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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en diskursanalys av läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11. Det syftar 
till att undersöka mening och betydelsebildning kring begreppen miljö och hållbar utveckling i 
läroplanen, samt att undersöka hur detta har förändrats efter att begreppet hållbar utveckling 
myntades i samband med Brundtlandskommissionen 1987. Forskningsöversikten presenterar 
etableringen av hållbar utveckling, och ger perspektiv på hur dess tre dimensioner i form av 
ekologi, ekonomi och en social dimension har tillkommit. Forskningsöversikten presenterar även 
miljödidaktiska perspektiv på hållbar utveckling och hur begreppet har tagit plats i skolan. I 
forskningsöversikten presenteras även internationella influenser av begreppens innebörd och 
mening. De teoretiska utgångspunkterna utgörs bland annat av läroplansteori, vilket innefattar till 
exempel läroplanskoder, paradigmatiska och icke-paradigmatiska skolämnen. Undersökningen 
utgår även från Laclau och Mouffes diskursteori som metod. Studien har således ett 
mångperspektiv, där läroplansteorin införlivas i ett diskursteoretiskt ramverk. Analysen riktar in 
sig på diskurser där begreppen framträder och där citat betraktas som artikulationer. Dessa 
analyseras med hjälp av analytiska komponenter som diskurs, nodalpunkt, myt, moment, element 
och det konstitutiva yttre. Utifrån vad som artikuleras har betydelsebildningen analyserats. 
Resultatet av studien visar att betydelsebildningen kring miljö och hållbar utveckling har 
förändrats. Den ekologiska dimensionen framträder ofta medan andra delar utesluts. Begreppens 
betydelsebildning skapas genom element som vård eller omsorg, samtidigt som man utesluter de 
bakomliggande faktorerna till de problem som gör att miljön är i behov av just detta.  
 
Nyckelord: diskursteori, diskursanalys, utbildning, skola, politik, hållbar utveckling, miljö, 
läroplansteori. 
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Inledning 

Hållbar utveckling har blivit något ytterst aktuellt i dagens samhälle. Begreppet har kommit att 

utvecklas till att bli någonting större än endast en tanke om att den miljö som omger oss är något 

som vi bör vårda och ta hand om. Idag betraktas hållbar utveckling ofta som en utveckling som 

människan inte bara är en del av – utan också en del i. Begreppet innefattar en social, en 

ekonomisk och en ekologisk eller miljömässig dimension, vilket visar att begreppet omfattar en 

stor del av det globala samhället.1 Genom det allt mer överhängande klimathotet har hållbar 

utveckling i hög utsträckning blivit en politiskt viktig fråga. Det är därför viktigt att förstå hur 

miljö och hållbar utveckling konstrueras i samhället. Skolan utgör en av de institutioner i 

samhället där detta kommer till uttryck, och är därför också en plats där man se hur miljö och 

hållbar utveckling får mening och betydelse.2 

Jag har ett personligt engagemang för miljöfrågor och hållbar utveckling. Klimatfrågan utgör 

en av de största utmaningarna som samhället står inför. Som blivande lärare har jag också ett 

särskilt ansvar för att lyfta upp, diskutera och betona vikten av detta i min undervisning. Utifrån 

min uppfattning tenderar man dock ofta att bortse från centrala dimensioner när man pratar om 

miljö och hållbar utveckling, där det ekologiska ofta betonas på bekostnad av de ekonomiska och 

sociala dimensionerna. Hur detta framställs och formuleras är ofta en konsekvens av politiska 

ideologier och konflikter. Man kan också se läroplanen som ett politiskt, snarare än neutralt eller 

objektivt, dokument. Det är därför viktigt att både samhället, skolan och enskilda lärare förstår 

vilken mening och betydelse det egentligen är som uttrycks, och vad som utesluts, i 

utbildningsdiskurser som innefattar miljö och hållbar utveckling. 

                                                

 
1 Sandell Klas, Öhman Johan och Östman Leif. Miljödidaktik – Naturen, skolan och demokratin. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s 55. 
2 Sou 2004:104. Att Lära för hållbar utveckling. Stockholm: Fritze, s 13. 
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Bakgrund 

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilken mening och betydelse som tillskrivs 

begreppen miljö och hållbar utveckling i den svenska läroplanen och hur detta har förändrats 

över tid. Under 1980-talet förändrades synen på miljö efter att FN:s så kallade 

Brundtlandskommission gav miljöbegreppet en ny innebörd. Det blev allt mer tydligt att världen 

stod inför nya utmaningar, där man betonade vikten av att arbeta tillsammans över statsgränser. 

Begreppet hållbar utveckling kom att definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”.3 Detta 

innebar en mer holistisk syn på miljömässiga utmaningar där sociala, ekonomiska och 

miljömässiga faktorer vävdes samman till ett helhetsbegrepp.4 Att se problematiken i världen på 

detta komplexa sätt var dock egentligen inte en ny företeelse. Exempelvis hade man i 

Latinamerika redan tidigare en holistisk syn på hållbar utveckling där man såg att dessa delar 

hängde ihop.5 

Efter Brundtlandskommissionen har olika politiska aktörer som till exempel den svenska 

regeringen på olika sätt försökt integrera hållbar utveckling i samhället utifrån ett 

helhetsperspektiv, där utbildning har en central roll. I en av statens offentliga utredningar från 

2004, Att lära för hållbar utveckling, fokuserade man särskilt på detta. Det tillsattes även en 

kommitté som skulle undersöka och kartlägga hur skolan verkade för en social, ekonomisk och 

miljömässig utbildning.6 Regeringen menade därför att de har spelat en aktiv roll i arbetet för en 

hållbar utveckling, men man betonade också särskilt att skolans utbildning för hållbar utveckling 

skall ses som en del av det övergripande målet hållbar utveckling. Enligt regeringen spelar därför 

utbildning en central roll i arbetet för en framtida hållbar utveckling.7 

I Att lära för hållbar utveckling lyfter man fram det internationella arbetet med utbildning för 

hållbar utveckling, där man lyft fram ett antal områden som bör behandlas i undervisningen. 

Inom utbildningsteori betonar man att undervisning måste besvara den didaktiska frågan vad, 

vilket handlar om vad man skall lära sig i skolan. Utgångspunkten för vad eleverna i den svenska 

skolan skall lära sig är läroplanen, vilket är ett styrdokument med mål och riktlinjer som 

                                                

 
3 Sou 2004:104. Att Lära för hållbar utveckling. Stockholm: Fritze, s. 32. 
4 Ibid, s 9. 
5 Smyth, John C. (1995), Environment and Education: a view of a changing scene. Environmental Education 
Research, volym; 1, 2005, s 3. 
6 Sou 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm, Fritze, s 9. 
7 Ibid, s 11. 
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regeringen fastställer och utfärdar. Därmed är läroplanen ett juridiskt dokument som skolorna är 

obligerade att följa.8 

De områden som Att lära för hållbar utveckling betonar är bland annat säkerhet, fred, 

jämställdhet, mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, hälsa, interkulturell förståelse, 

fattigdomsbekämpning och naturresurser.  Detta är således vad som kan betrakta som utbildning 

för hållbar utveckling utifrån ett statligt teoretiskt perspektiv.9 

Utbildning för hållbar utveckling är heller inte en fråga om ett uteslutande nationellt 

ställningstagande. Istället betonar bland annat UNESCO att Sverige, bland andra länder, ingår i 

en globaliserad värld.10 Att den svenska staten väljer att integrera hållbar utveckling i läroplanen är 

i sin tur ett tecken på att världen går mot en slags homogenitet, vilket innebär att det finns en allt 

större konsensus kring hållbarhetsbegreppets innebörd och tillämpning i länder runt om i 

världen. Även om förståelsen kring begreppet kan variera bidrar detta till att man på nationell 

nivå får nya lagar och arrangemang inom olika instanser som baseras på de globala 

ställningstagandena.11 Därmed blir utbildning för hållbar utveckling inte endast ett nationellt 

ställningstagande eller initiativ. Det är istället en fråga om diskursiva ställningstaganden där varje 

nation skapar sin egen föreställningsvärld kring det mångtydiga begreppet hållbar utveckling. Den 

allmänna debatten fokuserar ofta på frågor om utsläppsrätter, fossila bränslen, olika miljöskatter, 

energi- och transportfrågor. Men samtidigt är det viktigt att förstå hur begreppet hållbar 

utveckling framställs i styrdokumenten för den svenska skolan, eftersom att man utifrån ett 

statligt perspektiv betonar just skolans och undervisningens roll för att kunna lära för en hållbar 

utveckling. 

                                                

 
8 Skolverket, senast granskad 2013-04-19. Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner. http://www.skolverket.se/ 
laroplaner-amnen-och-kurser (Hämtad 2015-01-15) 
9 Sou 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm; Fritze, s 12. 
10 Bengtsson, Stefan, Beyond education and society, Diss, Uppsala universitet, 2014, s 389. 
11 Ibid, s 410. 
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Forskningsöversikt 

Begreppet hållbar utveckling 

Hållbar utveckl ing ;  begreppets  f ramväxt 

Man kan se hållbar utveckling som ett hierarkiskt eller värderande begrepp, där ekologisk 

hållbarhet väger tyngst och ses som en förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet. Innan 

Brundtlandsrapporten lades fram representerades det som vi idag kallar för hållbar utveckling av 

begreppet miljö eller miljöskydd. Man såg den ekologiska dimensionen som kärnan även i skolans 

miljöundervisning. Under 1960- och 70-talet koncentrerades miljöundervisningen därför till att 

handla om den ekologiska aspekten, vilket kan förklaras genom att europeiska länder såg sina 

egna miljöproblem som naturvetenskapliga och som en konsekvens av industrialiseringen.12 

Exempelvis framhölls under Stockholmsdeklarationen 1972 att utbildning bör främja en 

miljömässig dimension och man såg industrialiseringen som en bidragande orsak till de problem 

som världen stod inför. Detta uttrycks i FN-deklarationen från Stockholmskonferensen 1972 om 

mänsklig miljö; ”In the industrialized countries, environmental problems are generally related to 

industrialization and technological development”.13 Detta bidrog i sin tur att miljöundervisningen 

blev starkt sammankopplad med naturvetenskapen.14 

Hållbar utveckl ing i  skolan 

Idag har synen på hållbar utveckling implementerats i den svenska läroplanen och befäster att 

hållbar utveckling är något som vi på demokratiska grunder skall skapa förutsättningar för.15 

Begreppet hållbar utveckling har inte alltid förekommit i läroplanen, och har heller inte alltid haft 

samma betydelse som det har idag – d.v.s. att begreppet inte alltid har varit tredelat i en 

ekonomisk, social och ekologisk eller miljömässig dimension.16 Begreppet har idag inte en given 

definition eller självklar innebörd. Jordbruksverkets statliga utredning menar att ”Det finns 

inneboende paradox i begreppet som kan fungera både som en svaghet och en styrka”.17 Innan 

                                                

 
12 Smyth, John C. (1995). Environment and Education: a view of a changing scene. Environmental Education 
Research, 2005, s 3. 
13 United Nation Environment Programme. Declaration of the United Nations Conference on the Human 
Environment. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503  
(hämtad 2015-01-15). 
14 Smyth, John. C. (1995). Environment and Education: a view of a changing scene. Environmental Education 
Research, 2005, s 3. 
15 Öhman, Johan. Implementering av utbildning för hållbar utveckling. Rapporter i pedagogik 19. Örebro universitet; 
Vetenskapsrådet, 2014, s 8. 
16 Sandell, Klas, Öhman, Johan och Östman Leif. Miljödidaktik – Naturen, skolan och demokratin. 2003, s 55 
17 Miljö- och jordbruksutskottet 2010:20. Uppföljning av statens satsning på hållbara städer. Stockholm: Riksdagstryckeriet, 
s 20. 
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utbildning för hållbar utveckling blev ett vedertaget perspektiv bedrevs istället en 

miljöundervisning där den ekologiska dimensionen var dominerande.18 

En alternat iv syn på mil jöproblematik 

Latinamerika har spelat en stor roll för utformandet av den nuvarande förståelsen av hållbar 

utveckling och utbildning för hållbar utveckling. I Latinamerika satte man tidigt likhetstecken 

mellan miljöproblematik och social och politisk problematik.19 Miljöproblem betraktades inte 

som främst ett ekologiskt problem, istället har man betonat att utbildning och förändring på den 

sociala arenan är det som man måste sträva mot för att uppnå en god miljö. Detta var något som 

man strävade mot redan under 1970-talet i Latinamerika.20  

Ur ett miljödidaktiskt perspektiv betraktas miljö som något som behandlar den 

naturvetenskapliga aspekten av helhetsbegreppet hållbar utveckling.21 Dock har inte den 

ekonomiska och sociala dimensionen fått samma genomslag som den naturvetenskapliga och 

miljömässiga dimensionen av begreppet. Framförallt undermineras den sociala dimensionen22 

Helhetsbegreppet innebär dock att dimensionerna skall verka i harmoni med varandra, samtidigt 

som Engström och Cars hävdar att de ofta kommer i konflikt med varandra.23 

Perspektiv på hål lbar utveckl ing i  den svenska skolan 

Leo och Wickenberg har studerat hur hållbar utveckling implementeras av skolledning och 

lärarprofessionen. Resultatet visade att utbildning för hållbar utveckling idag betraktas som ett 

mål i sig, men också som ett medel för att uppnå andra mål som presenteras i lokala och nationella 

styrdokument. Detta innebär att undervisningen för hållbar utveckling kan ses som ett sätt att 

uppfylla målet om att undervisa kring hållbar utvecklig, men också som ett medel för att 

exempelvis kunna bedriva tematisk undervisning.24 Denna struktur uttrycks även i läroplanen, 

som är en del av de nationella styrdokument som finns inom svensk skola, tillsammans med 

bland annat skollagen.25 Resultatet visar även att rättsliga normer, som representeras av läroplan 

och skollag, blir professionella normer i etablerandet av utbildning för hållbar utveckling.26  

                                                

 
18 Sandell Klas, Öhman Johan och Östman Leif. Miljödidaktik – Naturen, skolan och demokratin. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s 30. 
19 Smyth, John C. (1995). Environment and Education: a view of a changing scene. Environmental Education 
Research, 2005, s 3. 
20 Ibid, s 3. 
21 Sandell Klas och Öhman Johan, Östman Leif Miljödidaktik – Naturen, skolan och demokratin. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s 32. 
22 Cars, Göran, Vad är hållbarhet? I: Tankesmedjan Global utmaning, Urbaniserad värld, nya steg mot hållbara 
städer. Stockholm, 2011, s 19. 
23 Ibid, s 20. 
24 Öhman, Johan. Implementering av utbildning för hållbar utveckling. Rapporter i pedagogik 19, Örebro universitet; 
Vetenskapsrådet, 2014, s 21. 
25 Ibid, s 11. 
26 Ibid, s 12. 
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Johan Öhmans rapport Implementering av utbildning för hållbar utveckling är i huvudsak inriktad på 

konsekvenser av olika samhällsförändringar och framförallt hur det konkreta arbetet i skolan 

påverkar de verksamma i skolan, såväl elever som rektorer och lärare. En av Öhmans slutsatser är 

att det finns en risk för att hållbar utveckling blir ett harmonibegrepp, vilket i sin tur innebär att 

begreppets ideologiska spänningar och intressekonflikter förbises.27 Detta kan ställas i kontrast till 

Leo och Wickenbergs rättsociologiska perspektiv. Utifrån dessa två perspektiv kan man se en 

konflikt i hur meningsskapandet av begreppet hållbar utveckling bör betraktas och hanteras. 

Hållbar utveckl ing och g lobal iser ing 

Att hållbar utveckling har tagit plats i läroplanen är också något som visar att Sverige ingår i ett 

större sammanhang. I Stefan Bengtssons och Leif Östmans artikel Globalization and education for 

sustainable development: exploring the global motion ses utbildning för hållbar utveckling inte bara som 

en fråga om ett nationellt ställningstagande – det är en del av globaliseringen.28 Globalisering är 

ett omdiskuterat begrepp som har en stor tyngd. Ett synsätt innebär att om utbildning för hållbar 

utveckling är en del av globaliseringen betyder detta att världen går mot en övergripande 

homogenitet som i sin tur skapar regler och arrangemang på en nationell nivå. Om det istället 

handlar om en trend där utbildning för hållbar utveckling kan betraktas som en del ur 

globaliseringen, kan detta leda till att utbildning för hållbar utveckling etableras som något 

universellt, alltså som en normativ självklarhet.29 

En intressant aspekt blir därför, med hänsyn till tidigare forskning, att genom en diskursiv 

teoribildning och metod undersöka vilken mening eller vilka meningar som tillskrivs begreppen 

miljö och hållbar utveckling. Men även hur meningsskapandet har förändrats sedan begreppet 

hållbar utveckling myntades. Därför måste man också undersöka vilken mening den svenska 

läroplanen gav begreppet miljö, innan hållbar utveckling implementerades i läroplanen.   

 

                                                

 
27 Ibid, s 21. 
28 Bengtsson, Stefan. Beyond education and society, Diss, Uppsala universitet, 2014, s 389. 
29 Ibid, s 410. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken eller vilka diskursiva meningar och betydelser 

som begreppen miljö och hållbar utveckling tillskrivs i centrala innehållet i den svenska 

grundskolans läroplan och hur detta har förändrats över tid.  

Jag kommer att studera läroplanerna genom diskursanalys med diskursteori som utgångspunkt 

och metod. Genom detta kommer jag att undersöka vilka meningar och betydelser som tillskrivs 

begreppen miljö och hållbar utveckling som framställs inom läroplanerna och i vilka diskurser 

detta kommer till uttryck i respektive läroplan. Jag kommer därmed att undersöka hur miljö och 

hållbar utveckling skapas inom den så kallade formulerings- eller policyarenan. Jag kommer även 

att anlägga ett miljödidaktiskt perspektiv i analysen i relation till den didaktiska vad-frågan, det vill 

säga vad elever skall tillägna sig i skolan kring miljö och hållbar utveckling utifrån läroplanen som 

styrdokument. Det miljödidaktiska perspektivet omfattar med andra ord inte i huvudsak 

metodiska spörsmål eller undervisningens former i det här fallet. Vidare kommer jag med hjälp av 

läroplansteorin undersöka hur man kan relatera diskurser som innefattar specifika 

betydelsebildningar av miljö och hållbar utveckling i ett relevant utbildningsteoretiskt 

sammanhang.  

Utifrån ovanstående syfte och teoretiska ansatser kommer jag att utgå från följande 

frågeställningar: 

Vilka diskurser innefattar miljö och utveckling i läroplanerna?  

Vilken mening och betydelse tillskrivs begreppen inom diskursen?  

Hur har betydelsebildningen kring begreppen förändrats över tid?  

Hur kan man förstå innebörden av begreppen miljö och hållbar utveckling i relation till läroplansteori? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Läroplansteori 

Läroplansteor ins funktion och mening 

En central teoretisk utgångspunkt i detta examensarbete är läroplansteori. Att här utgå från 

läroplansteori är nödvändigt eftersom detta ger en möjlighet till att förstå hur vår världsbild är 

skapad i samhället och hur detta återskapas i skolan. Läroplansteori kan bidra till en förståelse för 

relationen mellan läroplan, skola och samhället. Ett centralt antagande är att människan som 

social varelse ger mening till världen genom språket. Att det finns föreskrivna lärosatser gör att 

vår världsbild påverkas av något annat än enbart oss själva, eller vår närmaste krets. Därmed 

skulle man kunna säga att det finns någonting utanför oss själva som utövar makt över 

utbildningen och som i sin tur påverkar våra sinnen.30 I relation till diskursteori, som är 

undersökningens teoretiska metod, kan det som påverkar oss beskrivas som det sociala, vilket 

innebär att samhället inte har en objektiv verklighet utan skall snarare betraktas som en strävan 

efter att skapa entydighet och objektivitet genom en diskursiv kamp.31 

Paradigmatiska och i cke-paradigmatiska skolämnen 

Utifrån läroplansteorin kan vissa skolämnen betraktas som paradigmatiska, vilket innebär att det 

finns företrädare för ett ämne som är eniga om hur ämnet skall uppfattas. Detta inkluderar att ett 

visst stoff bör framhållas som det grundläggande för det specifika ämnet – till exempel 

vedertagna begrepp och regler som ämnet föreskriver. Det finns till exempel ingen som vill byta 

ut det periodiska systemet mot någonting annat, eftersom att det uppfattas som någonting 

grundläggande inom kemin.32 

Men det finns också ämnen som inte fungerar på detta sätt i skolan, som till exempel de 

samhällsvetenskapliga ämnena. Här finns det belägg för att lärares tolkning av läroplanen varierar 

i högre utsträckning än inom andra ämnen. Dessa ämnen innefattar historia, religion, geografi 

och samhällskunskap, vilka inom läroplansteorin ofta kategoriseras som icke-paradigmatiska.33 

Att vissa av skolans ämnen betraktas som paradigmatiska och icke-paradigmatiska kan 

förklaras genom en av riktningarna inom läroplansteorin, den så kallade nya sociologin. Här ser 

man innehållet i skolan som ett återskapande eller en reproduktion av sociala relationer och 

                                                

 
30 Linde, Göran. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur, 2012, s 9. 
31 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s 40-41. 
32 Linde, Göran. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur, 2012, s 10. 
33 Ibid, s 10. 
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föreställningar. Basil Bernstein, som en av företrädarna för teorin, menade att man här kan tala 

om classification och framing.  Dessa två begrepp representerar tanken om att en företeelses gränser 

representeras av classification, dvs. avgränsning, medan framing, dvs. inramning, avser hur 

handlingen kontrolleras inom de givna gränserna.34 

Detta kan också beskrivas mer konkret som att vi inom skolan skall undervisa i ett specifikt 

ämne, som till exempel litteraturhistoria. Litteraturhistoria som skolämne innebär en stark 

avgränsning – här förstår vi att vi skall läsa litteratur och att det antagligen kommer att vara texter 

av äldre slag då vi samtidigt betonar en historisk utgångspunkt. Avgränsningen ger oss en känsla 

av kontroll över det verksamma. Hade det bara stått svenska hade vi inte på samma sätt vetat var 

gränsen eller distinktionen går – om vi till exempel skall tala, läsa eller skriva. På samma sätt 

fungerar andra skolämnen. Samhällskunskapen har exempelvis inte samma avgränsning som 

matematiken. Bernstein menade att ”ju starkare möjligheten till avgränsning/classification är ju större 

blir möjligheterna till kontroll/framing”.35 

Läroplanen i  re lat ion t i l l  samhäl le t  

När man tittar på relationen mellan samhälle och skola i Sverige kan man utgå från Staf 

Callewaert och Bengt A. Nilsson som i sin forskning fokuserar på hur skolan utövar social 

kontroll.36 De menar att vi kan se skolan som ett organ, vars syfte är att förmedla den 

dominerande ideologins syn på olika förhållanden som finns i samhället. Utifrån detta kan man 

också förstå att skolans intresse inte främst är att förmedla den faktiska bilden av samhället, utan 

istället den dominerande ideologin.37 

 Den dominerande ideologins bild av verkligheten är heller inte helt frånvänd eller skild från 

den ”riktiga” bilden av samhället. Funktionen av det förmedlade blir mer verksamt genom att den 

dominerande ideologins bild inte skiljer sig markant från den allmänt accepterade samhällsbilden, 

och även i det avseendet att den dominerande ideologin inte går emot samhällets diskurs. Detta 

gör att världsbilden accepteras av de flesta och den blir därför också verksamt i hög utsträckning. 

Callewaert och Nilsson vill därmed illustrera hur ett genomgripande skolsystem avspeglas på 

socialisationen i skolans värld.38 

Numera är dock detta ett kritiserat sätt att se på skolans kunskapsförmedling inom 

läroplansteorin. Ulf P. Lundgren menar istället att utbildningsprocesser är begränsade, styrda och 

reglerade av andra system. Han skriver om tre reglerande system som utgörs av sociala strukturer, 

ekonomi och politik. De är alla påverkade av system som ligger utanför utbildningssystemet.39   

                                                

 
34 Ibid, s 12. 
35 Ibid, s 13. 
36 Callewaert, Staf och Nilsson Bengt A. Skolklassen som socialt system. Lunds universitet, 1972, s 23. 
37 Englund, Tomas. Curriculum as a political problem, diss, Uppsala universitet, 1986, s 63. 
38 Ibid, s 63. 
39 Ibid, s 81. 
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Läroplanskoder 

Ulf P Lundgren menar också att läroplanen är formulerad och bestämd utifrån en viss kulturell 

kontext. I Sverige ses läroplanen och läroplansteori som studiet av statliga dokument, vilket även 

detta examensarbete kommer att avgränsa sig till. I jämförelse med en internationell kontext 

tenderar man dock att se läroplan, eller curriculum, som något betydligt mer omfattande.40 

En central utgångspunkt hos Lundgren är det han kallar läroplanskoder, vilket innebär olika 

grundsatser som har format den svenska läroplanen. Läroplanskoderna utgörs av den realistiska, 

klassiska och rationella koden, och används för att kunna se innehåll i läroplanen utifrån ett visst 

karaktärsdrag i dåtida och samtida läroplaner, där vissa värden dominerar.41 

Genom läroplanskoderna kan man se hur samhället har satt sin prägel på vad man vill att 

läroplanen och i sin tur skolan skall förmedla. Den klassiska koden betonar det antika kulturarvet 

och humaniora. Detta kan ses som den elitistiska skolan. Därefter kom läroplanen att domineras 

av den realistiska läroplanskoden, som istället framhåller och värdesätter naturvetenskapen. Under 

1950-talet dominerade istället den rationella koden som även kan betraktas som den läroplanskod 

som gäller idag. Där finns en tanke om att utveckling skall finnas med i läroplanen på ett 

ekonomisk, politisk och teknologiskt plan.42 

Dock har den rationella koden kritiserats av Englund som menar att det istället finns en 

medborglig läroplanskod. I sin kritik menar Englund att läroplaner alltid är konstruerade utifrån 

politiska jämkningar. Därmed menar Englund att den rationella läroplanskoden inte visar på att 

det finns faktiska konflikter mellan olika politiska ståndpunkter. Det finns med andra ord 

motsättningar som måste enas och han ifrågasätter därmed Lundgrens rationella kod och menar 

att den ger en missvisande bild av samhället.43 Englund menar därför att läroplanskoderna döljer 

en pågående konflikt mellan politiken, pedagogiska förhållningssätt och vetenskapliga 

perspektiv.44 

Läroplansteori i relation till diskursanalys 

Winther Jörgensen och Phillips menar att det finns fördelar att kombinera diskursanalys med 

andra teoretiska perspektiv för att få en större förståelse och kunna belysa det som studeras 

utifrån flera synvinklar. Samtidigt kan detta så kallade mångperspektiv medföra ett visst 

översättningsarbete för att det teoretiska ramverket skall vara koherent och inte ha inre 

                                                

 
40 Lundgren, Ulf. P. Att organisera omvärlden, en introduktion till läroplansteori, Stockholm: Liber förlag, 1981, s 7. 
41 Ibid, s 7. 
42 Kliebard, H.M., Constructing a history of the American curriculum. I: Jackson, P. W. (red.), Handbook of 
research on curriculum. New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996, s 52. 
43 Englund, Tomas. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos, 2005, s 109. 
44 Ibid, s 108. 
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stridigheter när det gäller till exempel ontologiska eller epistemologiska utgångspunkter.45 Jag 

skall därför sätta de ovanstående läroplansteoretiska utgångspunkterna inom ett diskursteoretiskt 

ramverk för att visa hur det analytiska angreppssättet och förståelsen av läroplansteorin kommer 

att se ut i undersökningen. Jag kommer dock att gå in närmare på det diskursteoretiska 

perspektivet i nästkommande kapitel. 

Ett viktigt skäl till att utgå från läroplansteori är att sätta undersökningen i ett vetenskapligt 

relevant sammanhang. Eftersom det är läroplaner som är undersökningens empiriska underlag 

framstår det som väsentligt att ta hänsyn till den teoribildning som är inriktad på just detta. Att 

införliva ett läroplansteoretiskt perspektiv i analysen kan därför göra att undersökningens resultat 

blir relevant att diskutera och analysera i en meningsfull kontext där det diskursteoretiska 

perspektiv som läroplansteorin införlivas i kan ge en djupare förståelse av betydelsetillskrivningen 

av miljö och hållbar utveckling i läroplanen och hur detta har förändrats. Detta kan därför bidra 

till att fördjupa det läroplansteoretiska fältet inom det specifika fältet miljö och hållbar utveckling. 

Jag kommer bland annat att använda mig av läroplansteorins syn på olika skolämnen som 

paradigmatiska eller icke-paradigmatiska. Utifrån diskursteorin kan detta betraktas som en 

skillnad mellan politik och objektivitet. Vissa diskurser är mer stängda och fasta medan andra är 

öppna och i föremål för politisk kamp.46 Vidare ligger Callewaert och Nilssons syn på skolan som 

ideologiskt formad relativt nära ett diskursteoretiskt perspektiv på ”verkligheten” som ideologiskt 

konstruerad av det sociala. Dock kan vi inte i det här sammanhanget säga, som Callewaert och 

Nilsson, att ideologin i någon mån speglar en riktig bild av samhället. De socialkonstruktivistiska 

premisserna avfärdar i hög grad en sådan förståelse av det sociala.47 Istället kan vi, i linje med 

Lundgrens synsätt, betrakta läroplanen som konstituerad av flera olika områden, även om dessa 

inte ska betraktas som kontingenta. I det här fallet är det istället relevant att tala om objektiviteter 

som har föregåtts av hegemoniska interventioner i den politiska kampen om betydelsebildning.48 

När det gäller läroplanskoderna är kanske framförallt Englunds medborgliga läroplanskod 

användbar i det här sammanhanget genom hans fokus på så kallade jämkningar. Englund betonar 

således konflikter om betydelsebildning i konstruktionen av läroplanerna. Detta följer relativt väl 

ett diskursteoretiskt antagande om att diskurser innefattar konflikt och uteslutning av andra 

diskursiva uppfattningar.49 

                                                

 
45 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s 141. 
46 Ibid, s 43-44. 
47 Ibid, s 11. 
48 Ibid, s 55. 
49 Ibid, s 31. 
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Diskursanalys som teori och metod 

Empiriskt material och urval 

Undersökningen kommer att avgränsas till att endast omfatta det centrala innehållet i 

grundskolans läroplan. Därmed kommer skollag och andra nationella och lokala styrdokument att 

förbises i detta avseende. Jag kommer heller inte fokusera på hur mening kring begreppen 

konstrueras i specifika kurs- och ämnesplaner. Detta eftersom det centrala innehållet i sig 

konstituerar läroplanens innehåll som helhet. 

Undersökningen kommer att inrikta sig på tre olika läroplaner i form av Lgr 80, Lpo 94 samt 

dagens läroplan Lgr 11. Det hade givetvis varit möjligt att gå ännu längre tillbaka i tiden. Men det 

som här är intressant är att studera förändring över tid. Att ha Lgr 80 som utgångspunkt blir 

relevant eftersom att begreppet hållbar utveckling myntades först 1987 i samband med 

Brundtlandsrapporten, vilket därför blir en slags brytpunkt för att förstå hur meningen kring 

miljö konstruerades innan etableringen av hållbarhetsbegreppet och hur detta har förändrats. 

I min analys kommer jag att lyfta fram de artikulationer inom det centrala innehållet i 

grundskolans läroplaner som innehåller de konkreta begreppen miljö och hållbar utveckling. Jag 

kommer därför att bortse från närliggande begrepp som till exempel klimat, tillväxt, natur eller 

energi i den mån de inte artikuleras i en ekvivalenskedja tillsammans med begreppen. 

Miljöbegreppet i sig kan också förekomma i flera sammanhang. Jag kommer därför att avgränsa 

mig till att lyfta fram de betydelsebildningar av miljöbegreppet som har en ekologisk dimension. 

Jag kommer därmed att bortse från till exempel arbetsmiljö eller hemmiljö, medan till exempel 

miljövård har en potentiellt ekologisk dimension och därför kommer att beaktas i analysen. 

Diskursteori som kunskapsteoretisk utgångspunkt 

Den metod som jag utgår ifrån i examensarbetet är diskursanalys utifrån Laclau och Mouffes 

diskursteori. Denna bygger på en postmarxistisk utgångspunkt och har till syfte att utvidga 

diskursteorin, så att den innefattar och omfattar samtliga sociala relationer och praktiker. Denna 

ansats gör att teorin inte begränsas till språket och språkliga fenomen.50 Istället ser de det sociala 

som en väv av betydelsebildning.51 

När man använder sig av diskursteori är det dock viktigt att inte skilja metoden från teorin. 

Tillsammans utgör de en helhet där man inte får skilja metoden från de teoretiska premisser som 

                                                

 
50 Howarth, David. Diskurs. Stockholm: Liber AB, 2007, s 117. 
51 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, s 31. 
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metoden bygger på. Premisserna har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt där synen på språket 

har utvecklats ur en strukturalistisk och poststrukturalistisk syn på språk. Individuppfattningen 

utgör en utveckling av strukturmarxismen.52 Detta innefattar ett kritiskt förhållningssätt till sann 

kunskap, att världen är kulturellt och historiskt kontingent, att kunskap skapas genom det sociala 

och att detta får reella sociala konsekvenser för vilka handlingar som är möjliga.53 

Nedan kommer jag att presentera Laclau och Mouffes diskursteori utan någon skarp åtskillnad 

mellan teori och metod. I analysen kommer jag även att kombinera det diskursteoretiska 

perspektivet och metoden med läroplansteori, vilket lyftes fram i de teoretiska utgångspunkterna, 

för att ge en djupare förståelse av det som studeras.54 Detta är också ett sätt att placera resultatet i 

ett meningsfullt vetenskapligt sammanhang.  

Laclau och Mouffes diskursteori som metod 

Laclau och Mouffes diskursteori är dock inte en metod som har en bestämd struktur. Det finns 

inga specifika regler för hur den skall användas i en konkret diskursanalys.55 Därför kommer min 

tillämpning av metoden att inriktas på de komponenter ur diskursteorin som är relevanta i 

relation till studiens syfte och mina frågeställningar samt det empiriska material som jag skall 

analysera, det vill säga läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.  

Jag kommer nedan att lyfta fram och förklara de metodkomponenter som jag har valt att 

applicera på det empiriska materialet. För att kunna undersöka hur det sociala ger diskursiv 

mening till begreppen miljö och hållbar utveckling, hur detta har förändrats över tid och de 

konsekvenser som detta har för meningen av begreppen i skolan kommer den konkreta 

diskursanalysen att utgå från följande komponenter; diskurs, artikulation, moment, element, 

tillslutning, ekvivalenskedja, det konstitutiva yttre, flytande signifikanter, nodalpunkter och myter. 

Först kommer jag dock att lyfta fram ett antal centrala utgångspunkter i diskursteorin som även 

kommer att användas i analysen i relation till läroplansteori, vilket nämndes kortfattat i de 

teoretiska utgångspunkterna. 

Det pol i t i ska och det  objekt iva 

Laclau och Mouffe gör en åtskillnad mellan det politiska och det objektiva och menar att en 

social praktik är antingen objektiv eller politisk. Laclau och Mouffe ser det politiska som en kamp 

om att konstituera det sociala i en bestämd riktning och samtidigt utesluta andra diskursiva 
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54 Ibid, s 10. 
55 Ibid, s 57. 
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föreställningar om det sociala.56 Det politiska har därmed en antagonistisk dimension, vilket 

innefattar en diskursiv kamp om betydelsebildning.57 

Det objektiva utgörs av diskurser som är så fast etablerade att de kan betraktas som avlagrade, 

vilket är ett resultat av historiska politiska kamper. Därför blir gränsen mellan det som är 

objektivt självklart i den här meningen och det som är föremål för kamp svårt att definiera. 

Samtidigt har inte det objektiva en inneboende objektivitet, istället kan det när som helst bli 

politisk igen genom artikulationer där det objektiva problematiseras på nytt. Diskursteorin gör 

heller ingen åtskillnad mellan det objektiva och begreppet ideologi. Eftersom det objektiva 

utesluter alla alternativa handlingar är det i hög grad ideologiskt.58 

Hegemonisk intervent ion 

Mellan det politiska och det objektiva återfinns hegemoni, vilket betecknar vägen mellan den 

politiska kampen och objektivitet. Inom en diskurs där det råder strid kan hegemoniska 

interventioner leda till ett samförstånd och objektivitet inom diskursen.59 Detta genom att 

upplösa antagonismer i form av det konstitutiva yttre som hotar objektiviteten, och genom en 

artikulerad kraft återupprätta diskursen entydigheten.60  

Diskursanalyt i ska komponenter  

Laclau och Mouffe menar att alla sociala praktiker är diskursiva. Allt är således diskurs i den 

bemärkelsen.61 Detta gör att diskurs är ett omfattande och mångtydigt begrepp. En bred 

definition av begreppet är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.62 Diskurs kan enligt Laclau & Mouffe betraktas och definieras som att alla objekt och 

handlingar är meningsfulla. Genom särskilda system som markerar skillnader mellan olika 

objekten konstitueras en mening.63 Diskurser är dock aldrig enhetliga, vilket innebär att deras 

betydelse och innebörd aldrig kan fixeras. Detta gör att betydelsebildningen inom diskursen är 

öppen för kamp och konflikt om hur till exempel samhället skall definieras. Detta innebär att 

man försöker omdefiniera mångtydighet till entydighet inom diskursen, men att detta aldrig kan 

lyckas fullt ut.64 Processen att skapa entydighet innebär samtidigt att andra diskursiva 
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betydelsebildningar utesluts, vilket benämns som det konstitutiva yttre. Detta betecknar således det 

som inte innefattas i den diskursiva artikulationen.65 

Diskursanalysen som metod innebär att undersöka de mönster av utsagor som finns inom 

diskursen och att förklara vilka sociala konsekvenser dessa diskursiva utsagor får.66 Detta utifrån 

ett syfte att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas”.67 

Detta sammanfattas av Laclau och Mouffe som att: 

varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras till följd av den 

artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerande totalitet som blir resultatet av denna 

artikulatoriska praktik kallar vi diskurs. I den mån som de differentiella positionerna artikuleras inom en 

diskurs kallar vi dem moment. Däremot kallar vi varje skillnad som inte är diskursivt artikulerad för 

element.68 

Att diskurs här framstår som en strukturerande totalitet innebär dock att den endast kan 

uppfattas som fullständig och total, eftersom en fixering av betydelse är en omöjlighet. De tecken 

som tillsluts inom en diskurs är moment. Laclau och Mouffe vänder sig mot tanken om en absolut 

tillslutning av betydelse, istället skall denna betraktas som tillfällig och som svår att öppna. En 

tillslutning innebär därför att handlingar upprepar ett redan etablerat system av meningsskapande 

praktiker. Det som konstituerar ett moment är att det skiljer sig gentemot andra 

betydelsebildningar på specifika sätt. Till exempel spänner en medicinsk diskurs en väv av 

betydelsebildning där alla tecken är moment genom att de får bestämda betydelser genom de 

diskursiva relationerna.69 De relationer där tecken får sin betydelse utgörs av ekvivalenskedjor, vilket 

innebär att element får en betydelse inom artikulation i en kedja av andra tecken som reglerar vad 

något är och inte är.70 

Element innebär mångtydiga tecken som inte har fått en fixerad betydelse inom en tillsluten 

diskurs. Genom artikulation försöker diskursen ”göra element till moment genom att reducera 

deras mångtydighet till entydighet”.71 Ett element kan också utgöras av en flytande signifikant, vilket 

innebär ett mångtydigt begrepp som inte har en fast betydelse. När det gäller begreppet miljö kan 

detta betraktas som en flytande signifikant eftersom det kan tillskrivas flera olika betydelser. 

När det gäller nodalpunkter kan detta exemplifieras inom en medicinsk diskurs som kroppen och 

inom en politisk diskurs som demokrati. Detta är ett priviligierat tecken inom diskursen som 
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konstituerar övriga teckens betydelser.72 Inom en utbildningsdiskurs kan nodalpunkter därmed 

utgöras av till exempel lärare, elever, lärande eller skola. 

Myten är en flytande signifikant som representerar en helhet, som t.ex. ”Danmark”. Myten 

skapar en förståelse eller förväntningshorisont från vilken vi kan förstå och betrakta världen. 

Genom att myter även är flytande signifikanter kan de tillskrivas flera olika innebörder, men de 

kan också framstå som objektiviteter.73 Myten organiserar därmed det sociala rummet genom att 

ge oss förutfattade meningar om ”verkligheten” och därmed också en objektiv syn på det 

verksamma.74 

Praktisk t i l lämpning av diskursteor i  

Jag kommer att lyfta fram citat ur respektive läroplans centrala innehåll som innehåller begreppen 

miljö och/eller hållbar utveckling och betrakta citatet som en artikulation inom en diskurs, som 

kan identifieras inom det tema där artikulationen tar plats – till exempel kan man tänka sig en 

diskurs om skolans kunskapsmål som ett tema som betecknar en diskurs i det här sammanhanget. 

Därefter kommer jag att analysera artikulationen genom att identifiera de diskursanalytiska 

komponenter som jag har lyft fram ovan, det vill säga moment, element, ekvivalenskedja, myt, 

nodalpunkt och flytande signifikant. Genom detta kommer jag att visa hur miljö och hållbar 

utveckling tillskrivs mening och betydelse genom artikulationen och inom diskursen. Om man 

tänker sig att begreppet miljö artikuleras i en ekvivalenskedja tillsammans med ekonomi kan man 

därför se hur miljö tillskrivs betydelse genom reproduktion av en ekonomisk diskurs. Jag kommer 

med andra ord att även titta på de diskurser som reproduceras inom artikulationen. En diskurs 

om skolans kunskapsmål kan i sig innehålla och omfatta diskurser inom en rad olika 

kunskapsdomäner. Utifrån en utgångspunkt om att läroplanen är politisk, kommer jag även att 

lyfta fram det som inte artikuleras och därmed utesluts från det diskursiva fältet. 

Citaten kommer därmed att betraktas som artikulationer som etablerar en betydelse genom att 

placera olika element i fixerade relationer i en ekvivalenskedja, samtidigt som andra 

betydelsebildningar utesluts. Artikulationerna kommer att undersökas utifrån följande frågor: 

Vilken eller vilka diskurser bygger artikulationen på? Vilka diskurser reproducerar artikulationen? Detta kan 

besvaras genom identifikation av det övergripande temat i artikulationen. Genom att besvara 

dessa frågor kan jag således identifiera i vilken eller vilka diskurser miljö och hållbar utveckling 

framträder i läroplanerna och vilka diskurser som kopplas till begreppen. När det gäller hur 

artikulationerna i läroplanerna har förändrats kommer jag att utgå från följande fråga: Omformar 

artikulation den eller de diskurser som etablerades i de tidigare läroplanerna genom en omdefiniering av ett eller 

flera moment? Utifrån detta kan man se skillnader och likheter mellan diskurser över tid.75 
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Analys 

I analysen nedan kommer jag att presentera mitt empiriska material, vilket utgörs av de delar 

inom det centrala innehållet i grundskolans läroplaner Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 som berör 

begreppen miljö och hållbar utveckling. Jag kommer att lyfta fram ett antal artikulationer i 

respektive läroplan och börja med att identifiera de diskurser som artikulationen tar plats inom, 

för att sedan analysera artikulationen utifrån de komponenter som har nämnts ovan. Jag kommer 

att kursivera begreppen i citaten för att begreppen skall framgå på ett tydligt sätt. När miljö eller 

hållbar utveckling är kursiverat i någon form skall detta således betraktas som mina kursiveringar. 

Efter att jag har gått igenom alla artikulationer som innehåller miljö och/eller hållbar utveckling i 

respektive läroplan kommer jag kort att sammanfatta resultaten och analysera detta utifrån 

läroplansteori. Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta resultaten i sin helhet och titta på 

likheter och skillnader mellan läroplanerna och analysera hur detta har förändrats över tid. 

Diskursanalys av läroplanerna 

Artikulat ioner av mil jö  i  Lgr80 

I diskursen om skolans kunskapsmål ingår elementet miljöfrågor i en ekvivalenskedja med andra 

element som till exempel livsåskådningsfrågor, samlevnadsfrågor och överlevnadsfrågor:  

Inom grundskolan ges ingen utbildning som syftar till speciella yrken. De kunskapsområden som skall 

behandlas skall vara av grundläggande betydelse för alla, oavsett kommande verksamhet. Skolan skall därför 

bl a ge eleverna insikt i stora livsåskådningsfrågor, de stora samlevnads- och överlevnadsfrågorna, 

internationella frågor, naturvetenskap och teknik, hushållning med resurser, miljöfrågor, ekonomiska frågor, 

arbetslivs och arbetsmarknadsfrågor, kulturfrågor, familjefrågor, sexualfrågor, invandrarfrågor, lag och rätt, 

trafikfrågor, samt farorna med alkohol narkotika och tobak. Alla elever ska få kunskaper i minst ett 

främmande språk. Kunskaper som är av betydelse för vardagslivet skall spela en stor roll.76 

Det vi kan se i denna artikulation är att elementet miljö kopplas till elementet grundläggande 

betydelse och att kunskaperna i denna artikulation kopplas till vardagslivet. Miljöbegreppet träder 

därmed fram som någonting som hör ihop med människans vardag. Vi kan också se att 

miljöfrågor ingår i en betydelsebildning där miljöfrågor sätts i samma ekvivalenskedja som 

ekonomiska frågor och hushållning med resurser, vilket kan kopplas till två av begreppet hållbar 

utvecklings tre dimensioner; den ekonomiska och den ekologiska dimensionen. Miljö kan 

betraktas både som ett element och en flytande signifikant i denna ekvivalenskedja, eftersom att 

det inte framträder vilka frågor som avses med begreppet miljöfrågor. Miljöfrågor blir istället 

                                                

 
76 Lgr 80, Läroplan för grundskolan 1980, Allmän del. Stockholm: Skolo ̈verstyrelsen och Utbildningsfo ̈rlaget, s 
15. 



 

 23 

endast en del av de diskursiva frågor som skolan skall eleverna ge kunskap om. Man kan även 

identifiera en myt i denna artikulation genom ”livsåskådningsfrågor” samt de stora 

”samlevnadsfrågorna”. Detta eftersom att man genom bl.a. elementet miljöfrågor försöker rama 

in vilka kunskaper som kan betraktas som avgörande för människans liv och överlevnad. 

I diskursen om skolans arbetssätt och metodik vill man förmedla på vilket sätt skolan skall 

förmedla kunskapsområden samt i vilka ämneskombinationer detta skall göras. Detta är en 

artikulation där elementen miljövårdsfrågor och miljökunskap ingår: 

Kurserna – med undantag av kurser i språk – skall utgöra en fördjupning av eller intresseprofilering inom 

olika moment i två eller flera ämnen. De kan ges en starkt praktisk anknytning genom att bygga på fler 

moment ur exempelvis slöjd, teknik och hemkunskap. De kan belysa miljövårdsfrågor (teknik, biologi, 

geografi, samhällskunskap), eller friskvård (hemkunskap, idrott, biologi, kemi). Maskinskrivning kan ingå i 

kombination med andra tekniskt-praktiska vardagsfärdigheter, Bostads- och miljökunskap (hemkunskap, 

historia, teknik, slöjd) fritt skapande (svenska, bild, musik) är exempel på andra möjliga kombinationer.77 
I artikulationen kan vi först se att elementet miljövårdsfrågor i en ekvivalenskedja kopplas till 

elementen teknik, biologi, geografi och samhällskunskap som representerar skolämnen. Vi kan 

även se att miljökunskap kopplas samman med elementet bostad, samt hemkunskap, historia, 

teknik och slöjd som även de representerar skolämnen i artikulationen. Därmed kan vi se en 

uppdelning av elementen miljövårdsfrågor och miljökunskap. Vi kan se att i denna artikulation 

kopplas betydelsebildningen för miljövård till ett visst stoff av skolämnen, som kan kopplas 

samman med kunskaper som rör samhället. Medan elementet miljökunskap kopplas samman 

med elementet bostad och elementen/skolämnena hemkunskap och slöjd som kan kopplas till en 

artikulation som rör hemmet och vardagslivet. Därmed bildas också ett moment, där 

artikulationen förmedlar vilken betydelsebildning bl.a. elementet miljökunskap skall ingå i. I 

denna artikulation sker det även en uteslutning av andra skolämnen, som därmed kan betraktas 

som konstitutiva yttre. Exempelvis skulle miljökunskap kunna kopplas samman med 

samhällskunskap och elementet miljövård kunnat kopplas till idrott. 

I diskursen om metoder vill man förmedla hur skolan skall arbeta med de ämnesområden som 

skolan erbjuder, och på vilket sätt man skall göra detta. I denna diskurs återfinner vi denna 

artikulation som innehåller elementet miljö: 

Det är lättare för läraren att fånga intressen och stimulera till en fördjupning i teman eller i en 

vidareutveckling i fria aktiviteter, om han eller hon grundligt behärskar stoff och litteratur. Inom ämnena 

kan traditionell systematik ibland ersättas med arbetsområden som är överblickbara för eleverna. Samtidigt 

finns det betydande nackdelar. Alla människor- och i all synnerhet barn- upplever inte verkligheten 

systematiserad inom olika traditionella ämnesgränser. De frågor vi ställer inför verkligheten, om t.ex. vår 

bostad, vår miljö, vår skola, vårt samliv, med andra berör fler traditionella ämnen.78  
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I denna artikulation ingår elementet miljö tillsammans med de andra elementen skola, bostad, 

samliv. Elementet miljö kopplas också samman med elementet vår, och de båda elementen bildar 

tillsammans ”vår miljö”. Elementet miljö kan därför tolkas som något som ligger oss nära 

tillhands, precis som vi ofta tolkar att ”hemmet”, ”samlivet” eller ”skolan” gör. Artikulationen 

skapar även ett moment, genom elementen vår och vårt som kopplas till exempelvis miljö. Där 

innesluts miljö och andra element i ett meningsskapande som utgörs av ett gemensamt eller 

enskilt ägande, vilket också utesluter möjligheten att miljö inte kan ägas. I denna artikulation kan 

vi även återfinna en myt, som utgörs av elementet ”verkligheten”. Myten förutsätter att det finns 

en objektiv sanning, samtidigt som att elementet ”frågor” tyder på att man kan få svar på 

verklighetens innebörd. Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv existerar det ingen objektiv 

sanning eller verklighet. Den diskursiva verklighet som kommer till uttryck i artikulationen bygger 

istället på att andra verklighetsuppfattningar utesluts. 

I samma metoddiskurs som förmedlar skolans konkreta arbete står följande artikulation: 

Internationella studier har framhävt betydelsen av att naturvetenskap och teknik behandlas som en enhet 

vid undervisningen. Denna enhet måste framstå tydligt för eleverna både i början och vid slutet av ett 

avsnitt. Teori och tillämpning måste vara intimt förbundna. En undervisning, där detta samband inte 

ständigt framgår, förfelar sitt syfte. Undervisningen måste vara en förberedelse för eleverna att spela en 

kritisk och aktiv roll i samhälls-och arbetsmiljö. Naturvetenskaplig-teknisk undervisning kan därför inte 

heller isoleras från samhällsvetenskaperna. Inte minst illustrerar energi- och miljöfrågorna detta.79 

Här återfinns elementet miljöfrågor i en artikulation tillsammans med bland annat elementet 

energi, naturvetenskapligt-teknisk undervisning samt samhällsvetenskaperna. I artikulationen 

utgör elementet miljö ett exempel på när man inte kan isolera kunskaper från varandra. 

Ekvivalenskedjan förmedlar att exempelvis energi och miljöfrågor bör ingå i ett större 

sammanhang än bara teknik och naturvetenskap. Diskursen om skolans arbetssätt och metodik 

betonar att miljö bygger på ett ämnesöverskridande metodiskt arbetssätt. Detta kan man också se 

i följande artikulation: 

Miljöfrågor och konsumentfrågor kan också med fördel belysas i ämnesövergripande arbetsområden som 

omfattar slöjd, hemkunskap och teknik. Sådana arbetsområden lämpar sig också utmärkt för att utveckla 

arbetssätt där teori och praktik varvas och där elevernas insatser kan inriktas direkt på produktiva uppgifter 

inom den egna skolmiljön. Jämställdhetsfrågor, samlevnadsfrågor och etiska problem bör belysas i 

samverkan med flera ämnen.80 
I denna artikulation ser vi att elementen miljöfrågor och konsumentfrågor kopplas till 

ämnesövergripande arbetsområden, samt skolämnena slöjd, hemkunskap och teknik.  

Följande artikulation återfinns i diskursen metod och arbetssätt: 
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Friluftsverksamheten skall stimulera till ett varaktigt intresse för idrottslig verksamhet och regelbunden, 

konditionsstärkande utevistelse som en nödvändig åtgärd för att bibehålla hälsa och arbetsförmåga. Genom 

friluftsverksamheten kan eleverna också lära sig uppskatta och känna ansvar för naturen och dess 

skönhetsvärden. Att skapa förståelse för och kunskap om de miljövårdande åtgärder, som enskilda och 

samhället måste åta sig, är vidare ett angeläget syfte med friluftsverksamheten. Friluftstimmarna skall 

disponeras för aktiviteter utomhus. Speciellt bör huvudmoment inom idrott, som inte kan bedrivas på 

vanliga lektioner, behandlas. Under friluftsverksamheten kan också ges en naturlig tillämpning av sådana 

moment som allemansrätt, naturvård och naturskydd.81  
Här kopplas elementet miljövårdande till åtgärder, samt enskild och samhället. Elementet naturen 

kopplas till elementet skönhetsvärden, som i ekvivalenskedjan får en betydelsebildning som 

förmedlar att detta är någonting eleverna skall uppskatta och känna ansvar för. Vidare i 

artikulationen framhålls det att elementen ”miljövårdande åtgärder” är någonting som både den 

enskilde och samhället måste ”åta” sig. Elementet miljö kan ses som en flytande signifikant där 

man fixerar betydelsebildningen genom elementet vårdande, vilket också förutsätter att någonting 

är skadat eller sjukdomsdrabbat och sätter fokus på miljö i relation till någon form av 

problematik som både den enskilde och samhället måste ta hand om. Men samtidigt utesluter 

man de möjligt bakomliggande faktorerna till skadan eller sjukdom. Genom elementen förståelse 

och kunskap kan man se att diskursen om skolans kunskapsmål artikuleras. I diskursen om 

kunskapsmål återfinns miljö och vårdande samt kopplas på samma sätt som i denna artikulation 

till kunskap och förståelse. 

Diskurser i  re lat ion t i l l  läroplansteor i  i  Lgr80 

Bernstein menade att vissa skolämnen är paradigmatiska och att vissa är icke-paradigmatiska. 

Typiska ämnen som kan betraktas som paradigmatiska och därmed inte öppna för tolkning är 

matematiken och kemin. Ämnen som är icke-paradigmatiska kan exempelvis vara 

samhällskunskapen eller hemkunskap som är mer mottagliga för tolkning och den undervisande 

lärarens prägel. Han menade också att de paradigmatiska ämnena var mer mottagliga för 

classification och framing, alltså avgränsning och kontroll, och därmed blir dessa ämnen inte 

öppna för tolkning. Det vi kan se i diskursanalysen av Lgr 80 är att miljö kopplas till ämnen som 

kan tolkas som icke-paradigmatiska, och därmed mindre mottagliga för classification och 

framing; som teknik, slöjd och hemkunskap. Därmed förkommer miljö i högre utsträckning i de 

skolämnen som har ett större tolkningsutrymme och som utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv i 

högre utsträckning är föremål för diskursiv kamp, istället för att betraktas som objektiviteter. 

Callewaert och Bengt Arne Nilsson menade i sin läroplansteori att skolan är ett organ i 

samhället vars centrala uppgift är att förmedla den rådande ideologin, dvs. ideologins bild av 

verkligheten. Utifrån detta förmedlas den ideologiska ”verkligheten” genom artikulationer. Detta 
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kan vi se i diskursen om skolans kunskapsmål att ”miljöfrågor är avgörande för människans liv 

och överlevnad”. Man kopplar även miljö till ekonomi och hushållning av resurser. 

I diskursen om metoder för skolans arbetssätt förmedlar man både ett enskilt och gemensamt 

ägande av miljön. Man betonar vikten av den vårdande aspekten av miljön, men utesluter 

samtidigt de potentiella bakomliggande orsakerna till miljöns ”sjukdom”. Man kan även finna en 

myt i artikulationen, i form av ”verkligheten” som skulle kunna tyda på att diskursen läroplanen 

förutsätter en objektiv verklighet som skulle kunna kopplas till rådande ideologi.  

Man skulle även kunna koppla diskursen till den rationella läroplanskoden menade att dagens 

läroplan fokuserar på en ekonomisk, politisk och teknologisk utveckling. Där skulle man kunna 

koppla artikulationen om att miljön bör belysas tekniken som framgår i artikulationen i metoder 

för skolans arbetssätt, samt att man i diskursen om skolans kunskapsmål där miljö kopplas till 

ekonomi. Dock menar Englund att denna bild av läroplanen är missvisande, istället finns en 

medborgerlig läroplanskod som utgår från politiska jämkningar och en pågående konflikt mellan 

ett pedagogiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt perspektiv. 

Artikulat ioner av mil jö  i  Lpo 94 

I diskursen skolans grundläggande värden i Lpo 94 framträder följande artikulation: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten 

skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som 

verkar i skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 

miljö (1 kap. 2 §).82 
Här står elementet miljö i relation till elementen människans egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. Därmed artikuleras att miljön är gemensam samt att det är någonting man 

skall ha respekt för. I artikulationen ingår även elementen demokratins grund och demokratiska 

värderingar som skulle kunna betraktas som myter. Det framgår inte vad demokratins grund 

innefattar och heller inte vad demokratiska värderingar innebär. Genom artikulationen sker också 

en uteslutning av andra uppfattningar som från att ta plats i skolan, som inte bygger på 

demokratiska grunder eller värderingar. 

Vidare i diskursen om skolans uppdrag står det följande: 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt 

perspektiv kan eleverna utveckla beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt 

tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen skall belysa hur samhälles funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling.83 
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I denna artikulation framträder båda elementen miljö och hållbar utveckling. Miljö ställs i relation 

till elementen ansvar och förhållningssätt. Man skiljer även i artikulationen på ”den miljö som 

direkt går att påverka” i relation till ett förhållningssätt till globala miljöfrågor. Därmed delar man 

upp miljöproblematiken genom perspektiven och elementen enskild och global. Hållbar 

utveckling kopplas dels till elementet ”vårt” samt till elementen ”leva” och ”arbeta”. Därmed 

uttrycker artikulationen att människan kan skapa hållbar utveckling genom att anpassa sättet vi 

lever och arbetar, samt artikuleras samhällets funktioner som ytterligare en aspekt av att skapa 

hållbar utveckling.  

I diskursen om skolans mål och riktlinjer artikuleras följande: 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och 

låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Visar respekt för omsorg om såväl närmiljö som 

miljön i ett vidare perspektiv.84 

Här kopplas elementen omsorg, och respekt samman med elementen miljö och närmiljö. 

Därmed finns det en vårdande aspekt i artikulationen, där man förutsätter att miljön är sjuk eller 

att den behöver omsorg. Dock utesluts eventuella åtgärder till bakomliggande orsaker till 

sjukdomen genom denna artikulation.  I artikulationen kopplas elementet skolan till påverka och 

samhällets gemensamma värderingar. Skolan skall med andra ord påverka eleverna till en viss 

uppfattning. Vi kan också identifiera en myt i ”vårt samhälles gemensamma värderingar”. Här 

förutsätts att samhället har gemensamma värderingar, men det framkommer inte vilka 

värderingar det handlar om, och heller inte vilka värderingar det inte är. Denna artikulation 

förutsätter också att samhället har gemensamma värderingar och en genomsyrande tankegång 

eller ideologi som gäller för hela samhället.  

I diskursen mål att uppnå i grundskolan ingår följande artikulation: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

Känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang.  

Har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan och miljön.85 
Här ingår elementet miljö i en ekvivalenskedja tillsammans med elementen ”grundläggande 

ekologiska sammanhang”. Miljö framstår här som en flytande signifikant som tillskrivs betydelse 

genom elementet ”god” och den ekologiska dimensionen. Vidare kopplas miljö till elementen 

livsstil och hälsa. ”Den egna livsstilen” utgör en myt i denna artikulation och kan tolkas som en 

strukturell objektivitet där individens livsstil är avgörande för hälsa och miljö. Därmed skulle man 

även kunna tolka denna artikulation som att miljö kopplas till en livsstilsdiskurs, som bygger på 

individuella handlingar och livsval. Man utesluter samtidigt att det sociala i form av samhällets 

”livsstil” och kollektivets gemensamma handlingar skapar förutsättningar för hälsa och miljö.  
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Diskurser i  re lat ion t i l l  läroplansteor i  i  Lpo 94 

I diskursen om grundläggande värden i skolan framträder miljö genom artikulationen som 

någonting som människan bör ha respekt för och att den skall betraktas som gemensam. Det 

samma gäller i diskursen om skolans uppdrag, där det i artikulationen framgår att miljön går att 

påverka genom respekt, men i denna artikulation tillägger man även att miljön skall kopplas till 

ansvar. Vidare i diskursen om skolans uppdrag artikuleras att miljö skall kopplas till omsorg, 

vilket kan tolkas som att miljö på något sätt skall betraktas som sjuk eller skadad. Detta tyder på 

att den medborgerliga läroplanskoden träder fram i läroplanen. Hållbar utveckling kopplas istället 

till element som leva, arbeta och vårt och framställs därmed som någonting kollektivt i 

artikulationen som ingår i diskursen om skolans uppdrag. Den medborgerliga läroplanskoden 

innebär att läroplanens stoff utgår från en dold konflikt mellan politiska och vetenskapliga 

jämkningar. Därmed kan den politiska jämkningen handla om en vilja att synliggöra att miljön är 

något som vi alla gemensamt bär ansvar för, samtidigt som en vetenskaplig ingång skulle kunna 

vara att framhålla att miljön är påverkbar men också väldigt sårbar, eller till och med skadad.   

Man framhåller också ett demokratiskt förhållningssätt, som genom artikulationen utesluter 

andra uppfattningar eller förhållningssätt. Detta framträder även i diskursen om mål och 

riktlinjer, där artikulationen förmedlar att det skulle finnas en kollektiv och gemensam accepterad 

uppfattning om samhällets gemensamma värderingar.  Dessa två exempel kan kopplas till 

Callewaert och Nilssons syn på skolan, som menade att skolans främsta uppgift är att förmedla 

den dominerande ideologin i samhället. Här kan vi också se hur en av läroplansteorins 

grundläggande uppfattningar om förhållandet mellan samhälle, skola och läroplan framträder. 

Det finns en tydlig relation mellan de tre komponenterna och det förmedlar även relationen. Hur 

läroplanen förmedlar någon slags normativ homogen samhällssyn på värderingar, samtidigt som 

detta genom läroplanen senare implementeras i skolan.  

Miljö i diskursen om mål att uppnå i skolan framställs genom att man ser miljö som någonting 

som ligger nära människan och människans vardag genom livsstil och handlingar. Där skapas 

även en livsstilsdiskurs genom individuella val och handlingar. Därmed betraktas inte miljön som 

som ett primärt kollektivt ansvarsområde där människans gemensamma handlingar ger 

förutsättningar för miljön, utan istället som någonting individuellt. Samtidigt som miljö också 

omfattar ett globalt perspektiv i diskursen om skolans uppdrag, där man genom artikulationen 

uttrycker att de globala miljöfrågorna är någonting som inte går att påverka direkt. Detta ligger 

med andra ord långt ifrån människan.  

Artikulat ioner av mil jö  i  Lgr 11 

I diskursen skolans värdegrund och uppdrag artikuleras följande: 

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

syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling 

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



 

 29 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och 

en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö.86  
I denna artikulation ingår elementet miljö i en ekvivalenskedja tillsammans med elementen 

respekt, vår och gemensamma som här fixerar miljöns betydelse. Man omskapar således 

elementet till ett moment, vilket gör att det sker en tillslutning av elementet. I artikulationen 

kopplas miljön till en demokratidiskurs, tillsammans med element som mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt en aktning för varje människas egenvärde. Genom 

att betydelsebildningen kring miljö konstitueras av elementet vår gemensamma kan detta förstås 

som att miljön handlar om ett gemensamt ägande. Samtidigt kan respekt för något, i detta fall 

miljö, tolkas som att elementet miljö inte går att äga. Miljö är därför en flytande signifikant som 

det råder en diskursiv strid om. Vi kan även återfinna en myt i artikulationen som utgörs av 

elementet svenska samhället. Genom att man kopplar mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar till det svenska samhället konstrueras en horisont för våra 

förväntningar. Samtidigt utesluter man alternativa uppfattningar och diskurser som kan existera i 

det ”svenska samhället”.  

 Följande artikulation tar plats inom diskursen om skolans uppdrag: 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och 

att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska 

belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.87 
I artikulationen kan vi se att en miljödiskurs framträder, där ett miljöperspektiv innebär att man 

tar ansvar för både den egna miljön och tar ställning till globala miljöfrågor. Dessutom lyfter man 

fram att samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar 

utveckling. Det finns en konflikt i artikulationen där man å ena sidan ser ett individperspektiv 

kopplat till miljö, samtidigt som hållbar utveckling kopplas samhällets funktioner till ”vårt sätt att 

leva” när det gäller att skapa en hållbar utveckling. 

I diskursen om skolans normer och värden står följande artikulation: 

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

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

Skolans mål är att varje elev  

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter 

och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,   

respekterar andra människors egenvärde,   

                                                

 
86 Skolverket 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket, 2011, s 
7. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (Hämtad 2015-01-15). 
87 Ibid, s 9. 
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tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa 

andra människor,   

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 

bästa för ögonen, och   

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.88  

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fort satt utbildning.  Skolan ska bidra till 

elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass 

som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former.89 

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,   

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, 90  

I denna artikulation framträder elementet miljö och hållbar utveckling i samma ekvivalenskedja. 

Elementen kopplas till de andra elementen kunskaper och förutsättningar. Därigenom skapas 

”förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling genom kunskap”. Genom detta kan vi 

även se an antydan att det skulle finnas en utbildningsdiskurs, som förmedlar det centrala i 

elevernas kunskapsinhämtande. Detta genom att artikulationen även kopplar elementen skola, 

kunskaper, individ och samhällsmedlem till varandra. Detta bildar en artikulation som förmedlar 

att skolan skall förmedla ett visst stoff av kunskaper som är nödvändiga för en samhällsmedlem. I 

artikulationen framgår även genom att elementet miljö kopplas dels till när-miljö samt miljö i ett 

vidare perspektiv till att artikulationen delar upp begreppet miljö. Vidare förmedlar artikulationen 

genom elementen omsorg och respekt att naturen är skadad eller sjuk på något sätt, vilket gör att 

”varje elev” skall visa omsorg och respekt.  

Diskurser i  re lat ion t i l l  läroplansteor i  i  Lgr 11 

I diskursen om skolan som värdegrund kan vi se att elementet miljö ingår i en demokratidiskurs, 

där miljö ses som någonting gemensamt. Vi kan även se att svenska samhället står som myt i 

artikulationen och därmed tillskriver elementet en förväntningshorisont. Det utesluter andra 

diskursiva uppfattningar att tillskriva mening till myten. Detta kan vi koppla till Callewaert och 

Nilsson, och därmed fråga oss om det finns en genomsyrande ideologi som läroplanen genom 

artikulationen försöker förmedla. Här ser vi därför en ideologi som innefattar demokrati men 

också ett visst förhållningssätt till det ”svenska samhället” 

                                                

 
88 Ibid, s 12. 
89 Ibid, s 13. 
90 Ibid, s 14. 
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Vi kan också se tendenser på detta i diskursen om skolans normer och värden, där det bildas 

en utbildningsdiskurs, som genom artikulationen tillskriver samhällsmedlemmen en viss 

nödvändig kunskap. Därmed skulle man även i denna artikulation kunna se tendenser på att 

ideologiska tankemönster genomsyras och förmedlas genom läroplanen.  

Miljö i diskursen om skolans värdegrund tycks genom artikulationen ingå i en diskursiv strid, 

där man försöker få den till både någonting gemensamt och någonting enskilt. Detta kan kopplas 

till den medborgerliga läroplanskoden, där Englund menar att det pågår en strid om 

intressebildning, både från politiskt, pedagogiskt och vetenskapligt håll. Om så är fallet kan det 

finnas bakomliggande meningsskiljaktigheter i de olika formuleringsarenorna. Miljön delas även 

upp i diskursen om skolans uppdrag där man ser miljön som både global och enskild, och 

någonting som man bör visa omsorg. Därmed antyder man att miljön skulle vara sjuk eller 

skadad. 

Hållbar utveckling tillskrivs genom artikulationen i diskursen om skolans uppdrag som 

någonting måste skapas genom kollektivt agerande. 

Likheter och skillnader i Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 

Lgr 80 utmärker sig när det gäller hur miljöbegreppets betydelse kopplas till specifika skolämnen i 

det centrala innehållet. Genom artikulationen uttrycks specifika skolämnen som miljö kan 

kopplas till. Dessa ämnen är icke-paradigmatiska ämnen, vilket inte framgår i de andra 

läroplanerna. Uppdelningen av miljö som någonting enskilt och någonting gemensamt är 

någonting som framgår i samtliga tre läroplaner. Även en objektiv verklighet är något som 

artikuleras i alla läroplanerna, om än på olika sätt. Lgr 80 uttrycker en objektiv verklighet eller en 

normativ syn på samhället genom att artikulera elementet ”verkligheten”, Lpo 94 uttrycker en 

objektiv verklighet genom elementet ”gemensam syn på samhället” och Lgr 11 synliggör detta 

genom det ”svenska samhället”. 

I både Lgr 11 och Lpo 94 ges hållbar utveckling en kollektiv mening, som skall nås genom ett 

kollektivt handlande. Vi kan även se att det finns en demokratidiskurs som framträder, där man 

till exempel artikulerar ”demokratiska värden”. Samtliga läroplaner artikulerar miljön som 

någonting som bör vårdas, och därmed är antingen sjukt eller skadat.  
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Diskussion 

I min analys har jag synliggjort vilka diskurser som förekommer i läroplanernas centrala innehåll 

och som tillskriver mening till miljö och hållbar utveckling. Jag har lyft fram och analyserat 

artikulationer där begreppen framträder. Jag har därmed kunnat visa betydelsebildningen kring 

begreppen i det centrala innehållet som i sig skall konstituera läroplanen som helhet. Samtidigt 

har jag bortsett från en stor del av läroplanerna – kursplanerna. Där kan det finnas ytterligare 

diskurser som artikulerar miljö och hållbar utveckling. Samtidigt skall det centrala innehållet vara 

konstituerande för läroplanen som helhet, och det finns därför goda skäl att resonera kring de 

slutsatser jag har kunnat se med utgångspunkt i mina frågeställningar. 

Meningsskapandet kring hållbar utveckling och miljö i läroplanerna har till viss del förändrats 

över tid. Med koppling till läroplansteorin har jag kunnat se att miljö i Lgr 80 artikuleras i relation 

till skolämnen som är icke-paradigmatiska, d.v.s. ämnen som är mer öppna för tolkning. Jag har 

även kunnat se att ett av de ämnen som miljö kopplas till i Lgr 80 är naturvetenskapen. Detta kan 

ha sin förklaring i att man under 1960 och 70-talet såg miljöproblematiken som en konsekvens av 

industrialiseringen, och därför kopplade samman naturvetenskapen med miljö. Därmed skapas 

även en normativ betydelsebildning kring miljö, och applicerar därmed främst en ekologisk 

dimension till miljöbegreppet, om man skall utgå från de tre dimensionerna av begreppet hållbar 

utveckling, det vill säga en ekonomisk, social och ekologisk dimension. 

Miljö artikuleras i samtliga läroplaner som både någonting enskilt och någonting gemensamt. 

Man kan därmed se en social dimension i miljöbegreppet som handlar om hur individen bör 

ställa sig till miljö. I läroplanerna framträder en typ av miljö som bör vårdas och skötas med 

omsorg, vilket även implicerar att miljön är skadad eller sjuk, samtidigt som det finns en global 

miljö eller en miljö som ligger bortom individens påverkansmöjligheter. Miljö i det sociala 

rummet är således någonting som individen själv bör hantera. Därmed finns det inget 

resonemang om huruvida miljöproblematikens bakomliggande orsaker kan uppstå genom 

kollektiva handlingar och val, och därmed heller inget uttryck för att problematiken skulle kunna 

lösas på en kollektiv nivå.    

Begreppet hållbar utveckling ingår endast i Lpo 94 och i Lgr 11. Hållbar utveckling bygger på 

tre dimensioner; den ekologiska, ekonomiska och den sociala. Av dessa betraktas den ekologiska 

dimensionen som den tyngsta, och den dimension som ger förutsättningar till de andra 

dimensionerna. Utbildning för hållbar utveckling kan enligt Leo och Wickenberg ses som ett mål 

i sig, men även som ett medel för att bedriva tematisk undervisning. Detta överensstämmer med 

artikulationen i Lgr 11 och i Lpo 94, där hållbar utveckling ofta kopplas till demokrati eller det 

svenska samhället. Dessa begrepp inrymmer många faktorer som kan appliceras till 

hållbarhetsbegreppet men som även öppnar för en undervisning som är mer ämnesöverskridande 

och tematisk. 
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Callewaert och Nilssons antagande om att läroplanen speglar den rådande ideologins roll i 

samhället kan kopplas till diskursteorins antagande om hegemonisk ideologi. De har därför rätt i 

att det finns en ideologisk grund i läroplanen. Samtidigt handlar detta inte om en allmänt 

accepterad bild, istället kan läroplanen betraktas som politisk. Det är snarare det sociala som 

konstruerar läroplanen, där den hegemoniska ideologin är konstituerande. Läroplanen är med 

andra ord konstruerad som en konsekvens av politiska beslut och kan utifrån Englunds syn 

betraktas som en konsekvens av jämkningar mellan olika diskurser. Men samtidigt innebär 

läroplanen som en konsekvens av detta att andra diskursiva uppfattningar utesluts.  
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Konklusion 

Resultatet av min studie visar att läroplanernas framställning och meningsskapande av hållbar 

utveckling och miljö till viss del har förändrats. I dagens skola finns ett behov av att lyfta fram 

hållbar utveckling som ett mångtydigt begrepp som syftar på flera instanser inom samhället och i 

världen. Dagens läroplan innehåller mer utvecklade artikulationer kring hållbar utveckling, dock 

borde begreppets olika dimensioner presenteras tydligare för att förhindrar att någon av 

dimensionerna undermineras, vilket kan leda till att flera stora problem i världen idag osynliggörs 

eller faller i glömska. Det är även viktigt att se, med utgångspunkt i denna studie, att det finns ett 

tydligt budskap i en läroplan, där flera aktörer kämpar om att bilda en betydelsebildning som 

passar deras egen världsbild. Därmed tillför denna typ av studie att man plötsligt stannar upp och 

orienterar sig och sina åsikter kring vad aktörerna egentligen förmedlar, vare sig man betraktar 

det som bra eller dåligt. Genom språket skapas en värld som omedvetet påverkar individen. 

Därför är diskursiva studier inte bara någonting om det som faktiskt undersöks utan vidgar även 

läsarens medvetande om världen omkring oss. Därmed skulle en vidare forskning som sträcker 

sig längre bak i tiden vara intressant, och även forskning i hur framtidens betydelsebildning kring 

hållbar utveckling i läroplanen kan tänkas se ut, där förslagsvis även kursplaner inkluderas i det 

empiriska materialet. 
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