning för att utveckla ett relationellt värde som solidaritet. Förutom skolans närmiljö erbjuder konst, litteratur och film rika möjligheter till
sådana möten.
19

Se artikel III sid 9.
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In school we have not time for the future (Artikel IV)
Syftet med denna delstudie var att undersöka hur ungdomar tänker kring
solidaritet och framtid och hur de säger sig ha mött frågor om solidaritet och
framtid i skolans undervisning. Den signifikanta korrelationen mellan solidaritet och framtidsorientering som framkom i en tidigare studie (Torbjörnsson
& Molin, 2014) motiverade en fördjupad studie av hur ungdomar resonerar
kring dessa frågor samt om deras erfarenheter av undervisning rörande solidaritet och framtidsfrågor. Att utveckla värdet solidaritet hos eleverna är en
av skolans uppgifter och framtidsdimensionen är dessutom en självklar del
av UHU. Kunskaper om olika elevkategoriers attityder och erfarenheter
inom dessa områden, samt om vilka kontextuella faktorer som kan påverka
elevernas attityder, är därför av central betydelse för lärares didaktiska val i
undervisning i allmänhet och för UHU i synnerhet.
Studien utgick från definitionen och operationaliseringen av solidaritet
som utvecklades i delstudie III (Torbjörnsson & Molin, 2014). Solidaritet
betecknade där ett ansvarsfullt och medkännande medborgarskap som agerar
politiskt i gränsöverskridande relationer avseende tid, rum och andra arter
med syfte att öka den sociala och ekologiska rättvisan. Tolkningen medgav
att solidaritet låter sig didaktiseras som en framtidsinriktad aspekt av hållbar
utveckling och denna betydelse låg till grund för intervjustudien som redovisas i artikeln.
Studiens empiriska material var intervjuer som genomfördes med 22 elever (14 kvinnor, 8 män) i gymnasiets årskurs tre. Tio elever från samhällsvetenskapsprogrammet, sex från naturvetenskapsprogrammet och sex från
yrkesförberedande program. Intervjupersonerna rekryterades genom en inbjudan som sattes upp på anslagstavlor på sex gymnasier i två mellansvenska
städer. Varje intervju tog mellan 30-45 minuter och spelades in och lagrades
som digitala ljudfiler.
Analysen inleddes med flera genomlyssningar av hela intervjumaterialet
där de avsnitt som föll inom ramen för någon av koderna framtid, solidaritet,
rättvisa, hållbar utveckling och kunskap transkriberades. Med teoridriven
tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) identifierades därefter ett antal
teman och underteman inom de två koderna framtid och solidaritet.
Analysen visade att de flesta elever var ovana vid begreppet solidaritet
och att de främst förknippade det med en historisk kontext utan direkt koppling till deras egen livsvärld. Att eleverna var ovana vid att använda själva
begreppet innebär inte att de var främmande för fenomenet solidaritet.
Många elever uttryckte en tydlig vilja och beredskap att agera solidariskt på
flera olika plan vilket överensstämmer med den utvidgade tolkningen av
solidaritet, omfattande gränsöverskridande relationer avseende sociala kategorier, generationer och arter. En grundval för solidaritet som framkom i
flera intervjuer är viljan att motverka djupa fördelningsmässiga orättvisor i
världen och det var ingen av eleverna som begränsade solidariteten till att
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enbart gälla en viss kategori. Frågor som i vid bemärkelse rör hållbar
utveckling förknippade eleverna främst med miljöproblem och undervisning
i naturkunskapsämnet medan kopplingar till samhällsvetenskapliga aspekter
och yrkesutbildningar var sällsynta. Analysen av svaren visade dessutom att
framtidsdimensionen varit sällsynt i den undervisning eleverna mött och att
de var ovana vid att resonera om olika framtidsvisioner och såg på framtiden
mera som en individuell än som en gemensam utmaning. Det framkom
också att eleverna inte förväntade sig att skolans undervisning ska omfatta
alternativa visioner om framtiden. Flera svar gav uttryck för en förväntan på
epistemologisk entydighet i skolans undervisning vilket leder till att framtidsfrågor, som med nödvändighet är epistemologiskt osäkra, hamnar utanför
den domän som eleverna ser som skolans huvudansvar.
Även om inte resultatet i en studie med 22 intervjupersoner går att generalisera ger ändå den relativa samstämmigheten, rörande frånvaron av framtidsdimensionen och frågor om rättvisa och solidaritet i undervisningen,
underlag för den försiktiga slutsatsen att värdedimensionen i UHU förefaller
vara nedtonad i dagens gymnasieutbildningar.
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7. Resultat

I detta kapitel redovisas resultat från de fyra delstudierna. Inledningsvis
speglas studiens övergripande syfte mot ett urval av resultaten. Därefter följer ett mer detaljerat resonemang som belyser hur resultaten relaterar till de
fyra delsyftena samt vilka didaktiska konsekvenser som impliceras av delstudiernas summerade resultat.

Förväntningar och förutsättningar
Förväntningarna på undervisning inom området hållbar utveckling uttrycks i
skolans styrdokument. När miljötillägget (Skollag 1985:1100) togs bort från
den nya skollagens portalparagraf (Skollag 2010:800) försvann också de
juridiskt kodifierade förväntningarna på miljöundervisning från den högsta
hierarkiska nivån och läroplanens länk till skollagen upplöstes i detta avseende och miljöundervisning kan sägas ha degraderats, från att ha varit en
prioriterad angelägenhet för lagstiftaren, till att bli en bland många andra av
skolhuvudmännens ansvarsområden.
Även om det explicita lagstödet upphört så framträder förväntningar på
UHU otvetydigt i läroplanens övergripande mål och riktlinjer. En majoritet
av gymnasieeleverna möter också formuleringar om hållbar utveckling i sina
programspecifika examensmål. Som framgick av delstudie I är naturkunskap
det enda gymnasiegemensamma ämne där hållbar utveckling artikuleras i
kunskapskraven. Det betyder att alla elever möter förväntningar på att associera hållbar utveckling till ett naturvetenskapligt perspektiv medan förväntningar på att problematisera hållbar utveckling i relation till sociala och
etiska aspekter riktas tydligast mot elever på teknikprogrammet. Teknikeleverna möter mer komplexa förväntningar på miljömoraliskt lärande inom
utbildning för hållbar utveckling än elever på övriga program, där hållbar
utveckling får en mer renodlad naturvetenskaplig prägel genom det gymnasiegemensamma naturkunskapsämnet.
Förutsättningarna för miljömoraliskt lärande har undersökts genom att
elevernas attityder till olika aspekter av hållbar utveckling analyserats. I
delstudie II framträdde tydliga skillnader mellan skilda elevkategorier i relation till olika bakgrundsvariabler. Positiva attityder till solidaritet och
omsorg om naturen var vanligare bland kvinnor än bland män, bland elever
på teoretiska program än bland elever på yrkesförberedande program och
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bland elever som bor i en större stad jämfört med elever från en mindre ort. I
delstudie III visade sig positiva attityder till solidaritet också ha samband
med föräldrarnas samhällsengagemang. Däremot framkom inget samband
mellan attityder till solidaritet och kunskaper om demografi och utvecklingsfrågor. Det gick inte heller att upptäcka några attitydskillnader mellan elevgrupper som placerade in sig i olika miljöundervisningstraditioner. Här
behöver framhållas att i denna sektion hade enkätfrågorna en avvikande
utformning vilket kan ha påverkat resultatet (se delstudie III).
Ett resultat av särskilt intresse var det positiva sambandet mellan framtidsorientering och attityder till solidaritet som framgick av delstudie III. Att
graden av framtidsorientering förefaller påverka benägenheten till solidaritet
innebär att förutsättningarna för miljömoraliskt lärande kan påverkas av i
vilken utsträckning framtidsdimensionen är närvarande i undervisningen.
Mot den bakgrunden är resultaten i delstudie IV, som visar att framtiden
varit ett sällsynt inslag under de intervjuade elevernas skoltid, och att eleverna inte heller förväntar sig en undervisning som problematiserar framtiden,
angelägna att pröva i fortsatt forskning.
Efter denna inledande överblick över hur det övergripande syftet besvarats följer nu en mer ingående redovisning där delstudiernas summerade
resultat speglas mot olika aspekter av de tre första delsyftena som var: (1) att
klargöra styrdokumentens förväntningar vad gäller innehåll i UHU, (2) att
beskriva elevers attityder till solidaritet och respekt för naturen, och att analysera attitydskillnader mellan olika elevkategorier med avseende på olika
bakgrundsvariabler och (3) att belysa elevers skilda förutsättningar att möta
styrdokumentens förväntningar genom att a) didaktiskt klargöra olika elevkategoriers skilda förutsättningar och b) didaktiskt problematisera statens
förväntningar på UHU i relation till olika elevkategorier. Därefter relateras
resultaten till det fjärde delsyftet, som var att konstruera en skala som mäter
attityder till solidaritet, och där resultatet gav underlag till en teoriutveckling
om hur solidaritet kan betraktas som en förutsättning för hållbar utveckling.

Summerade resultat
De fyra delstudierna har genererat en omfattande empiri som analyserats
med blandade metoder. Kombinationen av olika teoretiska perspektiv och
metodologiska ansatser innebär att studiernas summerade resultat erbjuder
ett mångfacetterat tolkningsunderlag för att besvara avhandlingens forskningsfrågor. Det följande ska därför betraktas som ett av flera möjliga resonemang om resultatens potentiella konsekvenser för ungdomars miljömoraliska lärande samt dess didaktiska implikationer för UHU.
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Naturvetenskap normerar
Delstudie I visade att styrdokumenten präglas av en ekologisk moderniseringsdiskurs som implicerar två olika subjektpositioner: det tekniska och det
naturvetenskapliga subjektet. En viktig skillnad är att förväntningarna på det
tekniska subjektet riktas mot den minoritet som studerar på det tekniska programmet medan alla elever20 möter förväntningar på det naturvetenskapliga
subjektet i ämnet naturkunskap, som är det ämne som tydligast artikulerar en
konkret innebörd i begreppet hållbar utveckling och det enda gymnasiegemensamma ämne där hållbar utveckling framträder i kunskapskraven:
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till
hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven ///21 slutsatser och föreslår
några handlingsalternativ samt ger///22argument för dessa (Skolverket,
2011d). (Författarens kursivering)

Genom att låta kunskapskravens formuleringar tjäna som inledning kan ett
didaktiskt resonemang föras om olika elevkategoriers skilda förutsättningar
att möta styrdokumentens förväntningar på UHU. När hållbar utveckling
skrivs fram i andra ämnen är det oftast med outtalad innebörd. Ett rimligt
antagande är då att naturkunskapsämnets definition av hållbar utveckling
påverkar elevernas tolkning av innebörden i hållbar utveckling när de möter
begreppet i andra ämnen. Förväntningarna på att först och främst tillämpa
naturvetenskapliga teorier och metoder i frågor om hållbar utveckling kan
därför förmodas få normerande effekt även utanför naturkunskapsämnets
egen domän.
Den normerande effekten förstärks av att naturkunskapens kunskapskrav
avviker från övriga gymnasiegemensamma ämnens kunskapskrav genom
användningen av ordet utförlig. I övriga ämnen förekommer utförlig endast
som värdeord för de högre betygen i sekvensen översiktlig (E), utförlig (C),
utförlig och nyanserad (A), medan det i naturkunskap, för samtliga betygsteg, krävs utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar
utveckling. Det är ett grundkrav som ska uppfyllas innan läraren kan
bedöma om eleven drar enkla (E), välgrundade (C), eller välgrundade och
nyanserade (A), slutsatser från de utförliga naturvetenskapliga exemplen.
Den naturvetenskapliga diskursens tolkningsföreträde framträder också i
naturkunskapens centrala innehåll som påbjuder undervisning om ”hur ett
naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden” (Skolverket, 2011d). Utrymmet att problematisera spänningen mellan samhälle och natur och att utveckla den
sociala dimensionen, som inrymmer etiska överväganden vilka inte kan lösas
20
Elever på naturvetenskapligt och tekniskt program läser biologi, kemi och fysik respektive
kemi och fysik i stället för naturkunskap.
21
Betyg E/enkla, betyg C/utvecklade, betyg A/utvecklade och välgrundade.
22
E/enkla, C/välgrundade, A/välgrundade och nyanserade.

74

med enbart rationella vetenskapliga argument, begränsas i den naturvetenskapliga diskursen vilket får olika konsekvenser för elever på yrkesförberedande respektive studieförberedande program.
Yrkesförberedande program
Delstudie I visade att elever på studieförberedande program, genom olika
fördjupningskurser, erbjuds fler tillfällen att möta moraliska och etiska perspektiv på hållbar utveckling än elever på yrkesprogram. Skillnaden avspeglades också i delstudie IV, där de intervjuade eleverna från yrkesprogram
lokaliserade frågor om hållbar utveckling till den naturvetenskapliga domänen, medan elever från studieförberedande program, åtminstone i viss
utsträckning, även förknippade hållbar utveckling med sociala och politiska
sammanhang.
Av delstudie II framgick att elever på yrkesförberedande program har
mindre positiva attityder till olika aspekter av hållbar utveckling än elever på
studieförberedande program. Det reser frågan om förklaringen till yrkeselevernas mindre positiva attityder kan ha samband med att de inte upplevt att
frågor om hållbar utveckling berört den yrkesutbildning de genomgått. Faktorer som pekar i den riktningen är att utrymmet för yrkeselever att tillägna
sig sociala och politiska perspektiv på hållbar samhällsutveckling begränsas
av att de läser en kortare kurs i samhällskunskap än elever på studieförberedande program. Dessutom har erbjudandet till elever på yrkesprogram att
utveckla estetiska uttrycksformer och perspektiv på hållbar utveckling beskurits då det tidigare kärnämnet estetisk verksamhet tagits bort.
Bakgrunden till styrdokumentens tydliga förväntningar på ett naturvetenskapligt innehåll i yrkeselevernas UHU kan också spåras till förarbetena till
den nya gymnasieskolans programstruktur.
För många yrkesprogram, särskilt de som förbereder för produktion av något
slag, behövs naturvetenskapliga kunskaper, till exempel om hållbar utveckling (SOU 2008:27, s. 358).

Utredningen som lade grunden till den senaste lärarutbildningen (SOU
2008:109) befäster också bilden av naturvetenskap som en värdebefriad källa
till objektiv kunskap om hållbar utveckling för eleverna på yrkesprogrammen:
Det är viktigt att de lärare som ska undervisa i dessa kurser [naturkunskap på
yrkesprogrammen] har gedigna naturvetenskapliga kunskaper så att inte kurserna präglas av allmänna och ideologiskt betingade spekulationer (SOU
2008:109, s. 109).

Om hållbar utveckling alltför ensidigt länkas till naturvetenskap och andra
kunskapsformer betraktas som irrelevanta för hållbar utveckling riskerar
yrkesprogramelever med svagt intresse för naturvetenskap att ställas utanför
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aktiv medverkan i processen att bygga ett hållbart samhälle. Det vore olyckligt, dels av skälet att de yrken de utbildas till har så många direkta beröringspunkter med hållbar utveckling i praktiken, men ännu mer för att det
innebär en inskränkning i deras demokratiska deltagande i samhällsbygget.
Dessutom begränsas möjligheterna för yrkeselever att upptäcka samband
mellan den egna livsvärlden och hållbar utveckling.
Som framgått kan den naturvetenskapliga subjektpositionen medföra begränsningar av utrymmet för miljömoraliskt lärande för elever på yrkesprogrammen men det kan också betyda inskränkningar för elever på naturvetenskapsprogrammet.
Naturvetenskapsprogrammet
Om didaktisk renodling av den naturvetenskapliga subjektpositionen drivs
till sin spets kan det medföra att naturvetenskapen frikopplas från det samhälle den ska tjäna. Ett intervjutema i artikel IV berörde hur eleverna mött
undervisning som problematiserar rättvisa, som en aspekt av solidaritet. En
NV-elev associerade inledningsvis rättvisefrågor till schemabrytande temadagar vilket indikerar att hon inte förknippade rättvisefrågor med ordinarie
undervisning. Svaret förmedlade också att NV-elevernas villkor att delta i
temadagar, på denna skola, förefaller ha varit generellt begränsade vilket
eleven var kritisk till.
Intervjuaren ”Har ni arbetat med sådana här frågor i skolan, som har med
rättvisa att göra”?
”Inte så jättemycket, vi har haft temadagar men det har vart mest samhälleleverna som får gå på det. Vi har klagat på det för vi vill också gå på föredrag
och ha temadagar men dom tycker att vi NV:are ska mest hålla oss till vår
fysik och kemi” (KN17).
Intervjuaren – ”Vilka tycker det”?
”Lärarna, jag vet inte men vi får i alla fall inte gå på föredrag ... vi hade Blix,
vad heter han i förnamn…?... Hans Blix… han var här och pratade och det
fick vi inte gå på… och alltså allt som hör till politiken och så det får... eller,
vi får väl… men dom lägger inte in det i vårt schema så då måste vi ju skolka
lektioner så tanken är väl att vi inte ska gå. Men det är ju klart, samhällelever
läser ju sån´t så dom ska ju gå på det men politik är ju ändå något som påverkar alla, allt påverkar oss alla” (KN17).

Exemplet illustrerar hur didaktiska val som präglas av snäva ämnesperspektiv, kan begränsa elevers möjligheter att utveckla ansvar och intresse för
samhällskonsekvenser av naturvetenskapens upptäckter. Om NV-elever
undantas från att lyssna till en av världens främsta experter på konsekvenser
av naturvetenskapens potentiellt mest dödsbringande landvinning fråntas de
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också ett tillfälle som kunde stimulera politiskt intresse för kopplingar
mellan deras utbildningsinnehåll och det samhälle de är medborgare, vilket i
förlängningen kan få betydelse för deras demokratiska deltagande. Det kan
också bidra till att förstärka dualismen mellan natur och samhälle och mellan
naturvetenskap och humanvetenskap. En polaritet som NV-eleven var förtrogen med men förkastade och förklarade som en utbildningskonstruktion.
Intervjuaren … ”det är ju lite skilda världar du beskriver här… den naturvetenskapliga världen är för sig och den samhällsvetenskapliga är för sig”
…”Det är ju klart att liksom det är sammanhängande men om man ser på det
så här så ser det väl ganska uppdelat ut ... det kan ju vara för att jag har levt…
ja inte levt men ... jag har gått i den här skolan i tre år nu och då har det ju
vart liksom sam och nv som två olika världar” (KN17).

En spegelbild av NV-elevens perspektiv tonade fram när elever från samhällsvetenskapsprogrammet intervjuades.
Samhällsvetenskapsprogrammet
På frågan om vilka kunskaper som är viktiga för hållbar utveckling framhöll
flera samhällsprogramselever naturvetenskapliga och tekniska kunskaper
medan kunskaper om hur vi fattar kloka beslut om framtiden, med koppling
till demokrati, moral, etik och estetik knappast nämndes, eller reducerades
till att vara otillräckliga.
”… jag tror att dom här miljöfrågorna är för stora för mig, jag känner att dom
här naturvetarna kan ju mycket mer, jag är mest angående moral och sånt
där… Jag är väl mer den som tänker på moral, jag skulle kunna sitta där och
prata om varför jag tycker det skulle vara bra att dela upp mat men dom
kanske har lite mer… ja… naturvetare har ju mycket mer koll på vad som
faktiskt händer när man gör det, liksom vad som händer med naturen när man
faktiskt kör bil och sånt där, jag vet att det är dåligt, mycket mer vet jag inte”
(KS22).
Intervjuaren. ”Är det då naturvetarnas sak att lösa de här problemen”?
”Ja man vill ju tycka det... egentligen borde man inte ta nå’t för givet att dom
skulle göra det, men jag tror dom skulle göra det bäst faktiskt... dom har ju en
massa kunskaper” (KS22).

Citatet förmedlar en okritisk förtröstan på att naturvetenskapen har, eller
kommer att finna, entydiga och slutgiltiga svar, även på svåra frågor om hur
resurser bör delas, vilket ger en antydan om diskursens styrka. Samtidigt
finns ett tvivel inbäddat, att ”inte ta nå’t för givet” vilket pekar på en önskan,
eller snarare ett behov, att tillföra en moralisk dimension.

77

Om det är vanligt att elever på samhällsprogrammet uppfattar moraliska
ställningstaganden och politisk vilja som underordnade naturvetenskapliga
kunskaper, när det gäller att forma en hållbar framtid, så begränsas också
denna kategoris förutsättningar för miljömoraliska lärande. Här, liksom på
övriga program, kan lärares didaktiska val spela en avgörande roll genom att
komplettera det naturvetenskapliga perspektivet med moraliska, etiska, estetiska, filosofiska och emotionella perspektiv på hållbar utveckling. Därigenom kan även den majoritet av eleverna som inte siktar mot naturvetenskaplig eller teknisk specialisering erbjudas delaktighet i planering och utformning av ett hållbart samhälle, vilket också stärker deras demokratiska deltagande.
Diskursanalysen i delstudie I resulterade också i att en teknisk subjektposition identifierades inom den ekologiska moderniseringsdiskursen. Den
positionen artikuleras inom teknikprogrammet och ämnet teknik.
Teknikprogrammet
Den tekniska subjektpositionen är inte representerad i delstudie IV varför
den inte kan illustreras med några autentiska intervjucitat och resonemanget
förs istället med utgångspunkt i det som skiljer den tekniska subjektpositionen från den naturvetenskapliga och vilka potentiella konsekvenser skillnaden
kan ha för elevers miljömoraliska lärande.
Förmågan att använda modeller och redskap för analys och beräkning
länkar teknikämnet till naturvetenskapen och i det avseendet överlappar de
båda subjektpositionerna varandra. Men utöver det förväntas eleven också
utveckla kunskaper om teknikens drivkrafter ur ett etiskt perspektiv. Delstudie I visade att teknikämnet är mer fokuserat på människan än naturen vilket
också återspeglas i teknikämnets kunskapskrav som berör hållbar samhällsutveckling:
Eleven redogör ///23 för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur
och när de kan användas. Dessutom analyserar och värderar eleven med ///24
omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle
(Skolverket, 2011c).

Här finns hållbarheten inom teknikämnet, i det samhälle tekniken ska tjäna,
till skillnad från i naturkunskapen där hållbarhet ligger utanför ämnet, i den
natur som människan är avskild från. Omdömet som eleven ska utveckla får
därför en mer etisk karaktär när tekniska lösningar ska bedömas utifrån
visionen om ett hållbart samhälle och teknikämnet formar subjektet, inte
bara utifrån vissa kunskaper och modeller, utan också moraliskt. Dessutom
problematiseras genus i relation till teknikens och teknikerns roll i ett hållbart samhälle genom kunskapskravet som fokuserar på:

23
24

Betyg E/översiktligt, C/utförligt, A/utförligt och nyanserat.
Betyg E/enkla, C/enkla, A/nyanserade.
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…hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar
om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar
teknik och teknikutveckling. Eleven ger ///25 förslag på hur teknikområdet kan
göras lika tillgängligt för män och kvinnor. (Skolverket, 2011c)

Betoningen att både etik och genus kan modifiera teknikens innehåll och
betydelse, och därmed också innebörden i hållbar utveckling, inbjuder till
didaktiska val som innefattar normkritiska perspektiv på genus. Det är dock
bara tre procent av de kvinnliga eleverna och 11 procent av de manliga eleverna (teknikprogrammets respektive andelar) som möter detta kunskapskrav
som omfattar genusaspekter av hållbar utveckling.
Gymnasiets styrdokument uppmärksammar visserligen könsroller bland
annat i samhällskunskapsämnet, så alla elever möter genusperspektivet, men
inte i relation till hållbar utveckling eller till den naturvetenskapliga subjektpositionen. Den naturvetenskapliga diskursens rötter i upplysningstidens
manlighets-, erövrings- och exploateringsnormer (Worster, 1996) anger ett
viktigt motiv att problematisera den naturvetenskapliga subjektpositionen
utifrån genusperspektiv. Delstudie II visade att en utpräglat antropocentrisk
hållning, där naturen i första hand ses som ett resursförråd för människan, är
betydligt vanligare bland unga män än bland unga kvinnor, vilket ger ytterligare skäl till att didaktiskt uppmärksamma genusaspekten på det sätt som
ryms inom det den tekniska subjektpositionen. Den normkritiska ansatsen
när det gäller genus kan för övrigt tjäna som didaktisk inspiration, även utanför teknikprogrammet, för att utveckla normkritiska perspektiv också när det
gäller andra aspekter av hållbar utveckling.
När normer kritiseras sker det med utgångspunkt i värden. Med pragmatismens perspektiv (James, 1902) är normer moralens restriktiva sida medan
värden är moralens attraktiva sida. Medan normer begränsar handlingsutrymmet är värdenas funktion att öka handlingsutrymmet (Joas, 2000, 2001).
Det innebär att värden måste involveras om normkritik ska leda till handlingar i en ny riktning.
En av studiens drivkrafter är att utmana normen om vad solidaritet kan
innebära och undersöka om det går att identifiera nya och hittills okända
kännetecken på solidaridet. Det kan också uttryckas som att pröva om det
går att lyfta normens restriktion för att utveckla värdets attraktion.
Att klargöra vad som utmärker elever som låter sig beskrivas som solidariska är en forskningsfråga som besvarades i delstudie III. En spännande del
av svaret är det samband som upptäcktes mellan framtidsorientering och
solidaritet.

2525

Betyg E/översiktligt, C/utförligt, A/utförligt och nyanserat.
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Framtidsorientering och solidaritet
Det positiva och signifikanta sambandet mellan framtidsorientering och attityder till solidaritet i delstudie III antyder att det kan finnas en synergieffekt
mellan framtidsundervisning och undervisning som rör solidaritet. En didaktisk potential för att utveckla elevernas miljömoraliska lärande genom att
integrera framtidsdimensionen med solidaritetsaspekten i UHU.
Delstudie IV visade samtidigt att framtidsdimensionen i undervisningen
ofta reduceras till att handla om den enskilde elevens utbildnings- och yrkesval vilket lämnar en viktig fråga obesvarad: hur vi tillsammans kan trygga en
hållbar utveckling och en framtid som är bättre för flertalet. De intervjuade
eleverna förmedlade att undervisningen inte ställer den frågan och eleverna
förväntar sig inte heller att skolan ska göra det.
Intervjuaren: ”Dom här sakerna vi har pratat om här och nu, hållbar utveckling, miljö, natur, solidaritet, rättvisa och framtid. Hur tycker du att skolan
har förberett dig för ett sånt här samtal”?
”Ja inte så jättemycket. Alltså det mesta har jag ju läst om själv om man säger… och sen så känns det ju ändå som att det är jättemycket som jag inte
kunnat eller som jag inte vetat vad jag ska säga ... och sen är det ju också så
att om skolan skulle lära ut så skulle ju alla få samma åsikt” (MS12)
Intervjuaren –”Är det så”?
”Det tror jag nog... ja men alltså… det är ju... alla har ju… vad kan man
säga… alla har ju samma åsikt om hur man räknar ut ett mattetal... om skolan
skulle lära ut att… så här är det... då… tror jag nog... skulle jag nog tro… att
så här är det” (MS12)

Svaret förmedlar att det rätta svaret finns och att eleven förväntar sig att
skolan ska ”lära ut” hur det rätta svaret lyder. Om det inte finns ett svar som
vi med säkerhet vet är rätt - som hur framtiden kommer att bli – så är det inte
heller skolans uppgift att undervisa om eftersom skolan inte har svaret.
I vilken utsträckning eleverna erbjuds att medverka i demokratiska processer som syftar till hållbar utveckling kan antas påverka i vilken grad de
känner sig som medskapare av framtiden. Om hållbar utveckling görs till en
fråga för experter är det lätt att också framtiden blir det, vilket delstudie IV
pekar mot. Eleverna säger sig vara ovana vid att arbeta med gemensamma
framtidsfrågor i skolan och de ställer stora förhoppningar till att forskare och
tekniker kommer att lösa framtidens utmaningar på miljö- och energiområdet. Ingen av eleverna refererade till ideologier, sociala rörelser eller politik
som avgörande krafter för att forma framtiden vilket kan tolkas som att de
förlägger framtiden utanför det vi förhandlar om med moraliska argument.
Av de intervjuade eleverna i delstudie IV var det ungefär hälften som inte
kände till begreppet solidaritet och bland de övriga var det vanligt att för80

knippa solidaritet med en historisk kontext. Intervjuerna gav också en bild av
att undervisningen inte problematiserat solidaritet. Det innebär inte att elevernas vilja och förmåga till solidaritet behöver vara begränsad. Delstudierna
II, III och IV visade snarast på motsatsen. Men det kan betyda att undervisningen inte övat förmågan att tala om skälen till att vara solidarisk eller om
orsaker till varför solidaritet är viktigt. Flera elever betonade betydelsen av
möten och identifikation för att utveckla solidaritet men deras exempel var
hämtade från massmediernas rapportering och inte från undervisningen.
Förutom ovanstående resonemang har den omfattande empirin också gett
underlag att uppfylla studiens metodologiska delsyfte att utveckla en ny mätskala för solidaritet, vilket redovisas i artikel III. Tillämpningen av den nya
mätskalan har dessutom resulterat i en teoriutveckling om hur innebörden i
solidaritet förändras i ett samhälle där kraven på hållbar utveckling förändrar
samhället.

Teoriutveckling
Forskningsöversikten gav exempel på studier som visar att personer med
särskilt positiva miljöattityder oftare än andra säger sig vara beredda att vara
solidariska med andra personer. I teorikapitlet förklarades detta med att vissa
personer har en ”rymligare” self-construal med en utvidgad förmåga till
perspektivtagande som, förutom självet och andra människor, också inkluderar aspekter av naturen (Schultz, 2000). Delstudiernas resultat visade tydliga
samband mellan solidaritet och biosfäriska värden samt mellan solidaritet
och framtidsorientering vilket inspirerar till att låta solidaritetsbegreppet
omfatta dessa samband och innefatta relationer till allt levande som människan kan identifiera sig med, nu och i framtiden, i autentiska möten eller i
fantasin.
Att definiera ett sådant utvidgat solidaritetsbegrepp låter sig inte göras
inom den ursprungliga taxonomin av Stjernö (2004) som presenterades i
teorikapitlet. Däremot kan taxonomin utgöra en stomme, till vilken de nya
solidaritetsaspekter som empirin genererat, kan fogas. I den utvecklade taxonomi som presenteras i tabell två har en ny nivå lagts till: norm för handling.
Dessutom har kriterierna för solidaritetens inklusivitet utvidgats till att också
fokusera relationer till framtida generationer och andra arter samt geografiskt
och kulturellt avstånd.
Tabell två bygger vidare på tabell ett (sid. 50). För att kunna särskilja vad
som ingår i den ursprungliga taxonomin och vad som är tillagt är tilläggen
kursiverade. Syftet med tabellen är att pröva hur de adderade aspekterna av
solidaritet kan konfigureras inom ramen för de traditionella tillämpningarna
av solidaritet. Därigenom förbereds för den nya tillämpning av solidaritet för
hållbar utveckling som kommer att konfigureras i tabell tre.
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Tabell 2. Samma innehåll som i tabell 1 (sid. 50) med tillägg av nya aspekter som
kursiverats. Sidanvisningarna hänvisar till Stjernö (2004).
Aspekt

Klassisk social
Katolicism
Klassisk
demokrati
(s. 73)
marxism (s.47)
(s. 200)
Arbetarklassens
gemensamma
villkor, lika
intressen och
gemensamma
motståndare

Grund

Mål
Inklusivitet,
social
/artmäss
ig,
spatial
och
temporal
räckvidd

Förverkligade
klassintressen.
Revolution,
socialism, kommunism

Selektiv. Begränsad till arbetarklassen. Oklar
gräns för arbetarklassen. Arbetare
i andra länder
inkluderade

Kollektiv orientering

Stark. Individens
frihet ett ”icketema”. Borgerlig
demokrati smutskastas

Norm
för
handling

Agera i enlighet
med klassintresset. Kamp, strid,
polarisering

Majoritetens
intressen. Acceptans för olika
etiska utgångspunkter

Allas likhet inför
Gud. Familjen.
Allas ömsesidiga
beroende
Social sammanhållning och
Förverkligad
harmoni. Social
majoritetsvilja.
Sociala reformer. integration som
Känsla av samhö- utvecklar samhället
righet

Bred. Inkluderar
många olika
grupperingar.
Nationen? Nu
och nära framtid
Medium. Individuell frihet
accepterad.
Relationen frihetjämlikhet ett
dilemma
Förena egenintresse med allmänintresse.
Samarbeta och
eftersträva konsensus

Protestantism
(s. 83)

Durkheims org.
solidaritet (s. 36)

Människan som
skapad till Guds
avbild. Kärleken
till nästan

Social interaktion,
sociala normer,
ömsesidigt beroende som konsekvens av arbetsdelning. Komplementär diversitet kännetecknar samhället

Att förverkliga
Guds rike på
jorden. Välfärd
för alla

Social integration
och sammanhållning

Svag: ”Personalism” = Individens
relationer formar Svag, modifierad
av bibeln och av
personligheten.
samvetet
Subsidiaritet

Varierande: beroende av antalet och
styrkan i banden
mellan individer
och den grupp de
tillhör och därmed
till samhället.
Nationell nivå
Medium. Dilemmat
mellan egennytta
och allmännytta ett
tema som diskuteras. Liberal demokrati försvaras

Utveckla starka
relationer. Stärk
familjebanden

Utveckla din förmåga. Samarbeta
över klassgränser

Mycket bred:
Alla klasser;
fattiga och behövande, tredje
världen. Socialt
och spatialt
gränsöverskridande

Selektiv. De som
lider. Fattiga och
utsatta, tredje
världen

Ta vara på din
broder. Ge till
behövande

Källa: Stjernö (2004). Eget tillägg är kursiverat.
Teorikapitlet visade att solidaritetsbegreppet mycket väl låter sig anpassas
till att vara en aspekt av hållbar utveckling då inklusiviteten kan vidgas från
enbart sociala relationer till att även omfatta vår relation till naturen nu och i
framtiden. Resultaten indikerar att personer inte regelmässigt begränsar solidaritet till att endast omfatta en begränsad kategori baserat på likhetskriterier. Korrelationerna mellan solidaritet och biosfäriska värden, som framkommer i studie II och III visar att personer som låter sig beskrivas som
solidariska i traditionell mening (med andra människor) också i hög grad
inkluderar olika aspekter av naturen i det man säger sig vara beredd att ta
ansvar för på ett sätt som kan liknas vid solidaritet. Att denna ansvarskänsla
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också kan sträckas ut till framtiden indikeras av korrelationen mellan framtidsorientering och solidaritet i studie III samt att framtidsorientering visar
sig predicera solidaritet. De empiriska resultaten ger underlag att konfigurera
solidaritet för hållbar utveckling i enlighet med vidareutvecklingen26 av
Stjernös (2004) taxonomi som presenterades i tabell två.
Tabell tre rymmer en tolkning av solidaritet som kan förklara resultaten
utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Dels från miljöpsykologins teori
om self-transcendence values (Schultz et al., 2005), där personer inkorporerar aspekter av naturen i sin självkonstruktion, dels från delar av idéinnehållet i politisk solidaritet (Scholz, 2008), transnationella solidariteter
(Gould, 2007) och miljömässigt medborgarskap (Dobson, 2007). Solidaritetens politiska komponent består i att social och ekologisk rättvisa är ett gemensamt intresse för dem som agerar solidariskt. Denna önskan om rättvisa
är inte begränsad till något specifikt geografiskt territorium utan är transnationell och gränsöverskridande. Den är inte heller reserverad för någon särskild social eller kulturell kategori och kan även omfatta andra arter och
framtida generationer. Med denna karaktäristik framträder flera paralleller
mellan solidaritet som fenomen och hållbar utveckling som vision och det
ligger då nära till hands att betrakta solidaritet som en grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. Tabellen visar hur denna form av solidaritet
kan konfigureras i den vidareutvecklade versionen av Stjernös (2004) taxonomi.
Tabell 3. Solidaritet för hållbar utveckling
Aspekt

Solidaritet för hållbar utveckling

Social altruism och engagemang för rättvisa. Alla människors gemensamma ansvar – som det enda moraliska subjektet. Alla arters
Grund
ömsesidiga beroende
Undanröja hinder för rättvisa och lösa upp diskriminerande strukturer. Utveckla miljömässigt medborgarskap. Social, ekologisk och
Mål
ekonomisk rättvisa. Biologisk mångfald
Selektiv. Individer och grupper som utsätts för förtryck eller diskriminering. Alla som förvägras ett rättmätigt ekologiska fotavtryck.
Inklusivitet
Utrotningshotade eller utnyttjade arter. Framtida generationer
Begränsad. Alla är disponerade att agera solidariskt med några
andra. ”A limited subset of humanity”. Svåröverskådlig p g a ”osynKollektiv Orientering liga” relationer genom konsumtion
Avstå konsumtion som överskrider naturresursernas förnyelsetakt
Normer för handling och som innebär negativ miljöpåverkan. Begränsa det ekologiska
fotavtrycket. Sträva mot social och ekologisk rättvisa

Tabellen illustrerar ett av studiens viktigaste resultat: en teori om hur strävan
efter hållbar utveckling både förutsätter och genererar solidaritet. Resultaten
visar också att den miljömoraliska dimensionen, som inspirerar till proble26
De nya aspekterna av solidaritetens inklusivitet: social /artmässig, spatial och temporal
räckvidd samt den nya nivån: normer för handling..
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matisering av denna koppling mellan hållbar utveckling och solidaritet inom
UHU, har visat sig framträda i delvis olika skepnader på de olika gymnasieprogrammen. Styrdokumentens förväntningar på miljömoraliskt lärande är
tydligast uttalade på teknikprogrammet där det även öppnas för normkritiska
perspektiv på hållbar samhällsutveckling. Olika fördjupningskurser ger i
varierande utsträckning elever på de teoretiska programmen tillfällen att
möta etiska aspekter av hållbar utveckling. Yrkesprogrammen präglas tydligare av det gymnasiegemensamma ämnet naturkunskap där den ekologiska
dimensionen av hållbar utveckling renodlas och utrymmet för etiska överväganden rörande hållbar samhällsutveckling är begränsade.
En konsekvens av att resultaten genererade en teori om en utvidgad innebörd i solidaritet är att även definitionen av miljömoral behöver utvidgas
från ”[v]årt sätt att visa ansvar och respekt gentemot naturen” (Öhman, 2006,
s. 15), till sättet på vilket vi visar respekt och tar ansvar för sociala och miljömässiga konsekvenser av våra relationer till människor och till naturen.
Miljömoraliskt lärande får då en starkare koppling både till värdet solidaritet
och till framtidsdimensionen i UHU.
Nu återstår att diskutera hur resultaten kan relateras till tidigare forskning
och till studiens teoretiska och filosofiska utgångspunkter.
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8. Diskussion

Sammantaget ger avhandlingens delstudier underlag för att uppfylla avhandlingens övergripande syfte som var att klargöra förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande inom utbildning för hållbar utveckling i
den svenska gymnasieskolan genom att undersöka skolans styrdokument
samt elevers miljömoraliska erfarenheter, attityder och handlingar. Det övergripande syftet har besvarats genom fyra delsyften: För det första att klargöra styrdokumentens förväntningar vad gäller innehåll i undervisning för
hållbar utveckling. För det andra att beskriva elevers attityder till solidaritet
och respekt för naturen, två värden som är betydelsefulla för hållbar utveckling, och att analysera attitydskillnader mellan olika elevkategorier med
avseende på olika bakgrundsvariabler. För det tredje att belysa elevers skilda
förutsättningar att möta styrdokumentens förväntningar genom att a) didaktiskt klargöra olika elevkategoriers skilda förutsättningar och b) didaktiskt
problematisera statens förväntningar på UHU i relation till olika elevkategorier. Det fjärde syftet var att konstruera en skala som mäter attityder till solidaritet.
I detta kapitel kommer först de fyra olika delsyftena att diskuteras mot
bakgrund av delstudiernas resultat och tidigare forskning. Därefter diskuteras
avhandlingens övergripande syfte med utgångspunkt i tre metaforer som
illustrerar tre aspekter av det sammanvägda resultatet.

Styrdokumentens förväntningar
Det första delsyftet var att klargöra styrdokumentens förväntningar på innehåll i undervisning för hållbar utveckling och besvarades genom en diskursanalys av gymnasieskolans läroplan och ämnesplaner. Analysen visade att
styrdokumenten präglas av en ekologisk moderniseringsdiskurs som är en
sammansmältning av två olika artikulationer. Dels en naturvetenskaplig, där
hållbar utveckling handlar om ekosystem i harmoni, dels en teknisk med
fokus på relationen mellan naturen och människan med det hållbara samhället som vision. Någon tydlig diskursiv kamp av det slag Læssøe (2010)
menar är en oundviklig del i UHU kan inte skönjas. Styrdokumentens ytnivå
präglas snarare av konsensus än pluralism (Wals, 2010) och den svenska
UHU-diskursen motsvarar närmast Bonnetts (2013) beskrivning av en UHU
där artikulationen av hållbar utveckling utgår från bevarande och artikula85

tionen av ett hållbart samhälle från framsteg. Att diskursen inrymmer två
olika artikulationer som leder till två olika subjektpositioner illustrerar samtidigt att det finns ett didaktiskt frirum att utforska och problematisera utifrån
olika undervisningssyften.
Att den naturvetenskapliga artikulationen av hållbar utveckling dominerar, genom att alla elever möter den i det gymnasiegemensamma ämnet
naturkunskap, innebär inte att utrymmet för miljömoraliskt lärande behöver
begränsas. Den didaktiska utmaningen ligger i att göra styrdokumentens
krav på naturvetenskapligt innehåll relevant även för elever som inte läser på
naturvetenskapsprogrammet, eller som är ointresserade av naturvetenskap.
Här kan pragmatismens miljöetik ge vägledning. Den uppdelning som diskursanalysen upptäckte mellan å ena sidan hållbar utveckling, med koppling
till evolution och naturens ekosystem och, å andra sidan hållbart samhälle,
med koppling till framsteg och tillväxt har tydliga paralleller till den konstgjorda distinktion, för att inte säga separation, mellan människa och miljö
som pragmatismen avvisar, ”… a life activity is not anything going on
between one thing, the organism, and another thing, the environment […] it
is a simple event over and across that distinction” (Dewey & Bentley, 1949,
s. 323).
När denna konstgjorda distinktion blivit synliggjord uppenbaras att UHUinnehållet inte kan betraktas som ett renodlat naturvetenskapligt tillägg, med
objektivt och entydigt innehåll vilket accentuerar behovet av att lärare utökar
sin didaktiska repertoar från traditionell undervisning i naturvetenskap, motsvarande Roberts (2011) vision I, till att också omfatta de multidisciplinära,
multidimensionella och emotionella former för lärande som utmärker
måluppfyllande UHU-undervisning (Eilam & Trop, 2011).
Om innehållet i UHU förskjuts från det logiskt bevisbara mot det deliberativa och förhandlingsbara ökar också möjligheten att bedriva en pluralistisk miljöundervisning som integrerar läroplanens etiska, miljömässiga
och internationella perspektiv och som motverkar att undervisningen präglas
av sådana selektiva och essentialistiska ämnestraditioner som enligt Molin
(2006) begränsar utrymmet för den miljömoraliska dimensionen. För att
uppnå en pluralistisk miljöundervisning behöver den av scientism och monism influerade ekologiska moderniseringsdiskursen, som visat sig karaktärisera hållbar utveckling i gymnasiets naturvetenskapliga ämnesplaner, balanseras mot och relateras till de förväntningar på miljömoraliskt lärande som
uttrycks i läroplanens värdegrund, övergripande mål, riktlinjer samt programmål.

Elevernas attityder till solidaritet och respekt för naturen
Det andra delsyftet, som var att beskriva elevers attityder till solidaritet och
respekt för naturen samt att analysera attitydskillnader mellan olika elevka86

tegorier med avseende på olika bakgrundsvariabler, besvarades genom
delstudie II och III. Resultaten visade att kvinnor, elever på studieförberedande program och elever som bor i en större stad har mest positiva attityder
till solidaritet. Det framkom också en signifikant positiv korrelation mellan
attityder till solidaritet med en vid krets av människor och attityder till att
skydda och bevara naturen. Detta samband inspirerade till en teoretisk
utvidgning av solidaritetsbegreppet så att det, förutom relationer mellan
människor, även omfattar relationer mellan människan och andra arter i
naturen.
Sambandet bekräftades i delstudie III där gemensamt ansvar samt miljövänligt beteende operationaliserades som aspekter av solidaritet. När attityderna jämfördes mot olika bakgrundsvariabler visade det sig att solidaritet,
förutom med biosfäriska värden även korrelerade med framtidsorientering.
En regressionsanalys visade också att framtidsorientering tydligt predicerade
solidaritet, givet de oberoende variablerna, som var kön och föräldrars engagemangsnivå.
Resultatet av intervjuerna i delstudie IV visade att elever som uttrycker en
tydlig vilja och beredskap att agera solidariskt inte begränsar denna ambition
till att gälla någon avgränsad kategori och intervjuerna bekräftade i allt väsentligt relevansen i att låta solidaritetsbegreppet omfatta gränsöverskridande
relationer avseende sociala kategorier, generationer och arter över rum och
tid. Sambanden mellan attityder till altruistiska och biosfäriska värden, som
är väl belagda i miljöpsykologisk forskning (Schultz, 2000), påvisar behovet
av ett begrepp som förenar denna beredskap till omsorg om allt annat
levande.
Att framtidsorientering korrelerar positivt med solidaritet och även predicerar solidaritet är ett av studiens mest intressanta resultat. Först ska sägas att
frågorna som mätte framtidsorientering var få och generellt formulerade och
att den inre konsistensen i denna delskala dessutom var lägre än rekommenderat (Nunnally & Bernstein, 1994). Detta till trots är det värt att uppmärksamma då resultatet sammanfaller med studier som visat samband mellan
framtidsorientering och moralisk oro (Agerström & Björklund, 2013), perspektivtagande (Hicks & Holden, 2007) och miljövänligt beteende (Ebreo &
Vining, 2001; Joireman et al., 2004; Corral-Verdugo et al., 2008). Eftersom
delstudie IV visade att framtidsdimensionen varit sällsynt i de intervjuade
elevernas utbildning är det angeläget av minst två skäl att undersöka den
påvisade korrelationen ytterligare. Dels för att få ytterligare belägg för hur
framtidsorientering påverkar attityder till solidaritet och vilka implikationer
det får för UHU. Dels för att förstärka underlaget att didaktiskt problematisera hur UHU kan utmana den fatalism inför framtiden som enligt Paolo
Freire (Rossatto, 2008) präglar stora delar av dagens ungdomsgeneration och
även den ”nu-paralysering” som Rushkoff (2013) funnit.
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Olika elevgruppers skilda förutsättningar för
miljömoraliskt lärande.
Det tredje delsyftet var att belysa elevers skilda förutsättningar att möta styrdokumentens förväntningar genom att a) didaktiskt klargöra olika elevkategoriers skilda förutsättningar och b) didaktiskt problematisera statens förväntningar på undervisning för hållbar utveckling i relation till olika elevkategorier. Studiens utgångspunkt var att elevers förutsättningar för miljömoraliskt lärande inom utbildning för hållbar utveckling påverkas av deras
miljömoraliska attityder, erfarenheter och handlingar. Med miljömoraliska
attityder avses här attityder till de olika aspekter av solidaritet som undersökts i enkätstudierna.
Som framgått i föregående avsnitt har studierna visat tydliga skillnader i
attityder till solidaritet med avseende på de olika bakgrundsvariablerna. Ett
exempel är den signifikanta könsskillnaden i attityder till solidaritet där
kvinnornas medelpoäng på den femgradiga skalan var 0.5-0.65 poäng högre
än männens med störst skillnad i frågor om beredskapen att ta individuellt
ansvar (SolMy).
Könsskillnaderna bekräftar mönstret från tidigare studier av svenska ungdomars miljöattityder (Carle, 2000; Oscarsson, H., 2002; OECD-PISA,
2009) och attityder till solidaritet (Oscarsson, V., 2005a). Oavsett i vilken av
de två dominerande teorierna (Carle, 2000) som förklaringen till könsskillnaderna söks: i teorin om en socialt konstruerad könsmaktsordning eller i
biologiskt/psykologiskt rotade föreställningar om att kvinnor har närmare till
reproduktionens värden, så är könsskillnaderna ett faktum som lärarna har att
didaktiskt förhålla sig till. Särskilt viktigt blir det då att uppmärksamma risken för att könsrelaterade attitydskillnader kan förstärkas ytterligare av likaledes signifikanta programskillnader. I den dagliga lärargärningen är det en
signal att sträva efter könsblandade klasser och grupper. Här är det viktigt att
betona att sociokulturell grupptillhörighet har visat sig ha ett större förklaringsvärde än en enskild variabel som kön eller utbildningsval (Skogen,
1996, 1999). Samtidigt visar Coertjens (2010) studie från Holland att högt
ställda förväntningar på elevernas lärande för hållbar utveckling, med didaktisk anpassning till olika yrkesutbildningar, visat sig kunna kompensera för
mindre positiva miljöattityder i den sociokulturella miljö som eleverna
rekryteras från. Exemplet understryker vikten av att lärare i sina didaktiska
val utgår från utbildningens rekonstruerande potential och inte låter sin didaktiska ambition begränsas av deterministiska föreställningar (Biesta, 1999;
Östman, 2003a) om utbildning som reproduktion av den rådande samhällsordningen.
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Att mäta attityder till solidaritet
Det fjärde delsyftet innebar att konstruera en skala som mäter attityder till
solidaritet.
De båda kvantitativa delstudierna prövade olika sätt att operationalisera
solidaritet. Delstudie II fokuserade solidaritetens rumsliga räckvidd och fann
en positiv korrelation mellan solidaritet och icke-antropocentriska attityder.
Delstudie III ställde frågor som prövade beredskapen att ta eget ansvar och
stödja gemensamt ansvar för att öka social rättvisa. Vidare mättes attityder
till miljövänligt beteende betraktat som en aspekt av solidaritet utifrån motivet att det innebär hänsynstagande till andra arter och kommande generationer.
Resultaten visade att delskalorna för de olika frågegrupperna i delstudie
III korrelerade väl med varandra vilket talar för att de kan betraktas som
olika aspekter av samma fenomen – solidaritet. Den nya mätskalan som presenterades i artikel III återspeglar sambandet mellan attityder till altruistiska
och biosfäriska värden som uppmärksammats i miljöpsykologisk teori
(Stern, P & Dietz, 1994; Stern, P. et al., 1999; Schultz, 2000, 2001). Här är
det viktigt att betona att mätskalans operationalisering av begreppet solidaritet ännu så länge utgår mer från teoretiska antaganden än från empiriska
belägg vilket påkallar behov av kritisk reflektion.
Det är långt ifrån okontroversiellt att använda begreppet solidaritet i nya
sammanhang med tanke på dess historiska användning inom de tre domänerna vetenskap, religion och politik som Stjernö (2004) identifierat. Samtidigt bekräftar den idéhistoriska översikten (Liedman, 1999; Stjernö, 2004;
Brunkhorst, 2005) att begreppets samhällsförändrande magnitud har reducerats avsevärt vilket inspirerar att smida om det i en legering som motsvarar
behovet av samhällsförändring i dagens värld. Hållbar utveckling är den
samhällsförändring vi gemensamt förbundit oss att verka för och att utbilda
nästa generation till och delstudierna har visat att solidaritet kan betraktas
både som förutsättning och uttryck för hållbar utveckling.
I teoribildningen om solidaritet finns också slutsatser som motsäger att
det går att utvidga begreppet till nya domäner. Till exempel Rortys (1997)
begränsning av solidariteten till dem vi räknar in i ett utvidgat ”vi” eller
Harveys (2007) till dem vi har empatiska relationer till. Att begreppet solidaritet mönstrats ut ur den politiska vokabulären under några decennier som
präglats av en nyliberal politisk agenda behöver inte heller betyda att solidaritetens koppling till gemensamma klassintressen är överspelad för alltid och
att begreppet är ”ledigt” för nya tillämpningar. Den systemteoretiska förklaringen till att social integration i det postmoderna samhället varken förutsätter eller genererar solidaritet (Brunkhorst, 2005) är bara giltig så länge sociala grupper med gemensamma klassintressen avstår från att formera sig och
använda solidaritet som vapen i den kampen. Om dessa gruppers tillbakahållna kraft blir en hävstång i samhällsutvecklingen kan solidaritetsbegrep89

pet snabbt återfå den starka koppling till klass som det haft tidigare och då
kan det också komma att stöta bort kategorier som inte delar de tillbakahållnas intressen.
Med dessa reservationer i åtanke är det viktigt att framhålla skalans förtjänster. Dit hör att skalan är förenlig med teorier som omprövar medborgarrollen utifrån de nya förutsättningar som råder under den globala kapitalismen (Castells, 1996) och de planetära miljöhoten (Rockström et al., 2009).
Skalan är förenlig med miljömässigt medborgarskap (Dobson, 2003, 2006),
det gränsöverskridande medborgarskapet med koppling till det ekologiska
fotavtrycket (Wackernagel & Yount, 1998) och politisk solidaritet (Scholz,
2008), en solidaritet som inte är förbehållen en viss social kategori utan
grundas i en allmän önskan om ökad social rättvisa. Eftersom skalan omfattar såväl den ekologiska som de sociala och ekonomiska dimensionerna av
hållbar utveckling kan den bidra till att uppmärksamma balansen mellan de
tre dimensionerna och att använda skalan i UHU kan motverka att en renodlat naturvetenskaplig artikulation av hållbar utveckling ges tolkningsföreträde på det sätt som delstudie I och IV indikerade.
Genom att skalan både fokuserar solidaritetens objekt och handlingar som
uttrycker solidaritet ger den också underlag att konkretisera olika meningar
om hållbar utveckling och kan bidra till att öka pluralismen i undervisningen. Därigenom motverkas den kunskapsmässiga endimensionalitet
(Lundqvist, 2009) och ovana vid att resonera utifrån olika perspektiv
(Gustafsson, 2010) som visat sig vara vanligt förekommande i NOundervisning.
När de fyra delsyftena nu behandlats var för sig återstår att diskutera studiens övergripande syfte.

Studiens övergripande syfte
Studiens övergripande syfte var att klargöra förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande inom utbildning för hållbar utveckling i
den svenska gymnasieskolan genom att undersöka skolans styrdokument
samt elevers miljömoraliska erfarenheter, attityder och handlingar.
Citaten på inledningskapitlets första sida speglar detta syfte. Överst den
internationella policynivåns och de nationella styrdokumentens högt ställda
förväntningar på undervisning för hållbar utveckling. Nederst på sidan en
gymnasieelevs tankar om den undervisning för hållbar utveckling hen mött
under sin skoltid. Däremellan ett tomt utrymme som inspirerat att söka efter
metaforer som kan illustrera vad som finns och försiggår mellan styrdokumentens förväntningar och elevernas förutsättningar att möta dessa förväntningar på miljömoraliskt lärande. Tre metaforer får bilda utgångspunkt för
denna diskussion. Den första metaforen är ett möte, den andra ett mellanrum,
den tredje ett gap. Metaforerna används i analysen som instrument att öka
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förståelsen och inte som empiriskt prövbara hypoteser (Månsson, 2009) och
de ska inte uppfattas som distinkt åtskilda och uteslutande varandra utan
snarare som alternativa skärpeplan i ett komplext motiv.

Möte mellan förväntningar och förutsättningar
I denna diskussion definieras ett möte som en relation som utmärks av ömsesidighet mellan två eller flera komponenter. Jag väljer begreppet komponent
framför aktör för att kunna beteckna även kontextuella faktorer som kan
påverka förutsättningar för och utfall av ett möte utan att vara ett handlande
subjekt. De handlande subjekten i studien är elever och deras lärare. Ytterligare en komponent som påverkar mötet är den diskurs om hållbar utveckling
som präglar styrdokumenten. På vilket sätt denna diskurs förhåller sig till
elevernas förutsättningar för miljömoraliskt lärande blir då en del av svaret
till det övergripande syftet.
Empirin visade att mötesmetaforen är tillämplig i vissa avseenden. De
intervjuade elevernas föreställningar om att det i första hand är naturvetenskapliga kunskaper och tekniska innovationer som krävs för hållbar utveckling möter till exempel styrdokumentens ekologiska moderniseringsdiskurs
som även den betonar naturvetenskap och teknik. Att de intervjuade eleverna
tonar ner betydelsen av moraliska överväganden i jämförelse med betydelsen
av ”rena” naturvetenskapliga kunskaper kan också tolkas som att elevernas
förutsättningar för miljömoraliskt lärande möter förväntningarna som framträder i den faktabaserade miljöundervisningstraditionen (Sandell et al.,
2003) liksom i Roberts (2011) vision I, den form av science literacy som
betonar ett renodlat ämnesinnehåll framför ett miljömoraliskt innehåll. Det
blir då viktigt att påminna om det didaktiska friutrymmet att problematisera
läroplanen för olika syften och val (Englund, 1998) och att inte betrakta det
som sker i mötet mellan förväntningar och förutsättningar som givet utan
som kontingent. Här ligger kärnan i det didaktiska uppdraget att kontextualisera UHU utifrån omständigheter som är relevanta för eleverna. Om det inte
sker kan mötet utebli och komma att ersättas av ett mellanrum.

Mellanrum mellan förväntningar och förutsättningar
När något saknas för att styrdokumentens förväntningar ska möta elevernas
förutsättningar uppstår ett mellanrum. Ett exempel på mellanrum är när de
intervjuade yrkesprogrameleverna förmedlar att de inte kopplar frågor om
hållbar utveckling till sin egen yrkesutbildning. Det som skulle kunna fylla
mellanrummet är UHU som mer direkt anknyter till elevernas blivande
yrkesinnehåll på det sätt Coertjens et al. (2010) visar i det holländska exemplet där skolor profilerat miljöundervisingen utifrån innehållet i olika yrkesprogram.
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Frånvaron av exempel där intervjuade elever associerar UHU till lokala
förhållanden indikerar också ett mellanrum mellan elevernas livsvärld och
hur styrdokumentens förväntningar kommer till uttryck i UHU. Det förefaller som om erfarenheter från framgångsrika UHU-koncept (Jensen &
Schnack, 1997; deHaan, 2006; Eilam & Trop, 2011), där elever erbjuds möjlighet att medverka som förändringsagenter i lokalsamhället, inte fått avgörande genomslag i undervisningen på de intervjuade elevernas skolor. Elevintervjuerna förmedlar en liknande bild av skolan som ungdomarna i Månssons (2009) studie av ungdomars delaktighet i lokalsamhället, där det framgår att ungdomarna inte förväntar sig att skolan ska vara en aktör i
utformningen av lokalsamhället.
I styrdokumentens övergripande förväntningar ingår att eleven ska
utveckla förmåga att medverka i demokratiska processer vilket implicerar att
undervisningen bör öppna för olika synsätt som bidrar till att eleven utvecklar mångsynthet (Jonsson, 2007) och intellektuellt oberoende med åtföljande
förmåga att argumentera för egna slutledningar 27 (Munby & Roberts, 1998).
Elevintervjuerna förmedlar en delvis annorlunda bild. I flera svar kan det
skönjas en förväntan på att undervisningen ska ge entydiga svar, även på
komplexa miljömoraliska dilemman, vilket snarare än mångsynthet tyder på
att elevernas förutsättningar för miljömoraliskt lärande begränsas av epistemologisk endimensionalitet (Lundqvist, 2009) och ovana vid att hantera
olika perspektiv i sociovetenskapliga dilemman (Gustafsson, 2010).
Huruvida detta är tecken på ett mellanrum eller ett möte är öppet för tolkning. Diskursanalysen visade nämligen att styrdokumentens förväntningar på
undervisning för hållbar utveckling präglas av konsensus snarare än pluralism vilket innebär att elevsvaren i detta fall möter styrdokumentens förväntningar. En alternativ tolkning är att de intervjuade elevernas ovana vid
undervisning som problematiserar begrepp som resursfördelning, rättvisa
och framtid inte bara representerar ett mellanrum utan ett gap.

Gap mellan förväntningar och förutsättningar
I några avseenden är kontrasterna mellan styrdokumentens förväntningar på
undervisning för hållbar utveckling och elevernas förutsättningar för miljömoralsikt lärande så tydliga att ett gap är den metafor som bäst beskriver
relationen. De kvantitativa delstudierna visade att det bland stora grupper av
dagens gymnasieelever finns mycket positiva attityder till solidaritet och
intervjusvaren förmedlar också en utbredd önskan om ökad fördelningsrättvisa. Elevernas attityder kan därför sägas visa en beredskap att ompröva den
medborgarroll som Jickling och Wals (2008) menar att UHU-konceptet fostrat till, nämligen ett medborgarskap som understödjer, eller åtminstone inte
ifrågasätter en neoliberal agenda med starkt inflytande för korporativa intres27

Munby & Roberts (1998) använder begreppet reasoning power.
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sen och där den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling dominerar
över de ekologiska och sociala dimensionerna. Snarare visar det ett stöd för
miljömässigt medborgarskap (Dobson, 2007) och en öppenhet inför att ifrågasätta samhällsutvecklingen och pröva alternativa vägar mot framtiden. Här
blir det tydligt att de intervjuade eleverna är ovana vid tanken att skolan är
en plats där de utvecklas som politiska människor genom att framföra egna
och ta del av andras tankar om hur de tillsammans kan forma en önskvärd
framtid.
Internationella utvärderingar av UNDESD visar också att implementeringen av UHU inte medfört någon grundläggande omprövning av vare sig
miljöundervisning eller samhällsutveckling (Mulà & Tilbury, 2009; Wals,
2009; Bagoly-Simó, 2013) och i Sverige är bilden tydlig att förväntningarna
på miljöundervisning under senare år har tonats ner från den politiska nivån
(Skollag 2010:800; Skolverket, 2014; SNF, 2014). Gapet mellan elevernas
latenta önskan om en mer hållbar världsordning och styrdokumentens betoning på undervisning som undviker att problematisera maktrelationer som
upprätthåller ohållbara strukturer kan ses som en avspegling av paradoxen
som Jucker (2011) uppmärksammade; mellan insikten om att ett radikalt
paradigmskifte är nödvändigt och den samtidiga frånvaron av indikationer på
att ett sådant skifte är möjligt.
Metaforerna möte, mellanrum och gap illustrerar hur tre olika perspektiv
framträder när resultaten tolkas. Perspektivbredden är en följd av att olika
metoder kombinerats i delstudierna och uppfyller i det avseendet det andra
av de två metodologiska syften som Kelle (2006) anger för blandade metoder: att erhålla en rikare bild och djupare förståelse för det undersökta fenomenet än vad en enskild metod kan erbjuda. I det sammanhanget är det viktigt att också framhålla potentiella begränsningar i studien som är förknippade med metodvalen.

Metoddiskussion
Studiens forskningsfrågor har besvarats utifrån tre metodologiska utgångspunkter: diskursteoretisk analys av styrdokument, statistisk analys av enkätsvar och tematisk analys av elevintervjuer.
Renläriga förespråkare för kvantitativa metoder har hävdat att undersökningar av sociala fenomen kan och bör genomföras på samma sätt som
naturvetenskapen undersöker biofysiska fenomen. De menar att forskaren
kan inta en objektiv betraktarposition som är separat från undersökningsobjektet och att tids- och kontextoberoende generaliseringar är möjliga och
önskvärda att göra med entydiga orsaker till sociala fenomen som resultat
(Nagel, 1986). Renlärigt kvalitativa forskare (Guba, 1990) har å andra sidan
hävdat att ”the knower and the known cannot be separated because the subjective knower is the only source of reality” (Johnson, R. B. &
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Onwuegbuzie, 2004, s. 14). Denna studie intar en mellanposition genom att
tillämpa blandade metoder med motivet att det ger en rikare bild och en djupare förståelse för det undersökta fenomenet. (Kelle, 2006). När tolkningsmöjligheterna breddas är det viktigt att inse att tolkning alltid innebär ett val
mellan olika möjligheter och inte kan liknas vid att söka sanningen i singular. Snarare handlar det om att skapa en trovärdig förklaring av ett mångtydigt underlag och samtidigt lämna utrymme för en osäkerhet som inte kan
förnekas men som måste hanteras. Den analysmetod som använts i delstudie
IV erbjuder till exempel stor flexibilitet att välja hur materialet kodas vilket
ställer stora krav på tydlighet när kodningens teoretiska principer motiveras.
Anspråken på att ha formulerat den optimala motiveringen måste också
balanseras mot att det är en nyutvecklad teori om solidaritet som ligger till
grund för kodningen och nyutvecklade teorier behöver prövas och omprövas
många gånger.
En annan osäkerhet gäller vilket förklaringsvärde som kan tillskrivas
enkätstudiernas bakgrundsvariabler. Exempelvis skiljer sig miljöattityderna
tydligt mellan elever från olika gymnasieprogram, men det behöver inte
betyda att attitydskillnaderna primärt kan förklaras med skillnader i elevernas utbildningsinnehåll. Det kan i stället vara sociokulturella faktorer i elevernas livsvärld som förklarar både deras miljöattityder och deras val av
utbildning (Skogen, 1996, 1999).
En generell begränsning i kvantitativa studier som mäter attityder till existentiella värden som solidaritet är att enkätformatet inbjuder till en snabb
och därmed oreflekterad svarsprocess. Med hänvisning till Dewey
(1939/1988) är ett värdes funktion att guida våra beslut i lägen när det handlar om att göra svåra avvägningar och att kompromissa mellan olika preferenser. När beslut blir rutinmässiga är det inte säkert att vi medvetet överväger våra värderingar och enkätformatet kan bidra till att svaren återspeglar
rutinmässiga reaktioner istället för värdegrundade överväganden.

Slutsatser
De senaste åren har det pågått en intensiv debatt om den svenska skolans
misslyckanden där elevernas sjunkande kunskapsresultat stått i centrum. I
argumentationen framställs kunskaper ofta som nödvändiga för att nationen,
den enskilda skolan eller individen ska klara en allt hårdare konkurrens.
Kunskaper beskrivs närmast som vapen i kampen för tillvaron, men det talas
inte mycket om vilken sorts tillvaro kampen gäller. I bakgrunden pågår en
långsam uppvärmning av klimatet, en accelererande utarmning av den biologiska mångfalden och fördjupning av förmögenhets- och inkomstklyftor som
laddar in ökande sociala spänningar i våra samhällen. Ingen av dessa processer pågår av egen kraft. De är alla orsakade av människors attityder,
handlingar och beslut som i sin tur grundas i avancerade kunskaper om allt
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från hur fossila bränslen kan utvinnas ur alltmer svåråtkomliga källor, hur
monokulturer i jord- och skogsbruk kan effektiviseras till hur kapitalet kan
förräntas maximalt på kortast möjliga tid. Enbart kunskaper synes inte vara
någon garanti för en bättre värld, vi behöver också förhålla oss till kunskaperna på grundval av de värden vi vill hävda och det kan vi bara göra genom
att hålla värdena levande. Därför kan undervisning som gör anspråk på att
uppfylla skollagens dubbla syften, att eleverna ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden (Skollag 2010:800, 1 kap, 4§), aldrig reduceras till att
enbart handla om elevernas kunskapsutveckling.
Riksdagen valde att lyfta ut den tidigare skollagens ”respekt för vår gemensamma miljö” (Skollag 1985:1100), men att behålla ”solidaritet mellan
människor” som ett värde som undervisningen ska utveckla hos eleverna.
Genom att exkludera naturen, och samtidigt betona att solidaritet inkluderar
enbart människor, kan det framstå som att avhandlingens förslag till utvidgning av solidaritetsbegreppet är svårförenlig med styrdokumentens förväntningar på UHU. Men här kan också en öppning skönjas. Teoriavsnittet visade nämligen att starkare solidaritet mellan människor inte behöver stå i
motsats till omsorg om naturen utan att det tvärtom kan öka förmågan till ett
perspektivtagande där även andra arter inkluderas. Ett antagande som också
får stöd av studiens resultat där det framgår att eleverna i liten utsträckning
begränsar förutsättningarna för miljömoraliskt lärande till att enbart gälla
någon avgränsad kategori.
Här är det på sin plats att påpeka att solidaritet inte är ett värde som i sig
själv garanterar något gott. Solidaritetens moraliska magnitud avgörs alltid
av de handlingar med vilka den manifesteras, vilket innebär att handlingar
som utförs i solidaritetens namn inte med automatik leder till hållbar
utveckling och en bättre framtid. Solidaritet kan även vara destruktiv om den
används för exkluderande syften vilket samtidens nationalistiska och rasistiska strömningar verifierar. Scholz (2008) använder beteckningen parasitär
solidaritet för att beteckna relationer där solidaritetsbegreppet dränerats på
sitt moraliska innehåll och främst används för retoriska syften. Den solidaritet för hållbar utveckling som studiens resultat leder fram till grundas, förutom i miljömässigt medborgarskap (Dobson, 2007), i en önskan om social
rättvisa som närmast anknyter till politisk solidaritet (Scholz, 2008). En solidaritet som aldrig tappar fokus på solidaritetens moraliska innehåll och som i
högre grad än social och medborgerlig solidaritet tillåter rörlighet och föränderlighet i begreppets tillämpning. Då blir också solidariteten förenlig
med strävan att uppnå en sådan mångfaldsenighet28 som redan Piaget
(1931/2011) lyfte fram och som även idag kännetecknar framgångsrik solidaritetsundervisning (Boscardin & Jacobson, 1997; Epstein & Oyler, 2008).
Styrdokumenten uttrycker förväntningar på att undervisning ska bidra till
att elever utvecklar ett värde som solidaritet. I teorikapitlet presenterades
28
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flera intimt förbundna aspekter av innebörden i att undervisa så att elever
utvecklar värden utan att indoktrineras. De olika aspekterna kan med
Peirce’s (1992) kabelmetafor (Bernstein, 2010, s. 29) flätas samman till en
mulitform argumentation för hur värdedimensionen kan utvecklas i UHU.
Ett grundantagande är att individer inte kan övertalas att ansluta sig till ett
värde (Joas, 2000). Det krävs istället egen erfarenhet av det värde som avses,
vilket ger kunskaper i snarare än om (Liedman, 2011b) värdet i fråga. En
grundförutsättning för att elevers disposition att agera solidariskt (Gould,
2007) ska omsättas i handling, är att undervisningen ger eleverna tillfällen
att träda in i relationer som präglas av solidaritet. Med Bubers (1923/2006)
ord handlar det om att framträda som person i Jag-Du möten, till skillnad
från att framträda som individ i Jag-Det möten. Det pekar mot att en framgångsrik UHU-undervisning behöver ge eleverna tillfällen till autentiska
möten med natur och människor. Naturmöten övar den miljörelaterade sensibiliteteten (Chawla, 1998) och adderar perspektiv på hållbar utveckling
som betonar värden utanför den rent antropocentriska sfären (Sandell &
Öhman, 2010). Möten med människor, och deras berättelser i film och litteratur, övar den existentiella sensibilitet (Liedman, 1999), som får oss att
förstå andra människors livsvillkor, vilja handla för att förbättra för dem och
att utvidga kretsen av ”vi” (Rorty, 1997).
Forskningsöversikten visade att god jordmån för solidaritet ofta finns i
elevernas omedelbara närhet i lokalsamhället. När solidaritet är en realitet i
den egna klassen (Roth & Tobin, 2010) ökar benägenheten att agera solidariskt även över större avstånd (Gallay et al., 2011), och när eleverna får delta
som förändringsagenter i lokalsamhället stärks också solidaritetskänslan i
klassen (Renner, 2009; Beckett et al., 2012). Beprövade och utvärderade
integrativa UHU-koncept som action competence (Jensen & Schnack, 1997)
och Gestaltungscompetenze (deHaan, 2006) bekräftar också betydelsen av
elevernas deltagande i lokalsamhällets utveckling. Eleverna som intervjuats i
denna studie förmedlar att de inte medverkat som förändringsagenter i sina
lokalsamhällen vilket antyder att de inte erbjudits möjlighet att utveckla sin
demokratiska och solidariska potential.
Den solidaritetsundervisning som Piaget (1931/2011) förespråkade syftade till att utveckla elevernas demokratiska potential vilket innebar ”a constant threat to the structure of society” (Piaget, 1931/2011, s. 78). Liksom
under 1930-talet krävs det idag stort kurage av lärare som vill utmana strukturerna som bestämmer utbildningsagendan. Studien har visat att den internationella utbildningsdiskursen präglas av ökat korporativt inflytande och
marknadslösningar (Jickling & Wals, 2008; Biesta, 2010) med en tydlig
tendens till att först och främst definiera eleverna som antingen blivande
producenter eller konsumenter (Bencze & Carter, 2011).
Den nationella skoldebatten betonar kunskapers ekonomiska betydelse
och utbildningens instrumentella värde medan undervisningens fostrande
funktion tonats ner i motsvarande grad (Liedman, 2011a). I kombination
96

med en hållbar-utvecklingsdiskurs som betonar naturvetenskaplig rationalitet
och traditionell scientism, med dess historiskt starka prestige (Mueller, 2011;
Roberts, 2011; Melville, 2013), blir det tydligt att steget kan kännas långt för
lärare som vill sätta fokus på miljömoraliskt lärande för hållbar utveckling.
När dessutom såväl skolhuvudmännen som regeringen prioriterat ner UHU
(SNF, 2014) är det inte orimligt att eldsjälarnas didaktiska glöd falnar.
Här ligger möjligen en del av svaret till varför framtidsdimensionen saknas i undervisningen. Kombinationen av global uppvärmning, biologisk
utarmning och växande sociala klyftor ger grund för tvivel på att status quo
verkligen leder till ett önskvärt framtidsscenario. Men när den tongivandende utbildningsdiskursen samtidigt betonar status quo är det inte förvånande om framtidsdimensionen blir obekväm att hantera i undervisningen
och medvetet eller omedvetet väljs bort. I en tid som karaktäriseras av ett
starkt fokus på jaget (Twenge, 2006) och nuet (Rushkoff, 2013), i kombination med att viets framtid hotas framstår förmågan att reflektera över våra
relationer till det som ligger utanför oss själva i tid och rum som särskilt
viktig att utveckla. En slutsats är att en ökad didaktisk uppmärksamhet på
värdet solidaritet kan bidra till att både stärka undervisningens koppling till
värdegrunden och till att uppfylla målen för UHU. Genom de klargöranden
som gjorts av vad solidaritet representerar för elever i dagens kontext är förhoppningen att avhandlingen kan ge inspiration och vägledning att didaktisera solidaritet i större utsträckning än vad som synes vara fallet idag.
I avhandlingen har framgått att pragmatismen kan erbjuda didaktisk inspiration att utveckla värdeperspektivet och återupprätta framtidsdimensionen i
UHU. Inte genom entydig och färdigformulerad vägledning, utan genom att
erinra om vilka överväganden som är viktiga att göra i de val som alltid finns
längs vägen mot hållbar utveckling. Med pragmatismens perspektiv kan
värdedimensionen aktiveras genom att problematisera distinktionen mellan
vad som önskas och vad som är önskvärt (Dewey, 1939/1988; Dietz et al.,
2005). Intervjuerna visade att eleverna är välbekanta med detta dilemma men
att de behöver verktyg för att hantera det. Här kan såväl Perelmans dialektiska relation mellan rational – reasonable som spänningen mellan Webers
rationaliteter; Zweckrationalität – Vertrationalität tjäna som didaktisk inramning och det som i förstone kan framstå som filosofisk överkurs för
gymnasieelever kan visa sig vara värdefulla hjälpmedel för att konkretisera
policydokumentens förväntningar på undervisning om ”hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skolverket, 2011b, s. 7).
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9. English summary

This thesis explores the intersection between expectations on and prerequisites for youths’ environmental moral learning in the education for sustainable development (ESD) in Swedish upper secondary school. Although most
countries have implemented ESD, fundamental changes in the environmental
education, or signs of societies developing towards improved sustainability,
are hard to discern (Mulà & Tilbury, 2009; Wals, 2009; Tilbury, 2012;
Bagoly-Simó, 2013).
The Swedish Education Act states that the aim of education is that students shall “acquire and develop knowledge and values” (Skollag 2010:800,
1 kap, §4). Solidarity is a fundamental value for sustainable development
(SD) (UN, 2000; Leiserowitz et al., 2006), and acquiring knowledge about
students’ attitudes to solidarity and other values relating to sustainable
development is thus of great import in order to design individualized teaching that is comprehensible, relevant, and meaningful.
The purpose of this thesis is to clarify the expectations on and preconditions for environmental moral learning in the education for sustainable
development in Swedish upper secondary school, by examining the national
curriculum along with students’ experiences of environmental moral, their
attitudes, and their actions. Four specific objectives were set: 1) clarifying
the expectations on the content of ESD in the steering documents, 2) elucidating students’ attitudes to solidarity and respect for nature, two values
considered crucial to sustainable development, also analysing attitude differences between student categories, with respect to different background variables, 3) illuminating students’ different preconditions for meeting the expectations expressed in the steering documents. This was accomplished by a)
didactically establishing the different preconditions of the student categories,
and b) didactically problematizing the governmental expectations on ESD, in
relation to different student categories. 4) Constructing a scale, by which to
measure attitudes to solidarity.

Background
Stretching back to the Belgrade-Charter (UNESCO-UNEP, 1975) and Tbilisi-declaration (UNESCO, 1978), a double focus on extended environmental
concern and a more just world was introduced as a global strategy for envi98

ronmental education. The growing conflict between economic growth and
environmental concerns was later encapsulated (Lee et al., 2000) into the
concept sustainable development (SD) (WCED, 1987). Critical voices
(Jickling, 2005; Gonzalez-Gaudiano, 2006; Jickling & Wals, 2008) argue
that social and ecological dimensions are kept back by corporative interests
insisting on a neoliberal agenda, with status quo and infinite economic
growth as overriding principles. Another tension concerning the SD-concept
is between different rationalities, for instance between Max Weber’s Zweckrationalität, dealing with the right way to argue and draw conclusions based
solely on logical premises, and Vertrationalität, which relates to the right
way to live (von Wright, 1987). This partition is also discernable in the different conceptions of scientific literacy within ESD, such as Vision I and
Vision II (Roberts, 2011). Contemporary educational trends in Sweden suggest that the political expectations on ESD are waning, and that ESD no
longer is a prioritized political goal. One clear sign is that “respect for our
common environment” was discarded as an overarching aim of education in
the new School Act, adopted 2010 (Skollag 2010:800). The foregoing
presentation raises the question whether there is room for value-related ethical considerations within ESD, and in what manner students are prepared for
a role as ethical agents.

Previous research
The research review manifests that a successful ESD is characterized by
traditional academic learning being integrated with transdisciplinary, multidimensional, and emotional learning (Eilam & Trop, 2011). Nonetheless,
international evidence (Blühdorn, 2005; Nikel & Reid, 2006; Meuth, 2010)
reveals a reduced scope for such integration, and the commitment to ESD
seems to be declining in the Western world. A number of Swedish studies
also show that the value dimension and students’ deliberate participation are
underdeveloped (Östman, 1995; Svennbeck, 2003; Molin, 2006; Lundqvist,
2009; Gustafsson, 2010), and that students often are unaccustomed to plural
epistemological perspectives.
Divergent preconditions for environmental moral learning result in students’ attitudes towards various aspects of sustainable development not
being homogenous, but rather complex. There is a distinct gender difference,
women displaying a more positive environmental attitude than men (Carle,
2000; Oscarsson, V. & Svingby, 2005; OECD-PISA, 2009). Attitudinal differences furthermore correlated with socio-cultural factors, such as parents’
educational and occupational background (Skogen, 1996, 1999). However,
teaching based on adequate didactical choices in the ESD have the ability to
dissolve such socio-cultural related differences (Coertjens et al., 2010).
Granting students opportunities to develop solidary relationships in the class
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and at the local level enables them to extend their solidarity to wider circles
(Gallay et al., 2011), again a matter of didactical choices.

Theoretical framework
The present thesis rests on curriculum theory, learning theory, and the environmental psychology theory of the relationship between altruistic and biospheric values. The expectations on the ESD, as expressed in the steering
documents, is based on curriculum theory, and involves the moral and political contents in teaching and their impact on students’ learning and socialization. The emphasis can in this field be placed on either the reproductive or
the reconstructive function of education. While the former highlights the
structural forces, interpreting the curriculum as “a practice of social regulation and the effect of power” (Popkewitz, 1997, p. 131), the latter underlines
that overemphasizing the institutional structures may result in a deterministic
approach, where the individual is subordinated the institutional (Biesta,
1999; Östman, 2003a). The position taken in this thesis is founded on a conviction that identifying and giving prominence to the contingency in the
curriculum (Englund, 1998) is of the essence. From that follows that teachers
need to problematize the curriculum in line with its aim to promote environmental moral learning, and give students an opportunity to develop
values such as solidarity, not viewing this task as separated from the
knowledge-oriented assignment.
The importance of the sociocultural surroundings as normative drivers for
students’ attitude formation and meaning making is at the core of the sociocultural learning theory this thesis is aligned with. Again, it is vital to underscore that teaching can, and does, compensate for determining elements in
the student’s lifeworld.
Commitment to underlying values, reflected by environmental attitudes,
cannot however be interpreted as a result of mere transmission from teacher
to student. According to (Joas, 2000), a person can neither be persuaded, nor
convince herself, to join a certain value. It is rather a result of selftranscendence and self-formation, following a transformative experience.
Encounters with nature and fellow humans in reality as well as in art, film,
and literature, are sources of transformative experiences that ESD might
offer.
Environmental psychology proffers an explanation for the frequently observed correlation between attitudes to altruistic and attitudes to biospheric
values; individuals caring for other people often care for nature as well.
According to Schultz et al. (2005), this correlation is the result of an individual’s construal of self. People who include aspects of nature in their self–
construction also tend to show concern for a wider circle, including species
other than mankind. This bridge between altruistic and biospheric values
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inspired to extend the solidarity concept from human relations alone to all
kinds of relations between mankind and nature. A taxonomy created by
Stjernö (2004), forming the theoretical justification of such an extension, is
presented in the theory chapter.

Methodology
The present thesis used the approach of mixed methods. The rationale was
an ambition to achieve a more coherent and complete picture of the investigated domain than mono method research is able to yield. In the first study, a
discourse analysis was used to examine the descriptions of sustainable
development in the curriculum for upper secondary school. The second and
third studies utilized quantitative questionnaires and statistical analyses to
investigate attitudes towards different aspects of sustainable development
among Swedish youths. The fourth investigation comprised an interview
study, using a thematic analysis to discern different themes in attitudes to
solidarity and the future, and students’ experiences of ESD.

The Studies
The first study, Ecological modernization discourse and the ethical technology student, aimed at disclosing some of the prerequisites for environmental
moral learning in the curriculum of Swedish upper secondary schools. The
curricular descriptions of “sustainable development” were studied by using
discourses as theoretical framework and discursive reading as method, in
accordance with Laclau and Mouffe's (2008) philosophical idea, making it
possible to discern how descriptions of sustainable development essentially
form a single ESD discourse, with two somewhat paradoxical subject positions. Two major observations were: a) an ecological modernization discourse dominates the curricular descriptions of sustainable development, and
b) the students functioning as ethical agents are those in technology. Technology students are harbouring the knowledge and skills required for
accomplishing sustainable development. These results shed light on previous
research, and indicate how the curricular descriptions of sustainable development can be interpreted as a hegemonic expropriation of the environmental (ecological) dimension of the social phenomenon sustainable development. The results furthermore show that the subject constructions in the
discourse both reproduce and challenge dualistic comprehensions of gender
and nature.
The purpose of the second study, Measuring attitudes towards three
values that underlie sustainable development, was to increase the knowledge
about young people’s attitudes towards sustainability. Freedom, equality,
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solidarity, tolerance, respect for nature, and shared responsibility are, according to UN (2000), specific and fundamental values, related to sustainable
development. This study focused on three of these values: respect for nature,
solidarity, and equality. The empirical material was a questionnaire,
answered by 918 upper secondary students. Attitudes towards nature were
measured by employing the environmental questionnaire (Johnson, B. &
Manoli, 2008), developed from the NEP-scale (Dunlap et al., 2000). A new
scale, model of social values, was constructed for measuring attitudes
towards solidarity and equality. Significant differences were noted, and related to gender, urban or rural living, and the upper secondary program attended. There was also a positive correlation between solidarity and willingness to preserve nature, indicating a linkage between altruistic and biospheric values.
The purpose of the third study, Who is solidary? A study on Swedish students’ attitudes to solidarity as an aspect of sustainable development, was to
unveil students’ attitudes towards solidarity as an aspect of sustainable
development, and to define in what terms students can be described as solidary. The aim was to explicate crucial preconditions for ESD. The empirical
material constitutes a quantitative study, including 782 responding upper
secondary students from 22 Swedish schools. A new scale was designed,
measuring shared responsibility and pro-environmental behaviour as aspects
of solidarity. Background variables were gender, parents’ level of engagement, geographical knowledge, future orientation, biospheric values, and
environmental education tradition. The results confirm previously observed
gender differences, women showing considerably higher scores than men on
all three subscales (measuring level of solidarity). Significant and moderate
correlations between solidarity and biospheric values were analytically verified, also consistent with previous research. A more pioneering finding is
that solidarity is significantly and relatively strongly linked with futureorientation. A regression analysis furthermore disclosed future-orientation as
a significant predictor of solidarity. Further research is however required for
unequivocal conclusions with regard to this correlation. Nonetheless, the
present findings serve as an insistent reminder of the need to highlight the
future-dimension in the education for sustainable development.
The fourth study, In school we have not time for the future, aimed at elucidating how students in upper secondary school think about solidarity and
the future, and how they have encountered the concepts of solidarity and
future in the school’s teaching. Semi-structured interviews were conducted
with 22 students from theoretical and vocational programs. Thematic analysis was used to categorize the answers in themes, representing different aspects of solidarity and future-orientation, and revealed that students are unfamiliar with the concept of solidarity. In so far as they recognize solidarity
being included in the teaching, they mainly associate it with a historical context. Notwithstanding, many students express willingness and readiness to
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act in solidarity in order to contribute to reinforced social and ecological
justice, also in relation to future generations. The interviews furthermore
disclosed that students are unaccustomed to discussing alternative futures in
terms of possible, probable, and preferable futures, and they see the future as
an individual rather than a common challenge. Students’ confidence in scientists and technologists meeting future challenges, e.g. the climate threat, is
strong. Few students convey confidence in politicians, or believe that school,
teachers, or students will be able to play an active role. Overall, this study
suggests that preconditions for students’ environmental moral learning might
evolve by ESD incorporating the future-dimension.

Conclusions
The present thesis focuses on the intersection between expectations on and
preconditions for environmental learning in the ESD. To sum up, three different metaphors may be used to illustrate this discrepancy: as a meeting, as
an interstice, and as a gap.
The students predominantly believe that scientific knowledge and technological innovations are what primarily will make sustainable development
possible. This conviction meets the ecological modernization discourse
observed in the steering documents. Students furthermore downplaying moral considerations in comparison with scientific knowledge in terms of
importance may be interpreted as the students’ opportunities for environmental moral learning meeting the expectations on the evidence-based environmental education tradition (Sandell et al., 2005) and of vision I (Roberts,
2011), favouring “pure” scientific subject-content over environmental moral
content. Something being missing in the gap between expectations in the
steering documents and students’ preconditions, results in an interstice arising. The interviewees from vocational programs conveying that they do not
link sustainable development issues to their own vocational training is an
example of such interstice. These students primarily link issues regarding
sustainable development to environmental problems, and such problems are
matters to be solved by science and technology. In some respects, the divergence between the sustainability discourse in the steering documents and the
students’ preconditions for environmental moral learning is so immense that
a gap is a relevant metaphor. The gap between students’ latent desire for a
more sustainable world in terms of ecological, economic, and social justice,
and steering documents emphasizing teaching that avoids problematizing the
power relations that preserve unsustainable structures, is indeed significant.
It can hence be interpreted as a reflection of the paradox between the insight
that a radical paradigm shift is necessary, and the total absence of such shift
being deemed possible (Jucker, 2011).
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Bilaga 1.

INTERVJUGUIDE till delstudie IV
Kan du berätta vad du tänker på när du hör talas om HÅLLBAR UTVECKLING
Vad är det som ska vara hållbart
I vilka sammanhang har du mött begreppet hållbar utveckling
Hur märker vi om utvecklingen inte är hållbar – kan du ge exempel
Vilka KUNSKAPER är viktiga för att utvecklingen ska bli hållbar
Vad menas med ett MILJÖPROBLEM
Varför uppstår miljöproblem
Var ligger ansvaret för att lösa miljöproblem
Hur har du mött hållbar utveckling i skolans undervisning
Har du förslag till hur skolan kan arbeta med frågor om hållbar utveckling
NATUREN – Vad betyder naturen för dig.
Hur känns det att vara i naturen
Vad brukar du göra i naturen
Särskilda minnen – av platser och upplevelser
Hur ser du på relationen mellan människan och naturen i stort?
Är det något du skulle vilja ändra på i den relationen
Hur har du mött naturen i skolans undervisning
SOLIDARITET - innebörd – ev förklaring
Vilka sammanhang förknippar du med solidaritet
Hur syns solidaritet – vad gör den som visar solidaritet
Vad kan få oss att vara solidariska
Med vem eller vilka kan vi vara solidariska
Rör vi oss mot mer eller mindre av solidaritet
Hur har du mött solidaritet i skolans undervisning
RÄTTVISA – vad innebär det för dig
När är rättvisa viktigt
Finns det olika sätt att se på rättvisa
Hur har ni arbetat med rättvisa i skolan?
Enligt världens ledande ekonomer som nyligen träffades i Davos i Schweiz för ta
fram en global riskprognos så är den mest sannolika risken att inkomstklyftorna i
världen kommer att öka kraftigt. Hur tänker du om det
Varför ökar inkomstskillnaderna
Är det ett problem – varför/varför inte
Hur kan problemet lösas – Var ligger ansvaret?
Hur förändras världen om inkomstskillnaderna ökar
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FRAMTIDEN Hur tänker du om framtiden
Hur långt är det till framtiden
På vilka sätt kan du påverka framtiden
Hur har du mött framtiden i skolans undervisning
SAMMANFATTNINGSVIS - Det här samtalet vi haft nu om hållbar utveckling,
naturen, solidaritet, rättvisa och framtiden. Hur tycker du att skolan har förberett dig
på att hålla ett sådant samtal.
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