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Arne Naess – arbetsblad 
Av Boel Nygren  
 

Ord och begrepp 

besjälat, miljörörelsen, Spinoza, filosofi, djupekologi, vördnad, sekularisering, panteism, 
människosyn 

Platser på kartan 

Oslo 

Om Arne Naess 

Avsnittet handlar om den norske filosofen Arne Naess (1912-2009). Han ses som grundare av 
livsåskådningen djupekologi eller ekosofi. Det är en livsåskådning där naturen står i centrum. 
Naturen har lika stort värde som människan och det är människans skyldighet att anpassa sitt liv till 
naturens behov. Arne Naess inspirerades av det norska fjällandskapet, och var en hängiven och aktiv 
miljökämpe under hela sitt liv. 
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Frågor 

 

1. Vem var Arne Naess? 

a. Berätta vad du vet om honom – fakta.  

b. Beskriv hur du uppfattar honom efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt. 

2. Arne Naess läser mycket av 1600-tals filosofen Spinoza. Vilka av Spinozas tankar kan man 

se spår av i ekosofin? Ge ett exempel. 

3. Nämn några centrala tankar inom ekosofin. 

4. Arne Naess kritiserade den framväxande miljörörelsen. Vad var det han tyckte att de 

gjorde fel? 

5. På vilket sätt är sekulariseringen en av förutsättningarna för ekosofin? 

6. Arne Naess kedjar fast sig vid sidan av ett vattenfall för att hindra arbetet med att bygga ett 

kraftverk där. Sådana protester kallas för civil olydnad. Ta reda på mer om vad civil 

olydnad är. Är det rätt eller fel med civil olydnad? I vilka sammanhang? Förklara och 

motivera hur du tänker. 

7. Jämför hur synen på människan inom ekosofin och inom kristendom och/eller islam 

påverkar anhängarnas syn på naturen. 

 

Arbeta tematiskt med det här avsnittet 
Det här avsnittet ingår i flera av de föreslagna temana i lärarhandledningen:  

• Tema 1. Religioner och livsåskådningar 
• Tema 2. Natur, människa och religion 
• Tema 5. Synen på gud eller det gudomliga 
• Tema 6. Identitet 
• Tema 7. De som gick före 


