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Abstract 

English title: Sustainable development in civics education textbooks – A study about the 

description of the concept in middle school textbooks.  

Author: Maria Kalantzidou, spring term of 2017 

Supervisor: Eva Hansson 

 

Education for sustainable development is essential for battling current challenges in the world. 

Sustainable development is a complex issue that should include three dimensions – social, 

environmental and economic. In this essay, I am analyzing middle school textbooks in civics 

education and I am focusing on how they are describing sustainable development. The aim for 

this study is to conclude whether the approach is holistic or not by investigating the content 

within sustainable development, considering what research and the school curriculum is 

presenting. To achieve the aim of this study I will be investigating what issues within 

sustainable development are discussed and how the content is presented. 

 

The study’s methodological approach is qualitative text analysis and the analyzed material is 

three textbooks and two workbooks in civics education. The theoretical framework is based on 

theories on education for sustainable development along with different perspectives on 

development and sustainability. I’m using the theoretical terms strong and weak sustainability, 

interpreted by Nerdal (2012) to conclude whether the subject is approached in a holistic manner 

or not.  

Results show that the textbooks discusses a variety of issues within the different dimensions 

and that all three are represented in each textbook. Examples of the three dimensions integrating 

are however barely existent, thus representing a weak sustainability. Despite that, the textbooks 

can be a great help for teaching sustainable development as long as the teacher deepens some 

issues. 

 

Keywords: Textbooks, Textbook analysis, Civics education, Sustainable development, Middle 

school  
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1. Inledning 
Kunskap och lärande kring hållbar utveckling har onekligen varit, och med tiden blivit ännu 

mer aktuellt. Idag är vi över 7 miljarder människor på jorden och enligt FN:s senaste granskning 

beräknas befolkningen överskrida 11 miljarder i slutet av det här århundradet (UN, 2015). 

Samtidigt står världen inför stora utmaningar som berör oss alla. Bland annat fattigdom, krig, 

klimatförändringar och diverse orättvisor.  

Begreppet hållbar utveckling har definierats på många olika sätt från flera olika håll genom 

åren. Den mest frekvent förekommande definitionen både globalt, och inom utbildning är den 

Brundtlandkommissionen formulerade år 1987 (Skolverket, 2012). Definitionen lyder: ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Skolverket, 2012). Begreppet har en omfattande 

innebörd och syftar till en helhetssyn på människors och samhällens behov, där ekonomiska, 

sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade (SOU 2004:104). 

Utbildning för hållbar utveckling har tidigare haft ett starkt fäste i miljöundervisning och 

naturvetenskapliga ämnesdiscipliner men ska idag genomsyra hela utbildningen (Björneloo 

2004, Pettersson 2014). Redan i skolans uppdrag står det att ”Undervisningen ska belysa hur 

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

utveckling” (Skolverket 2016, s.9). Vidare motiveras arbetet med ämnet i diverse kursplaner. I 

samhällskunskap ska man undervisa om vad som kännetecknar en hållbar samhällsutveckling 

genom att exempelvis ge en helhetssyn på aktuella samhällsproblem med reflekterande, 

analyserande och kritiska inslag (Skolverket 2016, s. 215).  

Det har forskats mycket om hållbar utveckling från olika håll och infallsvinklar. Det har 

synnerligen bedrivits forskning som fokuserar på lärares uppfattningar om ämnet och till viss 

del elevers. Resultat från bland annat Björneloos, 2007, Borgs, 2011 och Pettersons 2014 

studier kring undervisning av hållbar utveckling visar att många lärare inte anser sig vara fullt 

kompetenta inom ämnet och efterfrågar stöd. Många lärare lyckas därför inte undervisa om alla 

tre dimensionerna inom hållbar utveckling på ett integrerat sätt vilket är problematiskt 

(Pettersson, 2014). Forskning visar även att det än idag läggs stort fokus på just 

miljöperspektivet och att man därav missar att förmedla alla aspekter av begreppet.  

Med tanke på att läroböcker än idag har en mycket stark position i skolundervisningen (Englund 

2011, s.280) har man inte ägnat så mycket uppmärksamhet åt hur hållbar utveckling behandlas 
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i dem. Mer specifikt saknas det studier om hur hållbar utveckling behandlas inom ämnet 

samhällskunskap på mellanstadiet och det är där min uppsats bidrar med ny kunskap. Jag ämnar 

därav den här uppsatsen till att undersöka läroböcker i samhällskunskap med fokus på ämnet 

hållbar utveckling. Detta för att få en insikt i hur man didaktiskt behandlar hållbar utveckling i 

ett ämne som inte är naturvetenskapligt och se om man lyckas förmedla ämnets komplexitet.  

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer uppsatsens centrala begrepp hållbar utveckling att beskrivas mer 

ingående utifrån styrdokument och forskning. I det sista stycket tar jag upp läroböckernas roll 

och betydelse i undervisningen.   

2.1 Vad innebär hållbar utveckling? 
I mitten av 1980-talet fick Brundtlandkommissionen i uppdrag av FN att analysera de kritiska 

miljö- och utvecklingsfrågorna. År 1987 publicerade kommissionen sin rapport och det var via 

den som hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag (SOU 2004:104, s.37). Som jag 

nämnde inledningsvis så finns det många definitioner på hållbar utveckling. Skolverket skriver 

att det närmare bestämt finns över 300 definitioner, men refererar till 

Brundtlandkommissionens; ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” som den allmänna 

(Skolverket 2012). Denna definition förutsätter en helhetssyn på människors och samhällens 

behov, där ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade 

(SOU 2004:104).  

Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan olika människor och 

länder. Vi är idag beroende av, och kan påverka varandra som aldrig tidigare. Samtidens och 

framtidens stora utmaningar måste hanteras genom ett internationellt samarbete. Vissa forskare 

uttrycker att dessa tre dimensioner inte räcker för att täcka ämnets komplexitet och menar att 

det behövs fler infallsvinklar. Goodland (2002) saknar utöver dessa tre en mänsklig dimension 

medan Åhlberg (2005) saknar tre till, en kulturell, hälsofrämjande och en politisk (Björneloo 

2007). I uppsatsen kommer jag dock att utgå från de tre dimensionerna då de förekommer i 

allmänhet och i skolans styrdokument. För att få en bättre förståelse för vad de tre 

dimensionerna innebär kommer jag i kommande stycke kontextualisera dem separat men även 

beskriva hur de hänger ihop.  
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2.2 Miljö, sociala och ekonomiska dimensionen 
Miljödimensionen handlar om att värna om ekosystemens tjänster och återhämtningsförmåga 

(SOU 2004:104, s.33). Centrala teman är naturresurser, exempelvis vatten, energi, jordbruk, 

och biologisk mångfald, klimatförändringar med mera (UNESCO 2009, s.28). Det handlar om 

att hushålla med jordens resurser och vårda miljön för att en långsiktig social välfärd och 

ekonomisk utveckling ska kunna vara möjlig.  

Den ekonomiska dimensionen framhåller ekonomisk tillväxt som en förutsättning för 

utveckling. Det syftar bland annat till fattigdom, produktion, företagens samhällsansvar med 

mera (UNESCO 2009, s.28). En ekonomisk hållbarhet innebär att alla ska kunna tillgodose sina 

behov utan att det sker på bekostnad av miljön. 

Den sociala dimensionen syftar bland annat till mänskliga rättigheter, fred, människors säkerhet 

och hälsa (UNESCO 2009, s.28). Social hållbarhet kännetecknas av ett rättvist, jämlikt och 

jämställt samhälle där människor känner sig trygga och delaktiga. Vidare ska resurser, 

inflytande och makt fördelas lika och alla människor ska ha tillgång till social service (SOU 

2004:104).    

 

I maj 2003 tillsatte regeringen en kommitté för utbildning för hållbar utveckling som fick i 

uppdrag att kartlägga och analysera arbetet med hållbar utveckling på olika utbildningssystem. 

I rapporten Att lära för hållbar utveckling diskuterar man uppdraget och karaktäriserar 

undervisningen för hållbar utveckling. I följande stycke ges en förklaring på hur förhållandet 

mellan de tre dimensioner kan beskrivas enligt kommittén för utbildning för hållbar utveckling: 

Eftersom människorna är beroende av naturen och dess kretslopp både för  

deras livsuppehållande förmåga och som resursbas, är det nödvändigt att se till att 

ekosystemens funktioner inte utarmas. Annars kan hälsa och ekonomisk utveckling inte 

upprätthållas för dagens generation och för kommande generationer. Den miljömässiga 

dimensionen kan därmed sägas utgöra en yttre gräns. Många betraktar den sociala 

dimensionen som målet för hållbar utveckling alla människor ska kunna få sina 

grundläggande behov tillgodosedda utan att ekosystemens yttre gränser överskrids. Det 

handlar då om varje människas rätt till ett värdigt liv. Den ekonomiska dimensionen kan 

i dessa termer ses som ett medel för att målet ska uppnås inom ramen för en miljömässigt 

och socialt hållbar utveckling (SOU 2004:104, ss.33-34). 

 



7 
 

En social utveckling är således både ett resultat av och en förutsättning för ekonomisk 

utveckling. En god miljöutveckling är en förutsättning för en långsiktig utveckling av dem båda. 

En utveckling i ett avseende ska alltså inte ske till priset av ett annat, då är utvecklingen inte 

hållbar.  

 

2.3 Kursplanen i samhällskunskap 
Ämnet samhällskunskap ska ge eleverna verktyg för att orientera sig i en värld som präglas av 

globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling (Skolverket, 2016, 

s.215). ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, 

miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala” (Skolverket 2016, s.215). 

I kommentarmaterialet till kursplanen i samhällskunskap står det att samhällskunskapsämnet 

bidrar till hållbarhetsstudierna bland annat genom att behandla frågor som rör mänskliga 

rättigheter, demokrati, välfärd, samhällsekonomi, rättssäkerhet och interkulturella relationer 

(Skolverket 2011, s.7).  

Några förmågor som eleverna bör utveckla som kan kopplas till hållbar utveckling är bland 

annat dessa: 

 analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 

perspektiv, 

 uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 

argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt 

och beslutsprocesser (Skolverket 2016, s.215-216). 

Samhällskunskapsämnet komplexitet rimmar väl med hållbar utveckling och gör att man med 

fördel kan undervisa om det inom ämnet. Flera moment inom samhällskunskap är sådana som 

man uppmanar inom utbildning för hållbar utveckling. Exempelvis helhetssynen på 

samhällsfrågor utifrån ett lokalt och globalt perspektiv samt det kritiska tänkandet (Skolverket, 

2012). 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#helhetssyn_p%C3%A5_samh%C3%A4llsfr%C3%A5gor_och_samh%C3%A4llsstrukturer
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap#helhetssyn_p%C3%A5_samh%C3%A4llsfr%C3%A5gor_och_samh%C3%A4llsstrukturer
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2.4 Läroböckernas betydelse 
I föreliggande uppsats analyserar jag läromedel i form av läroböcker. Läroböcker är för de flesta 

lärarna ett välanvänt redskap. Trots alternativa medel visar forskning att läroboken dominerar i 

flera ämnen och har därför en väldigt central roll i undervisningen (Ammert 2011, s.26). Vidare 

pekar forskning på att mycket få lärare väljer att arbeta helt utan böcker (Englund 2011, s. 280). 

Läroböcker kan samtidigt påverka lärandet då de kan forma elevers och lärares uppfattningar 

om vilket innehåll och typ av kunskap som är viktig (Reichenberg & Skjelbred se Ammert 

2011, s.26).  

Sedan den statliga granskningen av läromedel lades ner år 1991 övergick ansvaret att 

kvalitetsgranska läroböckerna till lärarna. Med tanke på detta ansvar är det viktigt att lärare har 

kunskap om läroböcker och redskap för att analysera dem. En förmåga som Wickström kallar 

för didaktisk textkompetens. Förmågan att kunna värdera och analysera texter konstruktivt 

(Wickström 2011, s.173). Detta motiverar varför jag har valt att undersöka hållbar utveckling i 

just läroböcker.  

 

3. Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera läroböcker i samhällskunskap för att undersöka hur man 

utifrån de didaktiska frågorna vad och hur, framställer hållbar utveckling. Det övergripande 

syftet är att ta reda på huruvida läroböckerna lyckas behandla det komplexa begreppet ur ett 

helhetsperspektiv som forskning och styrdokument förespråkar. För att ta reda på ifall 

läroböckerna lever till detta mål och på så vis uppnå syftet med uppsatsen har följande 

frågeställningar formulerats. 

3.2 Frågeställningar: 
 

 Vad inom hållbar utveckling är det man behandlar i de undersökta läroböckerna 

utifrån direktiv från forskning och styrdokument? 

 Hur behandlar man innehållet inom hållbar utveckling utifrån direktiv från forskning 

och styrdokument, i de undersökta läroböckerna och tillhörande arbetsuppgifterna?  
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4. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer jag att beskriva ett urval av den forskning som gjorts med koppling 

till hållbar utveckling och läromedel. Inledningsvis tar jag upp studier vars fokus ligger på hur 

lärarnas förståelse och ämnestillhörighet påverkar undervisningen av hållbar utveckling. Sist 

tar jag upp läromedelsstudier som är riktade mot samhällskunskapsböcker samt en 

internationell studie som undersöker läroböcker från USA.  

 

4.1 Lärares förståelse & ämnesskillnader 
Inger Björneloo har skrivit avhandling Innebörder av hållbar utveckling –En studie av lärares 

utsagor om undervisning (2007) där hon undersöker lärares föreställningar om hållbar 

utveckling. Hon intervjuade totalt 17 lärare som var verksamma i förskolan upp till högstadiet. 

Hennes resultat presenterar hon genom att beskriva fem förekommande teman bland lärarnas 

föreställningar. Dessa är: Helheter och sammanhang, Inlevelse och förståelse, Delaktighet och 

ansvar, Självkänsla och kommunikationsförmåga samt Förmåga att lära. Helheter och 

sammanhang syftar till att eleverna ska förstå världen ur ett större sammanhang samt få kunskap 

kring hur allting hänger ihop. Inlevelse och förståelse syftar till att kunna visa empati samt föra 

etiska resonemang. Med delaktighet och ansvar menar man elevernas aktiva deltagande i 

samhällsutvecklingen. Självkänsla och kommunikationsförmåga menar lärarna är något 

eleverna bör utveckla för att kunna lära sig och för att kunna ta ansvar. Sist är det viktigt att 

eleverna får en insikt om sin inlärningsförmåga. Alla dessa fem teman var enligt lärarna viktiga 

aspekter inom undervisningen av hållbar utveckling.  

 

I avhandlingen Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv: ämnesbundna 

skillnader i gymnasieskolan undersöker Carola Borg (2011) hur lärare inom olika 

ämnestillhörigheter förstår hållbar utveckling. Till hennes syfte ingår även att undersöka om 

och hur lärares ämnestillhörighet påverkar deras undervisning i hållbar utveckling. Hon 

genomförde en nationell enkätstudie med 3229 gymnasielärare. Resultatet visade att det finns 

tydliga ämnesbundna skillnader. De flesta lärarna identifierade hållbar utveckling med den 

miljömässiga dimensionen. Bland samhällskunskapslärare  däremot var denna aspekt inte den 

viktigaste. Samhällskunskapslärare visade sig arbeta pluralistiskt vilket överensstämmer väl 

med UNESCOs och Skolverkets föreskrifter. Trots att samhällskunskapslärare visade sig 

använda en mångfald av arbetsmetoder och ha en större helhetssyn på hållbar utveckling i 

förhållande till lärarna i naturvetenskap, så efterfrågade de mer kunskap och stöd kring ämnet. 
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I avhandlingen Att mötas i tid, rum och tanke- Om ämnesintegration och undervisning för 

hållbar utveckling (2014) undersöker Linda Petterson gymnasielärares uppfattningar om 

ämnesövergripande undervisning samt centrala förutsättningar för undervisningen av hållbar 

utveckling. Hon intervjuade totalt 19 verksamma gymnasielärare och utförde både text- och 

klassrumsobservationer. Pettersons avhandling visar likt tidigare forskning att de flesta lärare 

associerar hållbar utveckling till miljödimensionen. Efter miljöperspektivet kom det sociala 

perspektivet och sist det ekonomiska. Det framkommer även att det vid varken intervjuerna 

eller klassrumsobservationerna förekom ett uttalat exempel som fångar alla tre dimensioner 

som ingår i Brundtlandkommissionens definition. En anledning till detta är att lärare uppvisar 

brist på kunskap kring ämnet. Slutligen visar studien att lärarna i sin undervisning av hållbar 

utveckling fokuserar på förmågor som kritiskt tänkande och reflektion framför 

handlingsförmåga. 

Alla tre ovannämnda studier utgår ifrån lärarnas perspektiv på undervisning om hållbar 

utveckling. Två av dessa fokuserar även på hur lärarnas ämnestillhörighet kan påverka 

undervisningen. Björneloo förmedlar olika faktorer som enligt lärare är viktiga inom 

undervisningen av hållbar utveckling. Hur och om dessa framträder i läroböckerna kommer att 

bli intressant att se. Man kan se likheter mellan Borgs och Petterssons studier rörande lärarnas 

förståelse för hållbar utveckling och hur deras ämnestillhörighet påverkar deras undervisning.  

I analysen kommer jag jämföra lärarnas förståelse och angreppsätt, utifrån Borgs och 

Petterssons resultat, i förhållande till läroböckernas.  

 

 

4.2 Läromedelsstudier 
Vid efterforskning av läromedelsstudier har jag upptäckt flera studentuppsatser som fokuserar 

på hållbar utveckling. Dock är de flesta inriktade mot högre åldrar och gymnasiet samt är gjorda 

innan införandet av Lgr11. Ett fåtal är gjorde efter 2011 med samma fokus men då är det ingen 

som studerar samhällkunskapsböcker för mellanstadiet. Läromedelsstudier som fokuserar på 

hållbar utveckling gjorda av forskare har jag däremot inte funnit alls. Där är fältet väldigt 

utspridd. 

Agneta Bronäs skrev avhandlingen Demokratins ansikte (2000) där hon undersöker hur 

demokrati framställs i tyska och svenska samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Hon kommer 

fram till att de svenska läroböckerna ger en bild av att medborgarna och framför allt eleverna 



11 
 

betraktas som okunniga, ansvarslösa och oengagerade. I de tyska läroböckerna däremot, 

gestaltas en mer positiv bild av medborgarna, som framstår som kunniga och aktiva. 

 

I underlagsrapporten En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker av 

Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund (2006) undersöker Britt-Marie Berge 

och Göran Widding hur kön framställs i samhällskunskapsböcker. Resultat visar på ett 

osynliggörande av transpersoner samt att pojkar och män överrepresenteras i texterna.    

 

Efter uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan har Ann-Sofie Ohlander granskat 

samhällskunskapsböcker för lågstadiet upp till gymnasiet med fokus på jämställdhet. Studiens 

resultat presenteras i rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap 

(2010). Likt Berges och Widdings studie visar Ohlanders undersökning att flickor/kvinnor är 

underrepresenterade samt att problematiseringar av köns- och jämställdhetsaspekter är få. 

 

I artikeln Textbooks of doubt: using systemic functional analysis to explore the framing of 

climate change in middle-school science textbooks (2015) redogör Diego Román & K.C. Busch 

för sin läromedelsstudie som är baserad på amerikanska naturkunskapsböcker för mellanstadiet. 

Deras syfte är att undersöka hur läroböckerna framställer klimatförändringar. Studien visar att 

läroböckerna framförde en osäkerhet i fråga om klimatförändringar ens förekommer och att 

människorna skulle kunna påverka dem. Böckerna betonade istället de naturliga orsakerna till 

förändringar och överlät ansvaret till vetenskapsmännen. Ingen av de undersökta läroböckerna 

tog upp vad eleverna kan bidra med för att hjälpa miljön eller att man behöver ta några åtgärder 

överhuvudtaget. 

Studierna på samhällskunskapsböckerna fokuserar inte på hållbar utveckling i direkt 

anknytning. Däremot undersöker de ämnen som är en del av den sociala dimensionen inom 

hållbar utveckling, nämligen demokrati och jämställdhet. Samtidigt ger studierna en överblick 

över forskningsfältet då de är baserade på samma skolämne och material som min studie. 

Román och Buschs undersöker klimatförändringar vilket faller under miljödimensionen. På så 

vis är studierna relevanta i förhållande till mitt ämne och kommer därav att jämföras och 

diskuteras i förhållande till mitt resultat. 
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5. Teori 
Mitt teoretiska ramverk består dels av teorier om undervisning för hållbar utveckling samt olika 

perspektiv på utveckling och hållbarhet. Detta tillsammans med tidigare forskning kommer att 

användas som mina analytiska hjälpmedel.  

5.1 Vad ska läras inom hållbar utveckling? 
Björneloo studerar nationell och internationell forskning för att ringa in det väsentliga för att 

man ska lära sig vad en hållbar samhällsutveckling innebär. I hennes studie Från raka svar till 

komplexa frågor lyfts befolkningstillväxten, energifrågor, växthuseffekten och ozonskiktets 

roll, den globala vattencykeln, biologisk mångfald, rika och fattiga samt globala beroenden och 

handelsmönster (Björneloo 2004).  

I rapporten Review of Contexts and Structures for -Education for Sustainable Development 

2009 av UNESCO tar man upp fattigdom, hållbar försörjning, klimatförändringar, jämställhet 

mellan könen samt skydd och rättigheter för ursprungsbefolkningen som exempel på viktiga 

punkter för undervisningen av hållbar utveckling (2009, s.26). 

Bo Kjellen motiverar boken Klimatdidaktik- att undervisa för framtiden som ett väsentligt 

bidrag för att tydliggöra innehållet för undervisningen av hållbar utveckling (2010, s.10). David 

O Kronlid mfl. tar bland annat upp klimatförändringar och dess påverkan på samhället och 

människorna. I samband med det tas även hälsofrågor, migration, biologisk mångfald, 

vattenbrist, konsekvenser för jordbrukare och fiskare samt översvämning av odlingsmark upp 

(Kronlid fml (2010). 

I rapporten Att lära för hållbar utveckling där man försöker karaktärisera undervisningen för 

hållbar utveckling tar man upp fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kulturell 

mångfald och interkulturell förståelse, hälsa, naturresurser (bland annat vatten, energi, jordbruk 

och biologisk mångfald), klimatförändringar och fattigdomsbekämpning som viktigt innehåll 

(SOU 2004:104, s.71). 

För att svara på min första frågeställning gällande vad läroböckerna behandlar inom ämnet 

hållbar utveckling kommer jag att utgå från det ovannämnda innehållet. I metodavsnittet 

presenteras en sammanställning av innehållet ovan i en tabell (se Tabell 1), som kommer att 

användas som ett analysverktyg i form av ett kodschema.  

5.2 Hur ska det läras? 
Man har på likande sätt som med vad-frågan försökt ringa in de väsentliga karaktärsdragen på 

hur undervisningen för hållbar utveckling ska utformas och utövas. Via rapporten Att lära för 
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hållbar utveckling av SOU, Björneloo (2004) samt Skolverket har jag formulerat följande 

gemensamma beslut. Undervisningen för hållbar utveckling ska karaktäriseras av ett 

demokratiskt arbetssätt som syftar till att elever får säga till om utbildningens form och innehåll. 

Den ska stimulera till kritiskt tänkande och handlingsberedskap samt inriktas mot 

problemlösning. Ett ämnesövergripande arbetssätt ska ge stöd till att belysa och behandla de 

miljömässiga, ekonomiska och sociala förhållandena integrerat. Undervisningen ska vara 

verklighetsbaserad och ha en koppling till elevernas vardag. Slutligen ska arbetet med hållbar 

utveckling även kännetecknas av en mångfald av pedagogiska metoder och behandla såväl 

lokala som globala företeelser i både dåtid och nutid (SOU 2004:104, Björneloo 2004, 

Skolverket 2012).  

Utifrån ett urval av ovan nämna karaktärsdrag på undervisningen har jag i  metodavsnittet 

formulerat några analysfrågor (se tabell 2) som kommer hjälpa mig att synliggöra hur 

arbetsböckerna/uppgifterna behandlar innehållet inom hållbar utveckling, och därmed svara på 

min andra frågeställning.  

 

5.3 Olika perspektiv på utveckling och hållbarhet   
Det finns trots måttlösa definitioner på hållbar utveckling en gängse definition som jag nämnt 

tidigare, nämligen den Brundtlandkommissionen formulerat: ”En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”  och som även inkluderar de tre dimensionerna, miljö, sociala och 

ekonomiska. Det finns samtidigt flera olika synsätt på just utveckling. Utifrån 

Brundtlandkommissionen definition kan utveckling likställas med förändring över tid, där 

tillväxt och restriktioner påverkas av naturens gränser och förmågor (Nerdal 2012). Ett annat 

perspektiv är strikt ekonomiskt och fokuserar på utvecklingsindikatorer som ökande BNP, 

stigande inkomster per person, industrialisering eller teknologiska framsteg (Nerdal 2012, s.4). 

Ett tredje sätt att se på utveckling är som något som utökar individens frihet. Det kan då röra 

sig om politisk frihet, ekonomiska faciliteter, sociala möjligheter, garanterad transparens och 

skyddande säkerheter (Nerdal 2012, s.4). 

Under 1970-talet rådde en debatt kring hållbar utveckling som synliggjorde två skilda 

perspektiv. Ena perspektivet betonade utveckling, vikten av teknologi samt ekonomisk tillväxt. 

Det andra perspektivet betonade hållbarhet, vikten av mänskligt ansvarstagande och individens 
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sätt att se på naturen (Nerdal 2012). Denna debatt kom att lägga grunden till det som idag nämns 

som ”svag” och ”stark” hållbarhet (Nerdal 2012, s.5) 

Nerdal förklarar ”svag” respektive ”stark” hållbarhet på följande vis: 

Begreppet hållbar utveckling innehåller både bevarande och förändring. Konceptet är i sig 

normativt och innehåller en konflikt mellan olika system (naturen, det sociala och det 

ekonomiska, förf. anm.). I den ”svaga” hållbarheten ses systemen som fristående vilket gör 

dem anpassningsbara i förhållande till varandra. I den ”starka” hållbarheten ses systemen 

som integrerade där naturen sätter gränserna (2012, s.6) 

 

När man inte kan tillgodose samtliga dimensioner (sociala, ekonomiska och ekologiska) råder 

det en ”svag” hållbarhet. När alla tre dimensioner integreras handlar det istället om en ”stark” 

hållbarhet. För att uppnå mitt syfte och kunna svara på om läroböckerna förmedlar ett 

helhetsperspektiv på hållbar utveckling kommer jag att använda mig av begreppen svag och 

stark hållbarhet. En stark hållbarhet är i det här fallet det man vill uppnå för att lyckas förmedla 

begreppets komplexitet.  

 

6. Metod och material 
I det här avsnittet kommer uppsatsens metod, analysverktyg och material att beskrivas och 

diskuteras. Jag reflekterar även över uppsatsens reliabilitet, validitet och generalisering. 

6.1 Metod och analysverktyg 
Metoden som lämpar sig för min studie av läroböcker är en kvalitativ textanalys. Den 

kvalitativa analysen går ut på att ta fram väsentligt innehåll genom noggrann läsning av textens 

delar, helhet och den kontext vari den ingår (Esaiasson m.fl. 2012, s. 210). Det finns olika 

inriktningar inom textanalys beroende på vad man är ute efter att undersöka. Det jag kommer 

att använda mig av är kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innebär att man 

beskriver ett textinnehåll på ett systematiskt sätt (Boréus & Bergström 2012, s.50). 

Analysverktygen bygger på min teori om vad som kännetecknar undervisningen för hållbar 

utveckling. Analysen är uppdelat i två delar för att kunna besvara mina två frågeställningar. 

Trots att det är två delanalyser så hänger de ändå ihop genom att den första delanalysen hjälper 

mig ta fram innehållet inom hållbar utveckling som jag sedan ska analysera utifrån mina 

analysfrågor.  
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6.1.1 Delanalys 1. 
Första delanalysen syftar till att svara på uppsatsens första frågeställning, nämligen vad 

läroböckerna behandlar inom ämnet hållbar utveckling. De olika  orden och begreppen har jag 

tagit fram genom läsning av forskning som jag har presenterat i teoriavsnittet (5.1) samt 

styrdokument som jag sedan sammanställt i tabellen nedan. Varje begrepp har även hamnat 

under tillhörande dimension för att på så sätt kunde klargöra om läroböckerna berör ämnet 

utifrån alla tre dimensioner. Vid kategoriseringen av orden och begreppen har några varit mer 

självklara än andra och jag har därav tagit hjälp av UNESCOS (2009) rapport samt rapporten 

Att lära för hållbar utveckling (2004). ”Befolkningstillväxten” skulle jag exempelvis kunna 

sätta under alla tre kategorier då det påverkar hållbara utvecklingen i alla tre led. Jag valde dock 

att sätta den under den sociala dimensionen då den berör människan i direkt anknytning.  

Tabellen nedan kommer att användas som ett slags kodschema. Ett kodschema brukar man vid 

innehållsanalyser använda sig av när man vill undersöka förekomsten av någonting i texten, det 

kan exempelvis röra sig om vissa ord (Boreús & Bergström 2012, s.54) 

Mitt syfte är inte att kvantifiera förekomsten av dessa begrepp utan att undersöka vilka som 

förekommer och hur de förhåller sig till varandra. Alla begrepp kommer troligtvis inte 

förekomma ordagrant. Om man i texten exempelvis nämner att människor är tvungna att flytta 

från sina länder på grund av dåliga livsförhållanden utan att specifikt nämna ordet ”migration” 

så rör det sig fortfarande om det begreppet. Det är på detta vis jag kommer att tolka texten 

utifrån denna tabell.  

 

Tabell 1. Innehåll av hållbar utveckling 

Miljödimensionen Ekonomiska dimensionen Social dimensionen 

 Naturresurser (exempel: 

vatten, energi, jordbruk 

och biologisk mångfald).  

 

 Klimatförändringar 

(exempel: 

växthuseffekten) 

 Föroreningar 

 Avfallssortering 

 Fattigdom 

 Globala handelsmönster 

 Försörjning 

 Produktion 

 Konsumtion 

 

 Befolkningstillväxten 

  Migration 

 Jämställdhet mellan 

könen 

 Mänskliga rättigheter 

 Fred och säkerhet 

 Hälsa 

 Demokrati 
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Denna tabell kommer följaktligen att hjälpa mig ta fram innehållet som jag sedan kommer att 

analysera utifrån beskrivningen i delanalys 2.  

6.1.2 Delanalys 2. 
För att besvara uppsatsens andra frågeställning, nämligen hur läroböckerna behandlar 

innehållet inom hållbar utveckling kommer jag att ställa ett antal frågor till innehållet som jag 

tar fram med hjälp av delanalys 1. Frågorna är konstruerade med utgångspunkt i hur hållbar 

utveckling ska läras ut som jag beskrev i teoriavsnittet (5.2). Jag gjorde ett urval av direktiven 

och formulerade om dem till frågor så att de lämpar sig för min studie. Ett exempel på det är att 

jag valde att inte ta med det demokratiska arbetssättet (se 5.2) för det är någonting jag inte kan 

undersöka via en läromedelsanalys.  

I samband med denna delanalys kommer innehållet även att analyseras utifrån de olika 

perspektiven på utveckling och hållbarhet (se Teori, 5.3). Genom att undersöka hur de olika 

dimensionerna förhåller sig till varandra kommer jag kunna dra slutsatsen om det råder om en 

svag eller stark hållbarhet enligt Nerdal (2012). En svag hållbarhet uppstår när de tre 

dimensionerna behandlas separat och en stark när alla tre tas i aktning integrerat. 

Tabell 2. Behandling av innehållet. 

Hur behandlas innehållet med anknytning till hållbar utveckling? 

1. Stimulerar böckerna/uppgifterna eleverna till kritiskt tänkandet? – Hur? 

2. Stimulerar böckerna/uppgifterna till handlingsberedskap och problemlösning? – Hur? 

3. Behandlas de olika dimensionerna integrerat? – Hur? 

4. Är innehållet anknutet till eleverna potentiella vardag- Hur? 

5. Behandlar böckerna/uppgifterna lokala och globala företeelser i både dåtid och nutid? – Hur? 

 

  

För att konkretisera vad som menas med kritiskt tänkande har jag använt mig av Skolverkets 

definition ”göra rimliga tolkningar, bedömningar och reflektioner i förhållande till innehåll 

inom ämnet samhällskunskap och utifrån dessa dra rimliga slutsatser” (Skolverket 2016a).  

Handlingsberedskap tolkas som ”förmågan att värdera och ta  ställning till komplicerade frågor 

och handla därefter” (Skolverket 2012). 

6.2 Validitet, reliabilitet & generalisering 
Validitet handlar om studiens trovärdighet och korrekthet. Ett sätt att stärka studiens validitet 

är genom transparens som går ut på att man tydligt redogör för sin forskningsprocess samt 
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blottar sina eventuella tvivel och svagheter (Svensson & Ahrne 2015, s.25). En oundviklig 

faktor som kan dra ner validiteten när det kommer till kvalitativa studier är den subjektiva 

tolkningen. Utan förförståelse är tolkning omöjligt och förförståelse påverkar i sin tur hur man 

förstår en text (Bergström & Boréus 2012, s.31). Jag är medveten om att min förförståelse kan 

komma att påverka mitt resultat trots att jag har konstruerat en metod för att, i den mån det går, 

försöka undvika det. 

För att skapa tillförlitlighet (reliabilitet) bör man tydligt redogöra för sin metod och 

analysprocedur för att göra studien så intersubjektivt prövbar som möjligt (Denscombe 2016, 

s.411-412). Att en studie är intersubjektivt prövbar innebär i princip att en annan person ska 

kunna genomföra samma undersökning och kunna komma fram till samma resultat. För att höja 

studiens reliabilitet har jag tydligt redogjort för mitt analytiska tillvägagångsätt samt har belägg 

för mina uttalanden i form forskning och citat från läroböckerna.  

I regel kan man inte dra några större slutsatser om en viss fråga baserat på en studie med 

material i litet omfång. Däremot visar forskning att läromedelstexter sällan får nytt innehåll 

utan att de faktiskt ärver av varandra (Gustafsson, 2016). Mitt resultat säger främst hur de 

specifika läroböckerna i samhällskunskap för årskurs 4-6 behandlar hållbar utveckling, men 

kan på grund av det forskning beskriver  i viss mån ge en representativ bild av hur det ser ut i 

läroböcker i samhällskunskap överlag. 

 

6.3 Material och avgränsning 

6.3.1 Urval 
Jag kommer att undersöka tre läroböcker samt deras tillhörande arbetsböcker. Urvalet grundar 

sig dels på att de är ämnade för årskurs 4–6 i samhällskunskap och är skrivna efter införandet 

av Lgr11. En annan faktor var att böckerna var utgivna av stora förlag vilket innebär att de 

troligtvis används i stor utsträckning ute på skolorna. Att böckerna är utgivna av olika förlag 

och skrivna av olika författare medför samtidigt en större spridning i materialet vilket var 

önskvärt. Läroböckerna jag kommer att analysera är följande: 

Grundböcker: 

 PULS Samhällskunskap 4-6 av Anna Lena Stålnacke mfl. utgiven av Natur och Kultur 

(2012)  

 UPPTÄCK Samhälle av Göran Svanelid utgiven av Liber (2014) 

 Utkik 4-6 Samhällskunskap av Hans Almgren utgiven av Gleerups (2015) 
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Arbetsböcker:  

 PULS Samhällskunskap: Arbetsbok av Maria Willebrand (Natur och Kultur, 2013) 

 UPPTÄCK samhälle: Arbetsboken av Göran Svanelid (Liber, 2015) 

Utkik 4-6 Samhällskunskap har ingen tillhörande arbetsbok men har däremot olika uppgifter 

och diskussionsfrågor i själva grundboken som jag kommer att analysera istället. 

 

6.3.2 Avgränsning 
PULS Samhällskunskap skriven av Anna Lena Stålnacke består av 129 sidor och är uppdelad i 

åtta kapitel som i sin tur är uppdelade i mindre avsnitt. Materialet avgränsas till kapitlen ”Arbete 

och pengar” (ss.52-73) ”Demokrati” (ss. 86-103) och ”Hemma i världen” (ss.104-129).  

Tillhörande arbetsbok av författaren Maria Willebrand är uppbyggd efter grundboken och 

innehåller likadana kapitel i samma ordning. Av den anledningen var det naturligt att begränsa 

materialet till samma kapitel som i grundboken nämligen: ”Arbete och pengar” (ss.22-30) 

”Demokrati” (ss.34-40) och ”Hemma i världen” (ss.40-48).  

UPPTÄCK samhälle skriven av Göran Svanelid innehåller 103 sidor och sex kapitel uppdelade 

i mindre avsnitt. Materialet begränsas till kapitlen ”Upptäck samhälle!” (ss. 6-13), ”Ekonomi” 

(ss.50-63), ”Politik” (ss.64-83) och ”Lag och rätt” (ss.84-103). 

Tillhörande arbetsbok av samma författare är även den uppbyggd efter grundboken och jag har 

därav avgränsat materialet till samma kapitel. ”Upptäck samhälle!” (ss.4-9), ”Ekonomi” (ss.26-

33), ”Politik” (ss.34-41) och ”Lag och rätt” (ss.42-48). 

Utkik Samhällskunskap är skriven av Hans Almgren och består av 127 sidor och åtta kapitel 

uppdelade i mindre avsnitt. Materialet avgränsas till kapitlen ”Var dig själv” (ss.6-19) ”Arbete” 

(ss.20-31) ”Politik” (ss.60-79) ”Mänskliga rättigheter” (ss. 80-97) och ”Världen och vi” 

(ss.116-127). 

Som jag har nämnt tidigare så har det inte utgetts någon tillhörande arbetsbok till Utkik 

Samhällskunskap. Jag har således undersökt de tillhörande uppgifterna i grundboken i de 

avgränsade kapitlen som nämnt ovan. 

Alla dessa kapitel i respektive bok har valts med anledning av att det är där jag har funnit 

relevant innehåll. 
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7. Analys och diskussion 
I det här avsnittet presenteras uppsatsens resultat och analys med utgångspunkt i teori och 

tidigare forskning. Analysen är uppdelat efter de två delanalyserna. I delanalys 1 presenteras 

resultatet från varje lärobok i tabellform följt av en diskussion kring resultatet. Delanalys 2 är 

uppdelat och tematiserad efter analysfrågorna där resultat och analys från alla tre läroböcker 

presenteras samtidigt. Avsnittet avslutas med en diskussion som återigen kopplar mitt resultat 

till teori och tidigare forskning.  

 

7.1 Delanalys 1 – Resultat och analys av VAD man behandlar i läroböckerna  
I följande tre tabeller har de ord och begrepp som behandlats i läroböckerna fetmarkerats så att 

man får en tydlig överblick över innehållet. I vilken omfattning och djup de olika begreppen 

och orden tas upp varierar. Därav kommer en beskrivning av varje dimension som lyfter fram 

exempel från alla böcker att presenteras. 

 

Tabell 3. Innehåll i PULS Samhällskunskap 

Miljödimensionen Ekonomiska dimensionen Social dimensionen 

 Naturresurser (exempel: 

vatten, energi, jordbruk 

och biologisk mångfald).  

 

 Klimatförändringar 

(exempel: 

växthuseffekten) 

 Föroreningar 

 Avfallssortering 

 Fattigdom 

 Globala handelsmönster 

 Försörjning 

 Produktion 

 Konsumtion 

 

 Befolkningstillväxten 

 Migration 

 Jämställdhet mellan 

könen 

 Mänskliga rättigheter 

 Fred och säkerhet 

 Hälsa 

 Demokrati 
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Tabell 4. Innehåll i UPPTÄCK Samhälle 

Miljödimensionen Ekonomiska dimensionen Social dimensionen 

 Naturresurser (exempel: 

vatten, energi, jordbruk 

och biologisk mångfald).  

 

 Klimatförändringar 

(exempel: 

växthuseffekten) 

 Föroreningar 

 Avfallssortering 

 Fattigdom 

 Globala handelsmönster 

 Försörjning 

 Produktion 

 Konsumtion 

 

 Befolkningstillväxten 

  Migration 

 Jämställdhet mellan 

könen 

 Mänskliga rättigheter 

 Fred och säkerhet 

 Hälsa 

 Demokrati 

 

 

Tabell 5. Innehåll i Utkik Samhällskunskap 

Miljödimensionen Ekonomiska dimensionen Social dimensionen 

 Naturresurser (exempel: 

vatten, energi, jordbruk 

och biologisk mångfald).  

 

 Klimatförändringar 

(exempel: 

växthuseffekten) 

 Föroreningar 

 Avfallssortering 

 Fattigdom 

 Globala handelsmönster 

 Försörjning 

 Produktion 

 Konsumtion 

 

 Befolkningstillväxten 

  Migration 

 Jämställdhet mellan 

könen 

 Mänskliga rättigheter 

 Fred och säkerhet 

 Hälsa 

 Demokrati 

 

Som man kan utläsa i tabellerna så behandlar samtliga läroböcker alla tre dimensioner. Vissa i 

större omfattning än andra. En gemensam faktor är att ingen av läroböckerna nämner något om 

befolkningstillväxten. I PULS Samhällskunskap behandlar man vartenda ord och begrepp inom 

de olika dimensionerna förutom ”befolkningstillväxten” och ”fred och säkerhet”. I UPPTÄCK 

Samhälle nämns miljön flera gånger däremot så går man inte in i djupet av det. Det som inte 

tas upp är ”klimatförändringar”, ”avfallssortering”, ”globala handelsmönster”, 

”befolkningstillväxten” och ”jämställdhet mellan könen”. Utkik Samhällskunskap tar upp 

samtliga ord och begrepp förutom ”globala handelsmönster” och ”befolkningstillväxten”.  
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7.1.1 Miljödimensionen 
Miljödimensionen behandlas mest omfattande och nyanserat i Utkik Samhällskunskap. Där går 

författaren in på djupet vad gäller orsakerna till växthuseffekten, tips på vad man göra åt det, 

förbättringar på miljöfronten genom åren, olika organisationers arbete för miljön, olika 

konsekvenser för framtiden med mera (Almgren 2015). I PULS Samhällskunskap nämns 

naturresurserna, föroreningar och avfallssortering i förbifarten. Det som däremot behandlas mer 

djupgående är de olika åtgärderna man kan vidta om man vill bli en ”miljöräddare”. Precis som 

i Utkik Samhällskunskap får läsaren ett antal tips på vad de kan göra för miljön. Även i 

UPPTÄCK Samhälle nämns föroreningar i förbifarten. Vidare tar man upp hur våra köpvanor 

påverkar miljön och hur ökandet av produktionen kräver mer naturresurser (Svanelid 2014, 

s.62). Författaren går däremot inte in på djupet av miljöproblemen. Eleverna får heller inte 

tydliga uppmaningar eller tips på vad de kan göra.  

7.1.2 Ekonomiska dimensionen 
Alla tre läroböcker behandlar produktion och konsumtion, både som fristående begrepp och i 

anknytning till utveckling och hållbarhet. Även fattigdom diskuteras i alla tre läroböcker. PULS 

Samhällskunskap och Utkik Samhällskunskap förklarar skillnaden på i och u-länder där några 

gemensam exempel är att  i-länder är rikare på grund av att de länge haft industrier och kunnat 

sälja varor samt att människorna haft tillgång till utbildning. Ekonomisk utveckling beskriver 

författaren av PULS Samhällskunskap genom att säljandet av varor och tjänster i ett land ökar. 

Utvecklingen går då framåt genom att det skapas jobb åt människorna som får råd att köpa 

varorna och då måste landet producera ännu mer (Stålnacke 2012, s.127). Globala 

handelsmönster diskuteras endast i PULS Samhällskunskap. Författaren beskriver hur länder 

tillverkar och säljer saker som de är speciellt bra på, och att de med den vinsten handlar saker 

som de saknar från andra länder (Stålnacke 2012, s.114). Författaren menar att vi på så sätt 

handlar med hela världen.  

7.1.3 Sociala dimensionen 
Den sociala dimensionen framställs på väldigt liknande sätt i alla tre läroböcker. Demokrati 

beskrivs som något grundläggande för alla, likaså de mänskliga rättigheterna. Skillnaderna 

mellan män och kvinnor beskrivs i två av tre läroböcker och problematiseringar kring det ämnet 

visar sig likt Ohlanders (2010) granskning vara få. I PULS Samhällskunskap tar författaren upp 

kvinnornas kamp för sina rättigheter genom åren och förändringarna på vissa orättvisor 

däribland rösträtt och rätten att ärva som män (Stålnacke 2012, s.101). I Utkik Samhällskunskap 

diskuterar författaren jämställdhet genom att belysa förändringarna på kvinnornas och männens 
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roller, bland annat i hushållet och arbetet (Almgren 2015, s.10). Fattigdom, krig, våld och svält 

är några exempel som återfinns i läroböckerna som förklaring till varför folk flyttar. Hälsa tas 

upp i samband med att författarna beskriver hur antalet dödsfall orsakade av olika sjukdomar 

har minskat idag tack vare nya skydd och botemedel.  Ingen av läroböckerna tar som tidigare 

nämnts upp något om befolkningstillväxten. 

7.1.4 Hållbar utveckling 
Alla tre läroböcker förmedlar samma definition av hållbar utveckling som den 

Brundtlandkommissionen talar för (se avsnitt Bakgrund 2.1). I PULS Samhällskunskap skriver 

författaren hur vi inte kan fortsätta slösa med jordens resurser för att de annars inte kommer att 

räcka till för alla oss sju miljarder människor på jorden och för kommande generationer 

(Stålnacke 2012, s.116). I Utkik Samhällskunskap görs en liknande skildring. Författaren 

skriver att man måste spara på naturens resurser för att få en hållbar utveckling för kommande 

generationer (Almgren 2015, s.122). Sist kopierar författaren av UPPTÄCK Samhälle 

Brundtlandkommissionens definition rakt av när han förklarar begreppet hållbar utveckling 

(Svanelid 2014, s.62). Definition av själva begreppet stämmer överens i alla tre läroböcker, men 

om och hur de olika dimensionerna diskuteras i förhållande till varandra varierar. Detta kommer 

jag gå in på senare i delanalys 2. 

 

7.2 Delanalys 2 – Resultat och analys av HUR man behandlar innehållet 
 

7.2.1 Stimulans till kritiskt tänkande, handlingsberedskap och problemlösning 
Alla tre läroböcker erbjuder stimulans till kritiskt tänkande enligt Skolverkets definition. PULS 

arbetsbok erbjuder flera ”tänk till frågor” i stil med : ”Alla i hela Sverige kan inte vara med och 

bestämma om allt. Varför är det så, tror du?” (Willebrand, 2013). I Upptäck Samhälle får 

eleverna exempelvis i uppgift att resonera kring vad som är bättre respektive sämre i samhället 

idag, jämfört med förut. De ombes att skriva både positiva och negativa förändringar kring 

exempelvis, miljön, arbeten, sjukdomar etcetera (Svanelid 2014, s.13). Ett annat exempel finns 

i arbetsboken där eleverna får beskriva hur det är att leva som rik respektive fattig, och sedan 

reflektera och dra en slutsats om vad den viktigaste skillnaden mellan dessa liv är (Svanelid 

2015, 26).  

I Utkik Samhällskunskap får eleverna exempelvis reflektera och svara på följande frågor: 

”Varför är det viktigt att många länder samarbetar när det gäller miljön?” ”Vilka konsekvenser 



23 
 

tror du det kan få om inte länderna samarbetar? (Almgren 2015, s.126). Eleverna tränas även i 

att vara kritiska till vissa saker. Ett exempel på det är när författaren ställer frågan ”Vad bör du 

tänka på om du i affären ser jättelåga priser på fina jeans eller skjortor?” (Almgren 2015, s.96). 

Frågan ställs förmodligen med förhoppning att eleverna ska svara på att kläderna antagligen är 

ett resultat av billigt barnarbete med dåliga arbetsförhållanden som kapitlet tog upp tidigare.  

Stimulans till handlingsredskap och problemlösning anträffas också i samtliga böcker i 

varierande omfattning. I PULS grundbok skriver författaren bland annat att det är en 

demokratisk plikt att visa vad man tycker och ger fem knep på hur man kan få andra att lyssna 

på en, (Stålnacke 2012, 98-99) varpå i arbetsboken får eleverna en uppgift om att skriva vad de 

skulle bestämma om de var statsminister (Willebrand 2013, . 34). Vidare i PULS grundbok så 

betonar författaren att det är vi som ska rädda planeten och ger flera tips på vad eleverna kan 

göra för miljön (Stålnacke 2012, s.116-117). I arbetsboken återkommer författaren till de tipsen 

och uppmanar eleverna att skriva ner två saker som de redan gör eller lätt skulle kunna göra 

(Willebrand 2013, s.44).  

Även i Utkik Samhällskunskap ges en liknande utsaga. Författaren framhåller att alla har ett 

ansvar och kan påverka och ger samtidigt tips på vad eleverna kan göra för miljön. Båda 

läroböckerna betonar vikten av att vara en aktiv samhällsmedborgare och att man bör och kan 

göra mycket för miljön. Detta står i stark konstrast till Román & Busch (2015) studie som visade 

att de amerikanska läroböckerna inte alls hade samma inställning mot eleverna eller 

miljöproblemen. I UPPTÄCK Samhälle är det inte samma uppmanande inställning till det som 

i de övriga två böckerna. Författaren uttrycker istället att det inte alltid är lätt att fatta ”hållbara” 

beslut och ger eleverna en rad antingen eller frågor som de ska ta ställning till. Exempelvis: 

”1.Att köpa dyrare ekologiskt eller billigare icke ekologisk mat? 2. Att cykla eller gå till skolan, 

även när det regnar eller är riktigt kallt, eller bli skjutsad med bil? osv. (Svanelid 2014, s.62).  

Problemlösningsfrågor återfinns en del, dock inte i samma utsträckning som frågor som kräver 

kritiskt tänkande. I PULS arbetsbok får eleverna en probleminriktad  uppgift som lyder: Du är 

med och bestämmer om framtiden. Vad vill du ändra på så att vi får det bättre? (Willebrand 

2013, s.47). I Utkik Samhällskunskap beskriver författaren en fiktiv ö med 10 träd och 10 

invånare. Dessa invånare högg ner alla 10 träd för att ha det bra utan att tänka på kommande 

generationer. Till det ställs frågan ”Hur tycker du att människorna på ön skulle ha gjort med 

träden?” (Almgren 2015, ss.122-123). I UPPTÄCK arbetsbok ställs eleven mot ett problem 

rörande miljöförstöring där den ska skriva vad en konsument som vill påverka miljön så lite 

som möjligt bör tänka och handla (Svanelid 2015, s.29). Ett annat problem eleverna får 
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reflektera över är hur man kan göra skillnaderna mellan rika och fattiga mindre (Svanelid 2015, 

s.31). 

Vidare i arbetsboken får eleverna stimulans till både problemlösning och handlingsberedskap. 

I en spalt har författaren radad upp ett antal handlingar som påverkar miljön. Det eleverna ska 

göra är skriva hur denna handling påverkar miljön och sedan formulera ett alternativ till denna 

handling. Exempel på en handling är: ”Kör bil till skolan och jobbet varje dag” (Svanelid 2015). 

Eleverna ska då skriva en konsekvens av denna handling, exempelvis ”påverkar miljön på grund 

av att bilarna släpper ut farliga avgaser”. Sedan ska de skriva en alternativ handling till det, 

exempelvis ”cykla till jobbet istället”. Här får eleven möjligheten att både värdera frågan och 

komma på en lösning. 

I stort dominerade uppgifter som stimulerade till kritiskt tänkande i alla tre läroböcker vilket 

kan ses i likhet med Pettersons (2014) studie som visade att lärarna fokuserade på förmågor 

som kritiskt tänkande och reflektion framför handlingsförmågan i deras undervisning  av hållbar 

utveckling.  

7.2.2 Förhållandet mellan dimensionerna 
Som delanalys 1 visade är det inget tvivel om att alla tre dimensioner inom hållbar utveckling 

behandlas i alla läroböcker. Däremot varierar det i hur de olika författarna kopplar dem emellan. 

I PULS Samhällskunskap är kopplingarna svaga eller närmast obefintliga.  I bästa fall är det två 

av dimensionerna som diskuteras integrerat men det finns inget fall där alla tre gör det. När 

författaren tar upp u-ländernas snabba ekonomiska utveckling genom producerandet och 

säljandet av varor nämner hon hur det bidrar till social utveckling genom att människorna får 

bättre levnadsstandard (Stålnacke 2012, s.127). Däremot inkluderas inte den miljömässiga 

dimensionen genom att exempelvis ta upp varuproduktionens påverkning på miljön. Ett annat 

exempel på hur den ekonomiska och sociala dimensionen integreras är när författaren diskuterar 

fattigdom och ojämlika förhållanden i världen på följande vis: 

Ungefär  7  miljarder  människor  bor  på  vårt  jordklot.  Ungefär  20  procent  av  oss  

förbrukar  det  mesta, mer  än  80  procent  av  den  mat,  den  energi och  alla  de  varor  

som  tillverkas. Resten  av  jordens befolkning, det vill säga mer än fem miljarder 

människor, delar på en liten del, knappt 20  procent av maten, energin och varorna 

(Stålnacke, 2012 , s.126).  

Här diskuteras hur konsumtion av varor och olika tillgångar inte fördelas jämnt i världen. Ett 

annat exempel på när endast två dimensioner integreras är när författaren diskuterar vad som 
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kan ske om växthuseffekten fortsätter öka. Författaren skriver då att om klimatet blir sämre på 

många håll kommer människor inte kunna bo kvar på vissa ställen och därför tvingas flytta 

(Stålnacke 2012, s.116). Här kopplas således den miljömässiga och sociala dimensionen ihop 

medan den ekonomiska exkluderas. Utifrån Nerdals (2012) definition på svag och stark 

hållbarhet så kan man tolka lärobokens beskrivning på hållbarhet som svag då man inte tar 

hänsyn till alla tre dimensioner. 

Även i UPPTÄCK samhälle och Utkik Samhällskunskap förekommer det flest exempel på när 

två dimensioner integrerar. Ett exempel från UPPTÄCK samhälle är när författaren diskuterar 

ekonomi och skriver: ”Vi alla drömmer om en trygg och säker framtid. Många gånger hänger 

det ihop med en säker tillgång på pengar”. Författaren kopplar på detta vis ihop pengar 

(ekonomiska dimensionen) med trygghet och säkerhet (sociala dimensionen). Ett exempel på 

när två dimensioner integreras i Utkik Samhällskunskap är när författaren beskriver den 

ekonomiska och sociala situationen i Sverige på detta vis: 

Ett rikt land som Sverige har råd med skolor, sjukhus, vägar, järnvägar och 

idrottsanläggningar. Demokratin fungerar och politikerna i kommuner och i riksdag 

slåss inte för att få igenom sin vilja. Sveriges poliser och domare ska behandla alla lika, 

oavsett om man är rik eller fattig, man eller kvinna, eller vilken religion man tillhör. 

Allt det här gör Sverige till ett rikt land (Almgren 2015, s.117). 

Citatet vittnar om hur landets starka ekonomi bidrar till den sociala hållbarheten utan att ta 

hänsyn till miljön. 

Jag fann endast ett exempel i respektive lärobok där alla tre dimensioner kopplas samman. I ett 

av fallen är kopplingen ganska svag men fortfarande valid. Denna återfinns i UPPTÄCK 

Samhälle när författaren poängterar att våra köp påverkar miljön och problematiserar ämnet på 

detta vis:  

För samhällets ekonomi är det bra eftersom företagen som tillverkar det vi köper får 

mycket att göra. Det leder i sin tur till att fler människor får jobb. […] Nackdelen med 

att konsumera mycket är att miljön slits hårt. […] Det gäller att konsumera klimatsmart 

så att utvecklingen blir hållbar men samtidigt överväga samhällets ekonomiska vinster 

(Svanelid 2014, s.62). 

I citatet ovan kan man främst tolka en stark koppling mellan den miljömässiga och ekonomiska 

dimensionen. Jag väljer dock att se en koppling mellan den sociala dimensionen också med 

syftning till det författaren skriver om att ”det leder till att fler människor får jobb” . Detta kan 
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tolkas utifrån de mänskliga rättigheterna till ett arbete och en tillfredställande levnadsstandard 

(FN, 1948) och räknas på det viset in inom den sociala dimensionen.  

I Utkik Samhällskunskap integreras alla tre dimensioner när man beskriver tillverkningen av 

jeans. Det beskrivs hur dåliga arbetsförhållanden kan leda till att barn dör. Författaren beskriver 

hur barn och ungdomar ofta arbetar långa dagar utan skyddsutrustning i trånga fabriker och 

sprutar sand för att jeansen ska få en blek och fin färg, varpå han frågar sig om snygga jeans är 

värt ett sådant pris. Vidare svarar han på sin egen fråga och skriver: 

Nej det tycker inte många och det finns organisationer och företag som arbetar för att få 

bort sådan produktion […] Man ställer också krav på fabrikerna så att de inte till 

exempel släpper ut orenat vatten från färgerier i naturen (Almgren 2015, s.89). 

Här ser vi en beskrivning på att en ekonomisk utveckling inte får ske på bekostnad av 

miljön eller människans hälsa. Dessa två exempel från läroböckerna var det närmaste man 

kunde komma till en integrering av alla tre dimensioner och som på så vis kan tolkas som 

en stark hållbarhet utifrån Nerdal (2012). 

 

7.2.3 Anknytning till elevernas vardag 
Alla tre läroböcker gör kopplingar till elevens potentiella vardag och många av kopplingarna är 

likadana. En gemensam koppling som alla tre läroböcker gör rörande ekonomin är att ta upp 

elevernas potentiella vecko- och månadspeng. I PULS Samhällskunskap problematiserar 

författaren ämnet genom att skriva: 

Däremot får inte alla barn lika mycket fickpengar. Någon får säkert dubbelt så mycket 

som du. Någon annan bara hälften. […] Alla föräldrar tjänar inte lika mycket pengar. 

Alla har inte råd att ge sina barn lika mycket fickpengar som barnens kompisar får 

(Stålnacke 2012, s.58)  

En annan koppling som alla tre läroboksförfattare gör är mellan ett samhälles demokrati och 

skolans demokrati. Nämligen klassråd och elevråd. Ett väldigt konkret exempel är när 

författarna beskriver direkt demokrati samt representativ demokrati. Författaren av UPPTÄCK 

Samhälle förklarar begreppen på följande vis: 

När ni röstar om något i klassen har alla också en röst var. Ni kan ta beslut i olika frågor 

direkt. Det är exempel på direkt demokrati. Elevrådet däremot är exempel på 

representativ demokrati eftersom du och dina klasskamrater har valt några av 

klasskamraterna som får representera klassen (Svanelid 2014, s.75). 



27 
 

För att eleverna ska få en förståelse för att sakerna de äger tillverkas i olika länder uppmanar 

två av tre läroböcker eleverna till att undersöka var sakerna de har hemma kommer ifrån. 

Författaren av PULS Samhällskunskap skriver: ”fundera på varifrån sakerna i ditt rum kommer, 

överkastet till sängen kanske är tillverkad i Indien […] jeans har du säkert också, de kan vara 

sydda i USA (Stålnacke 2012, s. 114). I Utkik Samhällskunskap får eleverna i uppgift att göra 

en tabell över de fem länder som har tillverkat flest av elevernas ägodelar (Almgren 2015, s.30).   

Ett annat tydligt exempel på hur innehållet kopplas till elevens potentiella vardag är när 

författarna ger  tips på vad eleverna kan göra för miljön. Många av de tipsen är lätta att tillämpa 

i vardagen, som till exempel att släcka lampan när ingen är i rummet och slå av teven och andra 

elektronik apparater när de inte används (Stålnacke 2012, s.117). Dessa är bara några av de 

exemplen som har kunnat kopplas till elevernas potentiella vardag, och som samtidigt visar att 

läromedelstexter ärver av varandra som forskning påvisat (Gustafsson 2016).  

 

7.2.4 Lokalt och globalt/dåtid och nutid 
Samtliga läroböcker lever upp till målet att behandla lokala och globala företeelser i både nutid 

och dåtid. Författarna har ofta en lokal utgångspunkt, genom att ta upp hur saker och ting sker/är 

i Sverige och ger samtidigt flera inblickar kring omständigheterna i världen. I PULS 

Samhällskunskap skildrar man exempelvis två olika barns liv i deras respektive länder, ett i 

Vietman och ett i Indien. Man får läsa om deras vardag och olika livsförhållanden (Stålnacke 

2012, ss.124-125). Författaren tar även upp Baltstaternas och Sydafrikas kamp om rättvisa och 

demokrati genom åren (Stålnacke 2012, ss.102-103). Man får läsa om i och u-länder samt vilka 

produkter olika länder producerar (Stålnacke 2012).  

Författaren poängterar även vid flera tillfällen hur hela världen hör ihop. Ett exempel på det är 

när det diskuteras om utvecklingen i världen på följande vis:   

 

Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Du är med och bestämmer hur framtiden 

ska bli. Det du gör har stor betydelse, inte bara för dig själv, din familj och dina vänner. 

Utan faktiskt för hela världen. Vi hör alla ihop (Stålnacke 2012, s.129). 

 

I Utkik Samhällskunskap får man bland annat läsa om diktaturen i Nordkorea, barnarbete i olika 

länder, fattiga länder samt fattiga människor i rika länder. Rumänien och Bulgarien tas upp och 
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beskrivs som fattiga länder inom EU. Fattiga barns tillvaro i smutsiga fabriker samt diverse 

gatuarbeten skildras i länder som till exempel Indien och Brasilien (Almgren 2015, s.88). 

Författaren beskriver även hur migrantarbetare arbetar under slavliknande förhållanden i rika 

landet Qatar medan infödingarna tjänar mycket mer (Almgren 2015, s.119).  

Även Almgren framhåller vikten av samarbete och samhörighet mellan olika länder. Författaren 

förklarar hur länderna hänger ihop och ger ett exempel på om en fabrik i till exempel Sverige 

eller Lettland släpper ut föroreningar i luften och i vattnet kommer föroreningarna att spridas 

till andra länder (Almgren 2015, s.67). Till frågan räcker jorden till för att vi ska leva som vi 

gör svarar författaren nej på. Han menar att sättet vi lever på inte är hållbart och att det skulle 

behövas tre jordklot till år 2050 om vi fortsätter att leva på samma sätt. Vidare förklarar han att 

vissa länder slösar på mer naturresurser än andra och kommer fram till att vi invånare på jorden 

måste göra någonting åt vårt sätt att leva, för att det kommer inte att finnas tre jordklot år 2050. 

(Almgren 2015, s.122) 

Läroböckernas framställning på det globala samarbetet och ansvaret hos alla människor rimmar 

väl med Björneloos (2007) studie som visar på vilka föreställningar lärare har om hållbar 

utveckling. Helheter och sammanhang samt delaktighet och ansvar var två förekommande 

teman i studien. Den främsta syftar till att eleverna ska förstå hur allting i världen hänger ihop 

i världen och den senare till att eleverna ska bidra till samhällsutvecklingen genom att vara 

aktiva och ansvarfulla medborgare. Detta är två saker som båda dessa läroböcker förmedlar. 

UPPTÄCK Samhälle har för det mesta ett lokalt perspektiv men tar vid några tillfällen upp 

globala företeelser vad gäller barn i andra länder och länder med diktatur. Man går dock aldrig 

in på djupet om det som händer utanför Sverige och man förmedlar heller inte samma 

samhörighetskänsla som i PULS Samhällskunskap och Utkik Samhällskunskap.  

I övrigt ägnar UPPTÄCK Samhälle ungefär tre sidor åt att skildra Sveriges förändringar de 

senaste 200 åren. Författaren tar bland annat upp bostadsförhållandena, fattigdomen, landets 

styrning och folkets hälsa (Svanelid 2014, ss.10-12). PULS Samhällskunskap berör dåtid och 

nutid genom att dels beskriva kampen om rösträtt bland fattiga män och kvinnor i allmänhet 

och hur detta förändrats genom åren (Stålnacke 2012, ss. 100-101). Man tar vidare upp en lista 

med lokala och globala förbättringar i världen genom åren vad gäller hållbar utveckling, 

däribland den ökande läskunnigheten och livslängden bland människor samt länders 

övergångar från diktaturer till demokratier (Stålnacke 2012, s.128). I Utkik Samhällskunskap 

ges en liknande lista på saker som förbättrats genom åren. Bland exemplen kan man finna att 
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antalet människor som lever i extrem fattigdom har halverats mellan 1990-2010 samt att allt 

fler människor har tillgång till rent vatten (Almgren 2015, s.91). Även förbättringar på 

jämställdhetsfronten tas upp. 

 

7.4 Diskussion 
Flera forskare har beskrivit hållbar utveckling som ett kontroversiellt ämne. Borg förklarar 

orsaken till det genom att peka på att det råder olika uppfattningar i miljödebatten där olika 

intressegrupper i samhället ser på miljöproblemen olika (2011, s.19). Enligt studier betonar 

lärare individens ansvar för miljön som en viktig faktor för undervisningen av hållbar 

utveckling (Björneloo 2007). Nerdal (2014) poängterar att den övergripande tanken med 

undervisning för hållbara utveckling är att uppfostra eleven till att bli en viss typ av individ, 

snarare än att göra på ett visst sätt. Samtidigt menar hon att det finns ett dilemma om hur 

ohållbara mönster ska brytas (2014, s.34). Å ena sidan finns det en känsla av tidsbrist och oro 

över hur vår planet mår som å andra sidan konstras med synsättet att det är fel att övertala och 

utbilda individer till att bete sig på ett visst sätt (Nerdal 2014, s.34). Parallellt är skolans uppdrag 

att uppfostra ansvarstagande samhällsmedborgare men samtidigt låta varje enskild individ finna 

sin unika egenart (Skolverket 2016).  

Som amerikansk forskning visat så kan man avläsa denna klyvning i meningar om 

miljöproblemen i amerikanska läroböcker. Författarna till studien framhöll att man i 

läroböckerna beskrev ämnet som ett problem som forskare inte är enade om. Man ansåg 

exempelvis att människans påverkan på miljön var en möjlighet snarare än ett faktum (Román 

& Busch, 2015). Man uppmanade heller inte eleverna till att vidta några som helst åtgärder 

gällande miljön.  

Tittar man på läroböckerna jag har studerat så står de i rak motsats till de amerikanska. Samtliga 

läroböcker är enade om att miljöhotet är ett faktum och majoriteten förmedlar ett slags 

ansvarstagande och önskat beteende hos eleverna, vilket stimulerar till handlingsberedskap. 

Detta görs bland annat genom att förmedla specifika handlingar som eleverna kan tillämpa, 

något som var eftersträvansvärt i de amerikanska läroböckerna enligt Román & Busch (2015).  

De svenska läroböckernas inställning kan förstås utifrån synsättet av hållbar utveckling som 

betonar just hållbarhet, vikten av mänskligt ansvarstagande och individens sätt att se på naturen, 

snarare än utveckling i form av ekonomisk utveckling (Nerdal 2012). I kontrast till Bronäs 

(2000) studie som visar hur läroböckerna ger en bild av att medborgarna i Sverige betraktas 
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som okunniga, ansvarslösa och oengagerade så tilldelas de stort ansvar i de undersökta 

läroböckerna.  

Problematiken att undervisa ur ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling har framstått tydligt 

på många håll. Borg menar att en av anledningarna till problematiken är att lärares 

ämnestraditioner påverkar deras sätt att undervisa (Borg 2011). I sin studie kommer hon fram 

till att det just är samhällskunskapslärares förståelse av hållbar utveckling som kommer närmast 

begreppets komplexa innebörd. Jag kan inte uttala mig om hur det ser ut i läroböcker i andra 

ämnen för att göra en sådan jämförelse. Det jag kan göra är att dra en parallell mellan Borgs 

resultat och mitt, då läroböcker har en viktig roll i undervisningen och för lärare. Majoriteten 

av de undersökta samhällskunskapsböckerna förmedlade en helhetssyn på hållbar utveckling. 

Vilket kan tolkas som att det finns ett samband till ämnestraditionen i Samhällskunskap. Dock 

skedde det vid enstaka tillfällen och kunde ha genomsyrat innehållet i ännu större omfattning.  

Som jag nämnde i teoriavsnittet (5.2) så ska lärande och undervisning av hållbar utveckling 

karaktäriseras av bland annat stimulans till kritiskt tänkande och handlingsberedskap samt 

inriktas mot problemlösning. Pettersons avhandling visade att lärarna la större vikt på förmågan 

till kritiskt tänkande än handlingsberedskap (2014). Detta är något jag upptäckte stämde 

överens med de undersökta läroböckerna. Majoriteten av uppgifterna i samtliga läroböcker 

stimulerade främst till kritiskt tänkande framför handlingsberedskap och problemlösning, trots 

att stimulans till de två sistnämnda förekom också. Anledningen till detta är svårt att tyda. Det 

kan bero på problematiken Nerdal beskriver att man inte vill övertala och utbilda individer till 

att bete sig på ett visst sätt (2014) men det behöver heller inte vara så. Att träna förmågan kritiskt 

tänkande är en viktig del inom samhällskunskapen i övrigt och kan av den anledningen 

dominera i läroböckerna (Skolverket 2016). 

Min avsikt har som tidigare nämnts inte varit att kvantifiera förekomsten av de olika 

dimensionerna, utan det har varit att undersöka vilka som förekommer och hur de förhåller sig 

till varandra. Pettersons avhandling visar att det var miljödimensionen som dominerade hos 

lärarnas förståelse av hållbar utveckling, följt av den sociala och sist den ekonomiska 

dimensionen (2014). Jag har kunnat konstatera att samtliga dimensioner förekommer i samtliga 

läroböcker men har inte kunnat dra en sådan slutsats som Petterson. Hur dimensionerna 

interagerar har varierat, samtidigt som vissa ord och begrepp inte beskrivits i direkt anknytning 

till hållbar utveckling trots att det är precis vad det handlat om. Därav är det svårt att säga hur 

eleverna kan motta innehållet då det är upp till läraren att kontextualisera det. 
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8. Slutsats 
I detta avslutande avsnitt kommer jag återigen redogöra för uppsatsen syfte, svara på mina två 

frågeställningar samt diskutera studiens slutsatser. Slutligen ges förslag till vidare forskning.     

8.1 Sammanfattning och slutsats 

Forskning har visat att lärare på grund av kunskapsbrist inte haft ett helhetsperspektiv när de 

undervisat om hållbar utveckling utan oftast begränsat sig till miljöaspekten av problemet. 

Hållbar utveckling är mycket mer komplext än så och bör innefatta både sociala och 

ekonomiska aspekter. Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka hur begreppet 

hållbar utveckling framställs i läroböcker, i samhällskunskap för att på så vis kunna komma 

fram till om läroböckerna förmedlar det helhetsperspektiv som eftersträvas. För att göra detta 

jag formulerat och besvarat följande två frågeställningar: 

 Vad inom hållbar utveckling är det man behandlar i de undersökta läroböckerna 

utifrån direktiv från forskning och styrdokument? 

 Hur behandlar man innehållet inom hållbar utveckling utifrån direktiv från forskning 

och styrdokument, i de undersökta läroböckerna och tillhörande arbetsuppgifterna?  

För att besvara den första frågeställningen utformades en tabell med olika ämnesområden som 

delades in inom varsin dimension (se tabell 1). Ämnesområdena baserades på vad forskning 

och styrdokument skrivit ska ingå i undervisningen om hållbar utveckling. Denna tabell 

användes således för att checka av vilka av de ämnena som behandlades i läroböckerna. Det 

som konstaterades var att samtliga böcker behandlade områden inom samtliga tre dimensioner. 

Dock var det lite variation i hur mycket inom varje dimension som respektive bok tog upp. De 

ämnesområdena som behandlades i samtliga böcker var inom miljödimensionen: naturresurser 

och föroreningar, inom ekonomiska dimensionen: fattigdom, försörjning, produktion och 

konsumtion och inom den sociala dimensionen: migration, mänskliga rättigheter, hälsa och 

demokrati.  

För att svara på hur läroböckerna behandlar innehållet i anknytning till hållbar utveckling 

formulerades ett antal frågor som ställdes till materialet. Dessa frågor utgick från vad forskning 

och styrdokument säger ska karaktärisera lärandet och undervisningen av hållbar utveckling. 

Det som fastställdes var att samtliga läroböcker uppfyllde kraven på  stimulans till kritiskt 

tänkande, handlingsberedskap och problemlösning. Läroböckerna knöt även an innehållet till 
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elevernas potentiella vardag och behandlade både lokala och globala företeelser i anknytning 

till hållbar utveckling, i både nutid och dåtid.  

Det som var anmärkningsvärt var om och hur de olika dimensionerna behandlades integrerat. 

Svaret är ja, men vagt. Två av tre läroböcker behandlade alla tre dimensioner integrerat vid 

endast ett tillfälle. I övrigt gjordes kopplingar mellan två dimensioner betydligt oftare, särskilt 

mellan den sociala -och ekonomiska dimensionen. Den boken som inte lyckades integrera alla 

tre gjorde istället kopplingar mellan den sociala- och ekonomiska dimensionen, och mellan 

miljö- och sociala dimensionen. Slutsatsen av detta blir att man i dem undersökta läroböckerna 

förmedlar en svag hållbarhet då integrering av alla tre dimensioner sker i sådan liten omfattning. 

Detta kan i sin tur påverka undervisningen av hållbar utveckling.  

Trots att läroböckerna inte har ett genomgående helhetsperspektiv på hållbar utveckling, så har 

de bra potential genom att de tar upp flera av de ämnesområdena som ska beröras. Några ämnen 

nämns i förbifarten medan andra ämnen beskrivs på djupet. Konsekvensen av det kan bli att 

vissa ämnen kan tänkas anses vara viktigare än andra. Detta behöver dock inte vara verkligheten 

utan allt beror i slutändan på hur läraren väljer att använda sig av läroböckerna och dess 

innehåll. Lärarna kan med fördel använda sig av läroböckerna som en  utgångspunkt i arbetet, 

och sedan välja att fördjupa och nyansera vissa ämnen.  

Hållbar utveckling är som tidigare nämnts ett väldigt komplext ämne där vissa forskare till och 

med uttryckt att tre dimensioner inte räcker för att täcka allt vad det innebär (Björneloo 2007). 

Således är det av vikt att undervisa om ämnet så holistiskt som möjligt. Ett av skolans allmänna 

uppdrag och målen med undervisningen av hållbar utveckling är att utbilda medvetna, aktiva 

och ansvarstagande samhällsmedborgare. Kunskap är en förutsättning för att människor ska 

kunna möta de utmaningar som världen står inför, och det människor lär sig och hur de omsätter 

det i handling är avgörande för om en hållbar utveckling ska bli möjlig (SOU 2004:104, s.9).  

 

8.2 Vidare forskning  
I föreliggande uppsats har jag undersökt hur läroböcker framställer hållbar utveckling och om 

de lyckas behandla ämnet ur ett helhetsperspektiv. Det har forskats mycket kring hur 

undervisningen av hållbar utveckling ska se ut men inte alls mycket kring hur själva lärandet 

ser ut. Observationer och intervjuer ur ett elevperspektiv i mellanstadiet skulle därav vara 

intressant att utföra. Under arbetets gång har även en ny fråga dykt upp för mig som handlar 

om hur man ska bryta ohållbara mönster. Ska man uppfostra eleverna till att göra på ett visst 
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sätt som en skyldighet eller vara försiktig för att undvika att trampa någon på tårna? Vilken 

inställning har lärare och hur påverkar lärarnas inställning elevernas uppfattning om deras 

ohållbara mönster? Dessa är några av många fler frågor man kan fördjupa sig i, i kommande 

studier om hållbar utveckling. 
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