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Abstract  

 

The purpose of the study Perspektiv på naturen i religionskunskap: en kvalitativ 

litteraturstudie om ekologisk hållbarhet i religionskunskap i åk 7-9 (Perspectives on 

nature: a qualitative literature study about ecological sustainability in the subject of 

religion for grades 7-9) is to contribute to the discourse on nature and environmental 

issues within the subject of religion in the grades 7-9, in the Swedish elementary schools. 

Through literary analyses of textbooks used by teachers in the municipality of Umeå. The 

aim of this study is to investigate whether the teachers are able to meet the goals set by 

the national curriculum with regard to environmental perspective and sustainability 

through the text books. Four textbooks have been analysed with the help of three 

perspectives in environmental ethics (antropocentrism, biocentrism, ekocentrism, 

teocentrism and deep ecology). The texts analysed were those that explicitly dealt with 

nature, ecological sustainability and environmental issues.  The results show that, from 

three of the four books had very little material on the environmental issues and 

ecological sustainability. Only one book dealt directly with ecological sustainability, two 

books did not mention environmental issues and that all books had texts that referred to 

views on nature within all the centrisms. The texts that directly mediated a view were 

anthropocentric, although this was in only conveyed in one of the books. Many texts 

could not clearly be determined as belonging to one centrism as the length of the texts 

were too short.   
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Inledning  
 

1.1 Introduktion 
Att klimatet förändras är det få som förnekar i dag. 2015 uppmättes som det varmaste året 

sedan 1850 och för varje månad hittills i år (detta skrivs i början av maj 2016) går det att 

läsa att nya temperaturrekord för varje månad uppmäts1. Med FN:s klimattoppmöte i 

Paris december 2015 där klimatmålen skärptes, är det tydligt att det finns en enad 

medvetenhet om att det är en fråga som både är aktuell och brådskande att agera 

ansvarsfullt i.  Sverige har länge arbetat med miljöfrågor och nationella riktlinjer har getts 

inom en rad olika områden. Begreppet hållbar utveckling har till och med funnits med i 

grundlagen sedan 1974. I den svenska skolans läroplan har det funnits både kunskaps- 

och fostransmål om miljömedvetenhet från 1962.2 

 

Till skillnad från många andra länder har den svenska skolan inte bara ett 

kunskapsuppdrag, utan också ett fostrande uppdrag. I en nation som profilerat sig som 

ett land där miljöfrågor tas på allvar, vad skulle inte vara naturligare än att även 

miljöfrågorna får en plats i skolbänken, och framförallt hos elever i åk 7-9 där 

reflekterande och ansvarsfullhet har plats i läroplanen. I läroplanens allmänna delar går 

det att läsa att all undervisning ska innehålla fyra dimensioner, historiskt, internationellt, 

etiskt och en miljödimension. Miljöfrågor har alltså inte bara en plats i de 

naturvetenskapliga ämnena utan ska genomsyra all undervisning. Religionskunskapen 

har en särställning i den svenska skolan vad gäller etisk reflektion och moralisk utveckling 

hos eleverna. I första numret 2016 av Religion och Livsfrågor som utges av Föreningen 

Lärare i Religionskunskap3, var temat hållbar utveckling, vilket visar att det finns en 

pågående diskussion om vikten av just denna miljöfostran i skolan och särskilt i 

religionskunskapen.  

 

                                                             
1 SVT: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/2015-varmaste-aret-i-jordens-moderna-historia   
2Ulrika Magnusson. Miljöundervisningen i år 7-9 – från styrdokument till lärare, Examensarbete 
Grundskola, Linköping: Linköpings universitet, 2012 
3 Religion & Livsfrågor, nr1, 2016  

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/2015-varmaste-aret-i-jordens-moderna-historia
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Undersökningar visar att lärare använder läroböcker som vägvisare för innehållet i sin 

undervisning4. Därför kommer jag i denna studie att analysera läroböcker i 

religionskunskap för årskurs 7-9. Jag menar att det vore rimligt att just dessa resurser 

tillhandahåller material som underlättar för läraren att undervisa om hållbar utveckling i 

religionsämnet, och material som underlättar för eleven att utforma en personlig 

miljöetisk hållning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra till diskursen kring ekologisk hållbar utveckling, natur och 

miljöfrågor inom religionskunskapen för åk 7-9. Detta genom att undersöka om 

läroplanens mål om en undervisning med miljöperspektiv och medvetenhet kring 

(ekologisk) hållbar utveckling kan uppfyllas genom läroböcker i religionskunskap. Syftet 

är också att undersöka på vilket sätt naturen och miljöproblem framställs då eleverna ska 

ha möjlighet att utveckla ett ansvarstagande förhållningssätt och en personlig miljöetisk 

hållning. 

 

För att undersöka detta kommer jag att utgå från följande frågeställningar:  

● Behandlas den ekologiska hållbara utvecklingen i läromedel för 

religionskunskapen för åk 7-9? Om så är fallet, i vilken grad? 

● På vilket sätt framställs människans relation till naturen och miljöproblem i 

läroböckerna? Går det att utläsa om böckerna förhåller sig antropocentriskt, 

biocentrisk, ekocentriskt, djupekologiskt eller teocentriskt till naturen. 

● Vilka av dessa synsätt (antropocentriskt, ekocentriskt, biocentrist, teocentriskt och 

djupekologiskt) presenteras i böckerna, och i vilken grad? 

1.3 Forskningsöversikt 
Det har inte gjorts någon läroboksstudie i Sverige om miljöfrågor eller hållbar utveckling 

i religionskunskapen för år 7-9. Ingen läroboksstudie har gjorts i ämnet, oavsett årskurs, 

efter den nya läroplanen trätt i kraft. Däremot finns tidigare undersökningar kring 

skapande av miljöansvar hos elever, om miljöfrågor i religionskunskapen för gymnasiet, 

                                                             
4 Cecilia Holmgren, Eleonore Johansson och Maria Björklund Hur används läromedel i lärarens 
arbete? – En kvantitativ studie med kvalitativa inslag med fokus på läroböcker, Örebro: Örebro 
Universitet, 2006, 12  
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en läromedelsanalys om omsorg om naturen i fysik. Nedan presenteras de studier som jag 

funnit relevanta för denna undersökning.  

 

Vikten och frånvaron av en fungerande pedagogik för barn och ungdomar kring naturen 

och miljöproblem behandlar Irmeli Palmberg.5 Artikeln tar upp och motiverar sätt att 

undervisa barn och ungdomar i att skapa en ansvarstagande inställning till miljöfrågor. 

Lgr11:s efterfrågan efter detta är grunden till min egen undersökning, varför Palmbergs 

artikel är aktuell för denna.  

 

Miljöfostran6 borde vara en livslång fostran, som grundligt genomsyrar all fostran och utbildning samt där 
sakkunskapen i alla läroämnen utnyttjas7 
 

 är Palmbergs utgångspunkt. Hon börjar med att beskriva nödvändigheten av miljöfostran 

i skolan och motiverar den med referenser från en undersökning gjord 1999 som visade 

att var tionde högstadieelev inte kunde skilja granar från tallar. Flera undersökningar 

visade att kunskaperna om orsaker och samband mellan miljöproblem var svaga.8 Trots 

att de som deltog i studien var oroade av miljöproblemen kunde de oftast inte föreslå 

praktiska åtgärder. De flesta högstadieelever sade sig ha positiva miljöattityder, men deras 

handlingar motsvarade inte attityden. Undersökningen fann också på kausalitet mellan 

förståelse för orsaker och samband i frågan och naturvetenskaplig kunskap. Handlingen 

kunde ändå lysa med sin frånvaro. Forskningen visade också att barn fjärmas mer och mer 

från naturen och inte kan se människans beroende av den. Samtidigt visar forskningen, 

enligt Palmberg, att det är just i kontakten med naturen som miljöintresse skapas. För att 

motarbeta dessa tendenser, fortsatte hon, behövs en miljöpedagogik som en del av 

miljöfostran. Denna miljöfostrans syfte skulle vara att arbeta för att ta bort det som 

hindrar eleverna från att ta ett mer aktivt engagemang för miljön. Hindren som funnits i 

undersökningarna som refereras till är (på individnivå) levnadsvanor (låg motivation och 

materiella värderingar), bekvämlighet, bristande självtillit, brist på kontakt med naturen, 

maktlöshet/ social isolering, bristande kunskaper.9 De medel som Palmberg föreslår för 

att komma runt dagens problematiska situation är att skapa en naturkontakt redan från 

                                                             
5 Palmberg, Irmeli. Miljöpedagogik- strävan till miljömedvetenhet i undervisning, forskning och 
livsstil. I Etik till teknik-miljöförståelse i universitetsperspektiv, Ea Maria Blomqvist (red.), 251-260. 
Åbo: Åbo Akademis förlag, 2001 
6 Med miljöfostran/ lärande för hållbar utveckling, menar Palmberg en utbildning både inom och 
utanför utbildningssystemet för att skapa kunskap, känsla och handlingsberedskap. 
7 Palmberg, 2001, 251 
8 Ibid 251 
9 Ibid 254 
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barndomen, både genom hem och skola. Utomhuspedagogik (undervisning utomhus) 

föreslås som en del i upplevelsebaserad inlärning. Ett annat steg i att skapa värden hos 

ungdomarna skulle vara genom värderingsövningar. Palmberg kritiserar dock lärarna och 

menar att de själva saknar intresset att analysera sin egen miljöpåverkan. Hon anser också 

att det behövs en undervisning som uppmuntrar till sant kritiskt tänkande, både vad gäller 

till källor, men också till den egna kulturens värderingar och makthierarkier.10  

 

I antologin Naturmötespraktiker och miljömoraliskt lärande studeras detta djupare.  

Studier tolkade av Öhman och Sandell visar att det inte någon tydlig koppling mellan 

förstärkt lärande och utomhuspedagogik, men däremot mellan längre utomhusvistelse 

(minst fem dagar) och positiva attityder till naturen. Miljöattityderna tycks formas mer 

genom livserfarenheter än specifika utbildningsprogram och framförallt efter de 

erfarenheter som ges i barndomen.11 Naturmöten har länge använts för miljöundervisning 

i Sverige, syftet och innebörden i denna pedagogik har sett olika ut beroende på tradition. 

Tre sådana sammanhang som formuleras av Östman i samma antologi, är faktabaserad, 

normerad och pluralistisk tradition. Den dominerande tanken inom den faktabaserade 

traditionen är att orsaken bakom dagens miljöproblem är okunskap och således är 

lösningen givande av kunskap. De som förespråkar den normerande idén menar att 

problemen är livsstilsorsakade och att undervisningen därför ska fokusera på att förmedla 

värden och attityder som kan leda till en livsstilsförändring. I den pluralistiska traditionen 

anses det vara motstridiga värderingar och intressen som ligger till bakgrund. Syftet med 

undervisningen blir då att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till dessa.12 Öhman och 

Sandell hänvisar till en fallstudie av den radikala friluftsutbildningen Ur & Skur där längre 

utomhusvistelser är en integrerad del av undervisningen och menar att dessa skapar en 

relation till naturen som kan påverka elevernas val senare i livet. De menar vidare att 

eftersom människan distanserat sig till naturen från att vara jordbrukare till att kunna 

handla färdiglagad mat direkt, behöver utbildning för hållbar utveckling uppmärksamma 

de ekologiska förutsättningarna för människan och hennes aktiviteter.13 Fallstudien 

visade att friluftsliv kan spela en viktig roll i att skapa en alternativ ideologisk grund,  

                                                             
10 Palmberg, 2001, 255-258 
11 Öhman & Östman, Undervisning och lärande i naturmöten. I Naturmötespraktiker och 
miljömoraliskt lärande. Östman, Leif (red.) Uppsala: Uppsala universitet, 2015, 47 
12 Öhman & Sundell, Naturmötets betydelse för hållbar utveckling. I Naturmötespraktiker och 
miljömoraliskt lärande Östman, Leif (red). Uppsala: Uppsala universitet, 2015, 255-256 
13 Ibid, 260 
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där meningsfullhet, livskvalitet och glädje inte är kopplat till konsumtion, materiell standard eller 
ekonomisk belöning utan till fysisk och mental frihet, gemenskap och naturupplevelse.14 

  

I Omsorg om naturen- Om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus på 

miljöfostran och genus15 av Margareta Svennebck från 2004 kan vi läsa om attityder till 

naturen i läroböcker i NO-ämnena åk 7-9. Denna skrevs innan den nu aktuella läroplanen, 

men även värdegrunden i den tidigare läroplanen efterfrågade att respekt för miljön skulle 

läras ut. Avhandlingen är en läroboksanalys av fysikböcker från 1990-talet för 

grundskolans senare år. I texterna söks uttryck för omsorg om naturen, och om kvinnliga 

(kvinnligt genus) vägar till kunskap som enligt undersökningar som presenteras i 

avhandlingen är annorlunda än de kunskapsvägar som män föredrar. Avhandlingen tar 

därför upp olika förhållningssätt till naturen och vägar till inlärning och att skapa 

ansvarskänsla för naturen hos eleverna. Detta gör avhandlingen relevant för min 

undersökning då denna också behandlar huruvida läroböcker för åk 7-9 innehåller 

material för att pedagogen ska kunna arbeta för att uppnå läroplanens mål angående 

miljöansvar hos eleverna. De förhållningssätt till naturen som tas upp är antropocentrism, 

biocentrism, ekocentrism och olika former av ekofeminism. Svennbeck undersöker även 

texterna efter vad hon benämner ickesystemisk etik, en etik med fokus på relationer och 

erfarenhet snarare än ett principbundet logiskt etiskt system för att undersöka just uttryck 

för personlig omsorg. Denna ickesystemiska etik hon använder sig av bygger främst på 

Martin Bubers texter. Resultatet visar att lärobokstexterna övervägande är 

antropocentriska, naturen ses som en resurs för människan att bruka och använda. 

Lärobokstexterna har också en klassisk akademisk form, vilket enligt undersökningar 

tilltalar pojkars inlärningssätt och inte flickors, då flickor i större utsträckning föredrar 

kunskapsformer där innehållet kopplas till deras privata upplevelser eller inlärs genom 

erfarenhet. Svennbeck ifrågasätter därför läroböckernas kunskapsförmedlande roll i 

relation till läroplanens mål om jämlikhet och skapande av ansvarsfullhet i relation till 

naturen.  

 

Margareta Svennbeck har dessutom genomfört en undersökning om miljöetisk reflektion 

utifrån nio läroböcker i religionskunskap för gymnasiet, tillsammans med David O. 

                                                             
14 Sandell Öhman, 2015, 261 
15 Margareta Svennbeck. Omsorg om naturen: om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus 
på miljöfostran och genus Uppsala: Uppsala Universitet, 2013 
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Kronlid.16 Undersökningen är relevant eftersom jag avser att göra en liknande 

undersökning, men för åk 7-9 och efter den nu aktuella läroplanen, Lgr11. Syftet med 

Kronlids och Svennbecks studie var att se hur undervisningen kring miljöfrågor såg ut i 

religionskunskapen eftersom läroplanen efterfrågade personlig reflektion och personligt 

ställnings- och ansvarstagande i frågan. De valde att göra en textanalys då läroböckerna 

torde kunna ses som en reflektion av undervisningen. Undersökningen genomfördes 

genom att de textavsnitt som specifikt behandlade natur och miljö analyserades. I första 

delen undersöks syftet med texterna: att skapa moraliska reaktioner, normer och / eller 

etiska reflektioner, att ge möjligheten till personlig respons kring miljöfrågor, att 

reflektera med hjälp av etiskt resonemang, eller att lära ut ett visst beteende kring 

miljöfrågor till eleverna. Den andra delen undersöker det etiska innehållet i texterna. 

Resultatet visade att läroböckerna inte försökte förmedla en speciell attityd till naturen till 

eleverna, utan snarare beskrev olika etiska attityder inom religioner och livsåskådningar. 

Analysen visade att mycket få uttryck kring kärlek/ omsorg om naturen uttrycktes, vilket 

enligt Kronlid och Svennbeck pekar mot bristfällig undervisning för att skapa personlig 

moralisk reaktion hos eleverna. Vid några tillfällen nämndes attityden förvaltarskap, i 

samband med abrahamitiska religioner, som har ett element av omhändertagande om 

naturen. De utgick alltså från tre etiska tendenser i undersökningen och fann, i olika grad, 

att alla tre förekom i texterna: moraliska reaktioner, normer, och etiska reflektioner. 

Material för etiska reflektioner var vanligast förekommande och moraliska reaktioner 

bristfälligt. Texternas miljöetiska perspektiv undersöktes för att få svar om det etiska 

innehållet i texterna. Dessa sju perspektiv delades in i två delar:  antropocentriska/ icke-

antropocentriska teorier. De noterar att frågan om intrinsikalt värde aldrig diskuteras 

eller ifrågasätts vad gäller människan, men däremot om djur och natur. Antropocentrism 

är alltså inte ifrågasatt i textböckerna. Förvaltarskapsförhållningssättet tas upp i 

läroböckerna, vilket är en typ av antropocentrisk syn, men det förekom även referenser 

till biocentriska och ekocentriska värderingar (se teoretiska utgångspunkter - fem 

perspektiv som analysverktyg). Även referenser till landetiska värderingar förekom, ofta i 

samband med presentation av urbefolkningars religioner och livsåskådningar. Texterna 

undersökte också om ickevärderingsbaserade miljöetiska perspektiv förekom, då vissa 

miljöetiker har kritiserat diskussionen kring intrinsikalt värde. Kritikerna menar att hela 

                                                             
16 David O. Kronlid & Margareta Svennbeck. Conditions for environmental ethical reflection in the 
subject of Religion. I Values and Democracy in Education for Sustainable Development- contribution 
from Swedish Research, Öhman, Johan (red.) Malmö: Liber AB, 2008, 33-55 
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miljöetiska resonemanget vilar på just argumenten kring huruvida något har intrinsikalt 

värde eller ej vilket skapar en värdehierarki. Många av de ickevärderingsbaserade 

miljöetikerna har en holistisk syn där det relationella är i fokus. Ett av dessa perspektiv är 

det djupekologiska (se teoretiska utgångspunkter - fem perspektiv som analysverktyg).17 

Resultatet visade att dessa typer av perspektiv sällan förekom eller refererades till i 

texterna. Någon gång presenterades perspektivet respekt för liv som Svennbeck och 

Kronlid benämner etiken, i exempelvis material om theravadabuddhism. Även ekoteologi 

i samband med förvaltarskap i kristendom och islam förekom, där man ser ett samband 

mellan avsaknaden av religiositet/ andlighet och miljöproblem. Undersökningen 

resulterade alltså i slutsatsen att ekologisk etisk reflektion var det främsta syftet som gick 

att finna i läroböckerna. Dock saknades en miljöetisk teori vilket skulle vara behjälpligt 

för att eleverna skulle kunna utveckla sitt eget etiska resonemang. De fann inte material 

för att eleverna skulle kunna göra en systematisk etisk analys av miljöfrågor. Det fanns 

ingångar till normativ etisk reflektion, däremot inte för personlig etisk reflektion. Vad 

gäller religioners etiska förhållande till miljön presenterades fakta men bjöd inte in till 

egen reflektion. I diskussionen föreslås att eleverna ska få fler förutsättningar till 

systematisk etisk reflektion i miljöetisk teori och därigenom själva avgöra huruvida 

material de presenteras inför är antropocentriska eller ickeantropocentriska, om de är 

värderingsbaserade eller saknar intrinsikalitetsidén. Detta skulle ge eleverna möjlighet att 

utveckla egna etiska ställningstagande.  

1.4.1 Intryck av tidigare forskning 

Palmbergs liksom Öhmans, Östman och Sundells forskning visar att långvarig kontakt 

med naturen är vad som främst skapar en ansvarskänsla hos elever för naturen. Denna 

ska börja tidigt i livet och helst både från hem och i skola. Jag valde att ta med dessa 

studier för att visa vad forskningen kommit fram till angående om läroplanens efterfrågan 

om utvecklande av en personlig etisk hållning och ansvarskänsla för närmiljö och vidare 

miljö (se teoretiska utgångspunkter - läroplanen). Med tanke på ramfaktorer som tid och 

ekonomi i skolan för religionskunskap i åk 7-9 tror jag att det är svårt (eller rent ut sagt 

inte rimligt) för den enskilda läraren att skapa ansvarskänsla på detta sätt. Det kräver en 

annan typ av pedagogik än den vi vanligen ser i den svenska skolan (ett exempel på denna 

pedagogik är Ur&Skur som nämndes i forskningsöversikten). Läraren kan däremot ha 

                                                             
17 Övriga perspektiv: Socialekologi, djupekologi, ekofeminism, vördnad för liv, ekoteologi. 
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detta i åtanke, även när denne utformar den teoretiska undervisningen som ofta formas 

och inspireras av läroböcker. Läroböckerna skulle också kunna stärka den personliga 

känslan genom att exempelvis dra paralleller till den personliga kontakten med naturen 

eller genom att förmedla olika attityder människan kan ha i sin kontakt till naturen. Det 

finns många olika förhållningssätt som skulle kunna fungera som analysverktyg för att 

undersöka om läroböcker refererar till, eller förmedlar en viss natursyn. För 

religionskunskapen kanske det skulle vara aktuellt att undersöka huruvida den framställs 

sakralt eller profant. Kronlid och Svennbeck använder sig av sammanlagt 12 olika 

förhållningssätt till naturen för att undersöka läromedlen. Detta gör att undersökningen 

blir mer exakt i presentationen av läroböckernas natursynframställning, däremot inte 

något som går att överföra till praktiken i klassrummet. Detta då det bör bli för 

komplicerat med tanke på elevernas nivå och tidsramen. Jag väljer därför att förenkla 

Kronlids och Svennbecks analysmodeller genom att använda antropocentrism, 

ekocentrism, biocentrism, teocentrism och djupekologi. Religionskunskapen innefattar 

etikundervisning och eleven ska kunna diskutera och analysera aktuella frågor med hjälp 

av verktyg från den etiska diskursen. Intrinsikalitet har varit utmärkande just för den 

miljöetiska diskursen, och de fem exemplen på förhållningssätt som jag använder i 

studien representerar olika perspektiv. Antropocentrism, ekocentrism och biocentrism 

tillskriver intrinsikalitet till olika varelser och naturen på olika sätt, medan djupekologin 

(som den tolkas för denna studie) representerar ett relationellt förhållningssätt och 

teocentrismen sätter förhållandet till en gud i centrum. Genom den relationella aspekten 

kan vi undersöka huruvida texterna på något sett behandlar den personliga kontakten 

mellan människa och natur. Svennbeck använde sig av Bubers texter för att uppnå denna 

diskussion, men det synsättet han förespråkar är svårt att kortfattat och precist använda 

sig av i en sådan begränsad undersökning som denna. Därför blir hennes avhandling också 

mer diskuterande. Som vi kommer att se i studien diskuterar vissa texter i läroböckerna 

just intrinsikalitet (framförallt i diskussioner kring relation mellan människa och djur- se 

Exkurs), varför jag anser att just analysverktyg baserade på olika typer av intrinsikalitet 

blir extra relevant för studien.  

1.5 Begreppsförklaringar 
I detta avsnitt diskuteras för studien relevanta begrepp och hur de används i studien.  
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1.5.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling har förekommit sedan 70-talet.18  En definition som ofta 

används formulerades i den s.k. Bruntlandrapporten 1987, en rapport som skrevs av 

Världskommissionen för miljö och hälsa. Kommissionen leddes av den dåvarande 

statsministern i Norge, Gro Harlem Bruntland. Rapporten gjorde att begreppet hållbar 

utveckling spreds globalt med definitionen: 

en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov.19  

 

Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk, vilka 

enligt vissa modeller ska överlappa varandra för att utvecklingen ska kunna definieras 

som hållbar, och enligt andra ska den ekologisk ligga som grund och tas hänsyn till för 

övrig utveckling.20 Bruntlandrapporten visade på ett samband mellan ekonomisk, 

ekologisk och social hållbarhet, där fattigdom ofta leder till direkt tärande på 

naturresurser, samtidigt som en överdådig livsstil (till följd av rikedom) också har tärande 

effekter på naturen. I Bruntlandrapporten formuleras en vision om att den ekonomiska 

utvecklingen tar hänsyn till de ekologiska begränsningarna, ofta genom teknik men även 

genom individuellt och framförallt politiskt ansvarstagande, och att de tre dimensionerna 

på så sätt ska tillgodoses globalt och för var individ.21 Bruntlandsrapporten efterfrågades 

av FN för att skapa strategier som svar på de ekologiska kriser som börjat 

uppmärksammas, och kanske är det därför den ekologiska dimensionen ofta har en mer 

framträdande plats i diskussioner kring hållbar utveckling än de övriga två även i dag. 

 

Stenmark har analyserat svenska och internationella policydokument med syfte att 

precisera vilka värden visionen om en hållbar utveckling bygger på. Han menar att den 

hållbara utvecklingens etik är en ny etik för västvärlden på så vis att 

människovärdesprincipen har utökats från att enbart omfatta de nu levande människorna 

till att även innesluta framtida generationer, vilket alltså gör att det är en breddning av 

                                                             
18 Anne-Marie Thunberg. Miljöetik och den internationella miljödebatten. I Miljöetik- för ett samhälle 
på människans och naturens villkor Uno Svedin & Anne-Marie Thunberg (red.) Uppsala: Ord & form, 
1994, 12 
19 Willis Jenkins Sustainability.  I Bauman, Bohannan II, O’brien (red.) Grounding Religion- a field 
guide to the study of religion and ecology, bingdon: Routledge 2011, 99. 
20 KTH, 2015: https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-
utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579  
21 UN documents (pdf) Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future. 1987, www.un-documents.net/our-common-future  

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
http://www.un-documents.net/our-common-future
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(men fortfarande) ett antropocentriskt synsätt. Han föreslår följande alternativa 

definition för ytterligare klargörande:  

En hållbar utveckling föreligger om de förändringar som vidtas i samhället tillfredsställer nu 
levande människors och framtida människogenerationers behov utan att produktionsförmågan 
hos de understödjande ekosystemen hotas eller grundläggande mänskliga rättigheter kränks.22 
 

 I denna studie används begreppet med denna innebörd. Hållbar utveckling har därmed 

kritiserats just för att vara antropocentriskt. 

1.5.1.2 Ekologisk hållbar utveckling 

I denna uppsats behandlas en hållbar utveckling som har fokus på den ekologiska 

dimensionen, varför jag väljer att använda uttrycket ekologisk hållbar utveckling för att 

förtydliga detta för läsaren. Detta innebär att naturens begränsningar och den ekologiska 

hållbarheten ligger till grund för, och ska beaktas i beslut gällande social och ekonomisk 

utveckling.  

1.5.2 Natursyn 

Med natursyn menas olika sätt att definiera natur, vad som innefattar natur och hur den 

fungerar, samt människans förhållande till den.23 I denna studie används ordet med 

fokusering på relationen människa-och-natur. 

1.5.3 Miljö och natur 

Enligt Stenmark kan begreppet natur inneha två innebörder, en bredare som innefattar 

även människan och det skapat av människan, eller en smalare där natur och människa 

(samt hennes skapelser) är åtskilda24. I denna studie används det smalare begreppet för 

natur och när den bredare innebörden åberopas används begreppet miljö.  

1.6 Metod och material 
 

Läroböckerna PRIO åk 725, Sol400026, Utkik Religion27 och SOS28 presenteras i avsnittet 

Läroboksanalys.  Texterna som analyseras djupare är avsnitt som explicit tar upp 

                                                             
22 Mikael Stenmark. Miljöetik och miljövård Lund: Studentlitteratur, 2000, 34 
23 Hillevi Helmfrid. Natursyn och hållbarhet, Klippan: Ljungbergs tryckeri, 2006, 5 
24 Stenmark, 2000, 21 
25 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist PRIO Religion Stadiebok, Stockholm: Sanoma 
Utbildning AB, 2014. 
26 Leif Berg & Gunilla Rundblom. Religion och Liv Sol4000, Stockholm: Natur & Kultur, 2011. 
27 Hans Olofsson & Rolf Uppström. Utkik Religion 7-9, Malmö: Gleerups, 2014 
28 Ingrid Berlin & Börge Ring, SOS Religion Ämnesboken, 3 uppl. Stockholm: Liber AB, 2012 
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natursyn, ekologisk hållbar utveckling, natur, djur och miljöproblem, samt där dessa 

teman kan uttydas. Undersökningen är en kvalitativ brukstextsanalys. Studien är 

kvalitativ då den ämnar tolka och förstå texterna, tillhörande den hermeneutiska 

traditionen, och inte kvantitativ då inga kvantifierbara resultat eftersöks.29 Denna 

undersökning fokuserar främst på den andra dimensionen i Widéns modell, textens 

innehåll och inte på författaren eller textens kontextuella innebörd.30   

 

För att göra textanalysen används strukturell analys, enligt Hellspongs modell. Hellspong 

poängterar att brukstextanalyser inte bör göras mekaniskt och hans modeller innefattar 

inte heller en exakt mall att efterfölja. I den strukturella analysen undersöks texten 

översiktligt, både textuellt och innehållsmässigt. Till min hjälp använder jag här även 

Melin och Langes modell i stilanalys. Denna innefattar sex delar: fonetisk nivå (klang och 

rytm i en text), lexikal nivå (ordens längd, härkomst, bruklighet, perspektiv etc), 

syntaktisk nivå (meningslängd), textnivå (tematisk koppling, teman), stilfigurer 

(metaforer, retorisk fråga etc.), komposition (kronologi, tematisk).31 Studiens fokus ligger 

dock inte på en helhetsanalys av böckerna, utan på att analysera väsentliga texter med 

utgångspunkt från avsnitt som behandlar natur, miljöproblem och natursyn vilket gör att 

jag fokuserar på den ideationella strukturen: alltså textens idéer- dvs. innehåll. I den 

ideationella strukturen undersöks textens makro- och mikrotema, men i denna studie är 

temat redan givet. Utöver det undersöks grundförutsättningar för påståenden undersöks, 

där även analysverktygen (se Tre perspektiv som analysverktyg) är behjälpliga. Även 

perspektivet på texten undersöks. 32 Analysverktygen hjälper att fördjupa analysen och en 

fjärde dimension tillkommer, den problematiserande dimensionen i Widéns modell33 

genom att undersöka underliggande attityder i texterna och se hur dessa kan forma 

elevernas natursyn och attityder till miljöfrågor. Det Hellspong benämner som 

interpersonell struktur undersöks för att se om läroböckerna har någon typisk tilltalston 

                                                             
29 Ahn Song-Ee, Andreas Fejes & Christina Back, Carina Berterö, Robert Thornberg, Handbok i 
kvalitativ analys, Liber, Stockholm: 2009, 138 
30Widéns modell innefattar i huvudsak tre dimensioner; den första som fokuserar på författaren och 
dennes intentioner med texten, den andra som fokuserar på textens form och innehåll, och den tredje 
som tolkar texten utifrån det omgivande samhället. Widén, Pär Kvalitativ textanalys i Fejes Andreas & 
Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber, 2015, 179  
31 Sven Lange & Lars Melin Att analysera text - stilanalys med exempel 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, s 18-19  
32 Lennart Hellspong. Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur, 2001, 64-65 
33 Widén, Pär Kvalitativ textanalys i Fejes Andreas & Thornberg, Robert (red) Handbok i kvalitativ 
analys, Stockholm: Liber, 2015, 185 
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till läsaren.34 Även Hellspongs funktionella analys används i studien. Genom den 

funktionella analysen undersöks om texten når sitt uppsatta mål. I detta fall är det att 

uppfylla läroplanens efterfrågan om en miljödimension i pedagogiken, och kursplanens 

mål att eleven ska utveckla etiska ståndpunkter i frågan. Hur försöker texten uppnå dessa 

mål?35 I och med att flera läroböcker undersöks och jämförs med varandra är studien 

också en komparativ analys. Här jämförs texternas likheter och skillnader vad gäller 

innehåll, attityder, funktioner, både textuellt och strukturellt. Eftersom sammanhang och 

syfte är detsamma för alla läroböcker jämförs inte dessa frågor.36  

1.6.1 Avgränsning 

Jag undersöker hur natur, ekologisk hållbarhet och miljöproblem framställs i läroböcker 

i religionskunskap för åk 7-9. Undersökningen omfattar fyra läroböcker som används i av 

lärare i en kommun i Norrland, enligt deras egen utsago i mailkontakt. Böckerna är tryckta 

efter 2011, efter att den nu aktuella läroplanen, Lgr11, trätt i kraft.  

 

Jag undersöker texternas miljöetiska perspektiv genom att använda mig av 

antropocentrism, ekocentrism och biocentrism, samt ytekologi och djupekologi, (se 

begreppsförklaringar) som analysverktyg. 

 

1.6.2 Metodkritik 

I studien skulle jag kunna använda mig av Hellspongs fallasianalys genom att undersöka 

om texterna medvetet eller omedvetet vill förmedla en specifik syn. Detta görs genom att 

undersöka om texten använder partiska beteckningar, värderande ord eller ogrundade 

antaganden.37 Då detta kan diskuteras i diskussionen vill jag inte att undersökningen 

utgår från denna metod då det innebär att texterna har en viss bias, och jag vill i 

undersökningen ha ett så öppet förhållningssätt till texternas innehåll som möjligt. På 

liknande sätt fungerar den ideologikritiska analysen. Här undersöks om någon ideologisk 

hållning förmedlas. Finns det partiska beteckningar? Kan ordvalet påvisa någon 

ideologisk grund? Bygger texten på allmänsanningar som inte ifrågasätts?38 Då dessa 

frågor kan besvaras kort genom analysverktygen görs dock ingen medveten ansats till att 

                                                             
34 Hellspong, 2001, 19 
35 Ibid 83 
36 Ibid 79 
37 Ibid, 116-122 
38 Ibid, 135-136 
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undersöka detta, då syftet med studien är att undersöka texternas innehåll mer än 

värderingsgrund.  

1.7 Teoretiska utgångspunkter 
Här presenteras tolkningen av den allmänna delen av läroplanen och religionskunskapens 

kursplan som denna studie tar sin utgångspunkt från. Därefter presenteras fyra 

miljöetiska perspektiv.  

1.7.1 Läroplanen 

För att förstå relevansen och utgångspunkten för studien behöver vi veta vad läroplanen 

för grundskolan efterfrågar vad gäller hållbar utveckling, natur och miljöfrågor i åk 7-9 i 

allmänhet och i religionskunskap i synnerhet. Jag ämnar först att undersöka de allmänna 

delarna i grundskolans läroplan, vilka gäller för all undervisning därmed också 

religionskunskapen, för att sedan gå in på religionskunskapens kursplan.  

1.7.1.1 Läroplanens allmänna del 

I läroplanens allmänna del presenteras skolans uppdrag och mål som inte är 

ämnesspecifika.  

1.7.1.1.2. Skolans värdegrund och uppdrag 

Första delen i läroplanen har rubriken Skolans uppdrag. Där kan vi finna att all 

undervisning ska behandla tre perspektiv: ett historiskt perspektiv, miljöperspektiv, 

internationellt perspektiv, och etiskt perspektiv. Eftersom denna studie behandlar 

ekologisk hållbar utveckling citerar jag här vad som står skrivet om miljöperspektivet:  

Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna, förf. tillägg) möjligheter både att ta ansvar för den 
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.39 
 

Här visas på ett både kollektivt och individuellt ansvarstagande. Eleven ska genom 

miljöperspektivet få möjlighet att påverka och utveckla sina egna ståndpunkter och 

förhållningssätt i frågan. Den sista meningen menar att undervisningen ska beröra hela 

samhället, vårt sätt att leva indikerar på en kollektiv livsstil, men en kollektiv livsstil 

formas av den individuella. I denna mening kan vi också se att uttrycket hållbar 

utveckling används med fokus på miljön. 

                                                             
39 Skolverket. Läroplan: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan#anchor_1
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1.7.1.1.3 Normer och värden 

Under denna rubrik i läroplanen kan vi läsa om skolans mål för eleverna vad gäller 

attityder. Ett mål är att varje elev ska visa omsorg och respekt för miljön. Att 

visa respekt visar sig i yttre aktiv och praktisk handling, inte att få intellektuell kunskap 

om något. I det tidigare citatet ser vi att eleven ska få möjlighet att utveckla sin ståndpunkt 

i frågan, men under skolans mål kan vi se att varje elev ska praktiskt visa hänsyn till 

miljön.  

1.7.1.1.4 Kunskaper 

Mål 
I den allmänna delen, under avsnittet kunskaper talar två punkter av sexton direkt om 

kunskapsmål vad gäller miljön: 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  

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

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

 

Även här förekommer miljö i samband med begreppet hållbar utveckling, vilket ger en 

tyngdpunkt på den ekologiska hållbara utvecklingen. Den sista punkten är av särskilt 

intresse för denna studie, då eleverna ska få möjlighet att utveckla sin etik och därigenom 

sin livsstil i religionskunskapen. 

1.7.1.1.5 Religionskunskapens syfte 

Om vi undersöker religionskunskapens syfte kan vi utläsa två huvudsakliga 

kunskapsområden som ska läras ut:   

 kunskap om världsreligionerna (i kursplanen nämns islam, kristendom, judendom, 

hinduism och buddism, med extra betoning på kristendomen) 

 Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska 

och moraliska frågor. 

Punkterna ovan är förenklade utifrån religionskunskapens syfte. Kring kunskapen om 

religionerna ska eleverna också få djupare förståelse om dem om hur dessa kan påverka 

utövare av religionerna. Vad gäller etiken ska eleven ges möjlighet att utveckla sin egen 

etik. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och 
livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska 
vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors 
värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att 
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eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin 
omgivning.40 

 
Den första meningen tar upp frågor som rör mellanmänskliga relationer. Även om 

relationer som sådana även kan innefatta relation till naturen och andra levande varelser, 

tycks det på grund av kontexten, här röra sig om just mellanmänskliga relationer. I den 

sista meningen har innebörden breddats, då det handlar om hela omgivningen, vilket även 

bör innefatta miljön. Just de två sista meningarna diskuteras längre ned i detta kapitel.  

 

Som vi tidigare konstaterar nämner kursplanen begreppet hållbar utveckling i 

etikundervisningen och därför kommer jag härmed undersöka vad kunskapskraven för 

vad just delen om etik säger om hållbar utveckling. Under centralt innehåll för ämnet står 

det att eleven ska lära sig att använda sig av etiska begrepp som kan kopplas till olika 

frågor, exempelvis hållbar utveckling.41  Enligt denna mening ska eleven alltså få 

förutsättningar till att utveckla en argumentation vad gäller hållbar utveckling. 

1.7.1.3 Kommentarmaterialet 

För att bättre förstå valet av innehållet i kursplanerna har Skolverket gett ut 

kommentarmaterial till varje ämne. Kommentarmaterialet förklarar relevansen av 

kunskap om begrepp och etiska modeller i strävan att skapa handlingsberedda 

medborgare. 

Kursplanen anger att undervisningen syftar till att ge eleverna förutsättningar att kunna 
analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Genom att ge eleverna tillgång till 
tankeverktyg som etiska begrepp och modeller ger undervisningen eleverna förutsättningar 
för såväl analyser som ställningstaganden. Begrepp och modeller är användbara för att 
bilda sig egna moraliska uppfattningar och för att underbygga olika resonemang med 
hållbara argument. Att ta ställning ska ses som en del i kursplanens strävan att låta 
religionskunskap vara ett ämne som bidrar till att eleverna utvecklar beredskap att handla 
ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. Det ska däremot inte uppfattas 
som ett krav på att eleverna i olika sammanhang måste uttrycka sina egna åsikter i etiska 
frågor. Den etiska analysen och argumentationen kan utvecklas utan att eleverna redovisar 
sina egna värderingar och ståndpunkter.42 

 
I kursplanen stod det att eleven ska kunna argumentera i frågor som hållbar utveckling 

med hjälp av etiska begrepp, kommentarmaterialet förtydligar att detta är för att eleverna 

ska kunna utveckla sina egna moraliska ställningstaganden, vilket ska leda till att eleven 

ska handla ansvarsfullt. Att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin 

                                                             
40 Skolverket. Religionskunskap. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap  
41 Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Ibid 
42 Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, Västerås: Edita, 2011, 9 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
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omgivning bör också innefatta till naturen om vi ser till den läroplanens allmänna delar. 

Kommentarmaterialet bekräftar och preciserar senare att de etiska begreppen ska 

användas för att medvetandegöra eleven om just hållbar utveckling, och ger också en 

motivering till detta- aktualiteten på grund av klimatförändringarna.43 Detta antyder 

återigen att kursplanen efterfrågar etisk diskussion kring ekologisk hållbar utveckling. Vi 

kan även finna grund för att diskutera miljön i kunskapsdelen som behandlar 

världsreligionerna:  

En människas religion eller livsåskådning ligger ofta till grund för hennes etiska hållning och 
moraliska handlingar. Genom att utveckla förståelse för hur människors värderingar hänger 
samman med religioner och andra livsåskådningar kan undervisningen bidra till att öka 
elevernas förmåga att förstå andra människors moraliska utgångspunkter och på vilka grunder de 
fattar beslut.44 

 
Om vi även här utgår från att Etisk hållning och moraliska handlingar även visas mot 

naturen, kan vi genom att undersöka religionerna bidra till förståelsen om en människas 

moraliska utgångspunkt även när det gäller hennes handlingar till miljön.  

Slutligen kan vi läsa i kommentarmaterialet: 

I årskurserna 7–9 kopplas slutligen kunskapsområdet etik samman med annat innehåll i ämnet 
genom formuleringen etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra 
livsåskådningar.(…) Med människosyn avses i kursplanen skilda föreställningar om vad det 
innebär att vara människa och vilka egenskaper, möjligheter och begränsningar som följer av att 
vara mänsklig. Hit hör bland annat frågor om människovärde, den fria viljan, själens existens och 
beskaffenhet liksom människans relation till andra levande varelser.45 

 
Här avslutas stycket med att mycket tydligt visa att ämnet inte bara ska behandla 

mellanmänskliga relationer, utan även relationen till alla levande varelser, och hur 

religionen kan påverka detta.   

1.7.2 Fem perspektiv som analysverktyg 

För att fördjupa studiens innehåll kommer jag att inte bara undersöka om böckerna 

behandlar natur och miljöproblem, utan också undersöka på vilket sätt de gör det. Detta 

gör jag genom att använda mig av fem förhållningssätt till naturen som finns i den 

miljöetiska diskursen, nämligen det antropocentriska, biocentriska, ekocentriska, 

                                                             
43 I årskurserna 7–9 preciserar kursplanen att undervisningen ska ta upp etiska begrepp som kan 
kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Här 
strävar kursplanen efter att lyfta fram etiken som ett fruktbart perspektiv på de globala 
överlevnadsfrågorna. Detta är inte minst viktigt eftersom mänskligheten står inför stora krav på 
omställningar till följd av klimatförändringar och andra globala utmaningar som sätter in den 
enskildes liv i ett större sammanhang. Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i 
religionskunskap, Edita, Västerås: 2011, 28 
44 Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, Västerås: Edita, 2011, 10 
45 Skolverket, 2011, 29 
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teocentriska och djupekologiska, enligt Kronlid och Svennbecks modell (förenklad). 

Nedan förklaras de olika perspektiven och hur de används i studien, därefter en modell 

som kortfattat beskriver hur begreppen definieras i studien. 

1.7.2.1 Teocentrism 

Det teocentriska förhållningssättet till naturen innebär att relationen mellan naturen och 

människan formas av en tredje komponent, en gud/ gudomlighet som är i centrum.46 

Detta är ett synsätt som kan finnas inom alla religioner. En populär tolkning av 

teocentrism i de abrahimitiska religionerna är förvaltarskapet, Gud skapade världen och 

människan ska vårda den.47  Detta synsätt samspelar med ett av de andra tre perspektiven, 

då dessa bestämmer människans plats i förhållande till naturen, oavsett om en gud är 

närvarande i motiveringen bakom hennes roll eller ej.  

1.7.2.2 Antropocentriskt perspektiv 

Det antropocentriska perspektivet har, som kan uttydas av ordet, ett människocentrerat 

perspektiv. Synsättet att endast människor har ett egenvärde eller är moraliskt 

signifikanta, förklarar Stenmark antropocentrism.48 Antropocentrism delas ofta in i två 

grenar: den moderna antropocentrismen, där endast de nu levande människornas 

intressen tillvaratas och där naturens resurser ses som oändligt och att de problem som 

uppstår ska och kan lösas genom tekniska innovationer49 och den senmoderna 

antropocentrismen där naturresursernas ändlighet uppmärksammas och relationen 

mellan människa och natur bör inneha ett mått av ansvar, för människans framtids 

skull.50 Som vi i undersökandet av begreppet hållbar utveckling  fann, har begreppets 

vanligast använda definition ett senmodernt antropocentriskt perspektiv; den hållbara 

utvecklingen är den utveckling som sker utan att riskera de nu levande människornas 

intresse, liksom kommande generationers intressen.51 Naturen har inom 

antropocentrismen alltså instrumentalt värde och funktion. 

                                                             
46 Manussos Marangudakis Harmony and Tension in Early Human Ecology: From Prosopocentrism to 
Early Theocentrism, I Human Ecology Review, Vol. 11, No. 2, 2004, 147 
47 Praetorius, Peter ; Waddell, Craig (advisor),The function of rhetorical attractors in environmental 
arguments, 2000, 125 
48 Stenmark, 2000, 188 
49 Ibid 47, 
50 Kronlid & Svennbeck, 2008, 43 
51 Stenmark, 2000, 8 

http://search.proquest.com/docview/304627780/
http://search.proquest.com/docview/304627780/
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1.7.2.3 Biocentriskt perspektiv 

I det biocentriska perspektivet har alla levande varelser intrinsikalt värde, inte enbart 

människan. Stenmark ger två förslag på definition på en biocentrisk miljöetik:  

Biocentrisk miljöetik är synsättet att levande varelser, och endast de, har ett egenvärde eller är 
moraliskt signifikanta (dvs. är sådana att de kan behandlas på ett moraliskt rätt eller orätt sätt och 
gentemot vilka människor har förpliktelser).  
 

Biocentrisk miljöetik är synsättet att människors handlingar gentemot naturen och föreslagna 
miljöåtgärder skall bedömas på basis av hur de påverkar också andra levande varelser och inte 
endast människor (dvs. nu levande och kommande människogenerationer).52  

 

Förespråkare av detta perspektiv menar att när vi anammar detta synsätt förstår vi 

automatiskt varför vi ska ta hänsyn till naturen och andra levande varelser.53 Det finns 

variationer inom biocentrismen men grundläggande för detta perspektiv är 

föreställningen om att alla levande varelser har samma värde, liksom att människan är en 

del av en större livsgemenskap som kännetecknas av ömsesidigt beroende. Det hierarkiska 

värdesystemet inom naturen och mellan livsformer är därmed förkastat.54 I verkligheten 

kan dock prioriteringar mellan livsformer behöva göras, vilket har gjort att olika etiker 

utformat olika versioner av biocentrism. Paul Taylor (1923-2015) har varit en inflytelserik 

förespråkare för bioetik. Han formulerade fyra biocentriska etiska regler55, och därefter 

även prioriteringsprinciper mellan dessa regler.56 Trots att alla levande varelser har 

samma intrinsikala värde kan det leda till en principhierarki, som kan avspegla sig i den 

praktiska handlingen. En samtida förespråkare för det biocentriska perspektivet 

(djurrättighetsbiocentrism) som fått stort inflytande är Peter Singer som menar att en 

handlings moraliska riktighet avgörs i hur många intressen som blir tillgodosedda eller 

störda, oberoende av vem som har intressena.57  

1.7.2.4 Ekocentriskt perspektiv 

Utmärkande för den ekocentriska miljöetiken är att ekologiska helheter, som exempevis 

landskap, ekosystem och biosfären, har intrinsikalt värde, och blir därigenom något som 

människan är moraliskt ansvariga för. I detta perspektiv får alltså även icke-levande ting 

                                                             
52 Stenmark, 2000, 82 
53 Ibid, 85 
54 Ibid, 84 
55 1, Icke-skada-andra-regeln, 2, Icke-inblandningsregeln (att inte begränsa andra varelsers frihet), 3, 
Trohetsregeln (att inte missbruka tillit som vilda djur känner för människan) 4, Regeln om 
återställande av rättvisa (att gottgöra andra levande varelser när vi behandlat de moraliskt felaktigt), 
Stenmark, 2000, 85-98 
56 Stenmark,200, 89-98 
57 Peter Singer. Animal liberation, 3 uppl. New York: Ecco, 2006, 5 
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ett värde, såsom berg, glaciärer, floder o.s.v. Detta innebär att individers rättigheter kan 

komma att stå tillbaka för större enheters välmående.58  

 

Aldo Leopold (1887-1948) har varit en viktig utformare av västvärldens ekocentrism och 

menar i sin etiska syn (som han benämnde landskapsetik) att människan inte längre kan 

se jorden som en egendom eller död materia som hon kan använda och forma efter sina 

egna intressen, utan jorden måste ses som en levande organism. Ekosystemens eller 

landskapens välbefinnande ska stå i centrum i utformandet av miljöetiska principer. 

Individers och arters värde står då i relation till i hur mycket de bidrar till helhetens 

välmående och människan får på så sätt instrumentalt värde. En mindre radikal tolkning 

av ekocentrism är att både helheter och individer/ beståndsdelar i helheten har 

egenvärde.59 Men även med detta perspektiv kan slutsatsen bli att människan gör mer 

skada på arter och helheten och därför skulle kunna behöva offras, därmed undergrävs 

individens rättigheter. Naturligtvis kan inte alla ekocentriker ansluta sig till detta och 

därför har t.ex. Callicott menat att vi är medlemmar av det mänskliga samhället, vilket 

också ger förpliktelser (enligt närhetsprincipen) som kan föregå de miljöetiska.60 

 

I studien kommer jag även att använda det ekocentriska perspektivet för när jorden ses 

som en levande organism, något som Lovelock förespråkade genom Gaiateorin.61 

1.7.2.5 Djupekologi 

Till skillnad från de tre perspektiv som presenteras som analysverktyg ovan, kommer jag 

att använda mig av en tolkning av djupekologi som relationsorienterad etik (se, tabell 1), 

det vill säga att den inte är värdegrundad. Etiken baseras således inte på diskussionen 

kring intrinsikalt värde kontra instrumentellt värde i/hos naturen. Denna tolkning görs 

av bl.a. Kronlid62 och Svennbeck63. Naess kan också tolkas kantiansk då man kan finna 

principhierarkier i vissa av hans verk, men för att bredda min teori väljer jag den 

relationella tolkningen kring moraliska dilemman. Den djupekologiska etiken grundar sig 

                                                             
58 Stenmark, 2000, 103 
59 Ibid, 106-107 
60 Ibid, 111 
61 Lovelock, James Gaia: a New Look on Life on Earth, Oxford: Oxford University Press, 2000, IX 
(preface) 
62 Kronlid Olsson, David, Religionskunskap för Hållbar Utveckling, i Religion och Livsfrågor, vol 3, 
2009, 9 
63 Svennbeck, 2013, 138 
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i den tolkningen på den personliga erfarenheten och ett relationellt synsätt.64 Arne Naess, 

grundare av begreppet djupekologi, har formulerat sju punkter som präglar attityden hos 

de miljörörelser som guidas av djupekologiska tanken:  

 Övergivande av tanken om människa-i -miljö. Människan blir en del av miljön och 

såtillvida också naturen, människan och miljön påverkar varandra av relationen. 

Människan är inte utanför naturen, utan en del av den och bör inse och erfara detta. 

Med den erfarenheten kommer en naturlig etik av omsorg.  

 Relationer till andra förnimmande delar av naturen. Olika livsformer är beroende 

av varandra och genom att förneka detta förnekar vi oss själva en högre livskvalitet 

som människor.  

 Den som anpassar sig till samexistens överlever. Han utmanar den traditionella 

tanken om att den starka överlever genom att förinta motståndare, utan styrkan 

ligger i att anpassa sig och samexistera.  

 Hierarkiska värdesystem skadar både de i övre skikten och undre. Förtryckaren 

kan inte nå sin högsta potential och skadar sig själv genom att förneka andras lika 

värde.  

 Arbetet mot miljöförstöring är holistiskt och ansträngningar görs så att inte en 

lösning skapar nya ekologiska problem.  

 Arbetar för lokal autonomi och decentralisering för att minska risken för att negativ 

påverkan ska ske från händelser utifrån. Självständiga system påverkas mindre av 

händelser geografiskt långt bort.65 

En människa som styrs av ett djupekologiskt synsätt har utvecklats genom olika faser, från 

att drivas av sitt ego till att bli ett socialt jag, därefter till metafysiskt jag, och slutligen 

ekologiskt jag, som innebär en identifikation med hela naturen med alla dess varelser. I 

detta stadie omfamnar jaget helheten, och med detta krävs ingen moralisk ansträngning 

för att agera omsorgsfullt mot naturen. Att älska av plikt och moralisk ansträngning är 

begränsat, men med identifikation kommer det spontant.66 Eftersom allt är interrelaterat, 

en helhet, skadar vi oss själva när vi skadar naturen.67 

                                                             
64Öhman & Sandell. Kapitel 11. Naturmötets betydelse i utbildning för hållbar utveckling i Östman 
(red) Naturmötespraktiker och miljömoraliskt lärande, Uppsala: Uppsala universitet, 2015, 258 
65 Arne Naess The Shallow and the Deep- a summery.  Inquiry: an interdisciplinary journal of 
Philosophy vol. 16, 1973, Oslo  
66 Svennbeck, 2013, 138 
67 Ibid, 139 



21 
  

1.8.4 Analysverktygen i praktiken 

Tabellen nedan förklarar den teoretiska utgångspunkten lättfattligt och hur begreppen 

definieras och används i studien. Modellen är en omarbetad version av Kronlid och 

Svennbeck.68 

Tabell 1  
Sammanfattning natursyn 
 

Centrism Ekologisk 
grundsyn 

Miljöetisk 
benämning 

Objekt med 
Intrinsikalt 
värde 
 

Relation 
människa-
natur 

Antropocentrisk Värdeorientrad Antropocentrism människan Naturen 
kontrolleras 
för 
människans 
skull 

Icke-
antropocentriska 
miljöetiska 
perspektiv 

Biocentrism Levande 
varelser  

Hänsyn till 
annat liv/ 
lika hänsyn 
till alla liv 

Ekocentrism 
 

Ekologiska 
helheter och 
arter 

Hänsyn till 
helheter  

 Teocentrism  Gud/ 
gudomlighet i 
centrum. Den 
religiösa 
åskådningen 
avgör 
intrinsikalitet. 
Går ofta ihop 
med någon av 
de övriga 
centrismerna. 

Relationen 
till gud 
formar 
relationen 
människa- 
natur 

Relationell Djupekologi* Instrinsikalitet 
diskuteras inte 

Människan 
en del av 
helheten 

 
 

1.9 Disposition 
Första kapitlet innefattar en inledning där undersökningens aktualitet förs fram. Därefter 

presenteras studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte är att bidra till diskursen 

                                                             
68 Kronlid, David & Svennbeck Margareta, Conditions for environmental ethical reflection in the 
subject of Religion. I Values and Democracy in Education for Sustainable Development-contributions 
from Swedish Research, Söderholm, Peter (Red), 33-55 Malmö: Liber AB, 2008, 43 
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kring ekologisk hållbar utveckling och miljöfrågor inom religionskunskapen för åk 7-9. 

Detta genom att undersöka om läroplanens mål om en undervisning med miljöperspektiv 

och medvetenhet kring hållbar utveckling kan uppfyllas genom läroböcker i 

religionskunskap, och i vilket perspektiv dessa frågor presenteras. Fyra böcker undersöks 

genom ideationell analys av texter som förmedlar eller explicit tar upp natursyn, miljö 

eller natur. En ideationell analys innebär att textens innehåll analyseras, dess idéer. Under 

teoretiska utgångspunkter presenteras vad läroplanen efterfrågar i området. Sedan 

presenteras analysverktyg som används i tolkningen av texterna. Dessa är 

antropocentrism, biocentrism, ekocentrism, teocentrism samt djupekologi. Genom dessa 

analyseras texternas perspektiv.  

 

Andra kapitlet består av studiens resultat. Läroböckernas material vad gäller natursyn, 

miljöproblem och ekologisk hållbarhet presenteras och analyseras. Det framkommer att 

hur mycket ämnet behandlas skiljer sig ganska kraftigt från bok till bok, men att alla 

böcker har texter som refererar till alla olika centrismer och därigenom olika natursyner. 

Många texter är för korta för att kunna kategoriseras exakt. Natursynen som direkt 

förmedlas genom texterna är antropocentrism. Miljöfrågor och ekologisk hållbar 

utveckling tas mycket knapphändigt upp i förhållande till läroplanens krav. I kapitel 3 

diskuteras resultaten och det visar sig att läroplanens efterfrågan om ett miljöperspektiv i 

undervisningen och kursplanens efterfrågan om att tilllhandage eleverna verktyg att 

diskutera hållbar utveckling och utveckla en egen ansvarsfull miljöetik inte tillgodoses 

direkt i läroböckerna. 
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2 Miljö och natur i 
religionskunskapen 

2.1 Läroboksanalys 
Här ämnar jag göra en brukstextanalys som nämnd i metoddiskussionen (jmfr  1.6 Metod 

och material) av fyra läroböcker i religionskunskap som pedagoger i Umeå kommun 

angett att de använder sig av i undervisningen. Böckerna som undersöks är PRIO Religion 

för åk769, SOL70, Utkik71, och SOS72. Böckernas upplägg och innehåll presenteras först för 

att detta sedan ska kunna diskuteras i avnitt 3.  

2.3.1 PRIO åk 7 

Boken består av följande kapitel: 
1, Bra på att vara människan 
2, Kampen mot det onda 
3, Vänskap och kärlek 
4, Krig och fred 
5, Natur och djur 
6, Ett gott liv 
7, Framtider 

                                                             
69 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist PRIO Religion Stadiebok, Stockholm: Sanoma 
Utbildning AB, 2014  
70 Leif Berg & Gunilla Rundblom, Religion och Liv Sol4000, Stockholm: Natur & Kultur, 2011. 
71 Olofsson Hans & Uppström Rolf, Utkik Religion 7-9, Malmö: Gleerups, 2014 
72 Ingrid Berlin & Börge Ring. SOS Religion Ämnesboken, 3 uppl. Stockholm: Liber AB, 2012 

Utgivningsår: 2014 
 
Upplägg: Varje kapitel har flera underrubriker som kan ha ytterligare en eller flera 

underrubriker. Varje del avslutas med en ruta med överskriften: Tänk efter! med 

frågeställningar som diskuterar texterna på så sätt att eleven får möjlighet att 

reflektera över sin egen ståndpunkt i frågan. Nästan varje sida har en bild med 

bildtext.  

 

Textuell analys: Texten består av korta, enkla berättande meningar. Tonen är ofta i 

form av ett samtal med uttryck som: känner du till..?, Har du hört talas om….? och 

liknande och texten har därför en familjär ton. Kapitlen behandlar teman och 

exempel ges från olika traditioner och religioner under olika tider.  
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PRIO användes enbart för årskurs 7 av pedagogerna enligt mailkontakten, varför 

undersökningen endast omfattar material för åk 7. Då bokens kapitel behandlar teman 

och tar in fakta och synsätt från olika traditioner och inte avhandlar tradition efter 

tradition vilket är det mer gängse sättet i läroböcker kommer jag även att kortfattligt 

sammanfatta de kapitel som inte tar upp om miljöfrågor och natur och belysa det.  

2.3.1.1 Bra på att vara människa 

Första kapitlet diskuterar godhet och ondska hos människan genom att ta exempel från 

fiktiva figurer från populärkulturen, myter och verkliga händelser. Pippi, Karl Bertil 

Johnsson, grekisk filosofi, djur- och naturfabler och bibliska berättelser tas upp som 

underlag för att diskutera normer under olika tider och på olika platser. Denna typ av 

upplägg är genomgående under hela boken. Alla exempel och diskussioner kring godhet/ 

ondska behandlar endast mellanmänskliga relationer, inget i texten behandlar den 

naturliga världen.  

2.3.1.2 Kampen mot det onda 

Texten diskuterar vad ondska är, hur den kan se ut och ger exempel på kamp mot ondska. 

En kort text om Herakles, en halvgud i antikens Grekland, berättar om uppdrag han var 

tvungen att slutföra, bland annat att döda ett farligt lejon och rengöra ett stall. För att 

rengöra stallet ändrade han riktningen på en hel flod. Då dessa gudar är liknande 

människor, kan det tolkas som en referens till en antropocentrisk miljöetik.  

 

I kapitlet tas även naturkatastrofer upp ur ett antropocentriskt perspektiv:  
 

Både i berättelsen om Job och i historien om Nasreddin Hodja tillåter Gud lidande och orättvisor. 
Samtidigt brukar Gud beskrivas som både rättvis och god. Hur går detta ihop?  

Samma frågor ställer vi när människan drabbas av olika naturkatastrofer som 
jordbävningar och översvämningar. Vems ansvar är det?  

Många skulle nog svara att det är människans uppgift att försöka minska orättvisor och 
lidande. Och många berättelser i både Bibeln och Koranen handlar just om att ta ansvar för sina 
medmänniskor.73  

 

Naturkatastrofer behandlas här i relation till människan, som någonting som drabbar 

människan, och det är människans uppgift att göra sitt bästa för att inte hennes 

medmänniskor ska drabbas av dessa orättvisor, detta gör att perspektivet är 

antropocentriskt. Eftersom den första delen är en allmän diskussionsfråga som inte 

                                                             
73 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 51 
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refererar till någon traditions natursyn, gör det att det inte är en referens utan ett direkt 

antropocentriskt perspektiv som ges. Under underrubriken Är människan ond eller god?  

diskuteras varför människan gör onda handlingar, och var godheten kommer från. 

Godheten/ ondskan definieras och diskuteras här endast genom mellanmänskliga 

relationer. 

2.2.1.3 Vänskap och kärlek 

 Kapitlet behandlar vänskaps- och kärleksrelationer. Djur omnämns några gånger (för 

diskussion kring detta, se exkurs: djur i läromedlen), men varken natur eller miljö 

diskuteras.  

2.2.1.4 Krig och fred. 

Kapitlet krig och fred inleder med en diskussion kring ondska och godhet. Den grekiska 

myten om Gaia tas upp och berättas att ur kaos (som var det enda som fanns) uppkom 

jorden, Gaia. Gaia ses som en enhet med egen personlighet, vilja och handlingskraft och 

varur allt annat har sitt ursprung. Genom henne blev kaoset ett ordnat kosmos. Då jorden 

ses som en enhet, kan detta ses som en referens till ett ekocentriskt synsätt.74På sista sidan 

i kapitlet behandlas förebilder i kampen för fred. Det står att de kämpar på flera olika sätt, 

även genom att värna om miljön. Det är inte tydligt om miljökampen sker för miljöns 

skull, eller för att människan inte ska behöva drabbas av katastrofer, därför går inget 

miljöetiskt perspektiv att läsa ut.75 

 

2.2.1.5 Natur och Djur  

Kapitlet Natur och Djur inleder med att diskutera uttrycket Moder Jord under rubriken: 

Moder Jord- vår vackra planet. 

 
Har du hört uttrycket ”Moder Jord” någon gång? Det finns i många språk. Tanken på jorden som 
en gudomlig mor som ger liv finns bland folk över hela jorden. Många skapelseberättelser beskriver 
hur de första människorna formas av jord och lera. Och allt liv som dör återvänder ju till jorden. 
Tänker man så hänger allt ihop i ett kretslopp. Folk som lever nära naturen har nog lättare att visa 
respekt för ”Moder Jord”, än vad de har som lever i moderna industrialiserade samhällen.  

 Hur står det egentligen till med vår planet idag? Mycket tyder på att människor påverkar 
jorden mer än vad som är hållbart i längden. Inte alla människor förstås. Men om alla på jorden 
skulle ha samma livsstil som de flesta i Sverige har, så skulle det behövas mer än tre jordklot.76  

                                                             
74 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 80 
75 Över hela världen arbetar människor för fred- på olika sätt. De ingriper och försöker sätta stopp 
när konflikter leder till våld, de försöker vara goda förebilder för människor runt omkring, de 
protesterar när de mänskliga rättigheterna inte följs, de stöder människor som drabbats av våld, 
svält och katastrofer. De bryr sig om miljö, klimat och jordens framtid. Arbete för fred handlar om 
många olika saker. Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist. 2014, 94 
76 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 97 
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Här refereras det till tanken om Moder Jord, att hela jorden är en hel levande, kännande 

organism. Sedan reflekteras det över hur jorden mår idag och det konstateras att de flesta 

människors livsstil inte är ekologiskt hållbart för planeten, planeten refereras till som en 

helhet, men det är inte tydligt att denna helhet är en egen levande organism, är det oklart 

vilket perspektiv som anges. I stycket reflekteras det både över samhällets påverkan på 

miljön, och den personliga livsstilens. Samtidigt som en hållbar livsstil diskuteras, så är 

det inte tydligt om det är för planetens skull eller för människans.  

 

Därefter diskuteras filmen Avatar. Texten berättar att jorden är tömd på råvaror, och 

människor söker sig därför till andra planeter. De har funnit planeten Pandora, som 

beskrivs ha en storslagen natur77. Invånarna (na’vi) på Pandora kämpar mot det jordiska 

gruvbolaget som är där för att hämta tett värdefullt material. Na’vi har ett djupt 

förhållande till naturen. Människorna har skapat sådan teknik att en människa kan 

använda en kropp liknande na’vis, genom att hjärnan kopplas till kroppen. En 

marinsoldat, Jake, gör detta och kommer nära invånare på Pandora, vilket gör att han 

utvecklar en omtanke för själva naturen och djuren på planeten. Texten avslutar med 

orden: 

Pandora betyder ”den som fått allt”, Filmen handlar på sätt och vis om vår egen vackra planet som 
har allt.78  

 

Här kan inte utläsas något tydligt miljöetiskt perspektiv, utöver ett budskap omsorg och 

kärlek för planeten och dess livsformer. 

Avsnittet avslutas i sedvanlig ordning med diskussionsfrågor: 
 

- Berättelsen om planeten Pandora är hämtad från filmen Avatar. Jämför Pandora med Jorden. Vad 
finns det för likheter? Vad finns det för skillnader? 

- Huvudpersonen Jake förändras under handlingens gång. På vilket sätt? 
- Vad kan filmens skapare, James Cameron, vilja föra fram för budskap genom filmen Avatar? (År 

2009 när filmen kom var det den dittills dyraste filmproduktionen någonsin.) 79 
 

Här talas inte explicit om hållbar utveckling, men däremot inbjuder frågorna till 

diskussioner kring miljöproblem, och kan även leda till samtal kring ekologisk hållbar 

utveckling och olika sätt att förhålla sig till naturen. Na’vi har ett djupekologiskt 

förhållande till naturen i sin miljökamp. 

                                                             
77 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 97 
78 Ibid, 98 
79 Ibid, 98 
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En teocentrisk skapelseberättelse från Eddan tas upp, där jätten Ymer skapas ur 

Ginnungagap, ett tomrum. En ur-ko skapades och genom henne de första gudarna. Ymer 

dräptes och av honom skapades jorden, med skogar, berg och sjöar. Därefter skapades 

människan, och de två första, Ask och Embla, skapades av träd. Människan är gjord av 

samma träslag som det träd (Yggdrasil) som bär upp hela världen, vilket visar på ett 

släktskap mellan människan och naturen. Detta avsnitt avslutas med tre frågor:  

- Vad fanns från början och hur började allt i Eddans skapelseberättelse? 
- Flera olika slags varelser behövs för att skapa och upprätthålla världen, ge exempel på några.  
- Vad säger berättelserna om människans roll i världen?80 

 

Texten och frågorna uppmanar till reflektion om andra levande varelsers värde och 

människans plats i naturen, vilket gör att texten både refererar till ett synsätt som inte är 

antropocentriskt, även om det är svårt att bestämma en annan centrism. Frågorna gör att 

eleverna uppmuntras att själva fundera över just flera olika varelsers värde och roll i 

världen. Världen i sig är en skapelse som fötts ur en guds döda kropp, så allt har samma 

gudomliga grund och har delar då en fysisk gemenskap. Därefter beskrivs träds betydelse 

i olika traditioner och i folktro. Stycket avslutas med orden:  

Vi kan förkasta allt som gammalt skrock. Men vi kan inte hugga ner alla träd och tro att vi kan klara 
oss utan dem. Träden däremot, behöver inte oss.81  

 

Här ges återigen ett tydligt ickeantropocentriskt perspektiv. Detta är inte en referens till 

en traditions synsätt, utan ett stycke som direkt förmedlar ett perspektiv från författarna 

till läsaren, i detta fall eleven. Det är återigen oklart vilken annan centrism texten faller 

inom, kanske biocentrism där varje varelse har ett värde, och dessutom går det att ana ett 

djupekologiskt perspektiv. Människan är inte i centrum, utan träden är viktiga i sig själva, 

det är människan som är beroende av träden. 

 

Därefter kommer ett avsnitt med titeln Djur och människor, vars makrotema behandlas 

under exkurs (2.4 exkurs i läromedlen). Bibeln och Koranens skapelseberättelser tas upp 

med ett förvaltarskapsperspektiv, där människan ska ta hand om både djur och växter.82 

Under avsnittet Djurens rätt, diskuteras att djurarter försvinner p.g.a. olaglig jakt i olika 

                                                             
80 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 100 
81 Ibid, 102 
82 I Bibeln och Koranen skapar Gud växterna och djuren först och sedan skapas människan som en 
särskild varelse som får uppdraget att råda över resten av skapelsen, alltså även djuren. Människan 
ska vara förvaltare och vårda växter och djur. Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 
2014, 104 
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delar av världen. Texten fortsätter med att säga att människan ofta är en avgörande orsak 

till att växter- och djurarter försvinner och det blivit en viktig fråga i världen att bevara ett 

rikt växt- och djurliv. Det diskuterar inte om vem eller vad som besitter värde och varför 

de ska bevaras, men texten visar att det finns engagemang i frågan och därmed att det 

anses värdefullt med ett rikt växt- och djurliv. Kapitlet avslutas med att berätta att inom 

hinduism och buddhism har allt levande en själ som återföds, vilket ger ett perspektiv av, 

åtminstone som bärare av själ, en jämlik syn på allt levande, vilket pekar mot en 

biocentrisk syn.83   

2.2.1.6 Ett gott liv 

Olika tiders och traditioners syn på ett gott liv tas upp i kapitlet, men miljö och natur 

diskuteras inte.  

2.2.1.7 Framtider 

Kapitlet förklarar begreppen utopi, dystopi. Dystopi förklaras bland annat med exempel 

från katastroffilmer, vilka tas upp under olika teman. Ett tema är Naturkatastrofer och 

där tas klimatförändringar upp, genom exempel från flera dystopiska filmer. Filmen The 

Day after Tomorrow tar tydligast upp ämnet med orden:  

Forskare idag gör klimatmodeller över vad som kan hända om växthuseffekten blir kraftigare. På 
bio händer det fort. (…) Även om uppvärmning kan förändra havsströmmarnas riktning, är 
skräckscenerna i filmen The Day after Tomorrow mycket överdrivna enligt dagens 
klimatforskare.84  
 

Dessa filmers teman diskuteras inte vidare, men det finns en öppning i avsnittets Tänk 

efter!-ruta, där eleven ska ge exempel på vad katastroffilmer kan handla om. Under 

underrubriken Vi formar framtiden diskuteras just människans ansvar för planeten. 

Ekologisk hållbar utveckling tas upp, nästan med dess definition ordagrant:  

 

Solens öde kan vi inte påverka. Men jordens framtid ligger i våra händer. Vi måste se till att planeten 
är bebolig för våra barnbarn, och gärna längre än så.85  

 

Sedan berättas om Henry Martinssons epos Aniara, där jorden förstörs genom 

människans teknik. Det betonas återigen att vi har ett val.86 Inget perspektiv ges, men 

                                                             
83 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 104 
84 Ibid, 129 
85 Ibid, 137  
86 Aniara är en berättelse om vad som inte får hända med jorden, inte en berättelse om vad som 
kommer att hända. Vi har möjlighet att välja. Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 
138 
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återigen en öppning för samtal och tankar kring hållbar utveckling. Avsnittet Greenpeace 

består av en kort text som berättar hur Greenpeace grundades, och att många valt att 

engagera sig genom denna organisations aktiva ickevåld, framförallt unga och att dessa är 

redo att offra sina liv för planeten och livet här. Både människans liv ses som viktig, och 

planeten i sig.  Under rubriken välja rätt diskuterar texten rättvisa och konsekvenser av 

val och avslutar med att länder måste lösa dagens utmaningar gemensamt och tar utsläpp 

som exempel. 

Här på jorden lever sju miljarder människor tillsammans. En del har stora valmöjligheter. Andra 
har mindre frihet och få möjligheter att välja. Våra val påverkar människor både nära och långt 
borta, både på kort sikt och på lång sikt. Och små vanliga beslut i vardagen har betydelse.  

Därför har det blivit allt viktigare att jordens länder löser problemen gemensamt. Till 
exempel när det gäller utsläpp som kan påverka klimatet. Vissa av jordens människor lever bekvämt 
men samtidigt står de för stora utsläpp, andra har aldrig fått chansen att använda bekväma 
maskiner eller transporter. Nu får utsläppen inte öka. Hur ska det då kunna bli rättvist? 

 

Här förmedlas en syn där människan är en gemensam enhet där den enskildes val 

påverkar den andre, även små val. Texten vänder sig direkt till läsaren och genom att 

formulera det som våra val, inkluderas även eleverna. Här blir miljöfrågorna en 

rättvisefråga och något som påverkar människan.  

 
Mer än en gång påpekar författarna att vi människor har ett val vad gäller dagens 

utmaningar och under underrubriken religion och ansvar går att läsa om uttrycket 

Inshallah. Texten betonar att människan har ansvar, även om Gud kan styra på sätt som 

det mänskliga förståndet inte förstår. Avsnittet avslutar med att poängtera att även judar 

och kristna betonar att människan har ansvar för sig själv, andra och världen.87 Under 

rubriken: Säg ifrån! Står följande, 

Hitta saker att bli upprörd över och säg ifrån! Det finns mycket-  orättvisor, brist på mänskliga 
rättigheter, krig och miljöförstöring.88  
 

Dessa ord citeras av Stéphane Hessel som var med i motståndsrörelsen i Paris under andra 

världskriget, och återigen påpekar författarna att människan har möjlighet att påverka, 

och uppmuntrar eleverna att göra det. 

 

Kapitlet avslutas med en ruta kallad tänk efter! I den finns flera frågor, men dessa är 

aktuella för studien:  

-  På vilket sätt kan dikten om Aniara användas som en varningslampa? 

                                                             
87 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 140 
88 Ibid, 140 
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- Vilka frågor tycker du är de viktigaste när det gäller att ”säga ifrån”.89 
 

Dessa frågor handlar om att reflektera kring mänsklighetens förhållande till naturen och 

miljöproblem. Den första handlar om en varning till mänskligheten och är därför ett 

antropocentriskt synsätt på planeten medan den andra inte direkt behandlar naturen eller 

miljöproblem men skulle i en diskussion kunna leda till det.  

2.2.2 Religion och Liv 7-9 SOL 4000  

Utgivningsår: 2011 
 
Upplägg: Boken inleds med intervjuer av fyra ungdomar från olika traditioner. En femte 

fiktiv person är också med, som levde för hundra år sedan. En del av personerna refereras 

till senare när deras religion behandlas. Varje kapitel har större underkapitel och under 

dessa underrubriker. Det finns fördjupningssidor med uppgifter och diskuterande att 

fundera över -sidor i anslutning till flera avsnitt. Faktarutor förekommer i en del avsnitt. 

Varje kapitel avslutas med en sida med överskriften att kunna och förstå, som består av 

frågor till avsnittet. De flesta frågor är faktafrågor, några är diskuterande/ uppmanar till 

ställningstagande. De flesta sidor har en eller två stora bilder.  

 

Textuell analys: Texten är informativ och ibland med en berättande ton. Texterna tycks 

vilja visa på likhet: drar ofta paralleller till myter som är liknande i olika traditioner. 

 

Boken består av följande kapitel: 
Åk7: 
1, Hur ska jag leva mitt liv? 
2, Hos flodernas folk 
3, I antikens värld 
4, Boken som förändrat världen 
Åk8:  
1, Jesus och Nya testamentet 
2, Kristendomen blir världsreligion 
3, Religion i Sverige 
Åk 9: 
1, Religioner i världen 
2, Fri att tänka själv 
 

 
Flera pedagoger uppgav i mailkontakten att de använder SOL-serien i undervisningen.  
 
 

                                                             
89 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 140 
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2.2.2.1 Hur ska jag leva mitt liv? 

Kapitlet består av texter om fyra unga människor med olika religiösa bakgrunder (även en 

ateist). Texterna är utformade så att de börjar med en fråga och sedan står en löpande text 

skriven i jag-form om hur personen ser på frågan. Det är olika frågor för varje person, men 

de behandlar syn på livet, framtidsförhoppningar, moral och tro. I svaren som behandlar 

moral och godhet nämns endast mellanmänskliga relationer, naturen, djur eller miljö 

nämns inte.  

2.2.2.2 Abrahamitisk skapelseberättelse 

Bibeln och dess olika böcker presenteras i kapitlet Boken som förändrat världen.  

Skapelseberättelsen tas upp och därefter en diskuterande text om den:  

 
Skapelseberättelsen säger att människan skapades till Guds avbild. Vad betyder det? Ja, 
bibelförfattarna menar faktiskt att människan är lik Gud. Därför kunde Adam och Eva höra när Gud 
kom gående mot dem i Edens trädgård. Gud samtalade med dem, och de försökte försvara sig när 
Gud skällde på dem. Att gudar ser ut som människor har varit en tro hos de flesta folk och religioner. 
Tor och Oden såg ut som vanliga män. Men Bibeln menar någonting mer med att människan är 
Guds avbild. Gud blåste sin livsande i Adams näsa. Människan är därför mycket mer värd än djuren. 
Människan har en själ, hon är Guds medhjälpare och står över allt annat som Gud skapat.90 

  

Här innebär Guds likhet att människan ser fysiskt ut som Gud, men även att hon har en 

själ, vilket gör att hon står över allt annat som Gud skapade, vilket är ett tydligt 

antropocentriskt perspektiv som refereras till. Avsnittet fortsätter med att tala om den 

judiska troshistoria, all etik som presenteras handlar om mellanmänskliga relationer.91  

2.2.2.3 Kristendomens utveckling 

Boken för åk 8 inleder med genomgång av kristendomen och börjar med att behandla Jesu 

liv i en historisk kontext. Avsnittet att fundera över har en kort text om gyllene regeln och 

fyra frågor som stöd för diskussion. Den sista är aktuell för studien, som frågar varför det 

är svårt att lära som man lär. Frågan uppmanar eleven att komma på exempel, och ger 

själv exempel som relationer till andra människor och miljöfrågor.92 Här ges eleverna en 

möjlighet att reflektera över sitt eget agerande och livsstil också vad gäller miljöfrågor. 

Ingen tydlig centrism utmärks, men en diskussion skulle kunna leda till diskuterande 

kring människans förhållande till naturen.  

 

                                                             
90 Leif Berg & Gunilla Rundblom, 2011, 89 
91 Ibid, 27 
92 varför är det ofta skillnad mellan det man säger och det man gör? Varför är det så svårt att leva 
som man lär? Försök komma på några exempel, det kan vara relationer till andra människor, 
miljöfrågor, moraliska frågor… Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 161 
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Kristendomens utveckling beskrivs och en fördjupande text om Sankt Franciskus tar en 

sida. Texten avslutas med orden: 

Franciskus blev också omtalad för sin kärlek till djur och natur. Människan måste vara rädd om allt 
i skapelsen, ansåg han. Den som hugger ned ett träd måste se till att ett nytt blir planterat, sa han. 
Franciskus har därför kallats den förste stora naturvårdaren. Efter sin död blev han förklarad som 
helgon av påven.93  
 

Här refereras till en syn av omsorg till naturen, men det är oklart från vilket perspektiv. I 

kapitlet som behandlar religion i Sverige tas asatron upp. Berättelsen om mordet på 

Balder tas upp och det sägs att hela naturen sörjde hans död.94 Här refereras till en syn på 

naturen som något som kan uppleva känslor som sorg, om det är som en helhet eller i 

form av olika varelser är oklart, därmed är centrismen oklar, men det är en tydlig 

ickeantropocentrisk referens.  

2.2.2.4 Islams paradis 

Islams historia presenteras i boken som riktar sig till åk 9. Det poängteras att paradiset 

(som tas upp i alla läroböcker som en vacker naturplats) som Adam och Eva levde i inte 

var på jorden utan i himlen, enligt muslimsk tro. Utöver det nämns inget om naturen, 

miljö eller djur.95  

2.2.2.5 Religioner från Asien 

I kapitlet om hinduism tas Ganges upp tidigt och beskrivs som en helig flod. I en 

diskussion huruvida Ganges är ren eller smutsig blir frågan en miljöfråga: 

Men människorna missbrukar ”gudarnas gåva”, och Ganges är idag svårt förorenad. En 
vattenforskare vid universitet i Varanasi säger: ”Förr trodde jag att floden var ren, trots att mina 
ögon sa någonting annat. Numera har jag accepterat att floden är katastrofalt nedsmutsad. Vi borde 
snabbt rena den, men hur ska det gå till? Vi måste finna lösningar. Nu är en Ganges en bakteriehärd, 
en smittospridare som gör folk sjuka.96   
 

I detta citat kan vi utläsa en teocentrisk natursyn i Ganges helighet som övergår till en 

diskussion kring ett miljöproblem, en nedsmutsad flod, men oklart från vilket miljöetiskt 

perspektiv. Lösningen har en ytekologisk syn på miljöproblemet, lösningen som betonas 

är teknisk och tillfällig, det framgår inget om ett förändrat förhållningssätt till naturen 

som skulle kunna peka på djupekologi.  I kapitlet om buddhism nämns det vid två tillfällen 

att en buddhists medkänsla ska sträcka sig till alla levande varelser. Detta ger dem ett 

intrinsikalt värde till dem och är därför en referens till ett biocentriskt synsätt på världen 

                                                             
93 Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 201 
94 Genom list lyckades Loke ordna det så att Balder blev skjuten av sin blinde bror Höder. Gudar, 
människor, ja hela naturen sörjde den godes död. Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 248 
95 Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 294-325 
96 Ibid, 339 
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och naturen97, då levande varelser kan innefatta även naturen. Shinto behandlas i kapitlet 

Kina och Japan- en blandning av religioner. Där beskrivs ett trossystem där gudar finns 

överallt, i hela naturen.98 Ett teocentriskt förhållningssätt till naturen, som ger ett 

biocentriskt perspektiv. Längre fram står det att inom shinto betonas människans 

gemenskap med bland annat naturen, vilket inte visar på någon tydlig centrism, men ändå 

pekar mot att en jämlikhet mellan allt i världen, och därigenom ett djupekologiskt 

förhållningssätt, då människan är en del av naturen och inte utanför.99 

 

2.3.2.6 Skriftlösa religioner 

Under avsnittet som behandlar samer står det om seitar och andra heliga platser i naturen. 

Avsnittet avslutar med att konstatera att: Hela naturen var fylld av heliga väsen.100 

Därefter intervjuas samer och en man från Övertorneå diskuteras kring sitt samiska arv 

och menar att det magiska tillhör det förflutna, men att han kan sakna känslan för 

naturen101.  

2.3.2.7 Fri att tänka själv 

Gud, livet och meningen med allt är titeln på en intervju med Per, som presenteras som  

tandläkare och under ett långt liv har han läst och funderat mycket kring livets mening och mål.102 

Han svarar på tre frågor, och under frågan om hur man ska leva sitt liv, svarar han bland 

annat:  

Hur ska vi då använda vår korta stund på jorden rätt? Mitt svar är rakt och enkelt: Vi ska vara goda 
och kärleksfulla människor, vi ska visa vänlighet, omtanke och kärlek mot andra- och mot allt liv.103  
 

Återigen, genom att referera till ett intrinsikalt värde kan en biocentrisk syn skönjas. 
 

                                                             
97 Buddhistiska visdomsord: 
Den vise lägger bort knölpåken och svärdet, bekämpar råhet och ondska, men är full av 
barmhärtighet och är medlidsam och god mot alla levande varelser, Leif Berg & Gunilla Rundblom 
2011, 364. Den åttafaldiga vägen beskrivs och nummer 8 med dessa ord: Rätt liv lever den som 
förtjänar sitt uppehälle utan att skada andra liv Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 366 
98 De gudomliga makterna finns överallt. Gudarna finns på åkrar, i vattenkällor, i träd och 
framförallt uppe i höga berg, Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 386 
99 Shinto betonar människans gemenskap med sin släkt, nationen och med naturen, Leif Berg & 
Gunilla Rundblom 2011, 386 
100 Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 401 
101 Allt det där magiska är kul att läsa om, men det tillhör historien. Men en del skulle jag vilja ha 
tillbaka, till exempel känslan för naturen, det lugna och mer harmoniska livet, jämlikheten och 
gemenskapen mellan människorna, Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 402 
102 Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 425 
103 Ibid 425 
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Den sista sidan är en Kunna och förstå-sida finns en fråga som uppmanar till reflektioner 

kring gudssyn och förhållningssätt till världen och kan öppna upp till diskussioner kring 

de olika miljöetiska perspektiven.  

2b, hur tror du människans bild av världen och våra liv påverkas av synen på Gud?104  

2.3.3 Utkik religion 
 

Utgivningsår: 2014 
 
Upplägg: Varje kapitel har underrubriker och två led av underrubriker under denna. Inom 

kapitlen finns uppgifter som behandlar källkritik, jämförande av religioner och 

analyserande av urkunder. I början av varje kapitel finns en ruta med övergripande 

frågor till kapitlet. En del avsnitt avslutas med diskuterande frågor. Boken varvar 

framställande av religioner med några sidor om etik- en etisk modell presenteras per gång, 

samt någon sida som diskuterar livsstil och identitet. Nästan varje sida har en bild, i 

jämförelse med övriga läromedel är de mindre till sin storlek. Varje bild har en bildtext. 

 

Textuell analys: Relativt enkelt formulerande meningar med informativ ton.  

 

Boken består av följande kapitel: 
1, Religionskunskap- attt undersöka tro 
2, Judendom- en världsreligion 
3, Etik- att söka svar och frågor 
4, Kristendom- en världsreligion 
5, Kristendom i Sverige- från enhet till mångfald 
6, Etik- att undersöka ansvar 
7, Islam- en världsreligon 
8, Att leva utan Gud- sekularisering och religionskritik 
9, Hinduism- en världsreligion 
10, Etik- att söka mening 
11, Buddhism- en världsreligion 
12, Nya sätt att tro- nya religioner? 
 

2.3.3.1 Religionskunskap- den inledande texten 

Den inledande texten berättar om konflikten kring berget Uluru under rubriken Uluru- 

heligt berg eller turistmål? Det berättas att anangu- aboriginstammen som bor i 

anslutning till berget uppfattar det som att det är deras religiösa uppgift att skydda berget.  

Berget är gudomligt, liksom resten av naturen, vilket ger en teocentrisk och biocentrisk 

                                                             
104 Leif Berg & Gunilla Rundblom 2011, 437 
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syn.105 Längre fram i samma kapitel förklaras animism bland annat som att tro att naturen 

kan vara andlig. Panteism förklaras som att tro att allt är gudomligt och jainismens 

uppfattning om att alla levande organismer hör till det gudomliga, tas som exempel. Detta 

är en därmed också en referens till en teocentrisk, biocentrisk syn. Under samma 

underrubrik diskuteras även alternativa tankar inom de tre stora abrahamitiska 

religionerna som menar att Gud och skapelsen är ett, men att det enbart är en minoritet 

som stöder dessa tankar.106  

2.3.3.2 Judendom 

I kapitlet om judendomen tas ett antal referenser upp som kan visa på natursyn inom 

religionen. Det första exemplet är en teocentrisk syn där naturen är Guds tjänare. I en 

berättelse från Talmud möter en romersk kejsare en rabbin och kräver att få se hans gud 

för att bevisa att denna gud verkligen finns: 

Om du säger att du inte kan se in i solen, som på sin höjd är en enkel tjänare till Gud,  
hur skulle du då kunna se Gud?107  
 

Centrismen är oklar, men naturen är under Guds vilja. Även i en text om tanakh tas naturen 

upp. Skapelseberättelsen beskrivs kortfattat och avslutas med att berätta att människan 

fick som uppdrag att härska över alla djur och växter,108 vilket är ett antropocentriskt 

synsätt. Ett avsnitt diskuterar kabbala och Isaac Lurias tolkning av den. Texten säger att 

hans tankar påverkar många judar än i dag och att enligt dessa måste människan aktivt 

hjälpa Gud att göra världen bättre. Att arbeta mot miljöförstöring är ett exempel som ges 

på detta, och att ta cykeln istället för bilen ett praktiskt exempel.109  

2.3.3.3 Kristendom och etik 

I avsnittet om kristendomen tas ingenting om miljö eller natur upp, förutom i en 

diskussion om psalmer på skolavslutning då psalm 199 (Den blomstertid nu kommer)110 

                                                             
105 Att anangu uppfattar de många turisterna som problem beror främst på att stammen har samma 
religiösa syn på verkligheten som de flesta aboriginer. Vanligen tänker man att hela naturen 
uppfattas som något som hör till gudarna. Stenar, floder, grottor och berg kan till och med uppfattas 
som gudomliga väsen med egen vilja. Hans Olofsson & Rolf Uppström, 2014, 9 
106 Judiska, kristna och muslimska tänkare har ibland sagt att det inte är någon skillnad mellan Gud 
och hans skapelse, men de flesta inom dessa religioner delar inte dessa tankar utan talar om Gud 
som skaparen av världen. Hans Olofsson & Rolf Uppström, 2014, 23 
107 Hans Olofsson & Rolf Uppström, 2014, 34 
108 Ibid, 38 
109 Lurias tankar påverkar fortfarande många judar. De menar att människan aktivt måste hjälpa 
Gud att göra världen bättre. Detta kallas med Lurias utttryck tikkun olam, att laga världen. Det 
kan ske på många sätt, till exempel genom att arbeta mot fattigdom, krig och miljöförstörlse. Att 
cykla istället för att ta bilen kan därför vara ett enkelt sätt att delta i tukkum lam enligt en modern 
tolkning. Hans Olofsson & Rolf Uppström, 2014,  58 
110 Av Israel Kolmodin 
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som beskriver naturen som en skön gåva från Gud, men utan att visa på något miljöetiskt 

perspektiv utöver teocentrism.  

 
Ett avsnitt om etik i boken behandlar frihet och ansvar. En sida har titeln Konsumentens 

ansvar och diskuterar konsumentmakt. Det berättas att företag började tävla med 

varandra i att vara miljövänliga sedan miljömärkning av varor började. Texten säger att 

tanken är att om konsumenterna tar ansvar i sitt konsumerande kommer exempelvis 

varor som inte är miljövänliga sluta att tillverkas. Här påvisas att det finns miljöproblem, 

men inget tydligt miljöetiskt perspektiv ges. Dock tycks det vara ett ytekologiskt 

förhållningssätt till miljökamp, då miljöfrågan löses genom utvecklande av varor.111 

2.3.3.4 Islam 

Under ett avsnitt som diskuterar sharia berättas det att ett sätt att leva efter sharia är att 

vara aktsam om miljön, som är Guds skapelse. I ett avsnitt om död och begravning citeras 

en sura från Koranen som säger att Gud har skapat människan av jorden, låter henne 

återvända till den och återuppstå efter Guds vilja. Båda exemplen är tydligt teocentriska, 

och det första visar på förvaltarperspektivet som diskuterats i läoboksanalysavsnittet om 

PRIO, medan den andra visar på ett släktskap mellan människa och natur, men samtidigt 

också på en särställning, då Gud kan välja att låta människan återuppstå. Därför är inget 

miljöetiskt perspektiv tydligt uttalat. 

2.3.3.5 Hinduism 

I texten kring hinduismen berättas det om upanishaderna och att brahman finns i allt. 

Ingen direkt koppning till naturen nämns dock, även om allt också innefattar naturen. 

Under underrubriken protester och nya religioner diskuteras jainismen. Texten berättar 

att alla anses ha en själ och att därför får varken människor, djur eller växter skadas. 

Texten fortsätter med att berätta att eftersom all mat består av levande varelser, finns det 

jainister som fastar till döds. Här ser vi en referens till ett bioentriskt perspektiv, där alla 

levande varelser har samma värde för att alla besitter en själ.  

                                                             
111 Med det menas att vi som konsumenter kan vara med och påverka vad som ska tillverkas och hur 
det framställs. Tanken är att om konsumenterna tar sitt ansvar och inte köper varor som exempelvis 
är dåliga för miljön, ja då kommer de heller inte att tillverkas. Inget företag vill ju tillverka varor 
som ingen köper Hans Olofsson & Rolf Uppström, 2014, 161 
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2.3.4 SOS So-Serien från Liber, Religion 
 

Utgivningsår: 2012 
 

Upplägg: Varje kapitel har flera underrubriker som kan ha ytterligare en eller flera 

underrubriker. På de flesta uppslag finns ordförklaringar på sidan om texten. Nästan varje 

sida har en eller två bilder med bildtext. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning av 

texten i punktform. Varje kapitel avlutas med c:a en halv sida med uppgifter i tre olika 

nivåer: grundnivå, mellannivå och högre nivå.  

 

Textuell analys: Texten och textens ton är informativ. Religionerna och traditionerna 

beskrivs utifrån ett inifrån-perspektiv genom att beskriva trosföreställningar som 

sanningar.   

 

Boken består av följande kapitel: 
1, Välkommen till religionskunskapen 4 
2, Forntida religioner 
3, Traditionella religioner 
4, Judendom 
5, Kristendom 
6, Islam 
7, Hinduism 
8, Buddhism 
9, Fler livsåskådningar 
 

2.3.4.1 Forntida religioner 

Boken börjar likt Utkik med en introduktion till religionskunskap. Det första trossystemet 

som behandlas är samernas tro. Om denna berättas bland annat att de stod nära naturen 

som de ansåg var fylld av en helig kraft, särskilt vid vissa heliga platser. En sådan plats 

beskrivs, Det heliga fallet. Texten avslutar med att berätta att på platsen för det heliga 

fallet har en kraftstation byggts.112 Att författarna väljer att ta upp detta gör att det 

moderna nyttocentrerade och antropocentriska synsättet sätts i kontrast mot samernas 

ekocentriska, eller möjligtvis biocentriska synsätt, beroende på om naturen ses som en 

enhet eller som att varje väsen är heligt i sig självt. I läsningen av texten om samernas 

natursyn tycks naturen som en värdefull helhet. Senare i texten beskrivs gudar som hade 

ansvar för olika delar i samernas liv, som väder, jakt, månen o.s.v. som möjligtvis kan 

                                                             
112 Det heliga fallet finns inte kvar idag. På platsen har en kraftstation byggts, Ingrid Berlin & Börje 
Ring, 2012, 18 
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liknas vid biocentrism. I en kort ruta om samerna beskrivs deras etik enbart med orden: 

Att verkligen bry sig om naturen.113 

 

Flera forntida religioner tas upp som alla visar att jorden är av gudomligt ursprung/ är en 

gudom i sig själv. Även under traditionella religioner refereras till samma natursyn, 

exempelvis hos aboriginerna:  

Aboriginernas religion är urgammal och kärnan i den kan formuleras så här- vi äger inte jorden, 
jorden äger oss. Allt hänger ihop och allt hör ihop, vi är alla släkt med allt och alla som finns på 
jorden och vi lyder under samma lagar.114  

 

Genom att respektera jorden, fortsätter texten, respekteras Tjukurpa, aboriginernas 

historia, religion och kunskap. Vodookulten på Haiti beskrivs på liknande sätt115, liksom 

inuiternas tro med skillnaden att de gjorde åtskillnad mellan människor, djur och stenar 

då djur inte har namn och stenar inte kan andas och dö. Detta gör att ekocentristiskt 

synsätt tas upp två gånger i denna textdel och biocentriskt hos inuiterna. Etiken i de 

traditionella religionerna är titeln på en sida, och där går att läsa att möten förändrar de 

som möts och att i de traditionella religionerna handlar det inte bara om människors 

möten emellan, utan också om mötet med naturen och de som redan dött. Texten 

fortsätter med att berätta att den osynliga kraften i allt som är typisk för många av de 

traditionella religionerna måste mötas med respekt och tolkas, liksom att människorna 

har ett ansvar för sina medmänniskor, både för de som lever i dag och de som kommer 

efter.116  Detta ger en bild av att allt skapat är en enhet vilket ligger närmast det 

ekocentriska synsättet. Det är också ett djupekologiskt perspektiv som förs fram i 

behandlingen av traditionella religioner, då människan ses som en del av naturen och inte 

utanför den. En dikt om indianhövdingen Hiawatha skriven av Longfellow citera, som 

uttrycker en relation mellan människa och natur där naturens olika delar kommunicerar 

med människan, vilket ger uttryck för ett biocentriskt perspektiv och ett återigen ett 

djupekologiskt synsätt.  

                                                             
113 Ingrid Berlin & Börje Ring, 2012, 20 
114 Ibid, 85 
115 Vodookulten på Haiti har alltså sina rötter på andra sidan Atlanten i Västafrika. Det är en 
blandning av olika sätt att tro, en utgår från att allt hänger ihop- människor, natur och gudar.  
 Ingrid Berlin & Börje Ring, 2012, 91 
116 Ingrid Berlin & Börje Ring, 2012, 96 
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2.3.4.2 Judendom 

Innan kapitlet om judendom kommer ett inledande avsnitt om de abrahamitiska 

religionerna. I detta avsnitt beskrivs abrahamitiska religionernas natursyn som att 

naturen är gudomlig (men åtskild från Gud), verklig och något som människan både ska 

njuta av och ta hand om. Detta gör att texten är antropocentrisk och samtidigt teocentrisk, 

då naturen är gudomlig, men samtidigt till för människan att njuta av (och vårda). Delen 

som säger att människan ska vårda naturen pekar mot att det teocentriska 

förhållningssättet präglas av en förvaltarsyn, människan ska vårda något som är Guds.   

 

I kapitlet om judendom förklaras människans likhet med Gud som att människan fick som 

uppgift att ta ansvar både för våra egna liv och vara Guds medarbetare.117 Vidare förklaras 

att världen är god och skapad av Gud. Här ser vi teocentriska förvaltarsynen, vilken är 

antropocentrisk, som vi sett i stycket ovan. Sufism sammanfattas kort och dervischernas 

dans förklaras som att ena handen som pekar uppåt visar vår länk till himlen, medan 

handen som pekar nedåt vårt band till jorden.118 Detta visar inget tydligt miljöetiskt 

perspektiv, men på en gemenskap med naturen och samtidigt det gudomliga. 

 

2.3.4.3 Hinduism, buddhism och fler livsåskådningar 

Kapitlen om hinduism och buddhism föregås av en text med rubriken Det eviga 

kretsloppets religioner. Naturen endast upp som symbol för helighet119 eller i anslutning 

kring diskussioner kring heliga platser för de troende; Ganges helighet för hinduer tas upp 

samt bodhiträdet för buddister. Inom hinduismen beskrivs brahman som något som bor 

i allt, men exemplet som ges är enbart djur, inget från växtriket. Inget tydligt miljöetiskt 

perspektiv går att tydligt urskönja, men genom att säga att det gudomliga finns i allt 

tangerar vid en ekocentrisk eller biocentrisk syn. Under kapitlet som behandlar buddhism 

tas de fem moralreglerna för vardagslivet upp, där den första säger:  

1, Döda inte- Ta aldrig någon levande varelses liv!120 Att varje varelses liv ska respekteras 

tyder på att detta är en referens till ett biocentriskt synsätt. 

 

                                                             
117 Ingrid Berlin & Börje Ring, 2012, 102-103 
118 Dansen pågår i timmar och i dansen vänds ena handen upp och den andra ner. Det är ett sät att 
symboliskt visa att människan är länken mellan jord och himmel. Människan är bunden både till 
jorden och himmelen. Ingrid Berlin & Börje Ring, 2012, 207 
119 Om Siddharta Gautamas barndom: Han kunde genast både gå och tala och för varje steg han tog, 
slog en lotusblomma ut. 
Solsystem ändrade banor, blinda såg och halta gick. Ingrid Berlin & Börje Ring, 2012, 28 
120 Ingrid Berlin & Börje Ring, 2012, 286 
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I texten om fler livsåskådningar behandlas nyare religiösa åskådningar och äldre som har 

återfått popularitet, samt om olika livsstilar. Bland annat diskuteras New Age och 

kollektivet Findhorn i Skottland, där det beskrivs att ungdomar flyttade ut för att leva nära 

naturen, utföra andliga övningar och odla.121Naturen nämns men inte ut något tydligt 

perspektiv, däremot visar texten på en livsstil nära naturen. 

2.4 Exkurs: Djur i läromedlen 

Hur det talas om djur i läromedlen visar också på attityden kring ickemänskliga 

levnadsformer och människans plats i världen. Alla fyra läromedel har fler texter om djur 

än om natur och miljö, varför jag väljer att ha ett avsnitt om detta. I PRIO finns ett helt 

kapitel som diskuterar Natur och djur (jämför Läromedelsanalys, PRIO, Natur och Djur) 

med underkapitlen djur och människor och Djurens rätt. Även i andra delar av kapitlet 

tas djur upp, som i skapelseberättelsen Popul Voh där människan får som uppgift att ta 

hand om djuren och ha kontakt med gudarna. När människan misslyckas med uppdraget 

hjälper djuren Skaparen att skapa en bättre version av människan.122 Djur och människor 

diskuterar vad som skiljer människan från djuren. Ett avsnitt tar upp olika religioners syn 

på djur, den heliga kon i Indien tas upp och att i Bibeln och Koranen så skapas både natur 

och djur innan människan. Olika traditionella religioners förhållanden till djuren, och 

framförallt ceremonier kring jakt, tas också upp.123 I avsnittet kring djurens rätt diskuteras 

hur djurskyddet utvecklats. Sankt Franciskus tas upp i detta kapitel, men endast hans 

djursyn presenteras genom återberättande av en legend där han gör en överenskommelse 

med en varg att människorna ska ge vargen mat i utbyte mot att den inte attackerar 

bybornas boskap mer. I diskussionsfrågorna uppmanas eleverna att reflektera kring 

människans förhållande till vargen. En buddhistisk legend tas också upp där djungelns 

djur samarbetar och avslutas med diskussionsfrågor kring hur tron på återfödelse kan 

påverka en människas syn på djur.124 Även i PRIO tas husdjur upp, men då som egenskap 

av vän och som någon man kan känna kärlek till, i avsnittet om vänskap och kärlek. 125 

 

I SOL, där naturdiskussionen lyser med sin frånvaro kan vi finna många texter om djur. 

Det första kapitlet i boken behandlar etik och avlutas med frågan om människans liv är 

                                                             
121 Mats Högberg, David Isaksson & Mats Sundqyist, 2014, 319 
122 Ibid,98 
123 Ibid, 103-105 
124 Ibid, 108-111 
125 Ibid, 164 
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mer värt än exempelvis ett marsvins.126 I en sida om etik I Utkik diskuteras det kring 

människans nyttjande av djuren med slutsatsen att de flesta människor anser att 

människan har ett högre värde än djuren och att hon har rätt att använda dem för sin egen 

nytta.127 Vid flera tillfällen uppmuntras eleverna att fundera kring djurens situation och 

rättigheter. I kapitlen om religioner är det främst i kapitlen om hinduismen som 

behandlar djur. Hinduismen presenteras som en religion där allt liv är värdefullt, men 

endast djur tas som exempel. Texten betonar att även djur är besjälade. I SOL diskuteras 

vår kultur vad gäller djursyn på flera ställen, här nedan på ett mer subtilt sätt. 

Även goda gärningar har stor betydelse inom hinduismen. Det innebär att man bör leva moraliskt. 
Våld får inte användas i något sammanhang, anser de som följer denna väg. Ickevåld kallas ahimsa. 
Även mot djuren ska man visa kärlek. ”Djuren är ju våra bröder och systrar”, säger de som valt 
denna väg. Det är alltså inte förvånande att de flesta hinduer inte kan tänka sig att äta köttbullar 
eller hamburgare. Kanske känns det lika främmande som det gör för en svensk att äta stekt hundbiff 
eller grillad orm.128 
 

 I kapitlet om vetenskap och religioner diskuteras skillnader mellan människor och djur 

och avsnittet avslutas med åtta frågor. Två frågor behandlar djurens kontra människans 

intrinsikalitet. Fyra frågor behandlar huruvida det är rätt eller fel att äta djurs kött. Sedan 

ska eleverna rangordna handlingar i etisk riktighet där flera påståenden behandlar djur 

och ett att äta djur. 129 

 

Även i PRIO betonas att även djur har själar. Att gudar kan ha form av ett djur i 

hinduismen tas upp i SOL. Att hinduer är vegetarianer tas upp i alla fyra läromedlen. 

Indiens heliga ko tas också upp i samtliga läromedel. I PRIO och SOS berättas även om 

samernas björnjakt, där björnen ses som likställd människan. SOS behandlar även upp 

inuiternas djursyn. Alla läroböcker tar upp jainismens ickevåldsprinciper och bärande av 

munskydd för att inte råka svälja en insekt. I Utkik tas en hadith upp där Gud belönar en 

man som hjälpte en törstande hund och att Gud belönar vänlighet mot allt levande130 

                                                             
126 Leif Berg & Gunilla Rundblom, 2011, 89 
127 De flesta accepterar att det är så här. De anser att människan har ett högre värde än djuren och 
att människan har rätt att använda djur för olika syften. I de flesta samhällen har det varit så i alla 
tider. Djuren har använts som sällskap, som arbetsredskap, som skydd, som föda och som råvaror 
till kläder och skor. Hans Olofsson & Rolf Uppström, 2014, 78 
128 Leif Berg & Gunilla Rundblom, 2011, 340 
129 Ibid, 421 
130 Guds sändebud sade: ”När en man var på vandring blev han törstig och klättrade ned till en (djup 
belägen) källa och drack vatten. När han återvände såg ha en hund som flämtande åt av leran på 
marken för att den var så oerhört törstig. Mannen sade: ”Den här hunden lider av samma problem 
som jag gjorde själv”, därför återvände han till källan och fyllde sin ena sko med vatten, höll fast den 
mellan sina tänder och klättrade upp och gav hunden att dricka. För denna goda handling tackade 
Gud mannen genom att förlåta hans synder.” Folket frågade: ”O, Guds Budbärare, blir vi belönade 
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Utkik har en sida om djurens rättigheter som diskuterar det dubbla förhållande många 

har till djur, att ha ett husdjur men samtidigt äta kött och använda djurtestade 

produkter.131  

  

 
 

 
 

  

                                                             
för att vi är vänliga mot djuren?” Han svarade: ”Ja, det finns belöning för vänlighet mot allt 
levande”. Bhukari 3:40:551, Hans Olofsson & Rolf Uppström, 2014, 188 
131 Hans Olofsson & Rolf Uppström, 2014, 78 
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3 Diskussion 
 

3.1 Studien i förhållande till tidigare forskning 
I studien Omsorg om naturen fann Svennbeck att fysikböckerna hade ett antropocentriskt 

synsätt till naturen, i min studie kan vi se att de fyra böcker studien omfattar påvisar 

samma attityd. Som tidigare konstaterats finns en oreflekterad antropocentrisk syn 

förmedlad i alla läroböcker där andra ämnen behandlas (exempelvis tidigare kulturer eller 

civilisationers utveckling) och naturen omnämns som i förbigående som något som tjänar 

och finns till för människan att bruka. Samma sak gäller djur. Däremot förekommer 

många referenser till andra synsätt. Kronlids och Svennbecks undersökning om hur natur 

och miljö presenterades i läroböcker i religionskunskap för gymnasiet visade att det fanns 

få uttryck för kärlek och omsorg. I min undersökning har jag upptäckt att det finns ett 

antal gånger, både texter som refererar till en syn präglad av omsorg (exempelvis texten 

om Avatar i PRIO) och en som uttrycker en kärleksfull syn (exempelvis texten om Sankt 

Franciskus i SOL). Precis som i deras undersökning visas förvaltarskapsattityden i 

samband med abrahamitiska traditioner även i de läroböcker jag undersökt. Vad gäller att 

utveckla elevernas etiska ställnings- och ansvarstagande i frågan har min undersökning 

visat att det finns frågor och texter i läroböckerna som uppmuntrar till personligt 

ställningstagande och reflekterande samt moralisk reaktion. Kronlid och Svennbeck 

upptäckte i deras studie att antropocentrismen aldrig ifrågasätts, diskuteras eller 

uppmärksammas på något sätt, fann jag ett exempel på någon typ av ifrågasättande då 

PRIO konstaterade att träden klarar sig utan människan, men människan inte utan 

träden. I SOL uppmuntras elever att reflektera över människans värde i förhållande till 

djurs värde. Kronlid och Svennbeck fann också att det saknades material för att låta eleven 

utveckla en miljöetik genom systematisk etisk reflektion i frågan, vilket jag genom min 

studie inte kan påstå har förbättrats, eller ser annorlunda ut för åk 7-9 i dag. De fann också 

att fakta fanns kring religionernas miljöetiska perspektiv, men att detta inte inbjöd till 

egen reflektion. Jag fann i denna studie att natursyn reflekterades mest kring i de 

abrahamitiska religionerna där förvaltarskapet behandlas, däremot otydligt i de andra 

religionerna då det ofta refererades till en syn av respekt för liv som inte hänvisades till 

naturen utan i de flesta fall efterföljdes om information kring behandling av djur, t.ex. 

vegetarianism inom hinduismen, munskydd hos jainister eller heliga kor i Indien. I SOL 
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fanns en diskussionsfråga om hur ens syn på Gud kunde påverka en människas 

förhållande till världen. 

3.2 I förhållande till läroplanen 

Då alla böcker utom PRIO hade förhållandevis lite material i frågan i jämförelse med vad 

läroplanen (jmfr teoretiska utgångspunkter- läroplanen) efterfrågar anser jag att 

utvecklingen och behandlandet av ämnet ändå är bristfälligt inom alla delar, inom etiken 

liksom i presentationen av religionerna.  Pedagogen har naturligtvis möjligheten att 

använda materialet som finns i läroböckerna på ett mer miljöcentrerat sätt, men förutom 

PRIO, är inget som läroböckerna tillhandahåller direkt. Kommentarmaterialet uttrycker 

explicit att eleverna ska få kunskap om människosyn i några religioner och att med 

människosyn menas människans relation till andra levande varelser. Om varelse 

innefattar andra levande ting än djur är oklart, men det skulle kunna innefatta mer och i 

så fall uppfyller inte materialet denna punkt. I övrigt efterfrågar kursplanen att eleven ges 

verktyg att diskutera aktuella frågor som hållbar utveckling. I denna studie undersöktes 

hur ekologisk hållbar utveckling tas upp och ingen behandlar området direkt, utom 

möjligtvis PRIOs text om en hållbar livsstil. Dock kan mycket av materialet som behandlar 

miljöfrågor kopplas till ekologisk hållbar utveckling. Miljöfrågor behandlas någon gång i 

tre av läroböckerna, enbart SOS saknar detta, vilket ändå pekar mot att den ekologiska 

aspekten av hållbar utveckling behandlas bristfälligt. Hållbar utveckling är i sig ett 

antropocentriskt begrepp, så kursplanen efterfrågar både att eleverna ska kunna diskutera 

detta, samtidigt som de också ska kunna utveckla en egen miljöetisk hållning. I 

utvecklandet av en personlig miljöetik skulle det kunna vara hjälpsamt att visa på olika 

miljöetiska perspektiv och diskutera dessa, exempelvis de som används som studiens 

analysverktyg då dessa visar olika förhållningssätt till intrinsikalitet, vilket har format 

mycket av den miljöetiska diskussionen. Detta görs i samtliga böcker om djur, men 

förutom i PRIO refereras det endast till olika natursyner som kan tillfalla inom andra 

centrismer än den antropocentriska.  

3.3 Läromedlen 

3.3.1. PRIO behandlar teman 

PRIO har ett helt kapitel tillägnat människan och naturen, men ungefär hälften av kapitlet 

handlade om människans och djurens relation. PRIO visar tydligt att det är en viktig fråga 
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för eleverna att reflektera över och inbjuder till flera typer av reflektion, kring samhällets 

natursyn, miljöengagemang, religiösas syn på ansvar i frågan, den egna livsstilen, 

naturkatastrofer och global uppvärmning. Ekologisk hållbar utveckling behandlas 

uttryckligen en gång i diskussion kring livsstil och begreppet Moder Jord, men flera 

diskussionsfrågor öppnar för sådana tankar och så även vissa texter (exempelvis kring 

naturkatastrofer). I texten om Moder Jord upplevs det som att författarna reflekterar 

själva kring att vi en dag återgår till jorden och därmed att vi delar en gemenskap med 

jorden. Det reflekteras också kring att vi i den industrialiserade världen har alienerats från 

naturen, vilket sägs kunna vara en anledning till varför det är svårt för oss att ta hand om 

naturen. Samma text behandlar också den personliga livsstilens konsekvenser för jorden, 

vilket gör att texten uppmuntrar till reflektion kring både samhälleligt och individuellt 

ansvarstagande, vilket läroplanen efterfrågar.132 På grund av ordval i avsnittet kring 

Greenpeace, genom att säga att människor vågar sina liv för planeten och att poängtera 

att unga människor engagerar sig upplevde jag att texten uppmuntrade till liknande 

engagemang hos eleverna. Detta kanske kan ses som en del i läroplanens efterfrågan i 

ansvarstagande hos elever. De uppmanas också senare att säga ifrån, genom citatet av 

Stéphane Hessel bland annat om miljöfrågor. Trots att PRIO hade det tydligaste 

miljöfokuset av de undersökta böckerna, går det ändå att på flera sätt se att boken har en 

oreflekterat antropocentrisk utgångspunkt. Ibland går det att utläsa mer om böcker i vad 

som utesluts än vad som tas upp, och i var det tas upp. I diskussionerna kring vad det 

innebär att vara en god människa nämns inte handlingar gentemot natur eller miljö alls, 

utan enbart mellanmänskliga relationer. Likaså i flera avsnitt som behandlar etik, vilket 

gör sig gällande för samtliga läroböcker. Även i kapitlet om kärlek och vänskap skulle 

kärlek kunna definieras på ett vidare sätt, som något som är förnimbart även gentemot 

naturen. Som vi sett i den tidigare forskningen hos Öhman utvecklas ett miljöansvar inte 

genom utbildningsprogram utan till just genom attityder, vilket kanske skulle kunna 

                                                             
132 Har du hört uttrycket ”Moder Jord” någon gång? Det finns i många språk. Tanken på jorden som 
en gudomlig mor som ger liv finns bland folk över hela jorden. Många skapelseberättelser beskriver 
hur de första människorna formas av jord och lera. Och allt liv som dör återvänder ju till jorden. 
Tänker man så hänger allt ihop i ett kretslopp. Folk som lever nära naturen har nog lättare att visa 
respekt för ”Moder Jord”, än vad de har som lever i moderna industrialiserade samhällen. Hur står 
det egentligen till med vår planet idag? Mycket tyder på att människor påverkar jorden mer än vad 
som är hållbart i längden. Inte alla människor förstås. Men om alla på jorden skulle ha samma 
livsstil som de flesta i Sverige har, så skulle det behövas mer än tre jordklot. Mats Högberg, David 
Isaksson & Mats Sundqyist, 2012, 94.  
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stärkas genom att inkludera naturen i diskussioner kring vad och vem en person skulle 

kunna känna kärlek till. Vi kan se att den syn som förmedlas om miljö och natur är i 

huvudsak antropocentrisk, medan de övriga synerna endast refereras till genom fakta om 

olika traditioner. I några fall tas ett djupekologiskt synsätt upp, när PRIO behandlar olika 

traditioners förhållande till träd intar texten en djupekologisk ställning i betonandet att 

människan behöver träden, men träden inte människan. Om en pedagog väljer att lägga 

upp sin undervisning enligt PRIOs modell med teman, ser jag att för att få en undervisning 

med miljöperspektiv skulle pedagogen kunna inkludera naturen, miljöfrågor och hållbar 

utveckling inom alla PRIO:s teman.  

3.3.2 Minst miljöpedagogik i Religion och Liv (SOL4000) 

SOL tar upp en annorlunda syn om människans likhet med Gud i de abrahamitiska 

religionerna när texten betonar att människans likhet med Gud även är fysisk. Ett tydligt 

antropocentriskt ställningstagande görs då texten säger att människan står över allt 

skapat, och mer värd. En text diskuterar kring gyllene regeln och några frågor riktas till 

eleverna, bland annat om varför det är så svårt att följa det man uppfattar är rätt. Denna 

fråga uppmuntrar till självreflektion då den ber eleven ge exempel på sådana områden. 

Genom att reflektera så kan eleven stärka sin egen ståndpunkt och kanske lättare utveckla 

en ansvarsfullhet, som läroplanen efterfrågar. SOL är den enda av läroböckerna som tar 

upp Sankt Franciskus kärlek till naturen, trots att han även omnämns i PRIO och SOS. I 

diskussionen kring Ganges är SOL annorlunda än de andra böckerna då det 

uppmärksammas att det är en förorenad flod. Kanske miljöperspektivet skulle kunna 

stärkas genom efterföljande diskussionsfrågor till avsnittet, men det stannar vid 

vattenforskarens syn om att Ganges måste renas snabbt. SOL är den enda boken 

uppmuntrar eleverna till att reflektera kring gudssyn och förhållande till världen. Speciellt 

för SOL är att inget tydligt perspektiv förmedlas (förutom att djur och natur omnämns 

som ur nyttoperspektiv i andra sammanhang) direkt i texterna, utan det ges endast fakta 

som visar på att olika natursyner finns. SOL har också i jämförelse med de andra böckerna 

mycket lite text om natur och miljö, och tar endast upp miljöfrågor två gånger. Detta trots 

att boken har ett innehåll där det skulle kunna betonas mer, alla världsreligioner och två 

kapitel som handlar om reflektion kring sitt eget liv: fri att tänka själv, och hur ska jag 

leva mitt liv? 
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3.3.3 SOS har ett direkt tilltal 

SOS formuleringar gör att det skapas ett direkt möte med religionen, trosföreställningar 

formuleras som sanningar och inte som återgivningar av en främmande traditions synsätt. 

Detta gör att tilltalet är direkt och att eleven kanske lättare kan leva sig in i olika världs- 

och natursyner, vilket jag anser är en styrka i utvecklande av förståelsen kring andra 

traditioner, men också i utvecklingen av och reflekterande kring en djupare 

ansvarstagande etik för miljön. SOS diskuterar de traditionella religionernas etik och 

natursyn relativt djupgående, och med Longfellows dikt som citeras visas en tydlig 

relationell natursyn, vilket ger eleverna en möjlighet till en inblick i en helt annan attityd 

till naturen än en nytto-orienterad antropocentrisk syn. 

 

Något som skiljer SOS från de andra läroböckerna är att de abrahamitiska religionerna 

har en syn på naturen som gudomlig, men också något som människan ska njuta av. Här 

uttryck allstså en syn på naturen som något värt att vördas och något som är gott för 

människan, en slags ansvarsfull antropocentrisk syn. SOS tolkar skapelseberättelsen just 

som att människan fick en roll av ansvar, för sig själv och andra i form av att vara Guds 

medarbetare på jorden. Även i texten kring dervischernas dans betonas både gemenskap 

och särställning gentemot naturen.  I texterna kring hinduism och buddhism tas 

förvånansvärt lite upp om naturen, även i jämförelse med övriga läromedel. Ett mer 

hållbart alternativ till den industrialiserade världens livsstil tas upp genom exemplet om 

kollektivet Findhorn i en text om nyare livsåskådningar, vilket kan leda till diskussioner 

och tankar om ekologisk hållbarhet hos eleverna, i övrigt tas inte frågan upp alls i boken. 

Annarstas enbart naturen upp, inte miljöfrågor eller ekologisk hållbar utveckling. Boken 

har samma innehåll som övriga och jag ser därför att olika sätt att ta upp ekologisk 

hållbarhet, natur och miljöproblem skulle definitivt kunna behandlas mer inom de flesta 

kapitel utöver de om de abrahamitiska religionerna. 

3.3.4 Utkik har praktiska förslag 

I texten om Kabbala och Isaac Luria står det att ett sätt att aktivt hjälpa Gud att göra 

världen bättre är att arbeta mot miljöförstöring och ett praktiskt exempel tas upp, att ta 

cykel istället för bilen. Detta ger ett exempel för elever om hur religioner kan bemöta 

miljöproblemen och även ett praktiskt exempel som de själva kan inspireras av (eller 

inspirera sina föräldrar till att följa). Detsamma görs i en text kring islam och sharia, där 

det berättas att sharia kan efterlevas i vardagen bland annat genom att agera miljövänligt. 
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Detta gör Utkik till den enda läroboken som tar upp miljöproblem i samband med de 

abrahamitiska religionerna, vilket visar på att de andra skulle ha kunnat göra liknande. 

Utkik är också den enda boken som tar upp att det finns tankar om att skapelsen och 

skaparen är samma inom de abrahamitiska religionerna, varför jag anser att det finns lite 

mer av en fördjupad presentation av natursynen hos dessa religioner i utkik i förhållande 

till de övriga (förutom hos PRIO). Det ges även indirekt ett praktiskt förslag hur eleverna 

skulle kunna ta ansvar i miljöfrågor genom att det ges kunskap om miljömärken och 

konsumentmakt. Däremot presenteras ingen natursyn i genomgången av hinduismen 

eller buddhismen.  

3.3.5 Gemensamt för läroböckerna 

När SOS behandlar de traditionella religionerna beskrivs etiken i dessa som något som 

präglas av mötet med naturen. Naturen blir här ett subjekt som kan möta människan, och 

som båda kan förändras av, en grundförutsättning för ett relationellt etiskt synsätt. Etiken 

uppstår i mötet med en Annan.  I SOL nämner en samisk man som intervjuas att han 

saknar just den kontakten med naturen som samerna hade. Även i PRIO poängteras (som 

vi kan läsa ovan i diskussionen), att människan i industriella samhällen alienerats från 

naturen och har svårare att ta hand om den därför. I SOS poängteras det att ett kraftverk 

har byggts på en plats som tidigare setts som helig av samerna, det heliga fallet. Detta 

innebär att alla böcker betonar det moderna samhällets distansering från naturen. Detta 

kan lätt ses som en romantiserad bild om tidigare religioner, men det är just vad som också 

upptäcktes i forskningsöversikten, att det är i regelbunden och långvarig kontakt med 

naturen som en ansvarstagande attityd kan formas.  

 

De abrahamitiska religionernas natursyn tas upp i samtliga läromedel, i PRIO och Utkik  

betonas förvaltarskapattityden, i SOL människans överhet, medan SOS menar att de 

abrahimitiska religionerna ser naturen som gudomlig. Genom att förmedla 

förvaltarskapsattityden anser jag att böckerna inbjuder indirekt till en tankeställare 

angående ansvar för miljön hos eleverna. Som vi kunde se i 2.2.4 kan förvaltarskapet också 

finnas inom hinduismen, men ingen av läroböckerna nämner detta. Om hinduism och 

buddhism tas upp flera gånger att den troende ska visa respekt för allt liv, men 

diskussionen utvecklas inte till att omfatta naturen. Detta skulle vara ett sätt för 

undervisningen att ge möjlighet hos eleverna att fördjupa en tanke kring ansvar och 

omsorg för naturen. 
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Det enda gemensamma mönstret för alla böcker är att referenser till de olika perspektiven 

är vanligare än direkt förmedling av ett synsätt inom dessa texter. Utkik och SOS har ingen 

direkt förmedling av ett synsätt överhuvudtaget. I PRIO är ett antropocentriskt synsätt 

förmedlat fyra gånger, men lika många gånger är det också oklart vilket perspektiv en text 

med direkt tilltal har i diskussioner som handlar om ekologisk hållbarhet, miljöfrågor och 

natur. Överlag är många textavsnitt korta och svåra att utläsa ett synsätt i. Biocentrism är 

det synsätt som något oftare refereras till om vi sammanslår böckernas resultat. 

Antropocentrism blir då också den enda synen (som kan tolkas in i ett perspektiv) som 

förmedlas direkt. Övriga stannar just vid refererande av någon kulturs eller traditions 

synsätt. Detta kan ses som att det ger eleverna en möjlighet till att reflektera kring olika 

sätt att se på naturen och miljöproblem, vilket kan forma deras egen miljöetik. Å andra 

sidan, genom att enbart referera till andra synsätt medan texter som direkt förmedlar en 

inställning till naturen alltid är antropocentrisk anser jag att det finns risk att eleverna 

ändå formas in i ett antropocentriskt synsätt. Visserligen är uttrycket hållbar utveckling i 

sig antropocentriskt, och det är i kring hållbar utveckling eleverna ska lära sig att föra 

etiska diskussioner vad gäller miljön enligt kursplanen, men samtidigt efterfrågar 

läroplanen att de ska utveckla en egen miljöetik. Vad gäller just kursplanens mål kring 

ekologisk hållbar utveckling fanns det mycket lite material som uttryckligen tog upp detta. 

Endast PRIO nämner klimatförändringar trots att kommentarmaterialet direkt menar att 

diskussionerna kring miljö är viktiga just på grund av klimatförändringarna. Enndast 

PRIO har texter som direkt behandlar ekologisk hållbarhet (två gånger). Miljöfrågor 

behandlas något oftare, två gånger i SOL, två gånger i Utkik, nio gånger i PRIO, inte någon 

gång i SOS. 

 

Även i diskussionerna kring djur kan flera etiska perspektiv urskiljas, i samtliga böckers 

beskrivning av tidigare kulturer beskrivs djuren som hjälpredor för människan (vilket 

även gör sig gällande för naturen), utan någon efterföljande reflektion eller diskussion till 

detta. I PRIO diskuteras skillnader och framförallt likheter mellan människa och djur, 

djurens rättigheter och även religioners djursyn- och vad dessa olika djursyner kan leda 

till för djuren.  
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