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Abstract

Filip Paepke 

”En biosfärisk samhörighet” 
En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier 

           Antal sidor: 37 

I slutet av 1960-talet uppstod den djupekologiska rörelsen där bland annat filosofen Arne Næss genom 

boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi (1973) gav upphov till namnet ekosofi, en ekologisk 

filosofi som skulle kunna vända den negativa trenden av miljöförstörelse. Ekosofin har senare kommit 

att benämnas som en livsåskådning vid sidan av andra livsåskådningar så som existentialism och      

humanism. I det gymnasiegemensamma ämnet religionskunskap ska undervisningen beröra världs-  

religionerna, etik och icke-religiösa livsåskådningar. Denna uppsats syfte är att med en innehållslig idé-

analys analysera hur Næss ekosofi T förhåller sig till Anders Jeffners teorier om livsåskådning samt att 

diskutera i vilken mån ekosofi T kan användas som en icke-religiös livsåskådning i gymnasieskolans  

religionskunskapsundervisning. Det framkommer att Næss genom sina resonemang uppfyller Jeffners 

terminologi för vad en livsåskådning bör innehålla där en ekologisk och vetenskaplig materiell världs-

bild utgör grunden för ekosofi T som en icke-religiös livsåskådning. Likväl framkommer det att 

livsåskådningsbegreppet kan användas som ett analytiskt verktyg i undervisningen för att elever ska ges 

goda förutsättningar att jämföra och analysera livsåskådningar så som ekosofi T utifrån läroplanens mål 

och riktlinjer. 
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1. Inledning 

1.1 Val av ämne

I den svenska gymnasieskolan är religionskunskap ett av de nio gymnasiegemensamma ämnena, d.v.s. 

ett ämne som alla elever inom gymnasieskolan ska läsa under sin utbildning. I styrdokumentens syftes-

text, centrala innehåll och kunskapskrav kopplade till den gymnasiegemensamma kursen religions-  

kunskap 1, betonas de fem världsreligionerna, etik och andra livsåskådningar.  Begreppet livsåskådning 1

innefattar vanligen både religiösa och icke-religiösa livsåskådningar, däremot menar Skolverket att be-

greppet andra livsåskådningar i religionskunskapsämnets kursplan syftar på de livsåskådningar som utgår 

från en sekulär grund.  År 2012 gav Skolinspektionen ut en rapport kallad Mer än vad du kan tro, där de 2

redovisade sin kvalitetsgranskning av undervisningen i religionskunskap 1 och i det tidigare ämnet    

religionskunskap A.  I rapporten menar Skolinspektionen att undervisningen om icke-religiösa 3

livsåskådningar ges ett allt för begränsat utrymme i kursen, till skillnad från världsreligionerna vilka ges 

ett stort utrymme. Skolinspektionen menar att detta upplägg inte möjliggör bredare jämförelser kring 

de existensiella frågor och de etiska resonemang som förs kring dessa frågor, vilka så väl religiösa som 

icke-religiösa livsåskådningar ger svar på.  Det framgår följaktligen i Skolinspektionens rapport att    4

andra livsåskådningar inte ges samma starka ställning i den faktiska undervisningen som de ges i kurs-

planen. Denna diskrepans väcker frågor om hur man som verksam lärare kan utforma en undervisning 

som har en tydligare förankring i styrdokumenten än den undervisning som uppmärksammas i Mer än 

vad du kan tro.  

I läromedel riktade mot gymnasieskolan, så som Söka svar, kan elever läsa om livsåskådningar utan Gud. 

I Söka svar omnämns Arne Næss och ekosofi vid sidan av andra icke-religiösa livsåskådningar så som 

existentialism, feminism och marxism.  Næss (1912–2009) var en norsk filosof  och miljöaktivist som år 5

1973 gav ut boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi, där han presenterade sin ekofilosofiska 

tolkning av människans förhållande till naturen, vilken han valde att kalla ekosofi T.  Då icke-religiösa 6

livsåskådningar har en stark ställning i gymnasieskolans styrdokument samt att de frågor om ekologi 

och miljöfrågor som ekosofin uppmärksammar och försöker ge svar på fortfarande har en hög relevans 

 Skolverket.  Läroplan,  examensmål  och  gymnasiegemensamma ämnen  för  gymnasieskola  2011.  Stockholm: Skolverket, 1

2011, s. 137 
 Skolverket. Kommentarsmaterial: Om ämnet Religionskunskap, Begrepp i ämnets syfte. [Elektronisk resurs] Hämtad 18 2

april 2017
 Skolinspektionen. Mer än vad du kan tro: religionskunskap i gymnasieskolan. [Elektronisk resurs]. Stocholm: Skol- 3

inspektionen, 2012, Hämtad 30 mars 2017
 Skolinspektionen. 2012, s. 11–124

 Mattsson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif. Söka svar: religionskunskap kurs 1 och 2. 4. omarb. och utök. uppl. 5

Stockholm: Liber, 2012, s. 417–418
 Næss, Arne. Økologi, samfunn og livsstil: utkast til en økosofi. Oslo: Universitetsforlaget,  19736
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i dagens samhällsdebatt, finns det ett intresse av att utreda om och hur ekosofin kan användas i      

gymnasieskolans religionskunskapsämne samt i vilken utsträckning man egentligen kan behandla 

ekosofi som en icke-religiös livsåskådning.  

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Ekologin som vetenskap

Som det framgår av namnet ekosofi, finns det en stark koppling till den ekologiska naturvetenskapen 

vilken ”beskriver och förklarar sambanden mellan organismerna och deras miljö.”  I naturen finns det 7

flera ekologiska ekosystem - lokala såväl som globala - där mikroorganismer, djur och växter samverkar 

i olika miljöer så som i jorden eller i vattenmiljöer. Summan av alla ekosystem på jorden bildar till- 

sammans ett enda stort ekosystem, vilket kallas för biosfären. Även om man vid första anblick kan upp-

fatta de olika systemen som skilda från varandra, ämnar man inom ekologin att undersöka hur de olika 

strukturerna hänger samman.  8

Ordet ekologi har utanför vetenskapen blivit ett så kallat modeord och används i breda sammanhang, 

speciellt då man talar om miljövård. Ekologi har likväl blivit ett värdeladdat begrepp, men ser vi till 

ekologin som vetenskap framträder där inga etiska eller värderande dimensioner. Kunskapen om de  

olika ekosystemen kan ge indikationer på vilka konsekvenser ett visst handlande kan resultera i. Men 

ekologin ämnar inte att förklara hur man bör eller inte bör handla, eller att påvisa att resursutnyttjande 

av naturen är fel i en moralisk förståelse.  I fortsättningen av denna undersökning är det därmed viktigt 9

att separera ekologin som naturvetenskap och ekosofin som en filosofisk förlängning av ekologin. 

1.2.2 Den ekosofiska rörelsens ursprung och grundproblem

Ekosofin, ekofilosofin eller den djupekologiska rörelsen som den även kallas, uppstod i Norge i slutet 

av 1960-talet när miljöaktivister och filosofer gjorde ansträngningar för att skapa en modern ekologisk 

filosofi. Den djupekologiska rörelsen skulle sedan främst komma att spridas till de nordiska grann-  

länderna och till USA. Ekosofer menar att mänskligheten står inför en kritisk situation då den sam-  

hälleliga och tekniska utvecklingen hotar att utmynna i en både ekologisk och social katastrof. Då de 

menar att situationen är så pass allvarlig, har det resulterat i en filosofi som kräver aktivt ställnings-

tagande av dess anhängare samt bidragit till ett stort engagemang för att genomdriva politiska reformer 

i syfte att rädda de globala och lokala ekosystemen.   10

 Pleijel, Håkan. Ekologi: En introduktion. Malmö: Gleerup, 2013, s. 77

 Pleijel, Håkan. 2013, s. 10–118

 Ibid. s. 89

 Stridbeck, Bolof. Ekosofi och etik. 3., omarb. uppl. Göteborg: Bokskogen, 1994, s. 11–1510
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Næss stod inte ensam i att förespråka ett ekosofisk levnadssätt, utan var en bland flera ekosofer så som 

Sigmund Kvaløy, Hartvig Sætra och Ole Jensen, vilka inte nödvändigtvis delade samma politiska och 

religiösa förståelse av världen. Ekosofin i sig räknas ofta som en livsåskådning, eller som ett filosofiskt 

tankesätt som funnit inspiration av den moderna ekologin, däremot är ekosofin inte enhetlig som 

livsåskådning då det även går att tala om en kristen ekosofi (Jensen) eller en marxistisk ekosofi (Sætra) 

etc.  Att den ekosofiska eller djupekologiska rörelsen inte utgör en sammanhållen organisation med 11

något eller några framträdande samfund innebär också att det är svårt att veta exakt hur utbredd och 

omfattande rörelsen är idag då det ej finns någon medlemsstatistik att tillgå. 

1.2.3 Centrala begrepp inom ekosofin - Helhet, harmoni och mångfald 

Trots att det finns olika förståelser av hur man motiverar en ekosofisk livsstil finns det tre centrala    

begrepp som är förknippade med ekosofin, vilka är relevanta att kortfattat nämna för att visa på hur 

ekologin och ekosofin kopplas samman. Dessa begrepp är; helhet, harmoni och mångfald.  12

Begreppet helhet förstås som ett ideal inom ekosofin och betonas då man menar att allting hänger  

samman i både mindre och större system. Man bör därför inte isolera de enskilda delarna som är en del 

av helheten då helheten utgör något mycket större än den totala summan som uppstår när man     

sammanställer delarna. När man talar om människan bör man se till hela människan, d.v.s. som en både 

förnuftig och känslostyrd varelse. Samma helhetsstruktur framträder då man uppmärksammar veten-

skaplig kunskap, normsystem, samhällsstrukturer och det globala ekosystemet.  Begreppet harmoni står 13

starkt i samband med den holistiska ambitionen då man talar om att alla delar samverkar samt att det 

finns en jämvikt mellan delarna. Harmonin innebär följaktligen att om man skulle ta bort en del ur ett 

ekosystem, skulle det komma att påverka hela ekosystemet.   14

Det tredje begreppet, mångfald, står inte lika tätt sammanbunden med helhet och harmoni, men har 

ändå en central roll. Mångfaldens innebörd är tvådelad och syftar på 1) att alla former av liv är värde-

fulla och 2) att mångfald ökar möjligheten för ett ekosystem att överleva då den ger utrymme för en 

större variation av anpassningar om ekosystemets helhet skulle komma att störas.  Mångfalden        15

motiverar därmed moraliskt handlande som gynnar alla former av liv samt betraktas som en högst    

betydelsefull aspekt i ekosystemet. 

 Bråkenhielm, Carl-Reinhold (red.). Aktuella livsåskådningar. D. 2, Feminism, ekosofi, humanism, livsåskådningsperspek11 -
tiv i psykologin och naturvetenskapen. Lund: Doxa, 1983, s. 71–72

 Haikola, Lars. Natursyner och natursynder: En kritisk analys av ekosofin mot en biblisk bakgrund. Teologiska institutio12 -
nen. Lund: Lunds universitet, 1985, s. 31

 Haikola, Lars. 1985, s. 31–3313

 Ibid. s. 33–3414

 Ibid. s. 3415
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1.3 Teoretiska utgångspunkter i livsåskådningsbegreppet

I och med att jag i denna uppsats ämnar att anknyta till Skolverkets styrdokument, vilka religions-    

kunskapslärare har att förhålla sig till i sin undervisning, kommer begreppet livsåskådning utgöra en   

teoretisk grund i föreliggande undersökning. I Sverige har det funnits, och finns fortfarande, delade 

meningar rörande hur man bör förstå livsåskådning som begrepp. Dock utgår den grundläggande 

förståelsen av begreppet till stor del utifrån den svenska teologen Anders Jeffners livsåskådnings-     

definition.  Jeffner presenterade sitt första förslag om hur man bör definiera livsåskådningsbegreppet 16

år 1968 och har i senare utgåvor och forskningsrapporter utvecklat, förklarat och argumenterat för sina 

resonemang. År 1973 utformade han en definition som kommit att prägla livsåskådningsförståelsen i 

Sverige.  Definitionen var följande: 17

Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem och personens grund-    

hållning och den del av det personen anser sig veta om sig själv och sin omvärld vilket påverkar hans 

centrala värderingssystem eller grundhållning på ett sätt som personen är beredd att acceptera.  18

De begrepp som får en central roll i denna definition är centralt värderingssystem och grundhållning. Vidare 

tillkommer ytterligare ett begrepp, teoretiska moment, som kan förstås som en implicit grundläggande  

faktor i definitionen ovan, vilket Jeffner redogör för i sin forskningsrapport. För att förstå vilken betyd- 

else som läggs i begreppen samt hur de samspelar i människors livsförståelse, behöver Jeffners tankesätt 

närmre definieras och förklaras. 

1.3.1 Centralt värderingssystem

Jeffner menar att alla livsåskådningar innefattar idéer om vad som betraktas som värdefullt i livet likväl 

som regler om hur man bör handla. En livsåskådning inrymmer därmed normer och värden vilka      

reglerar aktivt handlande utifrån föreställningar om vad som är gott och ont. Bestämda normer styr   

följaktligen hur en individ bör handla i bestämda situationer. Individen har likväl värden som är     

sammankopplade med politiska uppfattningar, moralistiska övertygelser och estetiska värden att förhålla 

sig till. Även om flera individer delar samma värderingssystem menar Jeffner att människor kan ha olika 

uppfattningar om vilka moraliska handlingar som är mest lämpliga vid moraliska dilemman. Med andra 

ord behöver inte två personer dela samma moral enbart för att de delar samma eller liknande värden. 

Jeffner menar nämligen att de normer som innefattas i ett värderingssystem kan variera individer   

 Lindfelt, Mikael. Att förstå livsåskådningar: en metateoretisk analys av teologisk livsåskådningsforskning med anknytning 16

till Anders Jeffners ansatser. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2003, s. 46
 Lindfelt, Mikael. 2003, s. 55–5917

 Jeffner, Anders. Livsåskådningsforskning: [förslag och diskussion mot bakgrund av erfarenheter från projektarbetet]. 3. 18

uppl. Uppsala: Uppsala universitet, 1976, s. 18
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emellan och vara många såväl som få till antalet.  Även om ett värderingssystem kan delas mellan    19

individer framgår det följaktligen att värderingssystemet är individuellt anpassningsbart snarare än fasta 

upprättade system. 

Enbart för att människan har ett värderingssystem behöver inte det innebära att människan nöd-

vändigtvis följer sitt värderingssystem i sitt handlande. I detta sammanhang menar Jeffner även att olika 

personer har olika benägenhet att följa sitt värderingssystem. Vidare kan individen uppleva att vissa 

värden är mer betydelsefulla än andra om värdet upplevs ha en stark personlig anknytning. De värden 

som har en koppling till individen som person, är de värden som utgör hens centrala värderingssystem. Det 

är först då ett värde utgör en individs centrala värderingssystem som värdet går från att vara en åskåd-

ning till att kännetecknas som en livsåskådning.   20

1.3.2 Grundhållning

Enligt Jeffners definition av livsåskådning har alla människor, oberoende livsåskådning, antingen en  

optimistisk eller en pessimistisk syn på sitt eget liv och sin tillvaro. Oavsett om man som individ har ett 

pessimistiskt eller optimistiskt synsätt, finns det ofta en nära anknytning till det centrala värderings-  

systemet. Synsättet kan därmed påverkas av hur man som individ värderar de faktorer och värden som 

ingår i det centrala värderingssystemet.  Ser vi exempelvis till värden så som människosyn, kan individ-21

en antingen ha en pessimistisk (människan är egoistisk och får först ett värde då en annan ser henne 

som värdefull) eller optimistisk syn på människan (människan präglas av medkänsla och har ett inne-

boende värde). 

Jeffners tes om att individer antingen har en pessimistisk eller optimistisk syn på tillvaron kan vid första 

anblick uppfattas som onyanserad. Däremot utvecklar han sitt resonemang och menar på att grund-

hållningen är mer komplex. En delad livsåskådning innehåller som tidigare nämnt antingen samma eller 

liknande värden, både positiva och negativa. En individ kan däremot uppleva ett positivt värde starkare 

än en annan individ, alternativt att en av dem inte ser de negativa värdena som lika relevanta i konstruk-

tionen av den gemensamma livsåskådningstraditionen. Jeffner väljer att beskriva detta fenomen som att 

det finns en skillnad i karaktären av värdeupplevelserna. När väl värdeupplevelserna är stabila under en 

längre tid kan man kalla upplevelsen för en pessimistisk eller optimistisk grundhållning till tillvaron.  22

Ser vi till det exempel jag tidigare gav behöver därmed inte människan förstås vara antingen egoistisk 

eller präglas av medkänsla, utan kan istället vara både och, samtidigt. Likväl kan man förespråka en 

människosyn där man ser människan som egoistisk men likväl har ett inneboende värde. Huruvida man 

som person har en optimistisk eller pessimistisk grundhållning till tillvaron, beror då på vilken del av 

 Jeffner, Anders. 1976, s. 1219

 Ibid. s. 13–1420

 Ibid. s. 1421

 Ibid. s. 14–1522
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människosynen man upplever vara starkare eller svagare.  

1.3.3 Teoretiska moment

En människas centrala värderingssystem och grundhållning är följaktligen faktorer som har betydelse 

för hur människan uppfattar samhälleliga strukturer, livet i helhet samt moraliskt handlande. Dessa 

uppfattningar kan däremot inte uppstå ur tomma intet, utan behöver ha en kognitiv grund att vila på. 

De teoretiska momenten är därmed ”åsikter om människans beskaffenhet”, d.v.s. en människas teo-

retiska förståelse av verklighetens, livets och universums struktur och tillstånd.  Jeffner menar att en 23

förutsättning för att man ska kunna räkna människors åsikter om världen som en livsåskådning är att 

åsikterna ska innehålla trossatser om livet, människan eller universum som hålls som sanna. Åsikter som 

uppnår denna karaktär kan vara en tro på Guds existens, Darwins utvecklingsteori eller någon annan 

teoretisk förståelse av människans förhållande till sin omvärld. Jeffner menar även att en vetenskaplig 

förståelse av världen går att betrakta som en del av livsåskådningsbegreppet då det inte är önskvärt att 

göra en åtskillnad mellan de som motiverar sin förståelse av verkligheten utifrån vetenskapliga skäl och 

de som har en förståelse av världen som inte är empiriskt prövbar.  24

De teoretiska övertygelserna är följaktligen en grundläggande aspekt i en människas livsåskådning. 

Jeffner menar att de teoretiska momenten i en människas livsåskådning är så elementära att om de 

skulle komma att ändras, ”skulle därmed också personens värderingssystem och/eller grundupplevelse 

ändras i väsentlig grad.”  I Jeffners tidigare definitioner råder det ett ömsesidigt samspel mellan de teo25 -

retiska övertygelserna och en persons värderingssystem.  I senare skrifter utvecklar han däremot sitt 26

resonemang och menar att: 

En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden (1) som utgör eller har en 

avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och (2) som bildar ett centralt 

värderingssystem och (3) som ger uttryck åt en grundhållning.  27

De teoretiska momenten får i den senare definitionen en mer explicit uttryckt grundläggande roll, då de 

tillsammans med värderingsmässiga antaganden påverkar hur personens centrala värderingssystem och 

grundhållning utformas.  

 Jeffner, Anders. 1976, s. 1523

 Ibid. s. 15–1724

 Ibid. s. 1725

 Ibid.26

 Jeffner, Anders. Livsåskådningar i Sverige [Inledande projektpresentation och översiktlig resultatredovisning]. Uppsala: 27

Uppsala universitet, 1988, s. 7
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1.3.4 Kritik mot Jeffner och livsåskådningsbegreppet

Teologen Mikael Lindfelt menar i sin analys av Jeffners livsåskådningsförståelse, att Jeffners definitioner 

och förklaringar kan tolkas som elitistiska samt vara något för omfattande. Lindfelt ifrågasätter om det 

verkligen är så att människor behöver uppnå en teoretisk ordning för att förstå dess upplevelsevärld och 

bilda en livsåskådning då han skriver att: 

Om denna teoretiska bearbetning av en människas upplevelsevärld uppfattas som en nödvändighet för 

en fungerande livsåskådning samtidigt som man antar att alla människor har en livsåskådning, så har 

man nog utan tvivel i samma andetag uteslutit de flesta människors livsåskådningar eftersom de är 

bristfälliga och otillräckliga.  28

Lindfelt säger sig tro att denna brist inte är avsiktlig av Jeffner, utan är ett resultat av hans försök att 

utforma ett analytiskt verktyg vars syfte är att uttyda upplevelsevärden inom livsåskådningstraditioner,  

filosofer och vanliga människors reflektioner samt inom ideologiska idévärldar. Då verktyget ämnar att 

vara brett, leder det därmed till att Jeffners definition blir för omfattande och huvudsakligen berör mer 

explicita tankar om människans, världens och universums beskaffenhet.  29

Jeffner själv, menar att det går att säga att alla människor har en livsåskådning då ”alla människor har 

några slags centrala värderingar, någon bild av världen vi lever i och upplever en viss livsstämning.”  30

Däremot menar Jeffner att det går att hävda att livsåskådningar generellt sett är omedvetna och out- 

talade hos gemene man.  Oavsett om livsåskådningen är uttalad eller outtalad, fyller den således samma  31

funktion i människors förståelse av verkligheten. 

Det framkommer därmed i Lindfelts kritik mot Jeffner, att livsåskådningsbegreppet och dess tillämp-

ning kan vara problematisk. Problematiken kan sägas grunda sig i de kognitiva krav som Jeffner ser som 

en central aspekt i människans förståelse av sin omvärld. Ser man emellertid till denna uppsats, som har 

en nära koppling till religionskunskapsämnet och vars huvudsakliga undersökningsområde är tankar om 

verklighetens beskaffenhet, är den ovan nämnda kritiken relevant att lyfta. Däremot vill jag påstå att 

Lindfelts kritik av Jeffners definition som elitistisk, inte behöver utgöra ett problem i den föreliggande 

undersökningen i och med att det huvudsakliga undersökningsmaterialet är tankar uttryckta av en pro-

fessionell tänkare, d.v.s. filosofen Arne Næss. 

  

 Lindfelt, Mikael. 2003, s. 7528

 Ibid.29

 Jeffner, Anders. 1988, s. 930

 Ibid. s. 1131
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1.3.5 Sammanfattning och tillämpning

Vi kan utifrån Jeffner förstå att livsåskådningar är individuellt anpassningsbara även om de utgår från en 

specifik livsåskådningstradition. Ekosofi förstås i detta sammanhang som en livsåskådningstradition, 

vilken Næss betraktas tillhöra (och till viss del skapa). De ovan nämnda förutsättningarna innebär att 

jag inte enbart utifrån Næss, kan utreda hur ekosofi formas som en livsåskådningstradition, det är inte 

heller syftet med denna undersökning. Därav kommer inte Næss att undersökas i relation till andra 

ekosofer, utan kommer ensam att ställas mot Jeffners livsåskådningsförståelse. För att kunna genomföra 

denna undersökning kommer jag därför att behöva utreda hur, och i vilken mån, Næss uppfyller    

Jeffners krav på vad en livsåskådning bör innehålla.  

Kraven utgår ifrån Jeffners senare definition, d.v.s. den från 1988, vilket innebär att jag kommer att 

utreda hur Næss livsåskådning formas utifrån: 1) teoretiska och värdemässiga antaganden av verklig- 

hetens beskaffenhet och struktur som hålls som sanna, 2) hur dessa påverkar det centrala värderings-

systemet, d.v.s. personliga värden vilka får konsekvenser för moraliskt handlande samt 3) vilken grund-

hållning Næss har till naturen, människan och samhället. Hur denna analys kommer att tillämpas rent 

konkret kommer att utvecklas under punkt 2.3. 

2. Tillvägagångssätt 

2.1 Syfte

Utefter ovanstående förutsättningar är syftet med denna uppsats att analysera hur Arne Næss ekosofi  

T förhåller sig till Anders Jeffners teorier om livsåskådning samt att diskutera i vilken mån ekosofi T 

kan användas i gymnasieskolans religionskunskapsundervisning som en icke-religiös livsåskådning.   

2.2 Frågeställningar

1. Vilken teoretisk förståelse av verklighetens beskaffenhet framträder i Næss resonemang? 

2. Hur utformas Næss centrala värderingssystem? 

3. Vilken grundhållning till tillvaron ger Næss uttryck för i sin livsåskådning? 

4. Hur kan ekosofi T som en icke-religiös livsåskådning användas i religionskunskapsundervisningen? 
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2.3 Material,  avgränsningar och metod

För att kunna utreda hur Næss version av ekosofin utformas, behöver källmaterialet vara litterära verk 

som Næss själv författat. Då Næss inte var ensam i att förespråka ett ekosofiskt levnadssätt är det 

naturligt att ifrågasätta varför det just är hans skrifter som kommer att utgöra källmaterialet i denna  

uppsats. Motiveringen till detta begränsade urval är att Næss, tillsammans med Sigmund Kvaløy, ses 

som en stor förgrundsgestalt i den nordiska ekosofiska/ekofilosofiska rörelsen samt att Næss även är 

upphovsman till begreppet ekosofi.  Då det redan har gjorts kritiska jämförande analyser ekosofer 32

emellan, samt att Jeffner anlägger ett individualistiskt perspektiv i sin livsåskådningsförståelse, kommer 

därav endast Næss vara föremål för analys.   33

Det litterära verk som kommer att utgöra källmaterialet i denna undersökning, vilket främst varit 

föremål för andra studier, är den första svenska utgåvan av Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en 

økosofi.  Næss menar att det finns flera möjliga ekosofiska lösningar och att hans utkast till en ekosofi 34

bör förstås som en av dem, vilken han väljer att kalla ekosofi T.  Det kapitel som huvudsakligen   35

kommer att analyseras är därav kapitel VII, där han mer explicit utvecklar idén om ekosofi T. För att 

inte riskera att viktiga motiveringar och värdeantaganden förbises, vilka kan vara högst avgörande för 

hans resonemang, kommer emellertid hans verk att undersökas i sin helhet. 

Det valda källmaterialet är följaktligen skriven text, men beroende på textens form och syfte kan man 

tillämpa olika metoder i undersökningens analytiska delar. Då jag har för avsikt att beskriva och klargöra 

innehållet i Næss ekosofi T utifrån teorier om livsåskådning, kommer de metodologiska förutsättningar-

na utgå från en innehållslig idéanalys.  Teologen Carl-Henric Grenholm menar att man kan uppnå   36

olika syften med en innehållslig idéanalys, men att man inom ämndesdicipliner så som etik och system- 

atisk teologi ofta ämnar att utreda innebörden av författares ståndpunkter samt i undersökningen ta 

ställning till om idéinnehållet och de antaganden som görs i textmaterialet är rimliga och godtagbara.  37

Båda dessa syften kommer tillsammans med Jeffners förståelse av livsåskådning att utgöra det analytiska 

verktyg som används i undersökningen för att synliggöra hur Næss livsåskådning konstrueras.  

 Stridbeck, Bolof. 1994, s. 11–1332

 Se exempelvis Stridbeck, Bolof, 1994. Grape, Henrik, (red.), 1986.33

 Næss, Arne. Ekologi, samhälle och livsstil: Utkast till en ekosofi. Stockholm: LTs förlag, 198134

 Næss, Arne. 1981, s. 3035

 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 21336

 Grenholm, Carl-Henric. 2006, s. 21537
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Som det framgår i analysverktyget kommer Næss idéinnehåll och de antaganden som ligger bakom 

dessa att undersökas i relation till livsåskådningsbegreppets tre komponenter. Däremot kommer rimlig- 

heten i Næss antaganden endast mätas i relation till hans centrala värderingssystem. Anledningen till att 

de olika komponenterna kommer att undersökas utifrån olika förutsättningar beror på att dess in-

nebörder skiljer sig åt. Skulle det exempelvis träda fram en gudsförklaring eller en hänvisning till en 

transcendent verklighet i de teoretiska momenten, finns det inget intresse av att värdera huruvida en 

sådan tro är rimlig eller ej. Likväl går det inte att mäta rimligheten i om en människa ser på sin tillvaro 

med pessimistiska eller optimistiska ögon. Vidare är det ej heller möjligt att mäta de antaganden som 

ligger bakom grundhållningen då man som individ inte tar ställning till eller resonerar sig fram till en 

rimlig grundhållning. Därav kommer endast idéinnehållet i grundhållningen, d.v.s. vilket uttryck grund-     

hållningen tar sig, att undersökas. 

Ser vi däremot till det centrala värderingssystemet får de personliga värdena konsekvenser för etiskt 

handlande, d.v.s. moraliska handlingsrekommendationer. Dessa eventuella handlingsrekommendationer 

går det emellertid att ta ställning till då frågor kan uppstå rörande om det Næss och hans ekosofi T 

begär av människan är rimligt och uppnåeligt eller ej. Om Næss i sina etiska ställningstaganden begär 

för mycket av människor eller av samhället i storhet, går det att mena att värdeantagandena inte har en 

möjlighet att få genomslagskraft för människors aktiva handlande. 

Analysverktyget förenar följaktligen den innehållsliga idéanalysen med livsåskådningsbegreppets ramar, 

vilka även utgör den frågeställning (1–3) som ställs till materialet för att uppnå undersökningens syfte.  

Som hjälpmedel i analysen kommer jag att använda mig av frågor kopplade till livsåskådningsbegreppet, 

vilka Jeffner utvecklar i sin forskningsrapport från 1976 för att i intervjuer och textanalyser lättare   

kunna uppmärksamma väsentliga punkter av människors livsåskådningsförståelse (se bilaga 1).  Dessa 38

frågor ämnar inte att tillföra ytterligare aspekter till analysverktyget, utan kommer snarare användas som 

ett medel för att lättare synliggöra det idéinnehåll och de antaganden som ryms i Næss livsåskådning. 

Idéinnehåll Antaganden Rimlighet

Teoretiska moment √ √

Centralt 

värderingssystem
√ √ √

Grundhållning √

 Jeffner, Anders. 1976, s. 53–5538
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3. Forskningsläge  

I och med att den föreliggande undersökningen omfattar teorier om livsåskådning, ekosofi samt       

religionskunskapsämnets didaktiska förutsättningar kommer denna beskrivning av forskningsläget att 

beröra forskning som bedrivits inom olika ämnesdiscipliner. Under detta avsnitt kommer därav både 

tidigare gjord forskning rörande ekosofi och ämnesdidaktisk forskning att presenteras. Man skulle även 

kunna hävda att det är önskvärt att redogöra för hur livsåskådningsforskning har bedrivits. Det kommer 

däremot inte att finnas någon sådan beskrivning under detta avsnitt då livsåskådningsforskningen har 

utvecklats och tagit sig uttryck på många olika sätt sedan den introducerades i Sverige på 1950-talet.  39

Likväl finns en utförlig diskussion kring begreppet under avsnitt 1.3 samt att ett förslag på hur 

livsåskådningsforskning kan tillämpas finns under avsnitt 2.3. 

3.1 Forskning rörande ekosofin

Jeffner diskuterar i Drömmen om en normativ världsordning hur synen på människan, djur och miljövård 

påverkar individers etiska ställningstaganden.  Han menar att man kan få intrycket av att det finns två 40

huvudsakliga hållningar till frågor om djurens rättigheter och miljövård. Den ena hållningen utgår från 

en kristen tradition där människans anses ha en särställning i relation till naturen och andra levande 

varelser och därför kan bruka naturen som hon vill. Den andra hållningen är en mer modern upp-    

fattning som uttrycks av ekologiska rörelser, där människan snarare betraktas som ett djur bland andra 

och därav inte innehar någon form av särställning. Den ekologiska hållningen är emellertid komplex då 

dessa rörelser är långt ifrån eniga kring frågor så som hur människan bör förhålla sig till naturen, vilket 

leder till olika uppfattningar om vilka skyldigheter människan har gentemot andra levande varelser och 

naturen.   41

Den världsbild som är relevant att lyfta i detta sammanhang, är den som Jeffner kallar för den biolo-

giska världsbilden. Inom denna världsbild betraktas alla varelser och naturen som ett levande system, 

vilken människan är en del av. Den biologiska världsbilden kan emellertid te sig på olika sätt, däribland 

som en biocentrisk åskådning där djur värderas lika högt som människan. Ser vi till denna åskådning går 

det att tala om att det sker normativa samband mellan världsbilden och det etiska handlandet, i och med 

att personer som ansluter till en sådan åskådning söker att finna moraliska normer som har sitt        

 Gunnarson, Gunnar J. Från livsåskådning till livstolkning. I Livet tillfrågas - teoretiska förutsättningar för en livsfrå39 -
georienterad religionsundervisning. Gunnarsson, Gunnar J., Zetterqvist, Kirsten G. & Hartman, Sven. 37–82. Stock-
holm: Stockholms universitet, 2009, s.37

 Jeffner, Anders. Drömmen om en normativ världsordning. I Etik, religion och samhälle: Festskrift till Ragnar Holte. 40

Grenholm, Carl-Henrik & Lantz, Göran. (red.). 187–195. Nora: Nya Doxa, 1992
 Jeffner, Anders. 1992, s. 18741
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samband med de ekologiska insikterna.  Jeffner ifrågasätter om det verkligen bör vara så att en     42

symmetri mellan världsbild och etik är ett ideal som man bör sträva efter? Han anser att ”en etik på den 

biologiska världsbildens grund måste bli betydligt mer komplicerad i sin uppbyggnad” och att Næss är 

en av de som ämnar att söka inspiration av ekologin, snarare än att begränsas av den.  43

Att det finns olika tankesätt kring huruvida människan har en särställning eller ej, visar sig i den kritik 

som miljövårdsaktivister har riktat mot den kristna förståelsen av människans särställning. Vetenskaps-

historikern Lynn White är en av de som menar att det finns ett samband mellan dagens miljöproblem 

och den kristna antropocentriska världsbilden, vilken White hävdar har rättfärdigat naturexploatering.  44

Huruvida den här kritiken är rimlig eller ej kommer ej att utvecklas här, däremot kan den ses som en 

bakgrund till Lars Haikolas studie Natursyner och natursynder, där han har undersökt om och i så fall på 

vilka sätt, ekosofer har kunnat frångå det judiskt/kristna filosofiska arvet de reagerar mot.  

Haikola menar att det finns två eventuella sätt att ställa sig till det filosofiska arvet och att olika ekosofer 

spänner sig mellan dessa ytterligheter. Den ena väljer han att kalla för en antropocentrisk tolkning, vilken 

liknar idén om ett förvaltarskap som återfinns i Bibeln. Den andra väljer han att kalla för en radikal 

ekosofisk tolkning, där de som ansluter sig till denna tolkning ställer sig starkt kritisk mot förvaltarskaps-

tanken.  Haikola menar att, även om man inom ekosofin försöker tona ned människans överhöghet 45

över naturen, är det svårt för somliga ekosofer att bryta från den kulturella och filosofiska tradition som 

judendomen och kristendomen utgör i det västerländska samhället. Man har i den antropocentriska 

tolkningen istället försökt utveckla nya värdehierarkier där liv står överst och utgör en gemensam 

nämnare över människoliv, djurliv, växtliv och mineralliv. Däremot menar Haikola att de tidigare värde-

hierarkierna även präglar de nya vilket resulterar i att människoliv fortfarande står över de andra livs-

formerna. Denna förutsättning väcker således frågan om vad man inom den antropocentriska tolk- 

ningen egentligen vunnit genom sina filosofiska ansträngningar? Haikola hävdar dock att man i de nya, 

något mer egalitära, värdehierarkierna ställer högre krav för att praktiskt handlande ska förstås som 

moraliskt rättfärdigt. Därav har ekosofer som förespråkar en antropocentrisk tolkning så att säga, ”höjt 

tröskeln”.  46

Den radikala ekosofiska tolkningen ställer till skillnad från den antropocentriska tolkningen än högre 

krav då man menar att livet i sin helhet och dess utveckling och självförverkligande bör stå högst, utan 

att människan intar en privilegierad position. Här framställs helheten, d.v.s. livet, vara av högre värde än 

de olika beståndsdelarna. Vid moraliska dilemman bör man därmed handla på det sätt som gynnar hela 

 Jeffner, Anders. 1992, s. 190–19142

 Ibid. s. 19443

 White, Lynn Jr. ”The historical roots of our ecologic crisis”. Science. Vol. 155/1967, s. 1203–120744

 Haikola, Lars. 1985, s. 2645

 Ibid. s. 45–5046
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ekosystemet mest.  Haikola menar emellertid att den radikala ekosofiska tolkningen ställer allt för    47

höga krav och således är ett tillvägagångssätt som är svår att vidmakthålla. Då det finns svårigheter med 

denna tolkning, innebär det även att få ekosofer står bakom den medan desto fler utgår från en 

antropocentrisk tolkning.  48

Henrik Grape menar att liknande antropocentriska tolkningar framträder i Næss resonemang. Enligt 

Grape står ”allt livs maximala självförverkligande” som högsta norm i Næss värdesystem, vilket innebär 

att allt liv har ett egenvärde.  Grape uppmärksammar att Næss även problematiserar detta normsystem 49

då allt levande inte alltid bör självförverkliga sig själv maximalt, vilket innebär att normen inte alltid är 

tillämpningsbar då man i värdekonflikter bör prioritera andra människor före andra levande varelser. 

Trots att Næss ställer upp flera normer som ämnar att bidra till ett ökat självförverkligande för andra 

varelser än människan, behöver han avvika från dessa normer för att de inte ska resultera i ohumana 

handlingar. Gapet mellan ideal och praktik blir följaktligen stort och Næss kan sägas motsäga sig själv i 

en allt för stor utsträckning för att en förändring ska kunna ske. Grape, likt Haikola, ifrågasätter här vad 

man egentligen har vunnit om normsystemet inte går att tillämpa?   50

Sammanfattar man Jeffner, Haikola och Grape beskriver de alla tre hur olika förutsättningar för 

värdeantaganden kan utformas inom ekosofin och hur dessa antaganden kan komma att påverka    

människans ställning i relation till andra levande varelser och naturen. Det framgår även att de subjekt- 

iva värdeantaganden ekosofer gör, ställer krav på att människan bör finna en rimlig motivering till en 

eventuell förvaltarställning samt upprätta gränser för vad människan tillåts och inte tillåts göra. Ser vi till 

de studier som omnämns ovan, har man granskat ekosofin och till viss del jämfört Næss med andra 

ekosofer där man synliggjort och kritiserat Næss värdeantaganden och resonemang. Däremot har man 

inte ställt Næss och hans ekosofi mot livsåskådningsbegreppets ramar på ett systematiskt sätt, vilket jag 

ämnar att göra i denna undersökning.  

3.2 Skolnära och didaktisk forskning 

I det religionsdidaktiska forskningsfältet finns det såväl äldre som mer aktuell forskning som berör 

livsåskådningsbegreppet och livsåskådningar. I en stor del av forskningen har man inte berört 

livsåskådningsbegreppet ensamt utan har istället förenat det med besläktade begrepp så som 

 Haikola, Lars. 1985, s. 5047

 Ibid. s. 5248

 Grape, Henrik (red.). Ekosofi - naturligt vis!: en kritisk analys av tre ekosofier. Teologiska institutionen. Lund: Lunds 49

universitet, 1986, s. 86
 Grape, Henrik (red.). 1986, s. 86–8850
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livsfrågor.  Teologen och religionsvetaren Sven-Åke Selander gav 1994 ut en rapport där han lyfte   51

didaktiska frågor och problem kopplade till religionskunskapsämnet.  När Selander berör livs-       52

åskådningar menar han att undervisningen om andra livsåskådningar är av deskriptiv typ snarare än 

analyserande. Han anser att det finns förutsättningar för att kunna genomföra jämförande analyser i 

undervisningen men att man då behöver bygga analysen utifrån tydliga utgångspunkter så som       

människosyn, valmöjligheter, relation till samhället etc. Vidare tycker Selander att ekosofin är en       

intressant åskådning att lyfta i och med att ungdomar har ett intresse för frågor som gäller deras egen 

framtid. Genom att strukturera undervisningen utifrån relevant innehåll och förena innehållet med väl 

valda metodiska angreppssätt, så som ovan nämnda utgångspunkter, går det därmed att lyfta livs-

åskådningar på ett tydligt sätt i undervisningen.  Även om Selanders undersökning är daterad och står i 53

förhållande till styrdokument som inte är aktuella idag, är det intressant att de problem som då fanns 

med undervisningen om livsåskådningar forfarande är aktuella idag.  

Som det nämns i inledningen anser även Skolinspektionen i en rapport att de icke-religiösa livs-    

åskådningarna ges ett alldeles för begränsat utrymme i religionskunskapsämnet. I undervisnings-      

situationer förmedlas främst grundläggande fakta vilket leder till att eleverna inte ges möjligheten att 

utveckla djupare förståelse för hur man inom olika livsåskådningar bemöter existentiella frågor.            54

I likhet med Selander rekommenderar Skolinspektionen att lärare bör ta tillvara på elevers intressen i 

syfte att vända trenden att lärare reducerar undervisningsinnehållet till ren faktaförmedling.  Att andra 55

livsåskådningar åsidosätts kan ses som ett led av att vissa religionskunskapslärare av tradition behandlar 

kursens olika delar var för sig, vilket lätt skapar en tidspress. Skolinspektionen menar att ett sådant up-

plägg är problematiskt och rekommenderar istället att lärare bör kombinera kursinnehållet och kursens 

olika mål. Det tematiska upplägget kan dels minska den tidspress lärare upplever, likaväl som att det ger 

elever en större möjlighet att utveckla djupare förståelse och respekt för olika tanke- och levnadssätt.  56

I det religionsdidaktiska fältet finns det kritik riktad mot Jeffner och livsåskådningsbegreppets roll i  

religionskunskapsundervisningen. Caroline Gustavsson ställer frågan om det är självklart vad livsåskåd-

ningsbegreppet innebär och undrar likt Lindfelt om det faktiskt är så att alla människor kan säga sig ha 

en livsåskådning?  Gustavsson kritiserar Jeffners livsåskådningsförståelse då hon menar att människor 57

har centrala existentiella frågor som de inte reflekterat kring och att de kognitiva moment som ingår i 

 Se exempelvis Gunnarsson, Gunnar J., Zetterqvist, Kirsten G, & Hartman, Sven, 2009. Falkevall, 2010. 51
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analys. Utvecklingsavdelningen. Malmö: Lunds universitet, Lärarhögskolan i Malmö, 1994
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Jeffners definition inte speglar unga vuxnas förståelse av livets mening. Hon anser istället att livsåskåd-

ning bör ses som en eventuell livsförståelse, vilken inte ensam omger en människas förståelse av 

mening utan snarare samspelar med andra möjliga förståelser i en komplex uppsättning av existentiella 

förklarings-modeller.  58

Då unga människor inte alltid tar ställning till en specifik livsåskådning behöver man därmed förändra 

utformningen av religionskunskapsundervisningen för att elever lättare ska känna igen sig själva i     

undervisningen. Gustavsson anser att livsåskådningar som ett fenomen utgör ett alltför avgränsat sys-

tem som ofta ger en felaktig bild av hur andra människor uppfattar sin verklighet. Då man istället 

förstår livsåskådningar som en eventuell livsförståelse bland andra kan detta angreppssätt i undervis-

ningen leda till att religionskunskapsundervisningen inte enbart berör ”de annorlunda andra”.  59

Ser man till Selander, Skolinspektionen och Gustavsson lyfter de viktiga didaktiska frågor kring hur  

undervisningen bör se ut. När frågor kring undervisningens utformning ställs är det högst relevant att 

uppmärksamma eventuella förståelser av religionskunskapsämnets syfte. Christina Osbeck menar i sin 

avhandling, Kränkningens livsförståelse, att det finns en diskussion kring ämnets syfte och huruvida elever 

bör lära om religioner, eller lära av religioner.  När man har förståelse av att elever bör lära om religioner 60

är undervisningen mest informerande, vilket leder att undervisningen intar ett faktaperspektiv där 

elever lär sig om andra religioner. Utgår man istället från förståelsen av att elever bör lära av religioner, 

anlägger man istället ett annat perspektiv där ämnesinnehållet ämnar att skapa förutsättningar för att 

eleverna ska utveckla ”livstydande” förmågor.  När elever lär av religioner, blir de existentiella frågor 61

som lyfts i undervisningen till viss del elevens egna fråga. Att lära av religioner innebär därmed att    

undervisningens innehåll får en starkare koppling till elevens egna förståelse av meningsbildande.   62

Lärares förståelse av religionskunskapsämnets syfte, blir därmed avgörande för vilken roll livs-     

åskådningar ges i undervisningen. Det går att mena på att Selander, Skolinspektionen och Gustafsson 

förespråkar en religionsundervisning där elever bör lära av religioner, d.v.s. att eleverna ges möjligheten 

att göra konkreta analyser kring de existentiella frågor som religioner och andra livsåskådningar berör. 

Dock finns det en skiljelinje mellan, å ena sidan Selander och Skolinspektionen, och å andra sidan 

Gustafsson, där de har olika uppfattning om hur förståelsen bör utformas. Selander och Skol-          

inspektionen talar om de existentiella frågorna som ett medel för att få djupare förståelse för religioner 

och andra livsåskådningar, medan Gustafsson snarare betonar att undervisningen ska spegla elevernas 
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egna behov av meningssökande, samt att bidra till att gränser mellan ”jag” och ”de Andra” bryts. Båda 

dessa perspektiv, d.v.s. förståelse för andra och förståelse för sig själv, utgör intressanta dimensioner av livs-     

åskådningsbegreppets roll i dagens religionskunskapsundervisning. 

Det är även av relevans att resonera kring livsåskådningens roll i undervisningen kopplat till ett konkret 

innehåll, vilket jag ämnar att göra i denna undersökning. Både Selander och Skolinspektionen vill att 

undervisningen om livsåskådningar ska blir mindre deskriptiv och mer analyserande. Det finns   

emellertid inte tillräcklig forskning som berör hur livsåskådningsbegreppet och livsåskådningar kan 

tillämpas i undervisningen. Denna lucka ämnar jag att se till i den föreliggande undersökningen och i 

den följande didaktiska återkopplingen. 

4. Undersökning 

Under följande kapitel kommer materialet att presenteras och analyseras i kronologisk följd utifrån de 

ställda frågorna. I de första tre avsnitten kommer livsåskådningsbegreppet att fungera som ett disposi-

tionellt ramverk för att systematiskt undersöka Næss ekosofi T. Det är emellertid inte alltid möjligt att 

helt separera livsåskådningsbegreppets tre aspekter då de ibland står i ett starkt beroendeförhållande till 

varandra, vilket innebär att andra faktorer ibland kan komma att beröras även om jag för tydlighetens 

skull har valt att separera de tre begreppen. I det fjärde avsnittet kommer en analytisk diskussion kring 

ekosofi T att ges utrymme och i det femte och avslutande avsnittet kommer den fjärde frågeställningen 

att uppmärksammas då det framkomna resultatet ställs i relation till de didaktiska utmaningar som   

presenteras under punkt 3.2.  

4.1 Teoretiska moment i Næss ekosofi T

Den moderna ekologin har framhävt symbios (samliv) som ett vanligt drag hos mogna ekosystem och 

den har kanske framförallt betonat det intima ömsesidiga beroendet till allas bästa. Därmed har den 

skapat en materiell grundval för en samhörighetskänsla som inte var möjlig tidigare. Familje-

samhörigheten, ’blodsbanden’, har en materiell bas i samliv och samarbete. I och med att vår insikt om 

de ekologiska sammanhangen vidgas blir det på lång sikt möjligt att utveckla en samhörighet i ett 

bredare perspektiv - en biosfärisk samhörighet.  63
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Som det framgår i detta inledande citat, likväl som i bakgrundsavsnittet och i forskningsläget, ges den 

naturvetenskapliga ekologin, och den materiella beskaffenhet som ekologin ger kunskap om, en stor 

vikt då Næss förklarar de ekosofiska förutsättningarna. Även om ekosofi T hämtar mycket inspiration 

av ekologin, vill Næss hävda att man inte kan se en bestämd vetenskap som universell och absolut. 

Problemställningarna inom ekologin kan inte ge svar på alla typer av vetenskapliga eller filosofiska 

problemområden. Ekologin kan därmed inte ensam stå som förklaringsmodell eller ses som det       

djupaste perspektivet då den ämnar att undersöka ett visst område, medan andra vetenskapsdiscipliner 

så som sociologi, psykologi, ekonomi och kvantfysik undersöker andra.  Däremot framgår det att 64

ekologins förklaring av ekosystemens samliv skapar utrymme för en utökad etisk samhörighet mellan 

olika levande ting.  

Næss riktar emellertid en viss kritik mot vetenskapens ideal om objektivitet. Kritiken grundar sig dels i  

att man trots detta ideal faktiskt uttrycker värderingar i språket, även om man inte ämnar att uttrycka 

några värderingar. Han anser istället att vetenskapen faktiskt bör formulera och klargöra värderingar, så 

även inom ekologin. Om man inom ekologin menar att det finns vissa problem så som vatten-

föroreningar, går det inte agera om man inte först värderar att föroreningar är fel.  I detta hänseende 65

blir ekosofin ett komplement till ekologin, men att man inom ekosofin utgår från den ekologiska 

förståelsen av hur levande ting i världen förhåller sig till varandra. 

När det gäller frågan huruvida ekosofi T bör förstås som en religion - eller om Næss hänvisar till någon 

form av icke-empirisk verklighet så som en Gud, andar eller någon världskraft i ekosofi T - är Næss 

explicit likaväl som svårtydd. Han menar att ekosofin ska förstås som en filosofi, inte en religion.   

Däremot uttrycker han sig på detta sätt i ett sammanhang då han diskuterar riskerna med att ekosofin 

kan komma att utvecklas till ekoreligion, präglad av religiös och filosofisk dogmatik.  Detta kan ses 66

som ett led i tidigare resonemang om vetenskapen där Næss menar på att ett visst perspektiv inte kan 

ses som en ensam förklaringsmodell för hur världen är beskaffad och hur människan bör handla. Med 

andra ord betraktas fenomenet att strikt följa ett system på ett dogmatiskt sätt som ett irrationellt till- 

vägagångssätt. Vidare menar han även att man inte bör förstå tankesättet om livets helhet som någon 

form av enhetlig livskraft (élan vital) eller en metafysisk kraft, vilken allt liv är en del av.   67

Vad som gör Næss svårtolkad i denna kontext är att han i sina värdediskussioner hämtar inspiration 

från hinduisk enhetsfilosofi, Mahatma Gandhi och den judiske filosofen Baruch Spinoza.  68

Värdediskussioner kan upplevas vara mer relevant att lyfta under nästa avsnitt, d.v.s. centralt         
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värderingssystem, och kommer främst att beröras där. Det är emellertid intressant att lyfta det faktum 

att Næss, trots att han inte ger uttryck för någon tro på en icke-empirisk verklighet, hämtar inspiration 

från filosofier och filosofer som är del av en religiös kontext, vilket bidrar till att Næss ibland kan upp-

fattas som svårtydd. Trots att Næss hämtar inspiration från olika sammanhang bör vi förstå det som att 

hans teoretiska grundförståelse av världens beskaffning utgår från en ekologisk och vetenskaplig       

materiell världsbild. 

Att man har en vetenskaplig världsbild innebär däremot inte att all möjlig kunskap finns tillgänglig. 

Även om vetenskap och kunskap står som en grundläggande premiss i Næss ekosofi T, menar han att 

det finns en viss avsaknad av kunskap i det vetenskapliga fältet. Inom ekologin är man till viss del  

medveten om vad människans ingrepp i naturen kan resultera i, men den ekologiska vetskapen är     

begränsad. Det finns en så kallad medveten omedvetenhet som innebär att man inte alltid kan uttala sig 

om hur konsekvenserna av människans handlande kommer att te sig. Den medvetna omedvetenheten  

har bidragit till domedagsprofetior såväl som till kritik mot vetenskapliga rapporter. Det är med andra 

ord inte säkert att en katastrof  kommer att inträffa, däremot finns det en medvetenhet om att situation-

en är kritisk och att människan håller en katastrofkurs, vilken Næss menar bör ändras.  69

Den medvetna omedvetenheten inom ekologin, likväl som Næss hänvisningar till samhörighet inom 

den ekologiska biosfären, väcker frågor om vilket handlingsutrymme samt vilken roll människan har 

och bör ta i naturen.  

Allt har ett inre sammanhang. Och vi blir inte de samma utan dessa samband. Ekologins behandling av 

biosfären som en enhet syftar till att visa på detta inre sammanhang och på att människan inte är en   

djurart med speciella privilegier. Vi lever under samma förutsättningar som allt annat liv. Vi står inte 

utanför den övriga naturen och därför kan vi inte hantera den efter vårt eget godtycke utan att själva 

förändras. Vi är en del av ekosfären lika oupplösligt som vi är en del av samhället.   70

Næss uttrycker här de gemensamma förutsättningarna av liv, som vi människor delar med andra 

levande varelser inom biosfären. Denna kognitiva förståelse av livets enhet får även konsekvenser för 

människans rättigheter och skyldigheter, vilket kommer att utvecklas i senare avsnitt. Med motiveringar 

grundade i ekologin och paleontologin ges inte längre människan en särställning gentemot andra 

levande väsen. Istället menar Næss att ”livets utveckling” intar en särställning och att människan måste 

ställa sig bakom denna och stödja denna utveckling.  Det framgår följaktligen att människan bör 71

omvärdera sig själv och skapa en ny förståelse för sin roll i biosfären. Dock återstår frågan hur och om 

människan skiljer sig från andra levande varelser och vilken roll Næss anser att människan bör ta sig an? 
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I ekologin talar man om en väv av organismer som är beroende av varandra och att människan utgör en 

del av denna väv.  Næss ifrågasätter inte detta faktum, men menar däremot att människan är biologiskt 72

ospecialiserad. Människans hjärnbark ger oss möjlighet att anta ett utanförperspektiv och betrakta och 

uppfatta livets enhet, men att vi egentligen inte hör hemma på ett specifikt område.  Till skillnad från 73

en daggmask i en kompost vars uppgift är att bryta ned organsikt avfall och omvandla det till näringsrik 

jord, har inte människan en tydlig uppgift. Människans särdrag som en ospecialiserad varelse kommer 

därmed med en annan fördel, eller börda beroende på grundhållning. Næss beskriver människans sär-

drag på så vis att ”hon är ett reflekterande vittne till sitt eget och andras liv”.  Genom att människan har 74

en intellektuell förmåga, vilken andra levande varelser saknar, har vi möjligheten att förstå sambandet 

med naturen och andra levande varelser samt att utifrån dessa insikter utveckla sympatikänslor.  Som 75

det framgår i forskningsläget har den intellektuella förmågan utgjort en del av förvaltarskapstanken, 

d.v.s. att människan har ansvaret att sköta och vårda naturen. Næss kritiserar däremot denna förvaltar-

skapstanke då han menar att vi dels inte har förmågan att förvalta naturen på grund av att vi inte har 

full kunskap om hur naturen utvecklas samt att vi inte längre kan förvalta naturen då vi har misslyckats 

med denna uppgift. Människans roll idag är istället att ta ansvar för de ingrepp vi gjort i naturen och att   

skapa normer utifrån ekologin för att kontrollera människans nutida och framtida ingrepp i naturen.  76

En mer analytisk diskussion kring de teoretiska moment som Næss hänvisar till kommer att ges 

utrymme under punkt 4.4. För att en sådan diskussion ska bli givande behöver vi först mer noggrant 

undersöka vilken betydelse de teoretiska momenten får det centrala värderingssystemet och hur detta 

värderingssystem bildas. 

4.2 Centralt värderingssystem i Ekosofi T

Næss väljer i det sjunde kapitlet, Livets enhet. Ekosofi T, att systematisera ett normsystem med bakom-

liggande hypoteser för att klargöra hur man inom ekosofin kan konkretisera sina synpunkter.  Jag 77

kommer inte att redogöra för dessa normer och hypoteser var för sig på det sätt som Næss väljer att  

sammanfatta sin idéer. Istället kommer de större värdestrukturer, vilka han ger uttryck för i sitt norm-

system, att utgöra det huvudsakliga innehållet under detta avsnitt.  
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En övergripande värdestruktur som återfinns i Næss resonemang och som får en stark inverkan på 

resterande värdeutsagor, är idén om att allt som är levande har en grundläggande rätt till utveckling och 

självförverkligande.  

Att en ordning är rättfärdig och en annan orättfärdig är en gammal tanke och den har aldrig begränsats 

enbart till människan. Man handlar rätt och orätt också mot djur och växter. Dessa tankegångar har 

uttryckts filosofiskt i den nyare så kallade naturrättstraditionen, men mytiskt och religiöst har de   

formulerats sedan urminnes tider. Också djur och växter har rätt till utveckling och självförverkligande. 

De har livets rätt.  78

Djur och växter ges här samma rättigheter som människan utifrån idén om allt livs samhörighet. Næss 

lyfter det faktum att en sådan värdeutsaga kan ses som problematisk i ett filosofiskt sammanhang om 

man inte ger skäl för den. Livets rätt kan då lätt uppfattas som en värdeutsaga som springer ur en 

mytisk förståelse av världens beskaffenhet, men Næss menar att den istället går att härleda till den   

kunskap människan har om den ekologiska biosfären.  Värdeutsagan utgår därmed direkt från den 79

kunskap ekologin bidrar med, vilket kan uppfattas som problematiskt i ett filosofiskt sammanhang och 

som även kommer att uppmärksammas i senare diskussioner.  

När Næss diskuterar livets rätt till utveckling och självförverkligande, gör han det utifrån förståelsen av 

att liv är en enhetlig rätt, d.v.s. att ingen specifik art eller organism har större eller mindre rättigheter än 

någon annan. De svårigheter som ryms inom denna norm, och som Næss också problematiserar, är att 

vi människor, likväl som andra varelser, inte fullt ut kan följa den. Därmed menar han att vi endast bör 

förstå normen som en riktlinje när vi handlar, snarare än att uppfatta ett ideal om icke-våld som absolut. 

Alla levande varelser eller organismer delar följaktligen samma rätt att utvecklas och att leva, en rättighet 

som även resulterar i att alla ”levande väsen” ges ett inneboende egenvärde.  Man kan i detta samman80 -

hang ifrågasätta rimligheten i att sätta upp normer som inte kan få fullt genomslag. Dock kan detta 

tillvägagångssätt förstås som Næss sätt att utmana den antropocentriska världsbilden och uppmana till 

en ny förståelse av värderelationer i den ekologiska biosfären.  

Idén om att alla levande väsen ges ett egenvärde kan däremot behöva en motivering då den är 

avgörande för den rättsordning som träder fram i ekosofi T. Någon explicit motivering till denna 

rättsordning ger Næss inte. Istället väljer han att gå en annan väg då han förklarar varför han anser att 

antagandet om att något tilldelas ett värde enbart för att det är värdefullt för människan, är ett felaktigt 

antagande. Enligt vår nuvarande förståelse av världen är det endast människan som klart formulerar 

värderingar. Men Næss menar att denna förståelse vanligtvis leder till felaktiga antaganden rörande hur 
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vi bör förstå värden i sig. Enbart för att människan är den enda som formulerar värderingar, på     

människans språk, behöver inte det betyda att värden inte finns bortom människan. ”Men det är också 

bara människor som har gjort utsagor om gravitationen. Och ändå talar vi inte om gravitation för oss 

och frånvaro av gravitation utan oss.”  I detta sammanhang blir det oklart om vi bör förstå det som att 81

värden finns som ett fenomen i sig eller som en naturlag, likt gravitationen. Då Næss i tidigare avsnitt 

avvisar idéer om att det finns någon livskraft eller ett transcendent världsallt, bör vi istället förstå det 

som att värdet, som ett fenomen, finns naturligt i allt liv.  

Vi människor bör följaktligen handla på ett sätt som ger möjlighet till ett maximalt självförverkligande 

för allt liv.  Handlingar som leder till självförverkligande betraktas då som goda eller rätta. Verkligheten 82

ter sig emellertid på ett annat sätt och vi ställs inför dilemman där vi måste bedöma vad, som för      

situationen, är det moraliskt rätta att göra. I sådana situationer menar Næss att vi alltid har större för- 

pliktelser mot de väsen som står oss nära, vilket kan förstås som andra människor. Däremot menar han 

att vi måste förstå denna norm som en bland flera. Ska man handla ansvarsfullt behöver man följakt- 

ligen ta hänsyn till andra normer så som att inte tillfoga andra varelser onödigt lidande.  Om vi förstår 83

Næss rätt här grundas inte förpliktelserna mot de som står oss nära i en rättsordning där människan har 

ett högre värde och andra rättigheter än andra levande varelser. Istället grundas förpliktelserna i     

människans sympati mot varandra, vilket innebär att vi handlar utifrån identifikation med våra med-

människor. Næss menar däremot att sympati för våra medmänniskor inte är tillräckligt, utan att vi måste 

utveckla sympati även mot andra arter, vilket leder oss in på identifikationens roll i ekosofi T. 

Som det har framgått i tidigare avsnitt finns det inom ekosofin en kritik riktad mot det teknokratiska 

samhälle som vi lever i nu, likväl som mot den antropocentriska världsbilden som gett upphov till  

människans särställning. Næss menar att det är att dags för människan att återupptäcka gemenskapen 

med andra levande väsen med identifikation som medel. Genom att aktivt betona liv som en gemensam 

faktor kan människan därmed identifiera sig med djur och växter på ett sätt som vi inte gör i dagsläget. 

Självklart kan identifikationen se annorlunda ut beroende på vad det är för varelse vi identifierar oss 

med. Identifikationen kan även ha olika utgångspunkter, exempelvis genom en känslomässig an-    

knytning eller istället utifrån estetiska värden.  Enligt Næss kan vi därmed förstå att identifikationen 84

leder till att sympatin och närheten till andra levande varelser utökas. 
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Det ekosofiska förhållningssättet utvecklas genom så djupgående identifikationer att ens eget själv inte 

längre kan avgränsas tillräckligt av det egna jaget eller den egna organismen. Man upplever sig som en 

äkta del av allt liv genom att man uppfattar livet som ett mål i sig, likvärdigt med det egna egot.  […] 85

Identifikationen med allt mänskligt, och mer radikalt med allt liv, betyder att man, inför extremt annor-

lunda livsformer, tänker ’sådan kunde också jag varit’, ’också jag har litet av det där’.   86

Det framgår följaktligen att alla varelser delar liv med varandra, d.v.s. att de har en likhet trots att de är 

olika. Men identifikationen kopplas likväl ihop med de holistiska värdeutsagorna som framträder i Næss 

resonemang. Liv är ej endast ett fenomen som finns inom alla varelser, utan innefattar även den liv-  

givande miljön som alla varelser lever och frodas i. Detta tankesätt utgår därmed från en förståelse av 

verkligheten där allt liv hänger samman, där alla är delaktiga i biosfären.  Ställer man sig som människa 87

då utanför denna helhet och ser på sig själv som annorlunda än de andra som samverkar i ekosystemen 

menar Næss att man tar avstånd från det naturliga jaget.  Vidare menar Næss att det heller inte finns 88

någon rimlig kognitiv helhetssyn som skulle kunna motivera den roll som människan nu har, d.v.s som 

högre stående än djuren. Medan filosofer så som René Descartes gjorde en åtskillnad mellan människa 

och djur, vill Næss istället utgå från Spinozas förståelse av naturen som en helhet, och använder sig 

(likväl) av Spinozas idéer i sina utgångspunkter i ekosofi T.  89

Den starka betoningen på livets helhet som ett värde bör även betraktas i relation till föreställningen av 

att människan inte kan sägas befinna sig i sin naturliga miljö. Næss menar istället att vi lever i en 

onaturlig miljö, där vetenskap och samhällsutvecklingen utgår från förnuft och behov istället för känsla 

och värderingar.  Det är emellertid inte tekniken i sig som är problemet, utan problemet grundar sig  90

snarare i hur vi använder den. Næss ser att tekniken kan användas till något gott och uttrycker att  

människan måste förändra och styra den tekniska utveckling i enlighet med ekologiska insikter och  

ansvarsmedvetande för att finna en lösning på de miljöproblem som den onaturliga samhälls-       

utvecklingen har skapat. Däremot är de faktorer som idag styr tekniken och samhällsekonomin prob-

lematiska då de inte gynnar naturen, utan istället skadar den. Människan måste därmed börja ta hänsyn 

till alla de beroendeförhållanden och relationer som den biosfäriska helheten utgör.  Utgångspunkterna 91

i ekologin och Næss hänvisningar till det naturliga, leder följaktligen till värdeutsagor om hur         

människan egentligen är beskaffad och i vilken mån vi avviker från denna naturliga beskaffenhet. 

Värdeutsagorna formuleras därmed i hårda krav på att det samhälle vi känner till och lever inom bör 

förändras.  
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Som tidigare nämnts förutsätter normen om allt livs rätt till utveckling och självförverkligande 

principen om icke-våld. Likaså framträder icke-våldsprincipen när Næss talar om biosfärens beroende-

förhållanden och de relationsband som framträder i biosfären. Han menar emellertid att man måste se 

principen om icke-våld i relation till naturens faktiska beskaffenhet, d.v.s. att även djur ibland dödar 

både boskap och människor. Detta faktum har enligt Næss lett till att vi i västvärlden i vissa samman-

hang framställer naturen som en fiende till människan, vilket skapar problem för människans förut-  

sättningar att identifiera sig med den. I detta sammanhang hänvisar Næss till den indiska enhetsfilosofin 

och hinduiska texter så som Bhagavadgita där icke-handlingar, som en del i ledet att människan frångår 

sitt egoistiska jag mot ett större jag, ses som föredömligt.  ”Den ekologiska hållningen förutsätter att 92

man accepterar att de stora fiskarna äter de små, men inte nödvändigtvis att de stora männen kväser de 

små.”  En absolut icke-våldsprincip blir därmed problematisk, då den ibland strider mot naturens    93

faktiska förhållanden.  

Næss menar även att vi människor ibland måste bryta mot principen om icke-våld och med våldsmedel 

decimera djur- eller växtbestånd för ekosystemens välmående. Det får inte heller vara något mål att med 

en okritisk protektionistisk motivering bevara liv i stora kvantiteter eller att skydda utdöende arter, då 

detta mål kan komma att strida mot den naturliga utvecklingen. Dock bör vi människor förstå att våld 

är något ont, och att vi alltid bör välja att inte använda våld när den möjligheten ges. Icke-vålds-

principen kan därmed innebära att vi bör sträva efter att decimera djurbestånd på ett självreglerande 

sätt, vilket även är positivt då ett sådant tillvägagångssätt kräver mindre resurser. Istället för att exempel-

vis jaga ren då beståndet är för stort, bör vi plantera in rovdjur i naturen som kan justera renbeståndet 

på ett naturligt sätt.  Det framgår därmed att naturen värderas högt inom ekosofi T, exempelvis i 94

meningar som innehåller ”den naturliga utvecklingen” eller ”det naturliga tillståndet”.  

Vilken roll människan ges i det globala och i de lokala ekosystemen kan för läsaren ibland kännas     

oklart. Däremot är det tydligt att de ekosofiska insikterna om människans återtåg till det naturliga 

kräver både tankeverksamhet och handling. 

De ekosofiska värdesystemen får inte formuleras så absolutistiskt eller simplistiskt att inkonsekvenser 

uppträder. Antagandet är att liv ska bevaras och att alla ingrepp ska byggas på icke våld, men i vissa 

normala konflikter kan det vara rätt att handla i strid mot vissa normer, isolerat. Men normsystem-

tanken innebär att normer inte kan vara meningsfulla när de uppträder isolerat utan bara inom system 

med en mångfald av normer och hypoteser.  95
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Vi människor bör således förstå att en ansvarsfull handling ska ses i relation till det större samman-

hanget, till helheten. Och helheten innehåller en mångfald av normer, likaväl som de globala eko-       

systemen innehåller en mångfald av levande varelser, vilka tillsammans utgör biosfären. Ekologins    

relation till värdestrukturerna som ryms inom ekosofi T påverkar därmed inte enbart förståelsen av hur 

naturen är beskaffad, utan ger även insikter om hur människan bör handla för att göra gott. 

4.3 Næss grundhållning till tillvaron

I de diskussioner Næss för, framträder ett tämligen ambivalent förhållningssätt till tillvaron där det går 

att tyda både optimistiska och pessimistiska drag. Ambivalensen kan i viss mån betraktas som ett högst 

mänskligt fenomen, d.v.s. att grundhållningen inte är antingen svart eller vit. För att kunna utreda huru-

vida Næss grundhållning till tillvaron kan karaktäriseras som utmärkande optimistisk eller pessimistisk 

behöver vi därmed se till olika aspekter av tillvaron som han resonerar kring. Jag har valt att kate-   

gorisera dessa aspekter i tre delar, 1) grundhållning till naturen, 2) grundhållning till människan och 3) grund-

hållning till samhället. 

Med grundhållning till naturen menas det som står utanför människan, d.v.s. djur, växter och organismer. 

Man kan därmed tala om naturen som hela biosfären, både den mångfald som finns inom den men 

även den helhet Næss menar att den utgör.  

I det här kapitlet [Kapitel VII - Livets enhet. Ekosofi T] artikulerar jag en positiv hållning inför      

naturen i filosofisk form. Jag gör det inte för att värva anhängare utan för att erbjuda de många som 

hör hemma inom en sådan filosofi att uttrycka den i ord. Detta är nödvändigt för att samhället och 

politiken ska ta hänsyn till den livsstil som är en naturlig följd av en sådan filosofi.  96

I citatet ovan uttrycker sig Næss ytterst explicit och det kan därför ses som irrelevant att fortsätta reda 

ut huruvida grundhållningen till naturen är av optimistisk eller pessimistisk karaktär. Däremot är det 

relevant att exemplifiera var i hans resonemang den optimistiska hållningen tar sig uttryck.  

När Næss talar om att han antar en positiv hållning till naturen framträder det värderingar vilka grundar 

sig i utgångspunkten att naturen bör ses som någonting gott. Då han med filosofiska argument betonar 

att alla levande väsen, som ryms inom och utgör naturen, likväl som landskap och vildmarksområden 

har ett inneboende egenvärde, utgår han från en förförståelse där naturens helhet och alla dess delar i 

sin essens är goda.  Ekologin som vetenskaplig disciplin har gett människan kunskap om och förståelse 97
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för naturen och för de samspel som sker inom den, vilket möjliggör normutsagor så som ”maximal 

symbios” och ”maximal mångfald”.  Sådana resonemang som Næss här för, leder till värdeutsagor där 98

naturen, eller det naturliga tillståndet, betraktas som positivt och eftersträvansvärt, d.v.s. något som 

människan bör främja. 

Naturen fungerar även som ett nödvändigt ont under vissa omständigheter. Vissa djur- och växtarter 

kommer att utrotas för att den biologiska utvecklingen ska kunna fortgå. Denna starka betoning på det 

naturliga innebär därmed att människans försök att bromsa en sådan utveckling är ett onaturligt in-

grepp, oavsett om man motiverar handlingen utifrån ett etiskt eller vetenskapligt motiv.  Att en art dör 99

ut är om möjligt inte positivt i sig, d.v.s. då man isolerar den enskilda arten från helheten. Däremot leder 

Næss holistiska ideal till att den biologiska utvecklingen mot mångfald utgör det goda, oavsett om den 

resulterar i död eller liv i enstaka fall. 

När vi istället talar om Næss grundhållning till människan, menas de förutsättningar människan har att 

förhålla sig till, exempelvis vad som skiljer människan från djuren eller vilken möjlighet människan har 

att handla ansvarsfullt. Man kan med andra ord tala om människans potential i biosfären.  

Det framgår tydligt i Næss resonemang att vi människor inte intar någon särställning inom biosfären, 

men att vi har särdrag som andra levande väsen inte delar med oss. Medvetandet som människans sär-

drag kommer emellertid med ett ansvar som innebär att vi människor bör handla så att andra levande 

väsen ges möjligheten att självförverkliga sig själva.  I och med att vi människor är en del av biosfären, 100

vilket innebär att vi i vår essens är naturliga, utgör vi också något gott. Däremot menar Næss att vi 

människor har misslyckats med att ta oss an det ansvar som kommer med vårt särdrag. 

Vissa av människans själsförmögenheter - kanske mest av alla självmedvetandet - står, så vitt jag kan 

förstå, i en fullständig särställning här på jorden. En vidareutveckling av dem kan få oöverskådliga 

följder också i den ’materiella’ världen. Men när det gäller människans sätt att faktiskt använda sina 

själsförmögenheter kan man idag som för hundra år sedan bli bekymrad.   101

Vår naturliga särart har därmed gett oss förutsättningar vilka vi, enligt Næss, inte använder på ”ett rätt”  

eller på ”ett ansvarsfullt” sätt. Människan måste därför omvärdera och upphöra med sin kamp mot   

naturen och istället gå tillbaka till ett naturligt tillstånd.  En del av denna kamp menar Næss grundar 102

sig i människoartens stora utbredning, som i en ekologisk synvinkel kan förstås som ohållbar då den får 
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en negativ inverkan på andra arters livskvalitet och självförverkligande. Därav bör man finna politiska 

lösningar som resulterar i en befolkningsminskning snarare än att man premierar barnafödande vilket 

Næss menar att man idag gör.  Här framträder följaktligen en ytterst ambivalent grundhållning till 103

människan. Vi har dels ett egenvärde likt naturen, men vi har även en potential vars like inte går att 

finna någon annan stans i biosfären. Detta tankesätt ger uttryck för en optimistisk grundhållning till 

människan. Men samtidigt framträder tankesätt som ger uttryck för en pessimistisk grundhållning till 

människan, d.v.s. att vi inte dragit nytta av denna potential på ett önskvärt sätt samt att vi inte ser    

problemen i en ohållbar befolkningstillväxt. Næss optimistiska synsätt träder dock fram även här då han 

i detta sammanhang lyfter att alla människor har en inneboende förmåga att identifiera sig med allt liv. 

Identifieringen kan då väcka den välvilja och samkänsla som krävs för att vi ska kunna ta oss an det 

ansvar som kommer med vår särart.  104

Avslutningsvis vill jag lyfta Næss grundhållning till samhället. Med detta menas de idéer, de samhällsformer 

och de vetenskaper som människan har skapat och har att förhålla sig till. Denna aspekt kan ses som en 

del av grundhållning till människan då den hör ihop med hur vi har misslyckats med vår uppgift. Däremot 

kommer grundhållning till samhället här att lyftas separat då samhället och dess innehåll är mänskliga 

konstruktioner snarare än en naturlig del av människan. 

Att Næss riktar skarp kritik mot den samhällsform som präglar västvärlden är vid det här laget ingen ny 

information men kan behöva ytterligare förtydliganden. Den huvudsakliga premissen i kritiken är att  

den ekologiska krissituationen är en direkt följd av den produktions- och förbrukningsideologi vilken är 

utmärkande för vår tids samhällsbild.   105

Det som kännetecknar industristaterna är deras enastående förmåga att förstöra och inte någon 

enastående inställning till naturen. Försöker man förklara den tilltagande förstörelsen som ett resultat 

främst av ökad alienation och hänsynslöshet är man dömd att misslyckas. Världshistorien kan vittna 

om extrem hänsynslöshet, i synnerhet i kristider. Men antalet människor och förmågan att skövla har 

tidigare varit förhållandevis begränsade.  106

Att människan ställer sig utanför och avskiljer sig från naturen är följaktligen inte ett nytt fenomen sett 

ur ett historiskt eller idéhistoriskt perspektiv. Däremot menar Næss att befolkningstillväxt tillsammans 

med den tekniska och industriella utvecklingen har skapat förutsättningar för förstörelse i en oerhörd 

skala, vilken vi nu ser effekterna av. Utöver miljöförstörelsen vill även Næss hävda att denna samhälls-

form med dess politiska byråkrati och socioekonomiska klassbildningar hämmar människans förut-   
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sättningar att maximera allt livs självförverkligande.  Det blir här tydligt att det finns en djupgående 107

pessimistisk grundhållning till det samhälle vi lever i. Men även om kritiken och pessimismen är tydlig 

framträder återigen en ambivalens då det finns positiva aspekter i vårt samhälle som Næss menar att vi 

bör ge ökat utrymme. Teknisk-ekonomiska framsteg är inte onda i sig, däremot använder människan 

dessa innovationer i fel syfte. Om vi istället kan förena denna teknik med ett ekologiskt och socialt  

ansvarsmedvetande är det möjligt att uppfylla ekosofiska normer.  Likväl finns det goda politiska 108

förutsättningar för att driva en ansvarsfull ekopolitik så länge man ger ökat politiskt inflytande till   

mindre enheter så som lokalsamhällen. Næss menar att vi människor tar ett större ansvar för det som 

står oss nära, d.v.s. det vi har en emotionell koppling och kan relatera till. Ger man då lokalsamhällen 

större ekopolitiskt ansvar, leder det till att lokalsamhällets invånare tar sig an ansvaret att värna om den 

egna naturen i större utsträckning än vad vi ges möjlighet till i dagsläget.   109

Förstår vi då Næss rätt, är det inte nödvändigtvis tekniken, industrin, politiken eller vetenskapen i sig 

som utgör problemet. Det är snarare vi människor som inte reflekterar över eller inser vilka konse- 

kvenser vårt samhälles nuvarande utformning får. I nuläget är situationen oerhört allvarlig, vilket      

resulterar i en framträdande pessimism i Næss resonemang kring samhället. Däremot finns det potential 

att förändra situationen, en möjlighet till förändring mot det naturliga goda. Så länge vi omvärderar vår 

nuvarande världsbild och samhällsform utefter de ekosofiska insikterna har vi en möjlighet att handla 

ansvarsfullt mot naturen. Næss vision om framtidens möjligheter tillsammans med hans förhållande till 

naturen gör att man kan tala om att han antar en optimistisk grundhållning till tillvaron. 

4.4 Diskussion - Ekosofi T som en livsåskådning

I undersökningen ovan visar det sig att Næss, då han utformar ekosofi T, ger uttryck för teoretiska 

moment, värden som bildar ett centralt värderingssystem samt en grundhållning till tillvaron, vilka alla 

utgör delar av Jeffners livsåskådningsförståelse. Ser vi emellertid till Jeffners definition förutsätter      

definitionen att det sker ett visst samspel mellan livsåskådningsbegreppets tre beståndsdelar. Dessa 

samspel har i viss mån redan berörts i undersökningen likaväl som vissa framträdande svårigheter i 

Næss resonemang har artikulerats. Nedan ges en mer utförlig diskussion rörande dessa svårigheter 

utrymme, där tidigare forskningsresultat tillsammans med annan filosofisk litteratur används för att 

placera diskussionen i ett större sammanhang.  
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I Næss resonemang framgår det att han utgår från en ekologisk och vetenskaplig materiell förståelse av 

verklighetens beskaffenhet. Men han anser även att ekologin som vetenskap begränsas av normer om 

objektivitet, vilket innebär att ekosofin blir ett komplement till ekologin där värdeantaganden kan     

resultera i faktiska handlingsrekommendationer. I detta sammanhang uppstår dock ett problem då man 

måste tillföra värderingar som vetenskapen inte kan bistå med. Man kan här, i enlighet med David 

Hume, ställa frågan om det är rimligt att härleda ett ”böra” från verklighetens ”vara”? Håkan Salwén 

uppmärksammar denna fråga då han diskuterar debatten kring den globala uppvärmningen utifrån 

”Humes lag”, vilken innebär ”att alla härledningar från icke-moraliska premisser till moraliska slutsatser 

är logiskt ogiltiga eller förutsätter en premiss med moraliskt innehåll.”  Salwén menar att det finns 110

specifika vetenskapliga antaganden om vad den globala uppvärmningen kan resultera i (den medvetna 

omedvetenheten enligt Næss), men hävdar att naturvetenskapen inte kan bidra med moraliska         

handlingsrekommendationer utan att logiska luckor uppstår. Därav måste man finna svaren på vad man 

bör göra, från annat håll.  Accepterar vi då Humes lag leder det till att vi kan se vissa logiska brister i 111

Næss resonemang. Å andra sidan kan man ställa frågan om man över huvudtaget kan ge rationella skäl 

för moraliskt handlande? Dessa förutsättningar innebär att vi kan kritisera Næss lika mycket, eller lite, 

som vi kan kritisera någon annan som uttalar sig i moraliska frågor utan att hänvisa till en transcendent 

Gud eller annan icke-empirisk prövbar verklighet som moralen kan grunda sig i.  

Vänder vi tillbaka blicken något till Næss uttalar han själv att ekosofin ”är inspirerad av ekologin, men 

inte härledd ur den”, vilket innebär att ekosofin inte enbart finner sina slutsatser utifrån ekologins  

premisser.  Det konstaterande Næss här gör är populärt hos Jeffner, som menar att Næss till skillnad 112

från andra, inte gör sig skyldig till en normativ symmetri mellan världsbild och etik.  Jag är emellertid 113

inte beredd att hålla med Jeffner här då de värdeutsagor Næss gör, till stor del utgår från ekologiska 

termer så som samspelet (symbiosen), mångfalden, helheten (biosfären) etc. För att exemplifiera det 

logiska felslutet utifrån Humes lag menar jag här att Næss, då han upprättar normer om ”maximal 

mångfald” eller ”maximal symbios”, gör ett vara till ett böra.  Visserligen är Næss varken strikt eller 114

dogmatisk i sin tolkning av ekologin, och söker även inspiration från annat håll än ekologin. Men det 

går inte att bortse från att det finns ett normativt samband mellan ekologin och de värdeutsagor Næss 

gör då han sätter samman ekosofi T.  

Förstår vi Jeffners livsåskådningsdefinition rätt, måste även de teoretiska momenten ha en stark       

koppling till det centrala värderingssystemet. För om de teoretiska momenten skulle komma att ändras, 
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”skulle därmed också personens värderingssystem och/eller grundupplevelse ändras i väsentlig grad.”   115

Ekologin måste därmed förstås som en bärande struktur i Næss livsåskådning och så även för det    

centrala värderingssystemet. Men för att inte riskera att bli dogmatisk måste han hämta inspiration från 

annat håll än ekologin, däribland från hinduisk enhetsfilosofi, Gandhi och Spinoza. I och med att Næss 

hämtar inspiration till sina värdeantaganden utanför de teoretiska momenten uppstår därmed frågan 

om vilket utrymme man har att tillföra andra värderingar än de som grundar sig i de teoretiska       

momenten? Ser vi exempelvis till principen om icke-våld, härleds inte den ur ekologin utan snarare ur 

enhetsfilosofiska tankar. Ett sådant komplement verkar inte vara problematiskt för Jeffner, däremot 

tillför det en intressant aspekt i frågan huruvida en livsåskådning ska betraktas som religiös eller som 

icke-religiös. De flesta religionsdefinitioner innehåller en tro på en eller flera gudar, eller någon form av 

transcendent verklighet, vilket innebär att vi å ena sidan skulle kunna säga att ekosofi T, utifrån de    

teoretiska momenten, är en icke-religiös livsåskådning.  

Hänvisar man istället till det centrala värderingssystemet finns det å andra sidan ett utrymme att hämta 

inspiration till normer och värden från religiösa tänkare och religiösa idétraditioner, vilket Næss även 

gör. Dessa normer ges inte en religiös roll i ekosofi T enligt Jeffners definition. Däremot kan de, i den 

livsåskådningstradition de är hämtade från, utgöra ett centralt värderingssystem vilket härleds ur en 

gudsförklaring. I detta sammanhang får Lindfelts kritik mot Jeffners livsåskådningsdefinition som om-

fattande relevans.  Det kan därav uppfattas som godtyckligt att man, genom att hänvisa till de        116

teoretiska momenten, avgör vilken livsåskådning som karaktäriseras som religiös eller icke-religiös.  

Detta problem ges emellertid ingen väsentlig roll i Jeffners texter, men aktualiseras i den här diskussion-

en då Skolverket gör en åtskillnad mellan religiösa och icke-religiösa livsåskådningar.  (Se 4.5 för en 117

vidare diskussion rörande icke-religiösa livsåskådningar i religionskunskapsämnet). 

Vi ska nu lämna livsåskådningens teoretiska dimensioner och istället beröra vilken värdesyn som träder 

fram i Næss resonemang. I tidigare forskning har man valt att fokusera på vissa framträdande 

tankegångar som uppstår då man diskuterar förhållandet mellan människa och natur, exempelvis den 

antropocentriska världsbilden. Grape uppmärksammar det faktum att Næss menar att man i värde-  

konflikter bör prioritera de arter som står oss nära, vilket Grape hävdar är ett exempel på att Næss inte 

helt och hållet frångår den antropocentriska världsbilden.  Denna praktiska handlingsrekommend- 118

ation Næss här ger kan vid första anblick innebära just det Grape uttrycker, d.v.s. att människan bör 

hjälpa en människa före hen hjälper en fluga. Däremot anser jag att det finns andra ideal och strategier i 

Næss resonemang som motsäger en antropocentrisk tolkning, och som snarare försöker finna en väg 
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från den. Ser vi exempelvis till Haikolas förståelse av ekosofin som tvådelad, med en å ena sidan 

antropocentrisk tolkning och å andra sidan en radikal ekosofisk tolkning, kan Næss förstås ha en fot i 

vardera läger. 

Likt den radikala ekosofiska tolkningen menar Næss att allt livs självförverkligande och rätt till utveck-

ling är en enhetlig rätt och att människan inte står över andras rätt till varken självförverkligande eller 

utveckling. Samtidigt framträder drag ur den antropocentriska tolkningen. Då han ställer upp nya 

normpyramider, vilka innebär att liv i helhet står högst i pyramiden istället för människan, framgår det 

att människan inte fullt ut kan följa de normer som medföljer de nya normpyramiderna och att de 

därav enbart bör ses som riktlinjer.  Næss blir här svårtydd då han vid ett flertal tillfällen lyfter normer 119

och ideal, som han senare menar enbart bör förstås som vägledande. Denna blygsamma frammarsch 

kan dock ses som ett försök att långsamt bryta den antropocentriska världsbilden, så att människan  

någon gång i framtiden kan betrakta andra levande väsen som helt likvärdiga sig själv.   120

Då filosofer så som Næss utformar etiska normsystem, kan man även fråga sig om dessa normer är 

tillämpbara eller om de kräver för mycket av människan? I den skarpa kritik Næss riktar mot          

människans nuvarande roll och vårt samhälles nuvarande utformning, framkommer även krav på att 

människor ska handla utifrån det moraliska ansvar som de ekosofiska insikterna medför. Filosofen 

Samuel Scheffler menar att det finns risker med att ställa för strikta moraliska krav och att kraven lätt 

istället får den omvända effekten att de inte ses som acceptabla. Moralen kan i sin prägel vara över-  

gripande, så som Næss normer är, men den måste även lämna utrymme för individers levnadssätt för 

att den ska ges en effektiv genomslagskraft.  Ett liknande resonemang för filosofen Georg Henrik 121

von Wright i boken Vetenskapen och förnuftet.  Då han diskuterar utmaningarna med den vetenskapliga 122

världsbild som präglar västvärlden idag, menar han att de flesta industristater har ett välstånd som med-

för att de flesta människor har större materiella tillgångar än vad som krävs för att leva ett bekvämt liv 

medan endast en marginell del lever i extrem fattigdom. I utvecklingsländerna ser läget annorlunda ut 

med en mycket mer utbredd fattigdom. Vi ser emellertid en förändring med ökad global handel och en 

växande industri i utvecklingsländer, vilket också innebär att levnadsstandarden höjs världen över. Skulle 

det då ske en jämn fördelning över världen, innebär det att vi i västvärlden kommer bli tvungna att  

sänka vår konsumtionsnivå för att inte totalt uttömma jordens naturresurser. Von Wright menar däre-

mot att ingen vill sänka sin konsumtionsnivå, även om vissa inser nödvändigheten av att göra det.  Ser 123

vi till den lägesbeskrivning och de risker som betonas i den så kallade medvetna omedvetenheten, 

kanske inte Næss handlingsrekommendationer är orimliga. Däremot skulle nog många mena att hans 
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krav är för höga för att de ska ges möjligheten att få genomslagskraft. Oavsett om Næss handlings-                   

rekommendationer betraktas som rimliga, orimliga eller kanske till och med utopiska, har han en stark 

tillit till människans potential att omvärdera sin nuvarande världsbild och sätta in jaget i ett större  

sammanhang. 

4.5 Didaktisk återkoppling - Ekosofi T i religionskunskapsundervisningen

För att elever ska ges goda förutsättningar att utvecklas mot undervisningens mål och kunskapskrav är 

det nödvändigt att läraren utformar en tydlig lärprocess där det finns ett starkt samband mellan        

undervisningsinnehållet, genomförandet och religionskunskapsämnets övergripande mål. Om ett sådant 

samband däremot är svagt, kan det resultera i att elever upplever en osäkerhet över vad undervisningens 

egentliga syfte är, vilket i längden drabbar elevens lärprocess.  Då både Selander och Skolinspektion-124

en uppmärksammar att livsåskådningsperspektivet ges ett föga utrymme i religionskunskapsunder-   

visningen, är det viktigt att synliggöra perspektiv som lärare kan reflektera över då de utformar och 

planerar sin undervisning.  Under detta avsnitt kommer därför två religionsdidaktiska perspektiv, vilka 125

har sina utgångspunkter i undersökningen och diskussionen ovan samt i det skolnära och ämnes-      

didaktiska forskningsläget, att uppmärksammas och diskuteras. 

4.5.1 Icke-religiösa och religiösa livsåskådningar 

Som det nämns i inledningen av denna uppsats innefattar livsåskådningsbegreppet både religiösa och 

icke-religiösa livsåskådningar, men att Skolverket tydligt skiljer dessa åt i religionskunskapsämnets styr-

dokument i sitt kommentarsmaterial. 

Med andra livsåskådningar avses världsbilder, moraliska system och meningssystem som inte har sin 

grund i föreställningar om övermänskliga väsen och en gudomlig moralisk ordning. Andra livs-  

åskådningar ska förstås i vid mening och innefattar allt från välkända, etablerade former av sekulära 

livsåskådningar, som humanism och existentialism, till människors personliga åskådningar, som ofta är 

en blandning av element från olika livsåskådningar och livshållningar.  126

Vi bör förstå denna föreskrift som att Skolverket menar att undervisningen bör beröra de livs-     

åskådningar vars teoretiska moment inte innehåller någon form av gudsförklaring, d.v.s. att man inte 

härleder sina värdeantaganden från en Gud eller någon form av transcendent verklighet. Då man likt 
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Jeffner har en vid förståelse av livsåskådningsbegreppet ses det därmed inte som problematiskt att     

individer hämtar inspiration från andra livsåskådningstraditioner så som Næss gör. Ekosofi T, anses 

därmed vara en livsåskådning som är möjlig att använda i religionskunskapsundervisningen, medan Ole 

Jensens kristna ekosofi inte är det. Definitionen innebär följaktligen att man i undervisningen måste 

separera livsåskådningar så som ekosofi, humanism och existentialism för att enbart beröra den sekulära 

delen av respektive livsåskådning. 

Skolinspektionen vill att undervisningen ska ge bättre förutsättningar för analyser än vad den i nuläget 

gör.  Likväl formuleras mål i religionskunskapsämnets läroplan om att undervisningen ska ge elever 127

förutsättningar att utveckla en ”förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika 

tolkningar och perspektiv.”  För att elever ska kunna uppnå detta mål, innebär det att ekosofi T inte 128

kan lyftas för sig självt, utan behöver ställas i relation till andra möjliga ekosofier. Men det går i detta 

sammanhang att hävda att Skolverket, i sitt utformande av undervisningens ramar, hindrar under-    

visningen från att behandla livsåskådningar på ett genomgripande sätt där alla delar av livsåskådnings-

begreppet hamnar i fokus. Individer kan kalla sig ekosofer och ansluta sig till ett ekosofiskt centralt 

värderingssystem likt den i ekosofi T, men samtidigt ge olika motiveringar till de normer och värden 

som uttrycks i det centrala värderingssystem. Beroende på hur de teoretiska momenten är utformade 

kan olika individer därmed ge uttryck för antingen en sekulär ekosofi eller en teistisk ekosofi.  

Ekosofin är ett bra exempel på ämnesstoff  och livsåskådning, där elever både kan jämföra och       

analysera hur olika ekosofer väljer att motivera de moraliska system som ingår i deras livsåskådning. 

Men då Skolverket avgränsar undervisningen till att enbart beröra sekulära livsåskådningar, förbiser 

man en möjlig tolkning och ett möjligt perspektiv. De skillnader som finns i de teoretiska momenten 

mellan ekosofer så som Næss och Jensen, vilka hade kunnat användas i jämförande och analyserande 

uppgifter, faller således bort. Även om det här går att ifrågasätta Skolverkets avgränsning måste        

religionskunskapslärare förhålla sig till det ramverk som styrdokumenten ger, vilket i nuläget innebär att 

undervisningen enbart bör behandla sekulära livsåskådningar och livsåskådningstraditioner.  

Det går att mena att förståelsen av världen inom sekulär ekosofi främst utgår från en ekologisk och  

materiell vetenskaplig förståelse av verklighetens beskaffning. För att elever då ska kunna analysera 

ekosofin utifrån olika tolkningar och perspektiv behöver man i undervisning istället se till andra        

aspekter av livsåskådningsbegreppet så som det centrala värderingssystemet och grundhållning. Att i 

undervisningen fokusera på det centrala värderingssystemet och grundhållningen då man arbetar mot 

målet att analysera livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv kan emellertid vara ett bra 

tillvägagångssätt. I enlighet med Selander kan man i undervisningen därmed möjliggöra goda          
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jämförande analyser utifrån utgångspunkter så som människosyn, valmöjligheter och relation till 

samhället, vilka kan förstås tillhöra det centrala värderingssystemet och grundhållningen.  I detta 129

sammanhang utgör den sekulära avgränsningen nödvändigtvis inget problem. Däremot uppstår 

svårigheter om livsåskådningar ska förstås i sin helhet utifrån livsåskådningsbegreppet.  

Fokuserar man istället på andra målformuleringar, så som att elever ska ges förutsättningar att utveckla 

en ”förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till (…) andra (…) livsåskådningar”, är 

det lättare att i undervisningen behandla livsåskådningsbegreppet utifrån ett icke-religiöst perspektiv.  130

När religionskunskapslärare planerar och utformar undervisning utefter detta mål kan livsåskådnings-

begreppet behandlas i sin helhet då de tillhörande arbetsuppgifterna förutsätter en annan typ av analys 

där exempelvis ekosofi T inte nödvändigtvis behöver ställas i relation till andra möjliga ekosofier.     

Istället kan religionskunskapslärare utforma en undervisning där elever ges möjligheter att analysera 

etiska frågor utifrån Næss förståelse av vad som kan karaktäriseras som gott/ont eller rätt/fel. I en   

sådan analys är det även möjligt att använda sig av Jeffners livsåskådningsdefinition som ett analytiskt 

verktyg för att elever lättare ska kunna synliggöra hur Næss livsåskådning konstrueras. Likväl väcker 

Næss resonemang, diskussioner och handlingsrekommendationer många frågor som kan fånga elevers 

intresse då de, som Selander uppmärksammar, till stor del berör elevernas egen framtid.  Ett sådant 131

tillvägagångssätt går också i hand med skolinspektionens rekommendationer att fånga elevers intresse 

för kunna genomföra goda analyser, vilket i förlängningen även kan innebära en högre 

måluppfyllelse.  132

4.5.2 Att lära om eller att lära av religioner 

Återkopplar vi till den diskussion som ges utrymme i det skolnära och didaktiska forskningsläget, finns 

det olika förståelser av religionskunskapsämnets syfte. Förståelsen av att lära om religioner innebär att 

undervisningen blir informerande, en undervisningsform som av diskussionen ovan inte anses vara   

önskvärd. Att lära av religioner innebär istället att undervisningsstrategierna tillsammans med ämnes-

stoffet i större utsträckning relateras till eleven själv och till elevens egna förståelse av 

meningsbildande.  Ser vi då till den kritik som finns riktad mot livsåskådningsbegreppet, menar    133

Gustavsson att majoriteten av unga människor inte har reflekterat över de kognitiva/teoretiska       

momenten i den utsträckning som Jeffner kräver för att deras livsförståelse ska kunna definieras som en 

livsåskådning.  Att elever inte känner igen sig och sin meningsförståelse i undervisningen, menar      134

Gustavsson därmed kan leda till att undervisningen snarare berör ”de annorlunda andra” än eleven 
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själv.  I detta sammanhang går det däremot att mena, att då man antar förståelsen av att lära av       135

religioner - eller icke-religiösa livsåskådningar - innebär det även att eleven faktiskt ges förutsättningar 

att synliggöra de egna beståndsdelarna i sin egna livsåskådning. I enlighet med Jeffner går det här att 

mena att alla människor har en livsåskådning, även om den hos de flesta är omedveten och outtalad.  136

Att lära av kan därmed innebära att elever ges möjligheten att reflektera över och synliggöra vissa     

aspekter i deras livsförståelse som de tidigare inte reflekterat över eller varit medvetna om. Detta       

innebär i förlängningen att det inte behöver upprättas några gränser mellan förståelse för andra och 

förståelse för sig själv, utan att undervisningen om andra livsåskådningar istället leder till ett närmande   

mellan dessa två förståelser.  

För att ett närmande mellan dessa två förståelser ska vara möjligt, krävs det emellertid att den undervis-

ning som behandlar andra livsåskådningar antar en helhetssyn på livsåskådningsbegreppet där fram-

förallt de teoretiska momentens inverkan på det centrala värderingssystemet och grundhållningen ges 

utrymme. I nuläget går det å ena sidan att mena att lärare inte kan utforma undervisning som behandlar 

livsåskådningsbegreppet fullständigt i alla lägen då det endast är enstaka målformuleringar som möjlig-

gör ett sådant perspektiv. När lärare å andra sidan i sin undervisning utgår från de målformuleringar 

som möjliggör ett närmande mellan förståelse för andra och förståelse för sig själv, kan Næss ekosofi T 

fungera som ett bra exempel på ämnesstoff. Dels för att det finns ett tydligt samband mellan de        

teoretiska momenten, det centrala värderingssystemet och Næss grundhållning till tillvaron, vilket ger 

elever goda förutsättningar att förstå livsåskådningars roll i människors liv och identitetsskapande. Dels 

för att Skolverket i läroplanens värdegrund uttrycker att undervisningen ska ge elever insikter om, och 

en personlig relation till, de globala miljöfrågorna.  Men likväl motiveras ekosofi T som ämnesstoff  då 137

den uppmärksammar etiska dimensioner som rör elevernas egna liv och framtid. 

 Gustavsson, Caroline. 2015, s. 34135

 Jeffner, Anders. 1988, s. 11136

 Se Miljöperspektivet: Skolverket. 2011, s. 7137

!34



5. Sammanfattande slutsatser 

Denna uppsats synliggör på ett övergripande plan hur Arne Næss ekosofi T kan förstås och behandlas 

som en icke-religiös livsåskådning utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier. Ekosofin behöver likt 

andra livsåskådningar, såväl religiösa som icke-religiösa, inte förstås som en homogen livsåskådning då 

den i enlighet med Næss lämnar utrymme för individuella ställningstaganden. Næss syn på ekosofin går 

även i hand med Jeffners förståelse av det centrala värderingssystemet som ett individuellt anpassnings-

bart system.  Ser vi till ekosofi T som ett förslag till en ekosofi, kan den mycket väl karaktäriseras som 138

en icke-religiös livsåskådning utifrån det ramverk Jeffner upprättar, och kan följaktligen användas i reli-

gionskunskapsundervisningen. Utifrån Jeffners definition går det att, i en kortfattad beskrivning av 

ekosofi T, mena att:  

• Ekosofi T är den ekologiska vetenskapligt materiella förståelsen av världen, vilken hålls som sann,  

1. som får en avgörande betydelse för synen på människan som en varelse bland andra inom bios-

fären, vilka alla tillsammans delar den gemensamma förutsättningen av liv, och 

2. som bildar ett centralt värderingssystem där alla levande väsen förstås ha en grundläggande rätt 

till utveckling och självförverkligande och 

3. som ger uttryck åt en optimistisk grundhållning till det naturliga. 

Vid en första anblick av denna definition skiljer sig möjligtvis inte ekosofi T från andra antropo-       

centriska tolkningar av ekosofin på något markant sätt.  Kortfattade beskrivningar så som den ovan 139

kan om möjligt ge en översiktlig bild av hur en människa eller hur man inom en livsåskådningstradition 

ser på och förstår världen. Det finns emellertid problem med att ge en sådan kortfattad beskrivning av 

en livsåskådning, då den inte ger utrymme för de komplexa tanke- och värdestrukturer som ingår i en 

livsåskådning som ekosofi T, vilka Næss ger uttryck för. Likväl åsidosätts det utrymme som finns för 

individuell tolkning och anpassning av det centrala värderingssystemet vid människors tillämpning av en 

sådan livsåskådning. Det här visar på vikten av att synliggöra vad syftet är med att använda livs-   

åskådningsbegreppet då det får konsekvenser för hur vi använder det. Om vi vill använda begreppet för 

att nå en djupare insikt om hur människor ser på världen och vilka konsekvenser ett sådant synsätt får 

på moraliskt förhållningssätt, livsstil och grundhållning till olika aspekter av tillvaron så som naturen,  

människan och samhället - behöver vi anta en vid och omfattande förståelse av livsåskådningsbegreppet 

snarare än en reducerad och begränsad.  

För vi in svårigheterna med att använda enkla beskrivningar av livsåskådningar i en undervisnings-  

kontext, är det således av stor vikt att icke-religiösa livsåskådningar ges det utrymme som de behöver 
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för att de ska kunna behandlas på ett tillfredsställande och nyanserat sätt. I den nulägesrapport som 

Skolinspektionen ger visar det sig emellertid att undervisningen om andra livsåskådningar ges ett litet 

utrymme och främst berör grundläggande fakta.  För att minska den diskrepans som finns mellan 140

Skolverkets styrdokument och undervisningen i praktiken, behöver religionskunskapslärare först och 

främst ändra sitt undervisningsupplägg. Skolinspektionens rekommendationer om tematiskt upplagd 

undervisning är i detta sammanhang ett bra alternativ för att ge andra livsåskådningar ett ökat 

utrymme.  Men för att undvika grova förenklingar och för att elever ska ges goda förutsättningar att 141

undersöka och analysera icke-religiösa livsåskådningar, är det viktigt att religionskunskapslärare även 

reflekterar över varför man ska och hur man bäst kan tillämpa livsåskådningsbegreppet i sin under-  

visning. 

I enlighet med Selander är det viktigt att det finns ett samband mellan vad som ska utgöra under-      

visningens innehåll och hur detta innehåll ska omsättas i praktiken.  Vad förstås i detta sammanhang 142

vara olika perspektiv på ekosofi T beroende på vilket eller vilka av styrdokumentens mål under-        

visningen behandlar. Det finns en mängd möjliga tillvägagångssätt och undervisningsstrategier för hur 
en sådan undervisning kan omsättas i praktiken. Den slutsats som går att dra utifrån denna uppsats  

undersökning och diskussioner är däremot att det kan vara betydelsefullt att använda livsåskådnings-

begreppet som ett hjälpmedel eller analytiskt verktyg i undervisningen. För att ekosofi T:s innehåll inte 

ska tolkas som många separata idéer utan samband, eller istället reduceras ned till simpla definitioner, 

behöver religionskunskapslärare synliggöra de samband som finns mellan de teoretiska momenten, det 

centrala värderingssystemet och så även grundhållningen till tillvaron. Livsåskådningsbegreppets olika 

element kan därmed bidra till att elever ges förutsättningar att utveckla en djupare förståelse för hur 

andra individer, likväl som hur eleven själv, tolkar världen och förstår hur vi kan leva tillsammans med 

andra levande väsen i den.  

5.1 Avslutande reflektion

Frågor om hur man kan och bör bedriva undervisning lik som frågor om vilket innehåll eller vilka mål 

som bör ges ökat utrymme kommer nog aldrig att sluta ställas. Det kan förstås som en naturlig följd av 

att samhället förändras och därmed även religionskunskapsämnets fokus och struktur. Den vida och  

individuella förståelsen av livsåskådningsbegreppet som Jeffner menas anta kan också ses som en 

naturlig följd av att människor i allt större utsträckning ser sig själva som individer snarare än delar av 

ett kollektiv. Då Jeffners livsåskådningsförståelse utgör denna undersöknings teoretiska ram har det       

 Skolinspektionen. 2012, s. 11–12140

 Ibid. s. 13141

 Selander, Sven-Åke. 1994, s.124–130142
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individuella perspektivet också kommit att påverka de diskussioner och slutsatser som här dras. Även 

om Jeffner har präglat en stor del av livsåskådningsforskningen i Sverige, finns det andra synsätt på och 

förståelser av livsåskådningsbegreppet. Detta innebär att andra frågor, svårigheter och rekommenda-

tioner, än de som uppmärksammas här, möjligtvis hade trätt fram om utgångspunkterna hade varit   

annorlunda.  

Andra frågor, svårigheter och rekommendationer hade likväl kunnat uppstå om exempelvis Jean-Paul 

Sartres existentialism hade utgjort det huvudsakliga källmaterialet istället för Arne Næss ekosofi T. Det 

individuella perspektivet kan därmed sägas resultera i att religionskunskapslärare behöver ge sig närmre 

in i enstaka människors medvetna och uttalade världsbilder och normsystem för att kunna ge goda   

exempel på hur livsåskådningar sätts samman. Med blicken på Næss går det emellertid att mena att han 

berör frågor som både intresserar och engagerar, vilket ger honom en aktualitet sett till såväl skolans 

värdegrund som till den miljöpolitiska debatt som finns idag. Så länge perspektivet på ekosofin präglas 

av en icke-religiös ram, utgör kraven på icke-konfessionaliteten inga gränser. 
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Bilaga 1 - Anders Jeffners analysfrågor 

1. ”I vilka grundkategorier kan man indela det som finns? (T ex är allt materiellt? - Finns det ma-

teriellt och psykiskt? - Är allt psykiskt? - Finns det materiellt, psykiskt och andligt? - Finns det ma-

teriellt, psykiskt, andligt och gudomligt?) 

2. Antar man att det finns någon icke empiriskt tillgänglig verklighet? Hur är den i så fall beskaffad? 

(Gud? Gudar? Änglar? Andar? Själar?). 

3. Världen tillkommit genom en slump eller finns det någon form av planeringen bakom tillkomsten? 

4. Har människan några egenskaper som inte i någon utsträckning tillkommer andra djur? I så fall vil-

ka? (En speciell slags själ? Odödlighet? Gudslikhet?) 

5. Vad bestämmer utvecklingen i den av människan icke reglerade världen? (De inneboende egen-

skaperna hos materien eller det som man anser vara den empiriska tillvarons grundstoff? Utifrån 

givna lagar? Ett eller flera ständigt planerande förnuft?) 

6. Hur långt perspektiv bakåt och framåt i tiden har man? 

7. Vilken är synen på det förflutna och på historien? 

8. Hur ser man på den egna individuella framtiden? 

9. Har man några föreställningar och uttrycker man några känslor som gäller människans död och 

den egna döden? 

10. Hur ser man på det egna samhällets framtid? (Utveckling mot det bättre? Mot undergången?) 

11. Hur ser man på världens framtid? 

12. Vad bestämmer utvecklingen för individen, samhället och de sammanhang som påverkas av män-

sklig aktivitet? 

13. Finns det någon struktur i de faktiska preferenser som den eller de undersökta personen gör? (Vis-

ar det sig t ex att personen eller gruppen väljer det som ger mest status, eller överensstämmer med 

vad man tror om majoritetens preferenser, eller det om man tror bäst gagnar andra?) 

14. Vilka föreställningar finns om hur ett gott och tillfredsställande liv och ett bra samhälle bör vara 

beskaffat?  

15. I vilken utsträckning menar man att det är möjligt att förverkliga det goda enligt 14? 

16. Vad hindrar människan från att förverkliga det goda enligt 14? 

17. Hur skall hindren enligt 16 övervinnas? 

18. Hur får man reda på vad som är rätt och gott? 

19. Tillskrivs det goda eller det rätta en objektiv existens? 

20. Kan man i materialet som helhet avlyssna en viss livsupplevelse? I så fall hur kan man omskriva och 

klargöra innebörden i den? 

21. Vilka förbindelser finns mellan svaren 1–12 å ena sidan och 13–20 å den andra? 

22. Finns i skälen för de olika åsikterna hänvisningar till vissa auktoritativa dokument eller personer? I 

så fall vilka? 
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23. Återkommer i svaren någon eller några dominerande idéer som fungerar som stöd för andra?”  143

 Jeffner, Anders. 1976, s. 53–55143
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