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1. Introduktion 

Utbildning för hållbar utveckling, vars syfte är att integrera miljö- och utvecklingsfrågor, har 

sedan 2005 utgjort en viktig del av UNESCO1:s arbete med utbildningsfrågor. Målet är att 

inkorporera utbildning för hållbar utveckling i samtliga medlemsländers skolsystem. 

Undersökningar visar dock att humaniora har en svag ställning inom både forskningen kring 

hållbar utveckling och inom undervisningen av ämnet. Istället är det de naturvetenskapliga 

skolämnena som får ansvaret att behandla miljöfrågorna, medan samhällsvetenskapen behandlar 

utvecklingsfrågorna (Kronlid 2009:8). 

Det finns inom humaniora flera ämnen som kan tyckas lämpade för att behandla frågor om 

hållbar utveckling och som därmed skulle möjliggöra utbildning för hållbar utveckling även inom 

humaniora. Ett av dessa ämnen är filosofi som, i och med avsnitt om bland annat etik och 

ekosofi, tycks mycket väl lämpat för att bedriva utbildning för hållbar utveckling. Att 

filosofiämnet dessutom lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig kritiskt tänkande och 

argumentationsanalys, skulle kunna ha till följd att eleverna lär sig ifrågasätta det tillstånd vi nu 

befinner oss i vad gäller hållbar utveckling.   

Eftersom filosofiämnet på gymnasiet är en obligatorisk kurs endast för elever som läser de 

flesta samhällsvetenskapliga inriktningar, medan det erbjuds som en individuellt valbar kurs för 

de som läser de flesta naturvetenskapliga inriktningar, är det troligt att det är fler elever inom 

samhällsvetenskapliga gymnasieinriktningar som läser ämnet (GyVux 1994:29). Därmed finns 

möjligheten att filosofiämnet skulle kunna fylla lite av det underskott i utbildning för hållbar 

utveckling som samhällsstudenter får i och med att de studerar färre naturvetenskapliga ämnen.  

Denna studie inriktar sig på att undersöka på vilket sätt läromedel i filosofi på gymnasiet 

skapar möjligheter för utbildning för hållbar utveckling. Alltså ligger fokus i studien på ämnes- 

och undervisningsinnehållet, snarare än på undervisningsmetoder i utbildning för hållbar 

utveckling. Eftersom studien innehåller ett tidsperspektiv som sträcker sig från 70-talet fram till 

år 2012 bedrivs parallellt en undersökning av hur styrdokumentens och läromedlens inställning 

till utbildning för hållbar utveckling förändras under den här tidsperioden.  

                                                 
1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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2. Bakgrund 

För att lättare kunna sätta sig in i filosofiämnets lämplighet att bedriva utbildning för hållbar 

utveckling är det nödvändigt att först tydliggöra vad begreppet hållbar utveckling innebär. Vidare 

är det intressant att titta på vad styrdokumenten säger om skolans uppgift och filosofiämnets 

syfte och innehåll. 

2.1 Hållbar utveckling 

År 1968 skrev amerikanen Garret Hardin en artikel med syftet att upplysa allmänheten om ”de 

stora utmaningar, befolkningsexplosionen och miljöproblematiken, som han menade 

mänskligheten då stod inför” (Lundegård 2007:11). Denna artikel väckte stor uppmärksamhet 

och startade en livlig debatt. Hur skulle samhället kunna utvecklas för att upprätthålla en växande 

befolkning utan att miljön skulle få ta smällen? En persons framgång i användandet av 

gemensamma resurser leder nämligen ofta till flera andra personers olycka (Lundegård 2007:12). 

Enligt Inger Björneloo växte begreppet hållbar utveckling fram under 1970- och 1980-talen, men 

det var inte förrän 1987 som fenomenet blev ett ”internationellt begrepp och också en 

vägledande princip för världens miljöarbete” (Björneloo 2007:19). Det har dock varit svårt att 

finna en definition för begreppet hållbar utveckling som alla kan komma överrens om. Den 

definition som är den mest citerade (Björneloo 2007:20; OECD 2008:24) är den som år 1987 

nämndes i Världskommissionen för miljö och utvecklings rapport Our common future (1987), även 

kallad Brundtlandkommissionen efter kommissionens ledare Gro Harlem Brundtland. I denna 

rapport, som beställdes av Förenta nationerna (FN) för att uppmärksamma frågans brådskande 

karaktär, ges hållbar utveckling följande definition: 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs (Our common future 

1987:41). 

Inom denna definition presenteras två nyckelkoncept som Världskommissionen för miljö och 

utveckling anstränger sig för att förklara. Det ena är behov, ”need”, med vilket kommissionen 

främst menar det grundläggande behov som finns hos världens fattiga. Det andra konceptet är 

tanken att teknologin och det sociala tillståndet kan påverka miljöns chanser att möta både nutida 

och framtida behov (Our common future 1987:41). Med detta ville kommissionen tydliggöra att 

samtliga världens länder är beroende av samma biosfär för att upprätthålla våra liv. Trots detta 

tycks många länder sträva efter att göra livet enklare för sina egna invånare, utan att prioritera 

frågan om vad detta kan ha för påverkan på andra (Our common future 1987:28).  

Även om denna definition har visat sig vara populär och inflytelserik är det dock många som 

menar att den är alldeles för vag för att vara allmänt godtagbar. Begreppet kopplas ofta till 
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miljöfrågor och ekologisk hållbarhet, även om det från början var menat att även inkludera social 

och ekonomisk utveckling (Björneloo 2007:19). Detta innebär alltså att hållbar utveckling är tänkt 

att utveckla samhället socialt och ekonomiskt, samtidigt som det bevarar miljön för framtida 

generationer. Definitionens vaghet har gjort att den ofta istället har fått verka som utgångspunkt 

för den internationella diskussionen om hållbar utveckling. Att delegater från FN:s 

medlemsländer senast i november och december 2011 träffades i Sydafrika för att fortsätta 

diskutera frågor om klimatförändringar visar att diskussionen kring hållbar utveckling ännu är 

högst aktuell (Björneloo 2011:34). 

Den tolkning av begreppet hållbar utveckling som kommer att användas i denna studie är 

inspirerad av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) redogörelse för 

begreppet, samt Robert Goodlands (2002) specificering av dess beståndsdelar. OECD är ett 

forum där 30 demokratier möts och diskuterar frågor kring ekonomi, social standard och miljö 

(Strange & Bayley 2008:19). Sverige är ett av medlemsländerna. I OECD:s rapport Sustainable 

Development – linking economy, society, environment (2008) beskrivs det hur världsekonomin under de 

senaste 200 åren har vuxit, vilket har resulterat i att många medborgare har fått bättre 

levnadsstandard och utbildning. Samtidigt har effekten denna tillväxt har haft på miljön 

tydliggjort att ekonomisk tillväxt inte är det enda som är värt att sträva efter (Strange & Bayley 

2008:16). Fokus på ekonomisk tillväxt har under historien visat sig ha en skadlig inverkan på 

miljön, vilket i sin tur i längden har haft negativ inverkan på människors sociala standard. 

Samtidigt kan ekonomiska tillgångar vara nödvändiga för att möjliggöra omhändertagandet av 

miljön och för att kunna erbjuda människor de varor och tjänster som bibehåller den sociala 

standarden (Strange & Bayley 2008:25). Hållbar utveckling vilar alltså på tre pelare: den sociala, 

den ekonomiska och den ekologiska. Det hållbar utveckling stävar efter är att balansera fokus 

mellan dessa så att vi lämnar en frisk planet för framtida generationer, samtidigt som vi ser till att 

upprätthålla en bra ekonomisk och social standard för samtida människor (Strange & Bayley 

2008:27). I och med detta utgör hållbar utveckling både en process i utvecklingen av vårt 

samhälle och ett mål att sträva emot. 

För att ytterligare tydliggöra begreppet är det dock nödvändigt att nämna vad man menar med 

de tre begreppen social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. I en artikel om 

hållbar utveckling menar Goodland (2002) att begreppet består av mänsklig, social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet och han presenterar även definitioner för var och en av dessa dimensioner. 

Mänsklig hållbarhet består i hälsa, utbildning, kompetens, kunskap, ledarskap och tillgång till olika 

tjänster, medan social hållbarhet innebär samhällelig sammanhållning, samhörighet mellan olika 

folkgrupper, ömsesidighet, tolerans, medkänsla, tålamod, gemenskap, kärlek, en socialt accepterad 

mängd av ärlighet, disciplin och moral (Goodland 2002:1-2). I denna studie kommer dessa två 

dimensioner tillsammans utgöra vad som kallas hållbar utvecklings sociala pelare, eftersom de 

båda involverar människor samt deras roller i ett samhälle och på så sätt nära påverkar varandra. 

Ekologisk hållbarhet består, enligt Goodland, av välbefinnandet av vatten, land, luft, mineraler 
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och hela ekosystem (Goodland 2002:2). Hit räknas alltså även välbefinnandet av växter och djur. 

Detta relateras lätt till människors handlande då dessa är ansvariga för industriers utsläpp, 

skövlandet av råvaror samt mängden återvinning som genomförs. Vad gäller ekonomisk 

hållbarhet består det, enlig Goodland, av bland annat underhåll av kapital och inkomsters 

köpkraft (Goodland 2002:2).   

Sammanfattande kan man säga att hållbar utveckling handlar om att försöka förstå vilka 

effekter våra handlingar skulle kunna ha på miljö, ekonomi och människors sociala standard. Det 

handlar även om att förstå att hållbar utveckling är att globalt och ett långvarigt projekt, vilket 

innebär att det inte räcker att fundera över vilka effekter handlingar samt politiska och 

ekonomiska styrsystem har här och nu, det vill säga i vårt eget land och för dess nuvarande 

innevånare, utan även vilka effekter dessa har globalt och för framtida generationer (Strange & 

Bayley 2008:24). 

2.2 Styrdokument för gymnasieskolan 

”Läroböckernas behandling av ämnena och kunskapsområdena får inte strida mot skrivningar i 

läroplanerna och relevanta kursplaner” (Skolverket 2006:6). För att undersöka i vilken mån 

styrdokumenten som användes under perioden 1970 till 2012 förespråkar utbildning för hållbar 

utveckling inom filosofiundervisningen, redogörs det i följande avsnitt först för vad gymnasiets 

läroplaner nämner som kan kopplas till utbildning för hållbar utveckling och sedan för vad 

ämnes- och kursplanerna för filosofi nämner om detsamma. Här används i vissa fall ett nutida 

begrepp, hållbar utveckling, för att studera äldre dokument. Det är därmed inte överraskande om 

hållbar utveckling inte nämns i läroplanen från 1970. Denna granskning vill dock inte undersöka 

det politiska begreppet hållbar utveckling, utan strävar istället efter att tydliggöra hur läroplanerna 

sedan 1970-talet har uppmuntrat utbildningsinnehåll som idag skulle kunna kopplas till hållbar 

utveckling. Denna undersökning är intressant eftersom den tydliggör huruvida de idéer som idag 

kopplas till begreppet hållbar utveckling funnits inom filosofiundervisningen även innan 

begreppet blivit populärt, eller som de har ökat i och med publiceringen av till exempel 

Brundtlandkommissionen. Det är alltså inte endast de avsnitt där styrdokumenten bokstavligen 

nämner hållbar utveckling som är utav intresse, utan samtliga uppmaningar till utbildning rörande 

någon av hållbar utvecklings beståndsdelar, det vill säga ekonomiska, sociala eller ekologiska 

frågor, är av intresse.  

2.2.1 Läroplaner  

I följande avsnitt redogörs för vad läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 nämner som 

möjliggör utbildning för hållbar utveckling.  

 



8 

 

Hållbar utveckling i gymnasieskolans läroplan från 1970 (Lgy 70) 

 

Eftersom denna läroplan användes under en lång period, mellan 1971 och 1994, har både första 

(1971), andra (1975) och tredje (1983) upplagan granskats för att se om deras hänvisningar till 

hållbar utveckling ändras. De avsnitt i texten som var intressanta för denna studie visade sig dock 

inte har ändrats mellan upplagorna, varför referenserna hänvisar endast till den första upplagan av 

läroplanstexten. Lgy 70 publicerades år 1970 och trädde i kraft den 1 juli 1971 (Lgy 70 1971:5). 

Förutom att 1970 års läroplan tydligt uttrycker att det är skolans uppgift att lära eleverna ta 

ställning till problem som ”berör både dem själva och samhället” (Lgy 70 1971:13), vilket skulle 

kunna ses som en generell uppmuntran till vad vi idag skulle benämna som en strävan efter 

ekonomisk och social progression, så går det i flera passager att finna mer specifika uppmaningar 

till utbildning för hållbar utveckling. En majoritet av dessa hänvisar till sociala frågor rörande 

samhället både på lokal och på global nivå. Elever ska lära sig begrepp som ”rättvisa, ärlighet, 

hänsyn, tolerans och solidaritet” (Lgy 70 1971:14), och lära sig studera skillnaden mellan det 

gångna och det nuvarande samhället för att kunna urskilja hur samhället har ändrats och i vilken 

riktning de vill fortsätta utveckla samhället (Lgy 70 1971:13). Det är tydligt att medkänsla för 

andra människor, både i den närmsta omgivningen och internationellt, är en viktig del av vad 

undervisningen bör förmedla. 

Förståelse, intresse och vilja till engagemang för andra människor är i det nutida samhället ett 

oundgängligt komplement till kunskaper. Elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

medansvar måste sålunda vidgas utöver gränserna för familj och släkt, kamratkrets och skola till att 

omsluta allt större samhällsbildningar. Skall utvecklingen kunna främjas och befästa fred och frihet 

bland folken och skänka bättre livsbetingelser åt människorna måste skolan hos eleverna skapa 

ökad förståelse för människors liv och villkor inom andra, längre bort liggande samhällsbildningar 

och lära dem inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer och internationell samverkan. 

Skolarbetet bör sålunda i det hela inriktas på att främja elevernas utveckling till självständiga 

samhällsmedlemmar med ett intresse för omvärlden som leder till ett personligt engagemang och 

en känsla av internationellt medansvar (Lgy 70 1971:15). 

Även jämställdhet mellan kvinnor och män är något som gymnasieutbildningen på sjuttio- och 

åttiotalen ska förmedla. Eleverna ska få lära sig att samma villkor gäller för män och kvinnor vare 

sig det gäller i skolan eller i samhället. Vidare ska eleverna uppmuntras till diskussion kring 

rådande förhållanden både nationellt och internationellt. För att eleverna ska få större förståelse 

för människor utanför den närmaste omgivningen är det även viktigt att de lär sig om ”politiska 

förhållanden liksom om sociala och ekonomiska funktioner” (Lgy 70 1971:13).  

Det är tydligt att Lgy 70 fokuserar mycket på att forma människor som visar respekt för sina 

medmänniskor och som lever i harmoni med andra. Detta skulle kunna ses som uppmuntran till 

demokrati och rättvisa mellan länder vilket kan kopplas till den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling. Det går även att finna små kopplingar till den ekonomiska delen av hållbar utveckling 

då eleverna, för att kunna nå en större förståelse av sin omvärld, uppmanas lära sig om 

ekonomiska funktioner. Däremot har det inte varit lätt att finna något i läroplanen som direkt 
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understryker vikten av att eleverna reflekterar över om deras handlingar gynnar hållbarheten av 

vår miljö.  

 

Hållbar utveckling i gymnasieskolans läroplan från 1994 (Lpf 94) 

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, började användas från och med den första juli 

1994 och användes sedan fram till och med den första juli 2011, då den senaste läroplanen, Gy 

2011, sattes i bruk. Precis som i 1970 års läroplan kan man i 1994 års läroplan se att utbildning 

förväntas forma elever till självständiga, kritiskt tänkande individer som funderar över 

konsekvenserna av olika handlingsalternativ (Lpf 94 2006:5). Vidare ligger det fortfarande ett 

fokus på sociala frågor i relation till hållbar utvecklings ekonomiska och ekologiska dimensioner. 

Skolan ska forma eleverna till aktiva och ansvarstagande människor som känner ”samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” (Lpf 94 2006:12). 

Skolan ska även försöka motverka elevers fördomar vad gäller vad som är kvinnligt eller manligt 

och istället se till att män och kvinnor behandlas lika och ges samma möjligheter och rättigheter 

(Lpf 94 2006:4; Gy 2011 2011:6). Läroplanen stödjer även utvecklingen av ett internationellt 

perspektiv hos eleverna. 

Något som däremot har ändrats sedan sjuttiotalets läroplan är att miljöfrågorna ges mer 

utrymme. I Lpf 94 nämns vid upprepade tillfällen att undervisningen ska innefatta ett 

miljöperspektiv och att eleverna bör uppmanas att respektera den gemensamma miljön och inse 

värdet av densamma. Vidare bör eleverna lära sig att själva aktivt försöka motverka att miljön 

skadas. 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 

hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Lpf 94 2006:5; Gy 2011 2011:7). 

I citatet ovan nämns begreppet hållbar utveckling för första gången i läroplanssammanhang och det 

i relation till undervisningens miljöperspektiv. Det är dock även möjligt att ”samhällets 

funktioner” och ”vårt sätt att leva och arbeta” kan tolkas som implikationer till hållbar 

utvecklings sociala och ekonomiska dimensioner. Något längre fram i läroplanen uppmanas 

eleverna vidare att ”observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv” (Lpf 94 2006:11). Även detta tycks kunna kopplas till 

både miljöaspekten, den sociala aspekten och den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling.  

Till skillnad från 1970 års läroplan lägger 1994 års läroplan mer fokus på miljörelaterade 

uppmaningar, även om majoriteten av kopplingarna till någon av hållbar utvecklings dimensioner 

fortfarande görs till de sociala frågorna. Det läggs även något fokus på frågor kopplade till den 

ekonomiska dimensionen, även om dessa fortfarande behandlas till en lägre grad än de andra två 

pelarna inom hållbar utveckling. Här behandlas dock, till skillnad från i 1970 års läroplan, 
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samtliga tre beståndsdelar vilket kan tolkas som att denna läroplan i jämförelse med sin 

föregångare i högre grad stödjer utbildning för hållbar utveckling. 

 

Hållbar utveckling i gymnasieskolans läroplan från 2011 (Gy 2011) 

 

Den aktuella läroplanen för gymnasieskolan, Gy 2011, sattes i bruk den 1 juli 2011. Trots att det 

skiljer 17 år mellan införandet av Gy 2011 och föregångaren Lpf 94 så går det inte att se några 

större olikheter vad gäller dokumentens inställning till utbildning för hållbar utveckling. En stor 

andel av vad som går att läsa i Lpf 94 går även att finna i Gy 2011. Även här är skolans uppgift att 

forma eleverna till demokratiska medborgare som visar respekt och omsorg för sina 

medmänniskor och miljön, både lokalt och ur ett vidare perspektiv (Gy 2011 2011:5; 7; 11). På 

samma sätt främjas jämställdhet mellan män och kvinnor, samt betydelsen av att knyta 

internationella kontakter (Gy 2011 2011:5; 6). Eleverna ska lära sig att ”observera och analysera 

människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling (Gy 2011:10). Alltså 

ska eleverna analysera hur människors samspel bidrar till såväl den ekonomiska och den sociala 

utvecklingen som till miljöns hållbarhet.  

Den huvudsakliga skillnad som gått att finna mellan de två läroplanerna har varit att Gy 2011 

uppmanar eleverna till entreprenörskap. 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att 

kunna starta och driva företag (Gy 2011 2011:7).   

Detta nyss nämnda citat uppmanar, mer än vad någon tidigare läroplan har gjort, eleverna att 

fundera på sina egna framtidsplaner vad gäller arbete och uppmuntrar dem till att starta eget 

företag. Med fler startade företag påverkas ekonomin, vilket gör att detta citat kan kopplas till den 

del av hållbar utveckling som handlar om ekonomisk utveckling. Att läroplanen i övrigt, precis 

som tidigare läroplaner, nämner både den sociala och den miljökopplade pelaren av hållbar 

utveckling gör att denna läroplan är den som hittills givit en mest allomfattade uppmaning till 

utbildning för hållbar utveckling.  

 

Reflektion över läroplanernas utveckling 

 

Det går att se en tydlig utveckling i läroplanernas inställning till utbildning för hållbar utveckling. 

Då detta koncept ännu inte hade börjat introduceras i läroplanerna vid utgivandet av 1970 års 

läroplan, och då konceptet generellt var väldigt nytt vid den tidpunkten, är det föga överraskande 

att denna läroplan minst uppmanar till utbildning för hållbar utveckling, eller någon av 

konceptets tre beståndsdelar. Trots det är det fullt möjligt att hitta uppmaningar som skulle 

kunna kopplas till hållbar utvecklings tre dimensioner. Att lära eleverna om begrepp som rättvisa, 

jämställdhet, hänsyn och solidaritet samt att uppmuntra dem till att upplysa sig om och ta 
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ställning till rådande samhälleliga problem, både nationellt och internationellt, är helt i linje med 

hållbar utvecklings sociala, och i viss mån även ekonomiska, tänkande.  

Vid publicerandet av 1994 års läroplan har konceptet hållbar utveckling hunnit introduceras i 

styrdokumenten. Det är dock lätt att se att denna läroplan till en stor grad är inspirerad av sin 

föregångare. Lärandet av samma värderingar ska ingå i utbildningen även här. Vidare ska eleverna 

lära sig tänka självständigt och kritiskt för att kunna ifrågasätta de fördomar som finns i 

samhället. Här kan vi dock även se att hållbar utvecklings miljöperspektiv har letat sig in i 

läroplanen, som även uppmanar utbildning för att eleverna ska kunna förstå att de själva har en 

stor del i samhällets inverkan på miljön. 

Även 2011 års läroplan är till stor del inspirerad av sina två föregångare. Undervisningen 

uppmanas lära ut både demokratiskt tänkande och samspel med omvärlden i enlighet med hållbar 

utvecklings perspektiv. Denna läroplan lägger dock större vikt vid den dimension av hållbar 

utveckling som tidigare inte hade behandlats till någon större utsträckning, nämligen den 

ekonomiska dimensionen. Utvecklingen av läroplanerna tycks alltså röra sig längs en linje mot en 

tydligare koppling till hållbar utveckling. 

2.2.2 Ämnes- och kursplaner för filosofiämnet 

I följande avsnitt redogörs för vad de ämnes- och kursplaner för filosofiämnet som varit i bruk 

samtidigt som någon av läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 nämner som skulle kunna 

tolkas som en uppmaning till utbildning för hållbar utveckling. Det som skiljer kursplaner från 

läroplaner är att dessa inte utgör politiska texter, utan snarare har blivit utformade med hjälp av 

”ämneskunniga personer utifrån en svensk skolämnestradition” (Molin 2006:14). 

 

Hållbar utveckling i ämnes- och kursplanen för filosofi från 1970 

 

Den ämnesplan som publicerades och togs i bruk tillsammans med 1970 års läroplan (Lgy 70) 

gavs ut i tre olika upplagor innan det publicerades en helt nyskriven ämnesplan. Alla tre, utgivna 

1971, 1975 respektive 1983, har studerats i denna undersökning. Det har dock inte framkommit 

några större skillnader i filosofiämnets ämnes- och kursplaner, varför samtliga referenser endast 

hänvisar till den första upplagan av texten. 

Enligt ämnesplanen för filosofi är detta ett ämne som de treåriga ekonomiska, humanistiska, 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga linjerna har gemensamt (Lgy 70 1971:182). Målet 

med undervisningen i filosofi är att ”utveckla förmågan att resonera självständigt, kritiskt och 

konstruktivt” (Lgy 70 1971:182). Vidare ska eleverna ”orientera sig om olika försök som gjorts att 

ställa och lösa kunskaps-, verklighets- och etikproblem” (Lgy 70 1971:182). Huvudmomenten i 

filosofiutbildningen ska utgöra bland annat argumentationsanalys, undersökning av etiska 

problem och av olika verklighetsuppfattningar (Lgy 70 1971:182). 
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1970 års ämnes- och kursplan för filosofi är mycket kortfattad och lämnar mycket öppet för 

tolkning. Naturligtvis ger det faktum att eleverna får lära sig att resonera självständigt och kritiskt 

dem en potentiell möjlighet att över huvud taget reflektera över såväl sin ekonomiska som sin 

sociala omgivning samtidigt som de funderar på vad deras handlingar kan ha för påverkan på 

miljön, men då det inte står utförligt att dessa frågor bör diskuteras är det inte självklart att 

eleverna genom detta lär sig reflektera över hållbar utveckling. Vidare är det möjligt att målet att 

eleverna ska lära sig fundera över kunskaps-, verklighets- och etikproblem skulle kunna leda till 

diskussioner kring samtliga delar av hållbar utveckling, men eftersom inget ämne finns 

specificerat återstår möjligheten att kopplingarna blir ytliga.  

 

Hållbar utveckling i ämnes- och kursplanen för filosofi från 1993 

 

1993 års ämnes- och kursplan är baserad på de programmål som fastställdes av regeringen den 27 

februari 1992 (GyVux 1993 1993:5). Det syfte med filosofiundervisningen som lyfts fram här är 

att den utgör en naturlig mötesplats mellan ”de humanistiska vetenskaperna och 

naturvetenskaperna, och därmed [är] en brygga mellan de två kulturerna i vår civilisation” 

(GyVux 1993 1993:82; GyVyx 1994 1994:28). Detta är ett tydligt argument för varför 

filosofiundervisningen lämpar sig väl för diskussioner kring hållbar utveckling, eftersom även 

dessa kan koppas till både humanistiska och naturvetenskapliga discipliner. Ämnesplanen lyfter 

även fram att filosofi bör lära eleverna ”reflektera över sitt eget tänkande” (GyVux 1993 

1993:82), vilket även det kan vara en fördel vid utbildning för hållbar utveckling. 

I denna ämnesplan nämns det vidare att filosofiundervisningen nu mer än tidigare bör 

innefatta värdefrågor och etisk diskussion (GyVux 1993 1993:84; GyVyx 1994 1994:115). Det är 

även viktigt att eleverna lär sig reflektera över konsekvenserna av deras handlingar. 

Filosofiämnet behandlar etiska frågor ur ett principiellt perspektiv, men stimulerar samtidigt 

eleverna att reflektera över vilka värderingar som ligger till grund för etiska val och över de 

konkreta konsekvenserna av sådana val (GyVux 1993 1993:82; GyVyx 1994 1994:28). 

Att etiska frågor ges stor fokus skapar också stora möjligheter för utbildning för hållbar 

utveckling eftersom diskussioner runt ”etiska synpunkter på samhällsuppfattning och 

människosyn” kan innefatta både ekonomiska, sociala och miljökopplade perspektiv (GyVux 

1993 1993:83; GyVyx 1994 1994:28). Dessa diskussioner skulle till exempel kunna röra 

ekonomisk och social rättvisa, vikten av ett jämlikt samhälle samt frågor om vilka varelser som 

bör inkluderas när man funderar på vilka konsekvenser ens handlingar har för omgivningen. 

Förutom riktlinjer för vilket ämnesinnehåll som bör innefattas i filosofiutbildningen, innehåller 

ämnesplanen även tips på hur man skulle kunna inkludera ämnet i tvärvetenskapliga projekt. 

Även vissa av dessa kan gynna utbildning för hållbar utveckling. Ett exempel som nämns är att 

filosofiundervisningen i samarbete med samhällskunskapsundervisningen skulle kunna studera 

någon ”ideologi och dess betydelse för samhällsutvecklingen” (GyVux 1993 1993:85; GyVyx 
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1994 1994:30). Vidare nämns att diskussioner kring miljöfrågor gynnas av ett samarbete mellan 

”samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora” (GyVux 1993 1993:85; GyVyx 1994 

1994:30). Här är det tydligt att denna ämnesplan försöker uppmuntra att filosofiundervisningen, 

genom att ingå i projekt med andra ämnen, ges ytterligare möjligheter till utbildning för hållbar 

utveckling. Eftersom denna undersökning endast har till syfte att tydliggöra på vilket sätt just 

filosofiämnet lämpar sig för utbildning för hållbar utveckling, kommer dock inte några sådana 

samarbetsmöjligheter att undersökas vidare.  

Något annat som uppmuntrar till utbildning för hållbar utveckling inom filosofiämnet är dock 

att ämnes- och kursplanen avslutas med några konkreta tips på frågor som kan behandlas vid 

undervisningen. Bland dessa nämns till exempel frågor om människan har några ”moraliska 

plikter mot annat än andra människor”, vad begreppet mänskliga rättigheter innebär samt om en 

global rättvisa är ”möjlig, önskvärd eller nödvändig” (GyVux 1993 1993:85-6; GyVyx 1994 

1994:116). Samtliga dessa frågor är direkt lämpade för diskussioner kopplade till hållbar 

utvecklings olika dimensioner och gör dessutom att möjligheterna till utbildning för hållbar 

utveckling blir tydliga istället för att, som tidigare kopplingar i denna och föregående kursplan, 

lämna uppmaningarna mer öppna för tolkning. 

 

Hållbar utveckling i ämnes- och kursplanen för filosofi från 1994 

 

I och med fastställandet av den nya läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) den 19 april 

1994 publicerades även en ny uppsättning ämnes- och kursplaner. Samtliga kursplaner sågs över i 

förhållande till de som fastställts drygt två år tidigare (Lpf 94 1994:5). Vid granskningen framkom 

dock att det, förutom att ordningen på styckena har ändrats, inte går att märka någon skillnad 

bland de avsnitt som kan kopplas till hållbar utveckling i relation till 1993 års läroplan. Därför 

innefattade, för att upprepning ska undvikas, avsnittet om föregående ämnesplan även 

sidhänvisningar till motsvarande stycken i denna ämnesplan.  

 

Hållbar utveckling i ämnes- och kursplanen för filosofi från 2000 

 

År 2000 publicerades en uppsättning ämnes- och kursplaner som hade uppdaterats något sedan 

1994 för att de bättre skulle reflektera de förändringar som skett i omvärlden (Gy 2000 2000:4). 

Uppdraget som gavs till ämnesexperterna som skulle sätta ihop de nya kursplanerna var även att 

de skulle göra dem tydligare, bland annat genom att skapa ”gemensamma rubriker, kortare och 

mer distinkta texter, där alla anvisningar om ämnesstoff och metod skulle rensas bort” (Molin 

2006:15). Istället skulle kursplanernas innehåll ”tydligare än tidigare relateras till det övergripande 

målet för skolan, den samhälleliga uppgiften” (Molin 2006:15). Även i denna kursplan går det att 

läsa att filosofiundervisningens uppgift i mångt och mycket är att lära eleverna kritiskt tänkande 

och ge möjligheter till ”personliga ställningstaganden grundade på förnuftiga argument” (Gy 2000 
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2000:45). Eleverna ska alltså lära sig ifrågasätta olika hållningar och handlingsprinciper i sin 

omgivning. 

Typiskt för det filosofiska samtalet är också att vara öppen för diskussion och argument, något 

som skärper beredskapen mot övertalning och propaganda. Ofta kan det innebära att ifrågasätta 

auktoriteter och vedertagna uppfattningar (Gy 2000 2000:45-6). 

Ämnesplanen nämner inte några förslag på specifikt vilka frågor som eleverna bör diskutera eller 

argumentera för och emot, men i det fall läraren uppmuntrar eleverna att diskutera etiska 

dilemman eller hur samhället fungerar finns möjlighet att koppla detta kursmål till både sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade frågor. Att eleverna lär sig ifrågasätta hur saker och ting fungerar 

i samhället kan alltså mycket väl innebära att de samtidigt erbjuds möjlighet till utbildning för 

hållbar utveckling.  

Även denna ämnesplan lyfter fram etiken som en av filosofiundervisningens viktigaste 

beståndsdelar. Eleverna ska lära sig att det finns vissa normer och principer för vad som är rätt 

och fel eller ont och gott. Samtidigt lyfter ämnesplanen fram betydelsen av att eleverna lär sig 

”motivera sina egna beslut och reflektera över konsekvenserna” (Gy 2000 2000:46). Att eleverna i 

anslutning till etiska diskussioner lär sig reflektera över deras handlingars konsekvenser gör att 

utbildning för hållbar utveckling lätt går att integrera i filosofiundervisningen, då en handling kan 

ha positiva eller negativa konsekvenser för både ekonomin, samhället och miljön. 

 

Hållbar utveckling i ämnes- och kursplanen för filosofi från 2011 

 

Den sista ämnes- och kursplanen som är relevant för denna undersökning är den som sattes i 

bruk i samband med att den senaste läroplanen togs i bruk den första juli 2011. Här kan man läsa 

att filosofiundervisningens syfte är att lära eleverna ”kritiskt och självständigt tänkande samt 

förmåga till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta argument” (Ämnes- och 

läroplaner – skolverket.se). Vidare ska filosofiundervisningen, i och med att den har både en 

historisk och en aktuell aspekt, ”inspirera till att se tillvaron i ett vidare perspektiv, ge impulser till 

att tänka i nya banor och utmana invanda föreställningar” (Ämnes- och läroplaner – 

skolverket.se). 

Precis som i tidigare kursplaner ska filosofiundervisnigen enligt denna kursplan bland annat 

behandla ”existentiella, värdefilosofiska och aktuella samhällsfilosofiska frågor och teorier” 

(Ämnes- och läroplaner – skolverket.se). Just dessa filsofiska inriktningar lämpar sig naturligtvis 

mycket väl för utbildning för hållbar utveckling. Medan samhällsfilosofi utan problem kan 

kopplas till både den sociala och den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, kan 

värdefilosofi kopplas till alla tre. 

Utöver dessa filosofiska inriktningar ska undervisningen i Filosofi 1 även behandla nutida 

filosofiska inriktningar. Här ger kursplanen även exempel på vilka dessa inriktningar är. 
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Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, 

etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och 

frågor om hållbar utveckling (Ämnes- och läroplaner – skolverket.se). 

Begreppet hållbar utveckling har inte nämnts uttryckligen i de tidigare undersökta ämnes- och 

kursplanerna och det faktum att det görs i denna visar både att begreppet har fått en större 

betydelse i dessa styrdokument samt att frågor om hållbar utveckling hör hemma i 

filosofiundervisningen. 

 

Reflektion över ämnes- och kursplanernas utveckling 

 

Även om en jämförelse mellan samtliga undersökta ämnes- och kursplaner i filosofiämnet visar 

att mycket är sig likt så kan man även urskilja en utveckling. Samtliga styrdokument uttrycker 

tydligt att ett av filosofiundervisningens huvudsyften är att lära eleverna att tänka kritiskt och 

självständigt samt att lära dem argumentera. Vidare nämner samtliga att bland annat diskussioner 

kring etiska problem, som lämpar sig väl för utbildning för hållbar utveckling, bör ingå i 

undervisningen. 

Vid fastställandet av 1993 och 1994 års ämnes- och kursplaner skulle filosofiundervisningens 

innehåll även behandla frågor om samhällsuppfattning och människosyn. Undervisningen skulle 

dessutom uppmana eleverna till att resonera kring mänskliga rättigheter, global rättvisa, samt om 

moraliska plikter bör gälla endast människor eller om även andra varelser bör tas med i 

beräkningen.  

Ämnes- och kursplanen från år 2000 kan, i jämförelse med de två föregående planerna, anses 

ha tagit ett steg tillbaka i utvecklingen gällande tydliga uppmananden till utbildning för hållbar 

utveckling. Att detta är fallet beror antagligen på att dessa styrdokument har ett helt annat 

upplägg och därmed lämnar mer öppet för tolkning. Istället för att, liksom 1994 års ämnesplan, 

ge konkreta exempel på frågor som kan diskuteras inom undervisningen, nöjer sig ämnesplanen 

från år 2000 med att nämna att etiska frågor samt ”olika filosofiska traditioner och några av de 

frågor och riktningar som är aktuella idag” ska behandlas (Gy 2000 2000:45). Även detta går att 

tolka på ett sätt som uppmuntrar utbildning för hållbar utveckling, men eftersom det inte står 

utförligt i texten vilka typer av frågor som bör behandlas kvarstår risken att denna tolkning inte 

utförs. 

Att de nu aktuella ämnes- och kursplanerna från 2011 är de första som direkt nämner att 

filosofiämnet, utöver etik och samhällsfrågor, bör bedriva undervisning för hållbar utveckling 

visar att den utveckling som gick att finna i 2000 års styrdokument inte var en trend. Itsället går 

det att se att filosofiämnets ämnes- och kursplaner över lag har utvecklats till att uppmana till mer 

undervisning rörande rättigheter, global rättvisa, genus samt hållbar utveckling.  
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3. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras först tidigare forskning som behandlat liknande frågor som denna 

studie och sedan ges en redogörelse för vilket teoretiskt perspektiv studien utgått ifrån. 

3.1 Tidigare forskning inom utbildning för hållbar utveckling 

Utbildning har på FN-konferenser sedan länge setts som lösningen på jordens överlevnadsfrågor 

(Lorentzson 2004:10). Fram till nyligen har utbildning, när det gäller hållbar utveckling, främst 

fokuserat på miljöfrågor. Detta har inneburit att lärare strävat efter att upplysa elever om hur 

miljön påverkas av olika beteenden och samtidigt försökt få dem att förstå att det är viktigt att de 

agerar miljövänligt. Det är då inte konstigt att hållbar utveckling främst undervisats inom 

naturvetenskapliga ämnen. Enligt Björneloo (2011) handlar dock hållbar utveckling om ”frågor 

som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt, 

samhälleliga intressekonflikter och vår relation till naturen” (Björneloo 2011:14). Hållbar 

utveckling ska alltså syfta till både ekologisk-, ekonomisk- och social utveckling (Sandell, Öhman 

& Östman 2005:10). Därför har utbildning för hållbar utveckling under senare år vidgats och 

behandlas numera på många håll ur ett mer sociokulturellt perspektiv där komplexa 

frågeställningar om samhällets utveckling behandlas (Lorentzson 2004:10). Det finns de som 

argumenterar för att syftet med utbildning för hållbar utveckling helt enkelt är att lära elever att 

tänka fritt och forma sina egna åsikter så att de kan ta del av den demokratiska debatten kring 

ämnet. Andra menar att risken med detta utlärningssätt är att eleverna inte tar miljöproblemen på 

tillräckligt stort allvar (Sandell, Öhman & Östman 2005:10). 

Det har inte gått att finna någon tidigare forskning som undersöker filosofiämnets lämplighet 

att bedriva utbildning för hållbar utveckling. Däremot finns det andra studier kring utbildning för 

hållbar utveckling på gymnasienivå. Forskningen har gått att dela in i två kategorier. Den första 

kategorin består av forskning som undersöker utbildning för hållbar utveckling ur ett 

lärarperspektiv, för att på så sätt få en bild av hur undervisningen genomförs i skolan. Den andra 

kategorin presenterar forskning som menar att läromedlens innehåll reflekterar den undervisning 

som bedrivs i skolan och som därmed undersöker till vilken grad frågor om hållbar utveckling 

gått att finna i läromedel från gymnasiet. Medan det har gått att finna många studier som skulle 

kunna placeras in under den första kategorin, har endast en studie hittats som gått att placera in 

under den andra kategorin. Studien i den andra kategorin har dock mer gemensamt med denna 

undersökning. Därför presenteras endast några få exempel på studier som behandlar utbildning 

för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv. 
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3.1.1 Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv 

Det har gått att finna flera avhandlingar som undersöker lärares samt lärarstudenters syn på 

utbildning för hållbar utveckling. Det dessa studier har gemensamt är bland annat att de 

förutsätter att lärarnas förståelse av begreppet påverkar den typ av utbildning för hållbar 

utveckling som bedrivs i deras klassrum. Genom att tydliggöra lärares syn på begreppet vill dessa 

studier därmed visa hur utbildningen för hållbar utveckling ser ut i svenska klassrum.  

Carola Borg menar att det faktum att olika skolämnen använder sig av olika 

undervisningsmetoder innebär att det uppstår olika barriärer för utbildning för hållbar utveckling 

beroende på vilket skolämne som försöker bedriva den. Syftet med Borgs avhandling är att 

”undersöka olika ämneslärares förståelse för hållbar utveckling och huruvida denna förståelse 

skiljde sig åt beroende på ämnestillhörighet och yrkeserfarenhet” samt att ”[u]ndersöka om och 

hur lärares ämnestillhörighet påverkade deras möjligheter att implementera undervisning för 

hållbar utveckling när det gäller val av undervisningsmetoder och upplevelse av 

undervisningsbarriärer” (Borg 2011:25). Studien baseras på information som tagits fram genom 

en omfattande enkätstudie och resultaten visar att det finns tydliga skillnader i hur lärare inom 

olika ämnen ser på begreppet hållbar utveckling samt att lärarna tycktes påverkas av deras 

ämnestraditioner. Den gemensamma barriär som uppdagades var dock att lärarna kände att de 

saknade konkreta exempel på hur utbildning för hållbar utveckling kunde bedrivas inom deras 

ämne (Borg 2011:31). 

Gunnar Jonssons avhandling består av tre stycken delstudier. Den första ämnar undersöka 

lärarelevers syn på hållbar utveckling. Den andra studiens syfte är att identifiera ”kvalitativt skilda 

förhållningssätt till hållbar utveckling”, medan den tredje delstudien försöker visa hur 

lärarelevernas syn på hållbar utveckling kommer till uttryck inom deras undervisning (Jonsson 

2007:23). Avhandlingens tre studier baseras på enkätundersökningar, intervjuer samt 

videodokumentation av undervisning. Resultaten visade en tydlig koppling mellan 

lärarstudenternas förståelse av begreppet hållbar utveckling samt den undervisning de bedrev 

(Jonsson 2007:173). 

3.1.2 Utbildning för hållbar utveckling genom läromedelsgranskning 

David Kronlid och Margareta Svennbeck publicerade 2008 en vetenskaplig artikel i vilken de 

undersöker hur förutsättningarna för miljöetisk reflektion som del av utbildning för hållbar 

utveckling är inom religionsundervisningen på gymnasienivå. Motivationen bakom 

undersökningen är antagandet att religionskunskapen, som har ett stort ansvar att behandla 

moraliska frågor, borde vara ett väl lämpat skolämne för att bedriva utbildning för hållbar 

utveckling (Kronlid & Svennbeck 2008:35). Forskningen baseras inte på enkätundersökningar, 

intervjuer eller klassrumsundersökningar, utan på granskning av nio stycken läroböcker i 

religionsvetenskap som används på gymnasienivå. Genom denna undersökning vill Kronlid och 
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Svennbeck visa genom vilket innehåll och vilken form läromedlen skapade möjligheter för 

miljöetisk reflektion. Vidare antog de att läromedlens innehåll på ett bra sätt reflekterade 

religionsämnets innehåll (Kronlid & Svennbeck 2008:38). 

Granskningen av religionsläromedlen visade att böckerna innehöll avsnitt som behandlade 

miljöetiska frågor, men att de däremot uppvisade bristande förutsättningar för miljöetisk 

reflektion. Vidare misslyckades läromedlen med att på ett tydligt sätt koppla de miljöetiska 

avsnitten till social och ekonomisk utveckling för att visa på vilket sätt de är kopplade till 

varandra (Kronlid & Svennbeck 2008:52). Detta är något som skiljer utbildning för hållbar 

utveckling från miljöetisk utbildning. Trots detta menar Kronlid och Svenning att 

religionsundervisningen uppvisar potential för att bedriva utbildning för hållbar utveckling 

(Kronlid & Svennbeck 2008:54). 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning kring utbildning för hållbar utveckling har bedrivits ur flera olika teoretiska 

perspektiv. Ett exempel är Jonssons (2007) studie vars teoretiska utgångspunkter var 

fenomenografi samt intentionell analys. Medan fenomenografin studerar uppfattningar, gärna på 

kollektiv nivå, tolkar och analyserar det intentionella perspektivet ”handlingar, företrädesvis 

talhandlingar och ser dessa som meningsskapande processer” (Jonsson 2007:171). 

Denna studie syftar dock inte till att undersöka lärares uppfattningar om utbildning för hållbar 

utveckling eller hur utbildning för hållbar utveckling går till rent praktiskt. Istället undersöks vad 

som potentiellt kan läras ut inom utbildning för hållbar utveckling genom att kritiskt granska 

filosofiläromedel. Det är därmed utbildning för hållbar utveckling som potentiellt 

undervisningsinnehåll som står i fokus. Då läromedlen till en stor grad förväntas möjliggöra en 

undervisning som avspeglar de krav som ställs på dem av styrdokumenten kan denna 

undersökning räknas till den läroplansteoretiska forskningen (Skolverket 2006:6).  

Läroplansteorin uppstod genom utvecklandet av ramfaktorsteorin, vilken handlar om att 

komponenter liksom mängden undervisningstimmar, ”antal elever i klassen, utrustning liksom 

laboratorier och bibliotek” begränsar lärares frihet att utforma undervisningen helt fritt (Linde 

2006:15). Läroplansteorin fokuserar dock främst på läroplanen som en ramfaktor och ”påvisar att 

och hur statliga beslut påverkade undervisningsprocessen” (Molin 2006:61). Något som är viktigt 

att påpekar är att det denna teori hänvisar till som läroplan i själv verket är vad som på engelska 

kallas curriculum. Detta innebär att läroplansteorin inte bara hänvisar till läroplanens stoff, utan 

hänvisar till ett bredare koncept som även innefattar ”det faktiskt genomförda stoffurvalet” 

(Linde 2006:5).  

Att läroplansteorin undersöker både läroplaners innehåll samt de faktorer som ligger bakom 

besluten om innehållen skapar möjligheter för denna teori att undersöka hur förändringar i 

samhället påverkar undervisningsinnehållet (Molin 2006:62). Till exempel skulle läroplansteorin 

kunna försöka visa vilka förändringar i undervisningsstoffet som uppstår till följd av ett politiskt 
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maktskifte. Detta gör det också möjligt att ”granska konsekvenserna av politiska beslut samt 

kritiskt värdera den bakomliggande kontext vari besluten tillkommer” (Molin 2006:61). Denna 

kritiska värdering kan anses vara viktig då läroplanerna har en styrande effekt för undervisning 

och därmed påverkar vilken typ av samhällelig fostran eleverna får (Molin 2006:61). 

Den del av läroplansteorin som kan räknas som teoretisk utgångspunkt för denna studie är 

inte den som undersöker politiska och samhälleliga beslut bakom läroplanernas utformning. 

Istället utgår studien ifrån att läroplanen som ramfaktor, tillsammans med övriga styrdokument, 

begränsar vad som är möjligt att undervisa om. Detta innebär att de förslag på 

undervisningsinnehåll som styrdokumenten presenterar antagligen är de som lärarna väljer att 

behandla i sin undervisning inom ett ämne. Detta kan förklaras av att lärare naturligtvis bör vara 

insatta i vad styrdokumenten nämner angående skolans uppgift och undervisningen inom varje 

specifikt ämne, men även av att läromedlen inom ett ämne inte får strida mot styrdokumentens 

uppmaningar vad gäller innehåll (Skolverket 2006:6). Även styrdokumenten förväntas alltså 

kunna påverka vad som lärs ut inom ett skolämne. 

Detta antagande är något som återfinns i Kronlids och Svennbecks artikel (Kronlid & 

Svennbeck 2008:38). Deras studie är även den som mest liknar denna, då även den granskar 

läroböcker inom ett skolämne för att avgöra på vilket sätt ämnet lämpar sig för utbildning för 

hållbar utveckling. En detalj som skiljer de båda studierna åt är dock att Kronlids och Svennbecks 

huvudsakliga syfte är att tydliggöra hur pass väl religionsundervisningen lämpar sig för miljöetiska 

reflektioner, medan en av deras efterföljande frågeställningar är att undersöka vilka delar att 

målen inom utbildning för hållbar utveckling som går att finna inom religionsämnet på 

gymnasienivå. Denna studie lägger dock inget fokus på någon utvald dimension av hållbar 

utveckling. Istället granskas läroböckerna efter alla kopplingar till hållbar utveckling. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Inom utbildning för hållbar utveckling arbetar man med både kunskapsinnehållet och med 

lärarnas undervisningsmetoder, det vill säga med didaktiska frågor. Vad gäller innehållet har det 

tydliggjorts att utbildning för hållbar utveckling, till skillnad från miljöundervisning, behandlar 

både de ekologiska, de ekonomiska och de sociala dimensionerna av utvecklingsfrågorna. 

Innehållet bör även ta hänsyn till olika synsätt och värderingar (Borg 2011:16). De metoder som 

används inom utbildning för hållbar utveckling ”bör karaktäriseras av demokratiskt arbetsätt där 

man tar hänsyn till olika åsikter, kritiskt tänkande och en undervisning som ökar elevers 

handlingsförmåga” (Borg 2011:16). 

Denna studie fokuserar på kunskapsinnehållet. Filosofiämnet borde, med sina avsnitt om olika 

värdegrunder och etiska argumentationer, vara mycket väl lämpat att bedriva utbildning för 

hållbar utveckling. Trots det bedrivs i nuläget denna utbildning främst inom naturvetenskapliga 

ämnen (Kronlid & Svennbeck 2008:33) och det har inför denna studie inte gått att hitta några 

tidigare undersökningar kring filosofiämnets lämplighet att bedriva utbildning för hållbar 

utveckling. En granskning av filosofins ämnes- och kursplaner visar dock att begreppet hållbar 

utveckling år 2011 nämns i direkt relation till ämnet. Kronlid menar att ”inom didaktisk forskning 

betraktas ofta läromedlen som avgörande för vilken typ av undervisning som är möjlig att bedriva 

inom ämnet” (Kronlid 2009:9). Denna studies syfte är därmed att granska hur svenska 

filosofiläromedel på gymnasienivå skapar möjligheter för att bedriva utbildning för hållbar 

utveckling inom ämnet. Från detta följer två frågeställningar som behandlas i studiens analys och 

diskussion.  

 

 Är läromedlens behandling av hållbar utvecklings tre dimensioner heltäckande? Vilka 

delar av hållbar utveckling behandlas av filosofiläromedlen i nuläget och vilka delar 

utelämnas? 

 Påverkar styrdokumentens inställning till utbildning för hållbar utveckling innehållet i 

läroböckerna i enlighet med det läroplansteoretiska perspektivet?  

 

Den första frågeställningen ställs för att undersöka om de kopplingar till hållbar utvecklings 

dimensioner som går att finna i läroböckerna är tillräckligt detaljerade för att leda till en 

heltäckande utbildning för hållbar utveckling. Denna frågeställning syftar därmed till att 

tydliggöra hur väl lämpat för utbildning för hållbar utveckling filosofiämnet är i nuläget baserat på 

läromedlens innehåll, samt vad som skulle kunna förbättras för att ämnets lämplighet skulle växa. 

Den andra frågeställningen vill undersöka om de möjligheter som läromedlen skapar för 

utbildning för hållbar utveckling överensstämmer med vad styrdokumenten har förordat eller om 

de har utelämnat något.  
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Studien stävar inte efter att visa fördelar med utbildning för hållbar utveckling. Det tas inte för 

givet att utbildning för hållbar utveckling är något bra eller något att sträva mot. Det har dock, 

både inom styrdokumenten och på Skolverkets hemsida, varit tydligt att utbildning för hållbar 

utveckling utgör ett aktuellt ämne, bland annat genom att Skolverket för ett par år sedan införde 

utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” som läroverken får sträva efter att få (skolverket.se). 

Ämnets aktualitet gör det alltså generellt intressant att undersöka. 



22 

 

5. Metod 

För att kunna uppnå syftet med denna studie, det vill säga att undersöka hur filosofiläromedlens 

ämnesinnehåll uppmuntrar till utbildning för hållbar utveckling, har samtliga läroböcker inom 

filosofi som gått att finna samlats ihop. Då tidsperspektivet i denna granskning sträcker sig från 

år 1970 till 2012, så har endast de läroböcker som publicerats under denna period valts ut. Detta 

resulterade i 16 stycken läroböcker, varav några utgör olika upplagor av en och samma bok. Att 

vissa läromedel finns i flera upplagor möjliggör en jämförelse som visar om innehållet i 

läromedlen ändras under 1990- och 2000-talen vad gäller hållbar utveckling.  

Dessa läromedel analyseras sedan för att få fram relevant information. Här har det gått att 

välja mellan att utföra en kvantitativ eller en kvalitativ textanalys. En kvantitativ undersökning 

”baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa 

uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror” (Esaiasson m.fl. 2012:197). Eftersom denna 

undersökning inte syftar till att visa exakt vid hur många tillfällen en viss text kan sägas skapa 

möjligheter för utbildning för hållbar utveckling, utan snarare ska ”ta fram det väsentliga 

innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” 

tycks dock en kvalitativ textanalys mer lämpad (Esaiasson m.fl. 2012:210). Utmärkande för denna 

typ av textanalys är även att vissa delar av texten anses vara viktigare än andra, vilket även är fallet 

vid denna undersökning. Under en aktiv genomläsning av läromedlen ställs frågan huruvida 

texten skulle kunna sägas uppmuntra till utbildning för hållbar utveckling eller inte. Endast de 

avsnitt som anses uppmuntra detta analyseras vidare i nästa steg.  

Analysen av de relevanta avsnitten avses vara systematiserande. Syftet med analysen är inte att 

kritisk granska texternas innehåll för att se om ”en given argumentation lever upp till bestämda 

normer” (Esaiasson m.fl. 2012:212). Istället ska analysen systematisera innehållet och klassificera 

det genom att ”placera tankeinnehållet under en lämplig sammanfattande rubrik” (Esaiasson m.fl. 

2012:211). Här ska det avgöras till vilken eller vilka av hållbar utvecklings tre dimensioner, social, 

ekologisk eller ekonomisk, som avsnittet kan kopplas till och till vilken mån de är heltäckande 

inom denna dimension. Då hållbar utveckling handlar om relationen mellan dessa tre 

dimensioner innehåller analysen även en undersökning av hur de tre dimensionerna kopplas till 

varandra i läroböckernas innehåll.  

Eftersom studiens diskussion av de framtagna resultaten bland annat ämnar klargöra om 

graden av läroboksinnehåll som skapar möjlighet till utbildning för hållbar utveckling kan 

härledas från de riktlinjer som presenteras i styrdokumenten, ger undersökningens bakgrund även 

en mer omfattande granskning av relevanta läroplaner samt ämnes- och kursplaner.  

En begränsning som finns i detta arbete är att det inte presenterar resultaten från var och en 

av läroböckerna var för sig, utan istället presenterar sammanslagna resultat från böcker som 

publicerats under användandet av samma läroplan. Detta innebär att det kan uppkomma stor 
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innehållsvariation bland läroböcker som behandlas i samma avsnitt, utan att detta tydligt 

framkommer av resultaten. Istället framställer resultaten hur läroböckerna tillsammans skapar 

möjligheter för utbildning för hållbar utveckling. 

5.1 Forskningsetisk diskussion 

Det finns naturligtvis en hel del regler var forskare bör visa hänsyn till för att se till att den egna 

forskningen inte är stötande. I Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) går det att läsa en hel del 

om detta. De råd som presenteras kan sammanfattas i några allmänna regler gällande forskning: 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Hermerén et al. 2011:12). 

Naturligtvis kommer hänsyn visas för dessa regler även vid genomförandet av denna studie. 

Eftersom undersökningen dock ämnar behandla publicerade lärobokstexter snarare än individer, 

försvinner nödvändigheten att ta hänsyn till personetiska frågor liksom att se till att 

försökspersonernas identitet och dylikt hålls hemlig samt att personerna är väl informerade om 

undersökningen de är involverade i. Istället läggs vikt på att presentera tidigare forskning och 

denna undersöknings utgångspunkter och metoder på ett rättvist och korrekt sätt.  
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6. Resultat 

Följande resultat kommer från granskningen av sammanlagt 16 läroböcker i filosofi. Av dessa 

gavs fyra böcker ut under användandet av 1970 års läroplan, nio av böckerna gavs ut under 

användandet av 1994 års läroplan och resterande tre böcker gavs ut efter att 2011 års läroplan 

satts i bruk. Resultaten kommer att presenteras i form av en redogörelse för på vilket sätt 

läromedlen hänvisar till ekonomiska, sociala eller miljörelaterade frågor. Endast de avsnitt som 

direkt, och utan någon större nödvändighet till tolkning, kan kopplas till någon av hållbar 

utvecklings pelare kommer att behandlas. Vidare är resultaten indelade i enlighet med vilka av 

styrdokumenten för gymnasiet som de ämnades användas tillsammans med. Detta möjliggör en 

undersökning av på vilket sätt läromedlen följer de hänvisningar som ges i styrdokumenten och 

visar därmed om även läromedlen har utvecklats vad gäller behandlandet av hållbar utveckling. 

Eftersom läromedlen till stor grad behandlar samma avsnitt och ämnen, trots att de är ämnade att 

användas till olika styrdokument, presenteras i avsnitt 6.2 och 6.3 endast de ämnen som har 

tillkommit sedan föregående avsnitt. Syftet med detta är att försöka undvika allt för många 

upprepningar i texten. Detta innebär att dessa böcker, utöver det som presenteras i resultaten, 

även innehåller de avsnitt som behandlats tidigare, om inget annat anges. 

6.1 Läromedel utgivna under användandet av 1970 års styrdokument 

De fyra läroböcker som undersökts för framställandet av dessa resultat är Ericson, Hof och 

Jeffners Filosofi (1970), Andersson och Mattssons Filosofisk tanke (1990), Ekmans Filosofins grunder 

(1990) samt Ryberg och Selanders Att tänka och reflektera (1990). I samtliga böcker står det att de 

är ämnade att användas för filosofiundervisning på gymnasienivå.  

6.1.1 Den sociala dimensionen: med fokus på etik och samhällsfilosofi 

Av hållbar utvecklings tre pelare är det utan tvekan den sociala som behandlas mest i de ovan 

nämnda böckerna. Somliga av dessa kopplingar görs i avsnitten som behandlar etik och moral. 

Här presenteras många olika filosofiska teorier för hur man bedömer vad som utgör goda 

handlingar och vad som utgör ett gott liv. Presentationerna behandlar allt från den hedonistiska 

skolan från 400-talet f Kr., enligt vilken människan genom sina handlingar ”som regel vill söka sig 

till lustupplevelser och samtidigt undvika eller undgå olust” (Ryberg & Selander 1990:18), till mer 

moderna teorier liksom Kants pliktetik, enligt vilken man bör ”handla endast efter en maxim 

(=regel) om vilken du kan vilja att den också skall vara allmän lag” (Andersson & Mattsson 

1990:206). För att uppmuntra diskussion kring dessa teorier presenteras många av dem 

tillsammans med scenarion där teorierna skulle kunna komma till nytta. Av dessa scenarion är det 

många som behandlar sociala frågor.   
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Ett exempel på hur hedonismen presenteras går att finna i Ericson, Hof och Jeffners (1970) 

lärobok. Detta scenario väcker även frågan om man bör sträva efter sin egen lycka i alla lägen, 

eller om man bör sträva efter den största möjliga lyckan även om det inte är ens egen. 

En kamrat har allvarliga bekymmer och vill komma hem till mig och diskutera dem en kväll. Jag 

vet, att om han inte får det, kommer det att göra honom djupt olycklig. Men ägnar jag min fritid åt 

hans bekymmer råkar jag själv i obalans och känner mig disharmonisk. Jag är medveten om att det 

jag förlorar i fråga om lustupplevelse på att ägna kvällen åt honom inte är så mycket som han 

vinner (Ericson, Hof & Jeffner 1970:104). 

Avsnitt om hedonism går även att finna i samtliga av de andra läroböckerna från denna period 

(Andersson & Mattsson 1990:66, Ekman 1990:94, Ryberg & Selander 1990:18), med mer eller 

mindre tydlig koppling till sociala frågor. Flera av läroböckerna nämner även möjligheten att 

diskutera vems lycka eller välbefinnande man bör försöka säkra genom sina handlingar (Ekman 

1990:195). 

Ytterligare ett exempel på hur de etiska teorierna förklaras med hjälp av ett socialt problem går 

att se när Ericson, Hof och Jeffner (1970) förklarar Kants pliktetik. Teorin förklaras med hjälp av 

ett scenario där en person överväger att bryta ett löfte eftersom detta skulle leda till stor personlig 

vinning.  

Om man kan vinna väsentliga fördelar har man rätt att bryta ett löfte. Nästa steg blir att fråga sig 

hur det skulle gå om denna regel blev allmän lag. (…) Om alla började bryta löften när de ansåg sig 

ha fördelar av det, skulle ingen kunna lita på någon. (…) Det vore orimligt att vilja införa en 

allmän lag som upplöser sig själv. Om jag då alltså inte kan vilja att maximen för min handling blir 

allmän lag, då är det orätt av mig att bryta mitt löfte (Ericson, Hof & Jeffner 1970:116). 

Kants pliktetik behandlas även i samtliga andra läroböcker (Andersson & Mattsson 1990:206, 

Ekman 1990:101, Ryberg & Selander 1990:20). Läroböckerna behandlar även en mängd andra 

etiska teorier, som alla lätt kan kopplas till aktuella sociala frågor. Teorierna kan sorteras in under 

någon av de väl använda kategorierna effektetik (även kallat konsekvensetik), pliktetik (även kallat 

pliktideal eller regeletik), sinnelagsetik eller situationsetik. Dessa olika varianter av etiska teorier 

bedömer alltså en handling moraliskt utifrån olika fokus. För effektetikern är det avgörande om 

en annan handling skulle ha haft bättre konsekvenser än den som utfördes (Ericson, Hof & 

Jeffner 1970:111). Enligt pliktetiken kan ”människan med hjälp av sitt förnuft (…) komma fram 

till förpliktade regler, som gäller generellt” (Ryberg & Selander 1990:20). Enligt sinnelagetiken 

stämmer det att ”[e]n handling, H, är helt och hållet rätt om och endast om det bland de skäl som 

gör att den handlande väljer H finns med det att han tror att H är rätt och H dessutom är rätt” 

(Ericson, Hof & Jeffner 1970:118). Slutligen menar anhängare till situationsetiken att det inte går 

att söka efter etiska principer, eftersom varje handling eller situation är unik (Ryberg & Selander 

1990:22). Vare sig det handlar om effekt-, plikt-, sinnelag- eller situationsetik har presentationerna 

av teorierna kunnat kopplas till hur man bör leva sitt liv för att uppnå bästa resultat, vilket i sin 

tur kan kopplas till sociala frågor.  
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De sociala frågorna behandlas dock inte endast i etikavsnitten. Även samhällsfilosofi, eller 

politisk filosofi, går lätt att koppla till dessa. Här behandlas flera teorier, sträckandes från Platon 

till Marx, som presenterar olika åsikter om hur ett samhälle bör vara uppbyggt och hur det bör 

fungera. Vidare diskuteras hur en rättvis fördelning av det goda skulle gå till. Denna fråga brukar 

kallas rättviseproblemet och Andersson och Mattsson (1990) presenterar tre alternativ som ofta 

nämns i och med diskussioner kring rättvis fördelning: 

1) Förtjänst eller meriter: Man kan mena att en person, som är moraliskt dygdig eller genom sin 

verksamhet bidrar mer till samhället än andra, också förtjänar en större bit av kakan, då den skall 

fördelas. (Däremot anses det vanligen inte rättvist att anse t ex hudfärg, intelligens, rikedom eller 

social ställning som berättigande till förmåner i samhället.) Aristoteles hade ett rättvisebegrepp av 

detta slag. 

2) Likhet: Alla skall ha en lika stor bit av kakan. Detta rättvisebegrepp är karakteristiskt för modern 

demokratisk teori. 

3) Behov och förmåga: Var och en skall ha del av det goda i proportion till vilka behov han har, 

och var och en skall bidra till samhället i proportion till sin förmåga. Karakteristiskt för 

marxismen: ”Från var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov” (Andersson & 

Mattsson 1990:73). 

Det finns argument för och mot samtliga av dessa rättvisebegrepp, men de har ändå gemensamt 

att de alla behandlar sociala frågor.  

6.1.2 Den ekologiska dimensionen: med fokus på ekosofi 

Även miljöfrågor har en betydande roll i läromedlen, om än inte till samma utsträckning som de 

sociala frågorna. Samtliga miljörelaterade texter presenteras i koppling till etikavsnitt och 

presenteras gärna i relation till frågor rörande vem som bör medräknas vid avgörandet av vad 

som utgör en moraliskt bra handling. Ericson, Hof och Jeffner inleder diskussionen med att 

upplysa läsaren om att ”sedan istiden har minst 24 djurarter försvunnit från Sverige, av dem 

nästen hälften under 1900-talet”. Därefter ställs följdfrågan om människor verkligen, för att 

gynna sitt eget välbefinnande, har en moralisk rättighet att handla på ett sätt som har sådana 

förödande resultat för djurriket. Denna fråga väcker ytterligare frågor. 

 Hur skall man väga människors lidande mot djurens lidande? 

 Skall man ta samma hänsyn till alla djurarter? Är metmaskens lidande av samma relevans för 

etiken som hundens? (Ericson, Hof & Jeffner 1970:120). 

Ett ämne som har tilldelats ett avsnitt i samtliga av de undersökta böckerna är ekosofi 

(Andersson & Mattsson 1990:277, Ekman 1990:142, Ericson, Hof & Jeffner 1970:121, Ryberg & 

Selander 1990:42). Ekosofi beskrivs som den ”filosofiska behandlingen av ekologiska problem 

med tyngdpunkt på värderingsproblemen” (Ryberg & Selander 1990:42). Ryberg och Selander 

(1990) förklarar vidare hur miljöförstöringar har uppkommit på grund av okunskap hos 

människor. Dessa miljöförstöringar har lett till ”naturkatastrofer, sjukdom, epidemier och död” 

(Ryberg & Selander 1990:42). Att detta har uppkommit ur okunskap innebär, enligt Ryberg och 
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Selander, att inte varje individ enskilt kan ges skulden för detta, men att varje individ däremot har 

en del av det globala ansvaret för vår miljö. De menar även att det är viktigt att människor lär sig 

att inse att miljöförstöring inte är nödvändigt eller naturligt (Ryberg & Selander 1990:43). 

Samtliga läroböcker nämner den norske filosofiprofessorn Arne Naess i koppling till ekosofin. 

Här går bland annat att läsa att Naess arbetat för att tydliggöra vikten av symbiosen mellan 

arterna, eftersom detta skulle vara till nytta för samtliga parter. Vidare menar han att även djur 

och växter har ett egenvärde och inte, som många andra filosofer har påstått, endast ett 

instrumentellt värde för människans välbefinnande.  

En ekosofi som [Naess] kan ansluta [s]ig till skall ta som en av sina målsättningar en identifikation 

med allt liv i dess livgivande miljö. Den etablerar på sätt och vis ett klasslöst samhälle inom 

biosfären, en demokrati där vi kan tala om rättvisa inte bara för människor utan också för djur, 

växter och mineraler. Och liv blir inte uppfattat i motsättningsförhållande till död, men som 

interaktion med omgivningen, den livgivande miljön. Detta representerar en mycket stark betoning 

av att allt hänger samman och att ”vi” bara är fragment – inte ens delar (Ericson, Hof & Jeffner 

1970:121). 

Det är mycket tydligt att Naess ger samtliga levande ting samma värde och att han tycker det är 

självklart att det, precis som det finns mänskliga rättigheter, även borde finnas rättigheter för djur 

och växter (Andersson & Mattsson 1990:281-2).  

6.1.3 Den ekonomiska dimensionen: med fokus på rättvisa 

Avsnitt som tydligt reflekterar över ekonomiska frågor förekommer till en relativt liten grad i de 

granskade filosofiläroböckerna. De avsnitt som dock förekommer kan kopplas till etiken och 

samhällsfilosofin med sina diskussioner om rättvisa samhällen och rättvis fördelning av det goda. 

I det fall det goda innefattar ekonomiska tillgångar och ekonomisk tillväxt kan rättviseproblemet, 

som presenterades i avsnitt 6.1.1, även sägas uppmuntra en diskussion kring den ekonomiska 

delen av hållbar utveckling. 

Ett annat ämne som uppkommer där hållbar utvecklings ekonomiska dimension är inblandad 

är diskussionen om vad en individ eller ett samhälle bör sträva efter att uppnå genom sina 

handlingar. Här är ekonomisk tillväxt ett av förslagen. 

6.2 Läromedel utgivna under användandet av 1994 års styrdokument 

Nio läroböcker i filosofi, ämnade för att används tillsammans med 1994 års läroplan, har 

granskats inför skrivandet av detta avsnitt. Dessa läroböcker är Lars-Göran Alms Gula idéer sover 

lugnt – Filosofi för gymnasiet Kurs A (2002) och hans Gula idéer sover lugnt – Filosofi för gymnasiet Kurs A 

och B (2000), Per Bengtssons Filosofi – de filosofiska grunderna (1994), Christer Fäldts och Daniel 

Fäldts Tankar – filosofi för gymnasiet (2009), Martin Levanders Filosofi – ingen lära utan en aktivitet 

(1995) och Filosofi – ingen lära utan en aktivitet (2001), Levander och Jan-Erik Westmans Filosofi – 

ingen lära utan en aktivitet (2009), Lars Mouwitz Filosofi (1997) samt Ulf Perssons Filosofi – frågor och 
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argument (2003). Följande avsnitt kommer för att undvika upprepningar, som nämnt, endast 

presentera de delar som har tillkommit sedan de föregående styrdokumenten togs ur bruk. Detta 

innebär att samtliga teman som förekom i läroböckerna i föregående avsnitt även förekommer 

här, om inget annat nämns.  

6.2.1 Den sociala dimensionen: med fokus på Raws, Nozick och feminism 

En skillnad som går att finna mellan dessa böcker och de som redovisats i föregående avsnitt är 

att samtliga av dessa har ett mer omfattande avsnitt om samhällsfilosofi och vad som utgör ett 

rättvist samhälle. Det som har tillkommit är mer moderna teorier som lättare kan kopplas till 

dagens samhälle. Här behandlas nu, utöver avsnitt om marxismen, även ett avsnitt om John 

Rawls teori om den ursprungliga positionen och ett avsnitt om Robert Nozicks minimalstat, vilka 

båda kan sägas behandla hållbar utvecklings sociala del då de båda försöker förklara hur ett 

samhälle bör vara uppbyggt för att gynna deras invånare. 

Rawls teori går ut på att han tänker sig en situation där människor samlas för att tillsammans 

bestämma vilka grundlagar som ska gälla i det samhälle de alla sedan ska ingå i. Beslutet ska fattas 

bakom okunnighetens slöja, vilket innebär att ingen av deltagarna vet vilken position de själva 

kommer att ha i samhället när lagarna är bestämda. Ingen av deltagarna vet alltså om denne 

kommer vara ”mycket eller lite intelligent, stark, tursam, uthållig, hänsynslös etc.” (Levander 

1995:197). Detta gör att det blir omöjligt för de beslutande att förespråka lagar som skulle gynna 

dem själva i det hypotetiska samhället. Enligt Rawls skulle deltagarna till slut komma fram till två 

principer: 

 Den första principen är frihetsprincipen. Var och en ska ha största möjliga frihet – så länge 

inte en persons frihet inkräktar på någon annans. (Frihet att förtrycka är således inte 

tillåten.) Alla ska ha lika yttrandefrihet, tryckfrihet, rösträtt, rättssäkerhet, religionsfrihet 

etc. (…) 

 Den andra principen man skulle enas om är en jämlikhetsprincip, men med ett viktigt 

förbehåll. I princip ska jämlik fördelning råda vad gäller sådant som lön och annan 

materiell levnadsstandard, såvida inte en annan fördelning gynnar de ”sämst ställda”. 

Rawls skulle acceptera att några tjänade mer än andra (eller hade materiella privilegier) 

förutsatt att detta ledde till förbättringar för dem som tjänade minst, jämfört med hur det 

skulle vara i ett absolut jämlikt system (Levander 2001:122). 

Då denna teori förespråkar rättvisa mellan ett samhälles invånare är det inte svårt att koppla den 

till diskussioner kring sociala frågor. 

Även Nozicks teori kan lätt kopplas till sociala frågor. Till skillnad från Rawls förespråkar han 

dock inte en stark stat vars syfte är att se till att de två ovan nämnda principerna följs. Istället 

presenterar han ett samhälle, som enligt honom är mer rättvist, där statens makt över var individ 

är begränsad till ett minimum. Nozick menar att varje människa ska ha full rätt till sitt eget liv, 

utan att behöva regleras av samhället. På samma sätt som slaveri skulle innebära ett brott mot 

denna regel menade Nozick att samma sak sker när ”staten genom inskränkningar och skatter tar 
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ifrån människor frukterna av deras eget arbete” (Fäldt & Fäldt 2009: 245). Nozick menar alltså att 

det inte är statens uppgift att jämna ut invånarnas skillnader i inkomst, utan att varje person har 

rätt till sin egen egendom. Denna princip förklaras vidare av Persson (2003) genom att han 

kopplar den till ett scenario som baserar sig på en verklig händelse. 

Wilt Chamberlain bor i ett samhälle där allt är rättvist fördelat, men Wilt skiljer sig från mängden, 

han är nämligen en otroligt skicklig basketspelare. Han och ett basketlag sluter därför ett avtal som 

säger att han får 25 cent från varje såld entrébiljett till lagets matcher. Eftersom många vill se 

honom spela drar hans lag ständigt fullt hus, vilket gör Wilt väldigt rik. Samtidigt blir de flesta 

andra lite fattigare eftersom de köper entrébiljetter till hans matcher. Klyftan mellan Wilts 

tillgångar och alla andras bara ökar till den tidigare rättvisa fördelningen är ett minne blott. Ändå 

har alla gjort det de ville; Wilt ville spela basket mot ersättning och publiken ville betala för att se 

honom spela (Persson 2003:206). 

Trots att Rawls hade sagt att detta samhälle var orättvist, menar Nozick att det är mer rättvist 

eftersom Wilt får behålla de tillgångar han ärligt har tjänat ihop. 

Ett annat ämne som har tillkommit bland dessa läroböcker är ett avsnitt om John Stuart Mills 

socialliberalism. Här argumenterar Mill för att de mål staten bör sträva mot är ”personlig frihet, 

självrespekt, integritet och social välfärd för individerna” (Mouwitz 1997:155). Vidare 

argumenterar han för demokrati och mänskliga rättigheter samt för ett samhälle som erbjuder 

”yttrandefrihet, föreningsfrihet och trosfrihet” (Mouwitz 1997:155). Mill skiljer inte heller på 

individer baserat på ras, kön eller social ställning, utan menar att alla har precis samma rätt till 

dessa friheter. De mål Mill ställer upp för staten är, enligt honom, så pass mycket viktigare än de 

ekonomiska målen att staten bör ha rätt att reglerar ekonomin för att kunna uppfylla dem. Detta 

avsnitt, som behandlar frågor kring människors levnadsstandard, uppmanar tydligt till diskussion 

kring bland annat hållbar utvecklings sociala dimension. 

Ytterligare ett avsnitt som tillkommit i dessa läroböcker som inte gått att finna i de äldre 

böckerna är feminismen. I detta avsnitt diskuteras det faktum att det, trots att det numera finns 

lagar mot diskriminering mot kvinnor, fortfarande inte har gått att uppnå jämlikhet mellan könen. 

Trots att lagstiftningar numera ska göra det möjligt för kvinnor att konkurrera med män på 

”könsneutrala” villkor beskrivs detta som problematiskt eftersom många yrken har utformats för 

att passa män och därmed inte går att kombinera med till exempel barnuppfostran. Problemet 

anses alltså inte endast handla om förutfattade könsroller, utan det är även en fråga om brist på 

kvinnomakt då kvinnorna inte har fått vara med och utforma yrkesrollerna (Mouwitz 1997:269). 

Att det ännu inte är jämlikt mellan könen är definitivt ett problem som skulle kunna diskuteras i 

relation till hållbar utvecklings sociala del. 

Utöver de presenterade avsnitten går det bland dessa läroböcker även att finna kortare stycken 

som tydligt kan kopplas till hållbar utvecklings sociala pelare. Här finns bland annat ett stycke om 

människosyn och om hur denna, som är tätt sammankopplad med etiken, kan påverka hur vi 

beter oss mot våra medmänniskor. En diskussionsfråga i relation till avsnittet uppmanar eleverna 

till att fundera över vilken typ av människosyn nazisterna måste ha haft när de ”lät miljontals 
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människor dö i koncentrationslägren” (Fäldt & Fäldt 2009:206). Eleverna uppmanas också 

fundera över vad de tror det var som rättfärdigade nazisternas handlingar i deras ögon. 

Andra korta stycken som går att finna som kan kopplas till hållbar utvecklings sociala 

dimension behandlar bland annat hur den nya tekniken påverkar människors sätt att leva negativt 

(Mouwitz 1997:180) samt hur en rask befolkningsökning kan leda till överbefolkning, som i sin 

tur kan leda till ”fattigdom, sjukdomar och allvarliga miljöproblem” (Fäldt & Fäldt 2009:285). 

Det senare avsnittet är dock så kort att det endast väcker frågan om hur problemet med 

överbefolkning bör bemötas, utan att ge några vidare förslag eller uppmaningar till diskussioner. 

Trots att detta problem går att koppla till samtliga av hållbar utvecklings dimensioner kommer 

detta ämne inte diskuteras vidare, då läroboken inte anses ha presenterat tillräckligt mycket 

material för att inleda en omfattande diskussion kring ämnet. 

6.2.2 Den ekologiska dimensionen: med fokus på djuretik och teknik 

På miljöfronten finns ett antal teman som tidigare inte har behandlats i läroböckerna. Vidare har 

ett antal teman utvidgats i jämförelse med hur de behandlades i de äldre läroböckerna. 

De läromedel som presenterades i föregående avsnitt behandlade ekosofi och presenterade 

Naess som en av ekosofins anhängare. Naess menare att både människor, djur, växter och 

mineraler hade rättigheter och borde lära sig leva i symbios med varandra. I flera av de böcker 

som granskats i detta avsitt nämns, utöver Naess, andra personer som gjort sig kända inom 

diskussioner gällande djurens rätt. Två av dessa är Torbjörn Tännsjö och Peter Singer. Medan 

utilitaristen Tännsjö menar att vi ”mycket väl kan äta djur, bara djurhållning sker på ett sådant sätt 

att lusten i världen maximeras” (Levander & Westman 2009:137), är Singers åsikter något 

strängare. Singer är preferensutilitarist, ”vilket innebär att man så långt som möjligt ska ta hänsyn 

till levande varelsers intressen och önskningar” (Levander & Westman 2009:137). Därför menar 

Singer att man bör ta hänsyn till intressen och önskningar hos samtliga varelser som kan känna 

smärta, och hit räknas de flesta djuren.  

En annan fråga som har tillkommit i dessa läromedel som inte gick att finna i de äldre är 

frågan om teknikens väsen. Teknikens utveckling kan anses ha många fördelar, men filosofen 

Martin Heidegger ställde sig mycket kritisk mot den nya teknologin. Enligt honom var den 

”moderna tekniken, som han beskrev som utmanande, exploaterande och ursinnig (…) ett 

symptom på mänskligt förfall” (Mouwitz 1997:180). Heidegger målar sedan upp en bild av precis 

hur allvarlig teknikens påverkan på miljön är. 

Jordbruket har blivit en ”motoriserad livsmedelsindustri” som utarmar jorden. Floden Rhen har 

blivit ett kraftverk istället för ett konstverk. Bergen sprängs sönder och plundras hänsynslöst på 

malm och energi. Skogvaktaren vårdar inte längre sin skog utan blir ett bihang till 

cellulosaindustrin (Mouwitz 1997:180). 

Heideggers klagomål utgör en bra bas för diskussioner kring teknikens påverkan på miljön. 
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Ytterligare ett avsnitt som lätt kan kopplas till miljöfrågor är det som behandlar relationen 

mellan orsak och verkan. Hume undersökte frågan och kom fram till tre punkter som enligt 

honom utgjorde det enda man kunde veta om orsak och verkan. 

1) att orsak och verkan berör varandra i tid och rum 

2) att orsaken kommer före verkan 

3) att varje gång orsaken har inträffat så har verkan följt (Alm 2000:231). 

Dessa tre punkter har dock senare kritiserats och den första punkten har sedermera tagits bort då 

nödvändigheten av kontakten mellan tid och rum inte ansågs stämma. ”Att man dumpat 

gifttunnor i havet 1947 orsakar fiskdöd 1994 – först då har de rostat sönder och förgiftat all fisk” 

(Alm 2000:232). Att Alm väljer att illustrera ogiltigheten i påståendet att orsak och verkan måste 

beröra varandra i tid och rum gör att han öppnar upp för diskussion och reflekterande över vilka 

handlingar man väljer att utföra och vilka effekter dessa kan ha på till exempel miljön ur ett längre 

tidsperspektiv. 

Utöver detta går det bland dessa läroböcker att finna korta avsnitt som diskuterar olika synsätt 

på människans relation till naturen. Här går att läsa att ”synen på människan som en biologisk 

varelse bland alla andra livsformer inte är ny”, även om den ibland anses vara det (Fäldt & Fäldt 

2009:226). Långt innan Charles Darwin presenterade sin biologiska syn på människan hade 

indianer i Nordamerika redan tänkt tanken på att de skulle vara besläktade med andra levande 

varelser. Som motpol till denna människosyn presenteras den människosyn som går att finna 

inom bland annat kristendomen, där människan har en särställning i förhållande till andra levande 

varelser. I en avslutande diskussionsfråga uppmanas eleverna fundera över hur denna 

människosyn skulle kunna påverka ”synen på människans förhållande till miljön hon lever i” 

(Fäldt & Fäldt 2009:214). Människans relation till naturen är en fråga som tydligt uppmanar till 

diskussion kring hållbar utvecklings ekologiska dimension.   

6.2.3 Den ekonomiska dimensionen: med fokus på Rawls, Nozick och socialliberalism 

De tillägg som har gjorts i läroböckerna rörande frågor kopplade till undervisning för ekonomisk 

utveckling är samma som de samhällsfilosofiska avsnitt som nämndes i relation till sociala frågor. 

Rawls och Nozicks teorier handlar naturligtvis om hur ett rättvist samhälle bör vara uppbyggt, 

vilket kan sägas vara kopplat till sociala frågor. Men eftersom de till stor del argumenterar för hur 

en rättvis fördelning av tillgångar bör se ut är det även mycket lätt att koppla avsnitten till den 

ekonomiska delen av hållbar utveckling.  

Även Mills socialliberalism kan kopplas till hållbar utvecklings ekonomiska dimension. Mill 

argumenterar för alla människors lika rättigheter och menar att det är på pass viktigt att dessa mål 

uppnås att staten bör har rätt att reglera ekonomin för att detta ska ske (Mouwitz 1997:155). 

Avsnittet kan alltså leda till en diskussion kring värderingsfrågor. Är social utveckling viktigare än 

ekonomisk? 
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Ett annat avsnitt som skulle kunna kopplas till hållbar utvecklings ekonomiska dimension, 

som även det har nämnts tidigare, är det om teknikens påverkan på miljön då texterna ofta 

framställer det som att ekonomisk tillväxt sker till bekostnad av miljön.  

6.3 Läromedel utgivna under användandet av 2011 års styrdokument 

Inför skrivandet av detta avsnitt hittades tre läroböcker i filosofi som publicerats efter att 2011 

års styrdokument tagits i bruk. Dessa är Jan Andersson, Maria Mattsson och Nils-Göran 

Mattssons Filosofisk tanke – 2012 (2012), Christer Fäldt och Daniel Fäldts Tankar – Filosofi 1 och 2 

(2012) samt Lars Mouwitz Filosofi (2012). 

6.3.1 Den sociala dimensionen: med fokus på feminism, omsorgsetik och teknik 

Återigen är det tydligt att sociala frågor behandlas mest i filosofiläroböckerna. Även i dessa 

böcker behandlas sociala frågor till stor del inom etiken och samhällsfilosofin. Samtliga avsnitt 

som har gått att finna i de läroböcker som har presenterats i tidigare stycken har även gått att 

finna här. De skillnader som framkommit som kan anses vara kopplade till sociala frågor är bland 

annat att feminismen har givits något större utrymme, framför allt i Mouwitz lärobok (2012). Det 

som har tillkommit behandlar främst skillnaden mellan kön som hänvisar till någon biologisk 

skillnad och genus vilket hänvisar till de ”sociala roller som i vårt samhälle är förbundna med de 

olika könen” (Mouwitz 2012:349). Detta stycke nämner även könsidentitet som ett slags ”mentalt 

kön som säger oss vilket kön vi tillhör oberoende av såväl det biologiska som det sociala könet” 

(Mouwitz 2012:350). Ytterligare en skillnad som går att finna är att det i Andersson, Mattsson & 

Mattssons (2012) lärobok går att läsa om rättvisa ut ett könsperspektiv, vilket inte tydligt har 

behandlats av någon lärobok tidigare. Här diskuteras bland annat rättvisan i könskvotering och i 

fördelningen av hur mycket omsorg och ansvar man kan kräva från olika individer (Andersson, 

Mattsson & Mattsson 2012:2.37-82).  

En annan fråga som endast gått att finna i dessa böcker, som även den är kopplad till den 

feministiska etiken, är den om omsorgsetiken.  

Omsorgsetikerna betonar den enskildes lidande som grund för våra omsorger. Kan det då inte 

uppstå orättvisor när lidandet har uppkommit genom att den som lider inte tagit ansvar för sitt 

eget liv utan t ex spelat bort sin förmögenhet och därför lever i armod? Skall alla ha rätt till samma 

omsorg oavsett hur lidandet uppkommit? (Andersson, Mattsson & Mattsson 2012:2.38).  

Dessa frågor väcker funderingar kring rättvise- och samhällsfrågor och lämpar sig därmed väl för 

diskussion kring hållbar utvecklings sociala pelare. 

                                                 
2 Andersson, Mattsson & Mattsson, 2012, är ”skriven i modulform där varje modul har sin egen numrering”.  
Därför anges referenser från denna bok i formen årtal:modul.sidonummer, för att man som läsare enklare ska 
kunna hitta rätt sida. 
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Till slut kan även nämnas att diskussioner kring teknikens väsen har gått att finna i en större 

utsträckning i dessa läroböcker. Utöver avsnittet i Mouwitz (2012) går det nu att läsa om frågan 

även i Andersson, Mattsson och Mattssons bok. Här beskrivs den finlandssvenske filosofen 

Georg Henrik von Wright som mycket kritisk mot den nya teknologin som han menar riskerar 

leda till ”upplösningen av traditionella värden och miljöförstörning” (Andersson, Mattsson & 

Mattsson 2012:10.8). Vidare nämns åsikten att människor genom urbaniseringen har ”dragits in i 

ett alltmer hektiskt, stressat och egentligen isolerat liv” och att detta har lett till att ”normer och 

välstämda band mellan människor i väl fungerade samhällen har förstörts” (Andersson, Mattsson 

& Mattsson 2012:10.8). 

6.3.2 Den ekologiska dimensionen: med fokus på teknik 

Vad gäller avsnitt som lätt kan kopplas till miljöfrågor har det främst har gått att finna att avsnitt 

och ämnen som redan tidigare behandlats har breddats, snarare än att något nytt tillkommit. Till 

exempel har, som nämnt, avsnittet om miljörörelsen expanderats i Andersson, Mattsson och 

Mattssons (2012) lärobok och presenterar nu till en större grad än tidigare civilisationskritiken 

från en del av miljörörelsens representanter. Som nämndes i avsnitt 6.3.1 ovan är en stor del av 

denna kritik riktad mot den nya tekniken. Utöver att nämna von Wrights pessimism inför 

utveckling nämns även Rachel Carson som ”ifrågasatt vår civilisations djupa beroende av den 

många gånger destruktiva teknologin” (Andersson, Mattsson & Mattsson 2012:10.8). Hon är 

även en av många som upplever att den snabba tekniska utvecklingen har uppnåtts genom en lika 

snabb skövling av naturen. 

6.3.3 Den ekonomiska dimensionen: med fokus på omsorgsetik och teknik 

Vad gäller nya avsnitt kopplade till ekonomiska frågor så sammanfaller dessa med avsnitt som 

även gått att koppla till någon annan av hållbar utvecklings tre pelare. Ett exempel är att 

omsorgsetiken, som tidigare kopplats till sociala frågor, även skulle kunna kopplas till ekonomiska 

frågor. Denna teori förespråkar, som nämnt, att ”den enskildes subjektiva lidande [ligger] som 

grund för våra omsorger”, men nämner även problemet som uppstår om lidandet har orsakats av 

slösaktighet (Andersson, Mattsson & Mattsson 2012:2.38). Frågan som uppkommer är om det 

kan anses vara rättvist att dessa slösaktiga lidande personer erhåller ekonomiskt stöd från sina 

medmänniskor. 

Som det har nämnts i tidigare avsnitt kan även de förlängda avsnitten om teknikens påverkan 

på miljön kopplas till frågor som har med ekonomisk utveckling att göra, då användandet av ny 

och effektiv teknik ofta kan leda till ekonomisk tillväxt. 
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6.4 Sammanfattning av resultaten 

Fastän hållbar utvecklings tre pelare kan kopplas till flera olika områden inom 

filosofiundervisningen är det tydligt att kopplingarna är vanligast förekommande i avsnitten om 

etik, samhällsfilosofi och politisk filosofi. Samtliga böcker innehåller en diskussion kring olika 

etiska teorier och samtliga innehåller avsnitt om olika filosofers åsikter gällande samhällets 

uppbyggnad samt hur det bör styras. Den utveckling som har gått att observera är dock att dessa 

avsnitt expanderar med tiden. Etikkapitlet får ett mer omfattande avsnitt om ekosofi, som även 

innehåller en diskussion kring teknikens påverkan på naturen. Samhällsfilosofin eller den politiska 

filosofin behandlar fler kända tänkare, liksom Rawls och Nozick, och introducerar den 

feministiska filosofin. Från feminismen växer så småningom omsorgsetiken fram, som vidare 

vidgar etikavsnittet. Det är alltså främst avsnitt som behandlar normativa frågor om hur man bör 

leva sitt liv och hur samhället bör vara uppbyggt och fungera som kan kopplas till hållbar 

utveckling. Det är kanske därför inte helt överraskande att avsnitt som kan kopplas till den sociala 

pelaren av hållbar utveckling är de vanligast förekommande. Trots detta är det intressant att 

vidare undersöka på vilket sätt kopplingarna till hållbar utveckling kan anses vara uttömmande, 

samt på vilket sätt de olika pelarna relateras till varandra i läroböckernas texter.  
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7. Analys 

Resultaten visar att samtliga granskade läroböcker innehåller avsnitt som skulle kunna inkluderas i 

utbildning för hållbar utveckling och att de dessutom innehåller än fler avsnitt som kan kopplas 

till åtminstone någon av hållbar utvecklings tre pelare. Följande analys förtydligar vidare vilka 

delar av hållbar utveckling som faktiskt behandlas, för att på så sätt även tydliggöra var 

läroböckerna kan förbättra sig. Analysen kommer att behandla en av hållbar utvecklings tre pelare 

åt gången. Samtliga avsnitt kommer att behandla följande frågor: 

 

 I vilken storleksskala behandlas den nämnda dimensionen i läroböckerna? 

 Vilka delar av den nämnda dimensionen behandlas av läroböckerna? 

 Nämner läroböckerna vilka samhälleliga problem som har lett till att de nyss nämna 

avsnitten är de vanligast förekommande inom den nämnda dimensionen?  

 Ger texterna några förslag till hur situationen kan förbättras? 

 

Eftersom resultaten visade trender på att avsnitten om etik och samhällsfilosofi eller politisk 

filosofi var de som bäst utnyttjade möjligheten att behandla någon del av hållbar utveckling är det 

främst dessa som kommer att undersökas under analysen. Dessutom kommer underkategorier 

inom dessa ämnen nämnas om dessa har visat sig vara mycket vanligt förekommande i 

filosofiläroböckerna. 

Då hållbar utveckling handlar om relationen mellan den sociala, den ekologiska och den 

ekonomiska dimensionen, avslutas analysen med en granskning av hur de tre pelarna kopplas till 

varandra inom läroböckernas texter. 

7.1 Hållbar utvecklings sociala aspekt 

Social hållbarhet kan innefatta allt ifrån frågor om hälsa, utbildning och kunskap till tolerans, 

medmänsklighet och etik, mycket beroende på om ämnet behandlas på en individnivå eller på en 

mer utbredd nivå. Med individnivå menas här social utveckling som gynnar individen, medan den 

mer utbredda nivån kan innebära allt från ett par individer till samhällen och länder.   

 

I vilken storleksskala behandlas hållbar utvecklings sociala dimension i läroböckerna? 

 

Denna undersöknings resultat har tidigare visat att etikavsnitten samt de samhällsfilosofiska 

avsnitten i filosofiläromedlen är de som innehåller flest kopplingar till hållbar utvecklings sociala 

dimension. Vad gäller de klassiska moralteorier som behandlas av samtliga läromedel så utgör de i 

första hand förslag på hur man som människa bör handla i relation till andra. Visserligen 
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diskuteras det i samband med hedonismen om man bör sträva efter att uppnå egen lycka eller om 

man även bör ta hänsyn till andras välbefinnande, men en majoritet av de moraliska teorierna, 

som till exempel konsekvensetiken, regeletiken eller sinnelagetiken, används dock vanligen i 

relation till handlingar som innefattar andra personer. Medan de definitioner som används i 

läroböckerna för att introducera läsaren i moralteorierna, liksom ”handla så att du kan vilja att 

regeln för din handling skulle kunna upphöjas till allmän lag” (Ericson, Hof & Jeffner 1970:116) 

eller ”den handling [är] rätt som leder till så goda konsekvenser som möjligt” (Alm 2000:143), för 

tankarna till handlingar som innefattar hela samhällen är detta inte fallet i många av de scenarion 

som presenteras i anslutning till dem. Här är trenden istället att moralteorierna förklaras genom 

kopplingar till situationer som endast involverar ett fåtal personer. Ett exempel på detta är att 

läsaren uppmanas att fundera över om denne, i händelse att en kamrat är upprörd och behöver 

prata med någon, bör erbjuda sig att lyssna, trots att detta antagligen skulle göra att det dåliga 

humöret smittade av sig, eller om denne istället skulle avböja ett samtal för att på så sätt själv 

fortsätta vara på ett gott humör (Ericson, Hof & Jeffner 1970:104). Ett annat fall uppmanar till 

reflektion kring konsekvenserna av att bryta ett löfte till en annan person (Ekman 1990:91). Trots 

att scenariot innefattar flera personer sträcker det sig alltså inte så långt att det innefattar hela 

samhällen. Det är därmed svårt att avgöra hur mycket dessa exempel uppmanar läsaren till att 

tänka på andra människor utanför dennes direkta omgivning. 

De avsnitt som behandlar samhällsfilosofiska teorier som utgör olika förslag till hur ett rättvist 

och fritt samhälle kan uppnås gör, föga förvånande, detta ur ett perspektiv som innefattar hela 

samhället. De teorier som återkommit mest regelbundet i filosofiläroböckerna är Marx, Rawls 

och Nozicks teorier. Dessa teorier har inte som mål att förbättra en persons ställning i samhället 

eller lösa problematik som har uppstått mellan två personer, utan strävar istället mot att göra 

samhället så bra rättvist som möjligt för samtliga deras invånare. 

Ett annat avsnitt som förekom till en stor grad i de filosofiläroböcker som givits ut 1994 eller 

senare och som kan kopplas till samhällsfilosofin, i och med att även denna strävar efter rättvisa, 

är den feministiska filosofin. Även dessa avsnitt kan kopplas till frågor som påverkar hela 

samhällen.  

 

Vilka delar av hållbar utvecklings sociala dimension behandlas av läroböckerna?  

 

De vanligast förekommande avsnitten som har kunnat kopplas till hållbar utvecklings sociala 

pelare förespråkar främst etiskt tänkande, medkänsla, gemenskap, socialt accepterad ärlighet och 

uppnående av ömsesidig nytta. Detta gör etikavsnitten bland annat genom att förorda att goda 

handlingar i de flesta fall är sådana som leder till goda konsekvenser för så många som möjligt. 

Alltså uppmuntras medkänsla och gemenskap. Vidare demonstrerar förklaringar av Kants 

kategoriska imperativ att ett upphöjande av ”man bör ljuga” till allmän lag har förödande 

konsekvenser (Levander & Westman 2009:85). Dock lyfter läroböckerna fram att lögn kan vara 



37 

 

att föredra framför sanning om sanningssägandet leder till mycket dåliga konsekvenser, till 

exempel att någon blir ledsen eller att en mördare hittar sitt offer (Levander & Westman 

2009:86). Alltså förespråkar etikavsnitten även en socialt accepterad mängd av ärlighet. Vad gäller 

ömsesidig nytta så är det något som förespråkas av samhällsfilosofin som strävar efter att finna 

teorier som leder till så rättvisa och fria samhällen som möjligt för samtliga deras invånare. 

 

Nämner läroböckerna vilka samhälleliga problem som har lett till att de nyss nämna avsnitten är de vanligast 

förekommande inom hållbar utvecklings sociala dimension?  

 

Trots att det kan tyckas finnas flera stora etiska problem som skulle kunna ses som orsaker till 

varför etik bör behandlas så ofta inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling har det inte 

gått att i läroböckerna i klartext finna en anledning till det. Det kan dock framstå som självklart 

att goda handlingar är gynnsamma för ett välfungerande samhälle. 

Vad gäller motiveringen bakom de samhällsfilosofiska avsnitten så är det tydligt att de har sitt 

urspring i filosofers missnöje med det samhälle de lever i. Det problem som alltså har lett till de 

samhällsfilosofiska teoriernas uppkomst är i de flesta fall en känsla av orättvisa. Som exempel kan 

nämnas att många av läromedelstexterna tydligt nämner att Marx var mycket kritisk mot det 

kapitalistiska samhälle han själv levde i (Mouwitz 1997:156). Känslan av orättvisa ligger även 

bakom uppkomsten av den feministiska filosofin.  

 

Ger texterna några förslag till hur situationen kan förbättras? 

 

De förslag på lösningar till den negativa situationen ges av var och en av de etiska eller 

samhällsfilosofiska teorierna som behandlas i filosofiläromedlen. Marx lösning till 

orättviseproblemet är till exempel en klasskamp som så småningom formar om samhällsskicket 

till ett kommunistiskt samhälle där folket arbetar efter förmåga och får tillbaka efter behov, 

medan staten förlorar sin styrande roll (Mouwitz 1997:161). Rawls lösning till problemet är att 

skapa ett samhälle där en ojämnlik fördelning av levnadsstandard endast får förekomma om detta 

gynnar de sämst ställda i samhället, medan Nozicks lösning är ett samhälle där alla människor 

äger rätten till frukten av sitt eget arbete (Persson 2003:203, 206).  

Även inom den feministiska filosofin förekommer flera olika förslag på lösningar till 

orättviseproblemet, mycket på grund av att olika inriktningar inom feminismen anser att 

problemet existerar till en olika stor grad. Liberala feminister menar till exempel att lösningen på 

problemet är en ändrad lagstiftning vad gäller behandlingen av kvinnor gentemot män, medan 

radikala feminister menar att lösningen snarare nås genom att bryta patriarkatets makt genom 

positiv särbehandling av kvinnor för att se till att även dessa hamnar inom högt uppsatta 

positioner inom arbetslivet (Levander & Westman 2009:124-5).  



38 

 

7.2 Hållbar utvecklings ekologiska aspekt 

Frågor kring miljöns hållbarhet innefattar bland annat vatten, land, luft, ekosystem och 

återvinning. Hur människor ställer sig till frågor gällande miljö kan bero mycket på vilket värde 

naturen och dess beståndsdelar tilldelas. I denna del av analysen hänvisar storleksskalan till om 

texten uppmärksammar hur en viss varelse påverkas av utvecklingen eller om hela ekosystem tas 

hänsyn till. 

 

I vilken storleksskala behandlas hållbar utvecklings ekologiska dimension i läroböckerna? 

 

De miljörelaterade avsnitt som mest frekvent nämns i filosofiläromeden är de som diskuterar 

vilka varelser som bör tas i beaktande inom etiken samt vad vi genom våra handlingar bör sträva 

mot. Värderingsproblemet som uppstår i och med att man reflekterar över vilka varelser som bör 

inkluderas i ens aktning behandlas i samtliga granskade filosofiläroböcker genom teorier kopplade 

till bland andra Tännsjö, Singer, Naess och Regan. Frågan om vad vi genom våra handlingar bör 

sträva efter framkommer i litteraturen främst i relation till att teknikens verkan på naturen 

diskuteras. Båda dessa frågor behandlas ur ett globalt synsätt, då de inte nöjer sig med att 

diskutera vilken miljöpåverkan våra handlingar har i ett avgränsat område.   

 

Vilka delar av hållbar utvecklings ekologiska dimension behandlas av läroböckerna? 

 

Majoriteten av de teorier och diskussioner som går att finna i förbindelse till hållbar utvecklings 

ekologiska dimension kopplas till välbefinnande hos djur. Ett exempel på en sådan teori är 

Singers preferensutilitarism som tar hänsyn även till djurens preferenser. Bland filosofiläromedlen 

har det dock gått att finna texter som även hänvisar till välbefinnandet hos växter, mineral, hela 

ekosystem, jord, vattendrag samt källor till råvaror liksom skog. Till exempel argumenterar Naess, 

som samtliga läroböcker låter representera ekosofin, för att hänsyn bör visas för både djur, växter 

och mineraler vid moraliska beslut (Levander & Westman 2009:132), medan somliga diskussioner 

kring teknikens effekt på miljön menar att jord, vattendrag och skog påverkas. 

 

Nämner läroböckerna vilka samhälleliga problem som har lett till att de nyss nämna avsnitten är de vanligast 

förekommande inom hållbar utvecklings ekologiska dimension? 

 

Den uppenbara anledningen till att de nyss nämnda avsnitten har blivit vanligare förekommande i 

filosofiläromedlen är att djur och natur har tagit skada av människors handlingar och 

miljörörelsen menar att något måste göras åt situationen för att undvika att ytterligare problem 

uppstår. I läroböckerna framkommer det att förespråkare för miljörörelsen menar att de 

miljöproblem som finns i dagsläget kan skyllas på föroreningar och miljögifter som människor i 

sin okunskap har släppt ut i naturen. Oförmågan att förstå tidsperspektivet mellan orsak och 
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verkan har kunnat göra att gifttunnor dumpats i vattnet utan någon synlig verkan, bara för att 

rosta sönder och förgifta vattnet ett antal år senare (Alm 2000:232). Okunskapen menar 

miljörörelsen har lett till problem liksom ”förgiftning av vatten, luft och jord, [samt] uttömning 

av naturens resurser” (Ekman 1990:143). Dålig djurhållning har lett till både lidande hos djuren 

samt uppkomsten av nya djursjuksomar liksom galna ko-sjukan som i längden även har en 

negativ effekt på människors hälsa (Levander & Westman 2009:137). Vidare har användandet av 

den nya tekniken på sina håll haft ödeläggande konsekvenser för miljön. Naess nämner att 

teknologin kan kopplas till bland annat ”stor energiförbrukning, kraftiga föroreningar, stor 

råvaruförbrukning, massproduktion, kortsiktighet, centralisering, tillväxtorientering, [och] 

kvantitetstänkande” (Mouwitz 2012:355).  

 

Ger texterna några förslag till hur situationen kan förbättras? 

 

De miljöetiska tänkarnas åsikter går isär gällande vilka förändringar som bör prioriteras inom 

denna dimension. Här argumenterar till exempel bland andra Tännsjö och Singer för djurs 

rättigheter, medan Naess menar att alla levande ting bör visas hänsyn. Vidare skiljer även Tännsjö 

och Singer sig åt gällande vad som bör förändras i människors relation till djur. Medan Tännsjö 

menar att slakt bör vara tillåtet så länge djurens livsstandard sköts på ett lämpligt och 

hänsynsgivande sätt för att undvika lidande hos djuren, argumenterar Singer för att samtliga 

varelser som kan känna smärta har rättigheter. Detta innebär inte bara att djurens livsstandard ska 

hållas hög, utan även att människor så långt som möjligt bör undvika att slakta djur eller utsätta 

dem för djurförsök eftersom detta förorsakar lidande (Persson 2003:77).  

Vad gäller människors handlingars negativa effekter på miljön så är det, enligt åsikterna som 

framkommer i filosofiläromedlen, viktigt att människor lär sig att miljöförstörning varken är 

naturligt eller nödvändigt (Ryberg & Selander 1990:43). Istället är det, enligt Naess, nödvändigt 

att människor lär sig att identifiera sig med allt liv och förstår att dessa är beroende av varandra. 

Detta innebär även att allt liv bör tas hänsyn till vid alla moraliska handlingsval för att förbättra 

miljöns nuvarande situation (Andersson & Mattsson 1990:282). 

Människor har även en indirekt effekt på naturen genom den teknologi som används. Enligt 

teknikkritiker krävs det, för att den nuvarande situationen ska förbättras, att producenterna och 

företagarna strävar efter att nå ett balansläge med naturen, snarare än att nå ekonomisk tillväxt. 

Vidare förespråkar dessa kritiker småskalighet snarare än centralisering (Levander & Westman 

2009:135).    

7.3 Hållbar utvecklings ekonomiska aspekt 

Hållbar utvecklings ekonomiska dimension består bland annat av inkomsters köpkraft och 

underhåll av kapital. Filosofiläroböckernas direkta koppling till ekonomiska frågor har inte varit 
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särskilt stor och de avsnitt som har gått att koppla till denna dimension är sådana som även har 

gått att koppla till andra dimensioner. 

 

I vilken storleksskala behandlas hållbar utvecklings ekonomiska dimension i läroböckerna? 

 

De frågor som under resultatens framtagning vid upprepade tillfällen har nämnts i relation till 

hållbar utvecklings ekonomiska dimension är frågan om hur man uppnår en rättvis fördelning av 

tillgångar samt frågan vad man bör sträva efter med sina handlingar. Båda dessa frågor har 

behandlats tidigare under analysen, den första frågan i koppling till hållbar utvecklings sociala 

dimension och den andra relaterad till den miljöetiska dimensionen. Även nu stämmer det att 

fördelningsfrågan storleksmässigt hänvisar till ett samhälle, medan frågan om handlingarnas 

strävan kan kopplas både till ett specifikt samhälle eller kan anses vara en globalfråga. 

 

Vilka delar av hållbar utvecklings ekonomiska dimension behandlas av läroböckerna? 

 

Frågan om fördelningar av resurser handlar om hur ett rättvist samhälle bör skapas. Ur en 

ekonomisk synpunkt innebär detta att frågan främst behandlar individens köpkraft i detta 

samhälle. En rättvis fördelning av till exempel inkomst kan leda till att fler människor 

uppmuntras till att konsumera, samtidigt som de känner att de dessutom har möjlighet att göra 

detta. 

Vad gäller frågan om vad människor bör föröka sträva att uppnå genom sina handlingar så är 

denna, som tidigare nämnts, i filosofiläroböckerna nära knuten till diskussioner om teknikens 

inverkan på samhälle och natur. Ur en ekonomisk synpunkt handlar detta avsnitt om att 

effektivisera produktionsförmågan och uppnå ekonomisk tillväxt. 

 

Nämner läroböckerna vilka samhälleliga problem som har lett till att de nyss nämna avsnitten är de vanligast 

förekommande inom hållbar utvecklings ekonomiska dimension? 

 

Det samhällsproblem som har lett till att frågan om fördelningar av det goda i ett samhälle har 

blivit viktig är orättvisa. Enlig Rawls är det inte tillräckligt att alla människor får samma chans för 

att samhället ska anses vara rättvist. Att ha samma chans innebär att till exempel ha samma chans 

till utbildning eller till att skaffa sig andra färdigheter. Att det enligt Rawls inte är tillräckligt att 

alla människor i ett samhälle får samma chans beror på att dessa kan ha olika begåvning för saker 

och ting av naturen (Mouwitz 2012:343). Att alla personer får samma chans leder alltså, enligt 

Rawls, ändå till orättvisa. 

Det problem som har resulterat i att diskussioner om teknikens inverkan på samhället är 

frekvent förekommande i framför allt de nyare filosofiläromedlen är den skadliga inverkan 

tekniken har haft på miljö. Det är alltså framför allt en miljöetisk fråga som ligger i centrum för 
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diskussionerna i detta avsnitt. Trots det spelar även ekonomin en stor roll. Den nya tekniken 

möjliggör en ökad produktion, vilket på sikt kan leda till ekonomisk tillväxt. Denna tillväxt 

uppmuntrar producenter till att tillverka ännu fler varor, vilket i längden kan ha en negativ effekt 

på naturens tillgångar. 

 

Ger texterna några förslag till hur situationen kan förbättras? 

 

I filosofiläromedlen presenteras flera teorier vars syfte är att skapa ett mer rättvist samhälle. 

Rawls lösning på orättvisan som uppstår på grund av människors olika medfödda talanger är till 

exempel att endast acceptera att människor använder sig av dessa för att skaffa sig fördelaktigt liv 

så länge dessa personers framgång resulterar i att även samhällets sämst ställda får det något 

bättre (Mouwitz 2012:343). Nozick, som i sin rättviseteori argumenterar för att orättvisa 

uppkommer för att människor inte får behålla frukten av sitt slit, menar att lösningen på 

orättviseproblemet är att statens inverkan på människors liv minskar för att istället ge människor 

möjligheten att själva avgöra vad de vill lägga sina pengar på. En rättvis fördelning av tillgångar 

nås alltså genom de fria utbyten som sker mellan människor frivilligt (Mouwitz 2012:344). 

Lösningar på problemet om teknikens påverkan har främst kommit från miljöetiska håll. De 

förslag som framkommit är bland andra att människor måste lära sig vara försiktiga med ”jordens 

resurser och ekologiska mångfald” (Levander & Westman 2009:135). Människor måste även 

upplysas om den skaliga verkan ohämmad ekonomiskt tillväxt har på naturen samt därmed 

försöka sträva efter balans istället för tillväxt (Levander & Westman 2009:135). Den lösning som 

ges till problemet om teknikens påverkan är alltså att motverka okunskap hos människor. De 

granskade läroböckerna presenterar dock ingen möjlig lösning som har uppstått ut ett 

ekonomiskt synsätt. 

7.4 Sambanden mellan hållbar utvecklings beståndsdelar  

Trots att hållbar utvecklings tre beståndsdelar, eller dimensioner, under stora delar av denna 

undersökning har granskats var för sig så handlar hållbar utveckling i grund och botten om de tre 

dimensionernas relation till varandra. Därför är det intressant att tydliggöra om 

filosofiläromedlen, utöver att erbjuda en undervisning som kopplas till någon av hållbar 

utvecklings beståndsdelar, även innehåller avsnitt som kan uppmuntra undervisning av flera av 

dimensionerna i relation till varandra. 

Bland samtliga avsnitt som på något sätt har varit kopplade till hållbar utveckling finns ett 

antal exempel som har kunnat kopplas till både ekonomiska och sociala frågor. Flera av dessa har 

presenterats i form av scenarion och har varit relaterade till frågan om vilka man bör ta hänsyn till 

vid avgörandet av vad som utgör en moraliskt god handling. Ett sådant exempel går att finna i 

Ericson, Hof och Jeffners avsnitt om utilitarismen. 
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Ska jag köpa kläder som överensstämmer med årets modenyck trots att de gamla är fullt 

användbara eller ska jag sända motsvarande belopp som hjälp åt spetälskesjuka i Asien? (…) Enligt 

all utilitaristisk bedömning är följderna av [att hjälpa] oerhört mycket bättre än följderna av att 

[köpa kläder] (Ericson, Hof & Jeffner 1970:114).  

Slutsatsen blir alltså att en person i detta läge bör skänka sina pengar till välgörenhet. Här 

presenteras dock ett problem med denna slutsats. Om alla valde att istället för att köpa nya kläder 

skänka sitt överskott av pengar till välgörenhet skulle konsumtionen av kläder i det egna landet 

minska, utan att dessa pengar spenderades på andra lokala varor. Detta skulle kunna resultera i 

ekonomiska problem och så småningom minskad sysselsättning i det egna landet. Här uppstår ett 

läge där det finns en tydlig relation mellan hållbar utvecklings ekonomiska och sociala dimension. 

Enligt den sociala dimensionen bör man kanske hjälpa andra människor som har det svårt, 

medan den ekonomiska förespråkar ekonomisk tillväxt eller stabilitet. Här det är nödvändigt att 

finna en jämnvikt mellan dessa två alternativ.  

Även avsnitt som har gått att koppla till både den sociala och den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling har gått att finna inom etikavsnitten. Ett exempel på detta är hur olika 

moraliska inriktningar har förklarats genom att hänvisa till ett problem som relaterar till båda 

dimensioner. Här ställs frågan om djurförsök utgör en god handling. Pliktetikern skulle i detta fall 

kunna svara nej med förklaringen att det är fel att döda både människor och djur. 

Konsekvensetikern skulle däremot kunna svara ja på frågan med motiveringen att djurförsök 

snabbare kan leda till nya mediciner som i längden minskar lidandet i världen (Andersson, 

Mattsson & Mattsson 2012:2.14). Den sociala delen av hållbar utveckling skulle sträva efter att 

skapa välfärd och hälsa hos människor, medan den ekologiska delen skulle kunna argumentera 

för djurens rättigheter. Här uppstår därmed ett dilemma där någon slags jämnvikt mellan hållbar 

utvecklings sociala och ekologiska dimensioner måste finnas. 

Avsnitt som har gått att koppla till endast den ekonomiska och den ekologiska aspekten av 

hållbar utveckling har varit något svårare att hitta. En fråga som dock ställs i flera läromedel är 

huruvida en ”oförstörd miljö [har] ett högre värde än en ökad ekonomisk utveckling” (Ericson, 

Hof & Jeffner 1970:102). Det är en högst relevant fråga inom hållbar utveckling och även här 

krävs det balans mellan de två dimensionerna. Somliga av läromedlen har även kopplat den 

sociala dimensionen till denna fråga, då det har handlat om en etisk fråga där medkänsla samt 

hälsa har en viktig roll. I det fallet blir frågan kopplad till hållbar utvecklings samtliga 

dimensioner. 

Ett annat avsnitt, som har många likheter med frågan om miljöns värde i förhållande till värdet 

av ekonomisk utveckling, är det som behandlar den nya teknologins verkan på både miljö och 

samhälle. Teknologi har möjliggjort genomförandet av en mer effektiv produktion av varor. Allt 

eftersom varorna produceras i snabbare takt skövlas också de nödvändiga råvarorna snabbare. 

Samtidigt har utvecklingen enligt vissa teknikkritiker lett till en urbanisering som har resulterat i 

ett mer hektiskt liv och förstört de naturliga banden mellan människor (Andersson, Mattsson & 
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Mattsson 2012:10.8). Tekniken har alltså en effekt på både miljön, ekonomin och den sociala 

ställningen. 
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8. Diskussion 

Det finns många aspekter som vore intressanta att diskutera i relation till frågeställningarna och 

det framtagna resultatet. Detta diskussionsavsnitt kommer dock att behandla två olika ämnen. 

Det första utgör en diskussion om på vilket sätt läromedlen faktiskt återspeglar den inställning 

respektive styrdokument har till utbildning för hållbar utveckling i enlighet med den 

läroplansteoretiska utgångspunkt som denna studie har. Det andra resonerar om hur pass 

heltäckande kopplingarna till utbildning för hållbar utveckling kan sägas vara i läromedlen, samt 

på vilket sätt kopplingarna skulle kunna bli mer heltäckande. Här diskuteras filosofiämnets 

potential till utbildning för hållbar utveckling.  

8.1 Återspeglar läromedlen styrdokumentens inställning till lärande för hållbar 

utveckling? 

Som det har gått att läsa om i avsnitt 2.2 ovan så visar styrdokumenten en relativt tydlig trend till 

att utöka sin koppling till utbildning för hållbar utveckling. Den första uppsättningen 

styrdokument, Lgy 70, uppmanade till utbildning som formade eleverna till självständiga och 

kritiskt tänkande individer som skulle lära sig ta ställning till problem på både lokal och global 

nivå. Eleverna skulle bland annat lära sig om rättvisa och jämställdhet. Vidare var det viktigt att 

eleverna, genom att studera både det gångna och det nuvarande samhället, fick lära sig urskilja på 

vilket sätt samhället hade ändrats, för att på så sätt kunna resonera kring den önskade riktningen 

av den fortsatta utvecklingen. Eleverna skulle alltså lära sig ta hänsyn både till tidigare och 

framtida generationer och samhällen.  

Detta utgör den grundläggande basen även i de efterföljande styrdokumenten. Den tydliga 

skillnad som dock kan märkas mellan Lgy 70 och det efterföljande styrdokumentet Lpf 94 är att 

den senare har lagt till uppmaningar till att undervisningen även ska lära eleverna om deras 

samspel med sin omvärld, både ut ett ekologisk och ett ekonomiskt perspektiv. En ytterligare 

ändring som uppkom när den senaste läroplanen Gy 2011 publiceras är en uppmaning till lärande 

om arbete, ekonomi och entreprenörskap. Styrdokumenten kan därmed sägas ha gått från att 

lägga störst fokus på sociala frågor, till att sedan i större grad lägga till ekologiska och ekonomiska 

frågor i Lpf 94 och till sist utvidga de ekonomiska frågorna i Gy 2011. En intressant fråga att 

undersöka vore alltså om läromedlen följde samma trend och därmed kan sägas vara nära 

sammankopplade med styrdokumenten så som läroplansteorin förmodar. 

En granskning av de framtagna resultaten visar att filosofiläromedlens grund, vad gäller avsnitt 

som kan kopplas till någon av hållbar utvecklings tre dimensioner, består av framför allt etiska 

samt samhällsfilosofiska diskussioner. I de etiska avsnitten presenteras olika moralfilosofiska 

teorier tillsammans med en diskussion om vem eller vilka som bör tas med i räkningen vid 
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beslutsfattande om vad som utgör en god handling. Samtliga läroböcker innehåller, i koppling till 

denna fråga, ett avsnitt om ekosofi. I Ericson, Hof och Jeffners (1970) lärobok, som utgör den 

äldsta granskade läroboken i denna studie, fyller dock detta ämne knappt en halv sida. Vad gäller 

de samhällsfilosofiska avsnitten behandlar samtliga läroböcker kända samhällsfilosofiska tänkare 

med en täckning från antikens filosofer fram till Marx.  

Dessa avsnitt i filosofiläromedlen uppnår målen att forma eleverna till kritiskt tänkande 

individer som är kapabla av att ta ställning till saker och ting. Avsnitten ger också en god 

koppling till diskussioner kring rättvisa och jämställdhet. Vidare skapar läromedlens texter även 

möjligheter till reflektion kring problem på en lokal nivå eller samhällelig nivå, till exempel genom 

rättvisefrågorna eller de scenarion som används för att tydliggöra de moralfilosofiska teorierna. 

Det som däremot är bristande är att läromedlen i liten omfattning behandlar frågor ut ett globalt 

perspektiv. Det avsnitt som till en viss grad kopplas till ett globalt synsätt är miljöfrågorna då 

föroreningar och skövlingar av naturen påverkar miljön även utanför det egna samhället. 

Däremot görs det i många av filosofiläroböckerna ingen större ansats till att tydligt koppla de 

miljöetiska avsnitten till ett globalt perspektiv. Vidare saknas någon tydlig uppmaning till 

reflektion över vad genomförda handlingar kan ha för effekt för både nutida och framtida 

generationer. Trots att redan 1970 års läroplan uppmuntrar reflektion över framtiden, är först 

under användandet av 1994 års läroplan som relationen mellan orsak och verkan förklaras med 

ett exempel som skapar möjlighet till reflekterande över vilka effekter våra handlingar har för 

framtida generationer. Här beskrivs hur gifttunnor som dumpats i vattnet flera decennier senare 

rostar sönder och förgiftar både växter och djur. 

De läroböcker som publicerats 1994 eller senare uppvisar bredare avsnitt om etik och 

samhällsfilosofi. Etikavsnitten behandlar, förutom de tidigare nämnda frågorna, även mer 

omfattande diskussioner kring människors negativa effekt på naturen. Medan de tidigare 

böckerna endast behandlade ekosofi, enligt vilken samtliga levande ting har moraliska rättigheter, 

innehåller de nyare böckerna även avsnitt om teknikens verkan på framför allt naturen, men även 

på samhället. Dessa avsnitt behandlar till skillnad från ekosofin, hur människan indirekt skadar 

miljön genom sin strävan efter ekonomisk tillväxt snarare än hur det är moraliskt fel med 

djurförsök eller slakt. Även de samhällsfilosofiska avsnitten visar en breddning då de i de nyare 

böckerna behandlar flera teorier liksom Rawls, Nozicks samt den feministiska filosofins.  

Dessa nya avsnitt i filosofiläroböckerna täcker in många av Lpf 94:s breddade krav. Genom de 

nya samhällsfilosofiska avsnitten och diskussionen kring teknikens effekt kan elever lära sig om 

sitt samspel med sin omvärld, både ur ett ekonomiskt och ur ett ekologiskt perspektiv. Den 

omvärld som teorierna kopplas till utgör dock, precis som tidigare, ett samhälle vad gäller de 

samhällsfilosofiska teorierna och ett svagt länkat globalt perspektiv vad gäller de miljöetiska 

teorierna. Vad gäller avsnitten om feministisk filosofi hjälper dessa till att skapa möjligheter för 

undervisningen att lära eleverna om rättvisa och jämställdhet. 
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De läroböcker som publicerats 2011 eller senare visar inte några större tillägg vad gäller nytt 

innehåll, däremot har avsnitten om teknikens väsen och den feministiska filosofin breddats något. 

Till exempel introduceras omsorgsetiken som en del av den feministiska filosofin. Fortfarande 

behandlas dock dessa avsnitt ur ett svagt förankrat globalt perspektiv eller, i omsorgsetikens fall, 

ur ett samhälleligt perspektiv. Anledningen till att avsnitten om teknikens väsen och den 

feministiska teorin endast anses vara svagt förankrade i ett globalt perspektiv beror på att de i 

flera av läroböckerna inte direkt kopplas till ett globalt perspektiv, utan att kopplingen i flera fall 

är beroende av att läsaren själv gör den tolkningen. Avsnitten visar heller inte någon stark 

koppling till styrdokumentens nya krav på att innefatta lärande om arbete, ekonomi och 

entreprenörskap. 

Sammanfattande kan det sägas att filosofiämnet under användandet av både Lgy 70 och Lpf 

94 kan sägas ha återspeglat de krav som ställts på det av styrdokumenten relativt väl. 

Filosofiämnet lämpar sig väl för aktiviteter liksom kritiskt tänkande och diskussioner om rättvisa 

och jämställdhet. Vidare gick Lpf 94:s ekonomiska och ekologiska tillägg att utläsa även i de 

avsnitt som lagts till i motsvarande läromedel. De läromedel som publicerats för användande 

tillsammans med Gy 2011 visar dock inga noterbara kopplingar till styrdokumentens tillägg om 

lärande om arbete och entreprenörskap. Slutligen kan nämnas att läromedlen misslyckades med 

att till någon större grad tydligt behandla problem ur ett globalt perspektiv eller att skapa 

möjligheter för reflektion kring tidigare och framtida generationer, två ämnen vilka båda 

uppmuntras i styrplanerna samt utgör viktiga komponenter inom utbildning för hållbar 

utveckling. 

8.2 Hur pass allomfattande är läromedlens kopplingar till hållbar utveckling och hur kan 

kopplingarna bli mer heltäckande? 

Analysavsnitten 7.1-7.3 visade att filosofiläroböckerna tillsammans kan erbjuda en undervisning 

som behandlar många centrala frågor inom hållbar utvecklings dimensioner. Trots det fanns det i 

vissa fall också delar inom dimensionerna som inte behandlades. I detta avsnitt undersöks vilka 

dessa delar är och därefter följer en diskussion av om och hur dessa delar skulle ha kunnat 

behandlas inom filosofiläromedlen för att dessa ska kunna fungera som utgångspunkt och 

didaktisk resurs för en mer heltäckande utbildning för hållbar utveckling. Kunskapen om vilka 

ämnen de olika dimensionerna behandlar baseras på Goodlands uppgifter vilka presenterades i 

avsnitt 2.1.  

De avsnitt i läromedlen som behandlar sociala frågor täcker tillsammans in uppmaningar till 

medkänsla, gemenskap, etik, ärlighet och ömsesidig nytta. Däremot saknas någon vidare utbredd 

koppling till social utveckling på individnivå, det vill säga det Goodland hänvisar till som ”human 

sustainability”. Denna typ av utveckling innefattar bland annat hälsa, utbildning, kunskap och 

talanger. En teori bakom det faktum att detta inte behandlas till någon större grad i läromedlen 

kan vara att det i Sveriges samhällssystem ingår fria hälsokontroller och gratis utbildning, varför 
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ämnet inte tycks lika nödvändigt att diskutera här. Filosofiläromedlens miljöetiska avsnitt har 

visat sig behandla både djur, växter, mineraler, jord, vatten, berg, skog och hela ekosystem. 

Avsnitten nämner dock inget om att luftens skick eller återvinning kan vara viktiga komponenter 

för miljöns välbefinnande. I koppling till hållbar utvecklings ekonomiska dimension behandlar 

läromedlen frågor kring fördelning av tillgångar och köpkraft bland individer samt ekonomiskt 

tillväxt. Underhåll av kapital behandlas dock inte. 

Utöver detta finns det två viktiga komponenter av hållbar utveckling som samtliga 

dimensioner är dåliga på att koppla till i läromedlen. Dessa är globala utmaningar i relation till 

lokala förhållanden och spänningen mellan välbefinnande hos nuvarande generationer gentemot 

kommande generationer. Ytterligare en svaghet hos läromedlen är att de inte utnyttjar fler 

möjligheter till att behandla samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling i samma avsnitt, för att 

på så vis demonstrera det svåra i att finna balansen mellan dem. Det enda relativt tydliga 

exemplet på ett ämne som läromedlen kopplat till samtliga dimensioner av hållbar utveckling är 

det om teknikens effekt på samhälle, natur och ekonomi. 

Filosofiämnet misslyckas alltså med att täcka in en del av hållbar utvecklings viktiga 

komponenter. Det kan dock argumenteras för att ämnet har potential att förbättra sin lämplighet 

för utbildning för hållbar utveckling. Ett exempel på ett tema som skulle kunna kopplas till 

samtliga dimensioner är djuretik. Inom detta ämne kan läroböckerna väcka en diskussion kring 

lämpligheten av djurförsök. Ur ett ekologiskt perspektiv skulle texten kunna argumentera för att 

även djur borde ha rättigheter och därmed slippa utsättas för plågsamma försök. Ur ett socialt 

perspektiv kunde det argumentaras för att djurförsök kan leda till uppkomsten av nya mediciner 

som kunde bota sjukdomar och skapa en friskare värld. Den ekonomiska dimensionen skulle till 

exempel kunna argumentera för att förtjänsten från att sälja den nya medicinen till olika länder 

skulle kunna leda till ekonomisk tillväxt i det egna landet. Detta tema möjliggör en diskussion om 

djurens rättigheter, ekonomisk utveckling samt, något som filosofiläromedlen inte behandlade till 

någon stor grad, hälsa.  

Ett annat tema som skulle kunna kopplas till samtliga av hållbar utvecklings dimensioner och 

som även går att koppla till globala utmaningar kan sättas i direkt förbindelse till det föregående 

exemplet. Läroböckerna skulle kunna uppmana elever till att reflektera över för- och nackdelar 

med handel. Handel har fördelaktiga resultat för det land som exporterar en vara. Mycket export 

skulle kunna leda till ekonomiskt tillväxt, som potentiellt skulle kunna leda till en högre 

levnadsstandard och starkare köpkraft bland landets invånare. Det importerande landets invånare 

får tillgång till flera varor och därmed även större valfrihet. Däremot finns även risken att den 

ökade produktionen som uppstår på grund av den stora efterfrågan av den exporterade varan 

skulle kräva skövling av natur samt införandet av långa arbetstimmar i produktionslandet, 

samtidigt som fraktandet av varan över en lång sträcka leder till förorening av luften. Detta tema 

möjliggör diskussioner kring ekonomisk tillväxt, levnadsstandard och köpkraft, underhåll av 

mänskligt kapital samt negativ miljöpåverkan liksom luftföroreningar och skövling av natur. 
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Detta tema skulle därmed behandla flera av de komponenter av hållbar utveckling som 

läroböckerna inte behandlade till någon större grad. Vidare öppnar detta tema upp för 

möjligheten att diskutera hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv i relation till ett lokalt 

perspektiv, då handeln kan leda till goda resultat för både exportörerna och importörerna i och 

med det ökade utbudet och den ekonomiska tillväxten, medan den samtidigt skulle kunna ha en 

negativ effekt både lokalt och globalt, i och med de dåliga arbetsförhållandena samt de 

föroreningar av naturen handeln medför. Föroreningarna och skövlandet av naturen kan även 

väcka frågan om vad denna handling har för effekt för nuvarande respektive kommande 

generationer. 

I ett tredje och sista exempel kan eleverna uppmanas diskutera för- och nackdelar med bilar. 

Ur ett socialt perspektiv kan bilen ge en känsla av frihet i och med att man på ett effektivt sätt 

kan ta sig långa sträckor utan problem. Vidare kan bilen leda till en starkare samhörighetskänsla 

och lycka hos en familj än om familjens medlemmar tvingades sprida ut sig på bussen. Ur olika 

ekologiska perspektiv leder användandet av bil istället för av kollektivtrafik till en större mängd 

föroreningar i luften, då det resulterar i att fler fordon används. Ur olika ekonomiska perspektiv 

skulle dock förespråkande av användandet av bil innebära en globalt större efterfrågan på bilar, 

vilket skulle kunna ha en positiv effekt på ekonomin. Även detta exempel kan kopplas till 

samtliga av hållbar utvecklings dimensioner, samtidigt som det öppnar upp för diskussioner kring 

handlingars globala effekt i relation till den lokala. Ämnet kan även leda till diskussioner om 

handlingars påverkan på nuvarande och framtida generationers välbefinnande. 

Samtliga ovan nämnda förslag på diskussionsämnen skulle kunna behandlas inom 

filosofiämnet etik avsnitt, till exempel i relation till konsekvensetiken. 
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9. Avslutning   

Syftet med denna studie har varit att granska hur svenska filosofiläromedel på gymnasienivå 

skapar möjligheter för att bedriva utbildning för hållbar utveckling inom ämnet. Resultaten som 

framkom ur de granskade läromedlen visade att det gick att hitta relativt mycket innehåll som 

kunde kopplas till någon av hållbar utvecklings tre dimensioner. Det blev dock även uppenbart 

att en del av hållbar utvecklings beståndsdelar inte behandlades av läromedlen till samma grad 

som andra, trots att styrdokumenten uppmanat till detta. Uppgiften till studiens analysavsnitt blev 

därmed att vidare tydliggöra vilka delar av hållbar utveckling som inte behandlades, samt hur pass 

heltäckande de dimensioner som gick att finna i läromedlen behandlades, för att på så sätt 

möjliggöra en undersökning om även de delar som saknades skulle ha kunnat integreras i 

läroböckernas innehåll. 

Analysen visade att kopplingar till hållbar utvecklings sociala dimension oftast misslyckades 

med att behandla social utveckling på individnivå, att förbindelser till den ekologiska 

dimensionen misslyckades med att väcka diskussioner kring bland annat luftföroreningar, samt 

att kopplingar till den ekonomiska dimensionen inte behandlade frågor rörande underhåll av 

kapital. Vidare visade analysen att samtliga av hållbar utvecklings dimensioner sällan behandlas ur 

ett globalt perspektiv samt att dimensionerna även var dåliga på att kopplas till frågor gällande 

vilka konsekvenser handlingar skulle ha för nutida respektive framtida generationer. 

Då hållbar utveckling handlar om relationen mellan dess tre komponenter undersökte 

analysavsnittet även hur pass bra läroböckerna var på att behandla flera av komponenterna i 

samma avsnitt. Analysen visade att trots att det förekom exempel där alla tre av hållbar 

utvecklings dimensioner behandlades, fanns det även här mycket rum för förbättring. En del av 

diskussionen, som hade till uppgift att undersöka läromedlens potential för att bedriva en mer 

allomfattande utbildning för hållbar utveckling, visade dock att filosofiämnet har 

förutsättningarna för att ännu bättre lämpas för att bedriva utbildning för hållbar utveckling och 

därmed göra denna aktivitet vanligare inom humaniora. 

Denna studie visar att filosofiläromedlen skapar många möjligheter till att bedriva utbildning 

för hållbar utveckling inom filosofiämnet. Trots att läromedlen på ett sätt kan sägas avslöja de 

ämnestraditioner som finns inom filosofiämnet, visar inte en granskning av dessa hur ofta 

filosofiundervisningen faktiskt används för att bedriva utbildning för hållbar utveckling. Ett nästa 

steg i undersökningen av huruvida filosofiämnet skapar möjligheter för bedrivandet av utbildning 

för hållbar utveckling skulle därför kunna utgöra en studie av filosofilärares syn på hållbar 

utveckling, samt en studie av hur filosofilärare rent praktiskt lär ut ämnesinnehåll som skulle 

kunna kopplas till hållbar utveckling. På detta sätt tydliggörs om de nuvarande 

ämnestraditionerna inom filosofi tillåter möjligheter för utbildning för hållbar utveckling.  
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