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Abstract 

 
Today the talk about global warming and climate change are on top of the public agenda. 

There for schools and schoolbooks also debate the issue of global warming. A newcomer on 

the school stage is the sponsored school materials that studies show to be a growing 

phenomenon. In a debate like that of global warming which is filled with uncertainties and so 

much political and economic interest, I find it interesting to study how these schoolbooks talk 

about the issue. 

 

In my study I have tried to analyze and compare how school materials for primary school 

discuss the phenomenon of global warming. I have compared two different types of 

schoolbooks. The first are books published by publishing companies. The other group is 

sponsored books made by corporations, pressure groups and government organizations which 

are made available to schools for free. By doing a text analysis of different schoolbooks 

studied how my material chooses to discuss the global warming and the severity of the 

problem, the cause, effects and how it can be solved.  

 

My results show that as a whole there is not much difference in how these two types of books 

talk about global warming. The main focus is on global warming as a serious issue. The only 

given explanation to the global warming are manmade discharge of greenhouse gases. No 

alternative natural explanations are given by any of the books. However my study shows that 

the sponsored material gives a more uncertain and nuanced picture of the issue. The study 

also shows that the sponsored material has a tendency to focus their reasoning around there 

own interests.  
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1. INLEDNING  

Den traditionella skolboken står idag inte längre ohotad på sin plats som ledande 

kunskapskälla i skolorna. Den utmanas kanske främst av internet men det finns också en 

annan informationskälla som  idag tar plats i skolbänkarna. Det jag tänker på är det sponsrade 

skolmaterialet, vars användande ökat på senare år. Min avsikt med denna uppsats är att 

jämföra den förmedlade kunskapen i olika typer av läromedel. Jag kommer att studera hur 

sponsrade och förlagsutgivna läromedel för grundskolan förklarar och talar om den globala 

uppvärmningen. 

  

1.1. Bakgrund  

Flertalet undersökningar i media visar att användandet av så kallade sponsrade läromedel i 

skolorna är ett växande fenomen. En undersökning som redovisades i Lärarnas tidning 2001 

visade redan då att 4 av 10 lärare använde sig av sponsrade läromedel (Sponsrade läromedel 

när pengarna tryter, 03/21-01). Senare undersökningar visar att andelen ökat ytterligare. 

Bland annat så gjorde Lärarnas tidning en ny undersökning som publicerades i mars 2009. 

Den visade att andelen lärare som idag använder sig av sponsrat material ökat till 6 av 10 

(Fokus: Reklam i skolbänken, 28/8-09). Andra artiklar och undersökningar publicerade i bland 

annat Pedagogiska magasinet (Skolan öppnas för nya röster, nr 2/2006) och Norrländska 

Socialdemokratens webbupplaga (Sponsrade läromedel, 27/8-08) visar på samma resultat. 

Orsakerna till detta påstås oftast vara av ekonomisk karaktär då kommunerna idag inte längre 

får en särskild summa pengar som skall gå till läromedel. Istället skall pengar för läromedel 

komma från skolornas vanliga budget. Detta gör gratis läromedel attraktivt. 

  

Trots att detta är ett växande fenomen är det sällan som man hör någon diskussion om 

konsekvenser av sponsrade läromedel. Vad innebär detta för den faktiska undervisningen och 

för den kunskap som förmedlas? Är det så att dessa nya sponsrade läromedel lär ut samma sak 

som de traditionella läromedlen? Är det så att dessa gratis läroböcker förmedlar en annan 

kunskap?  

  

Sedan SIL, Statens institut för läromedel lades ner 1991 finns ingen myndighet med ansvar att 

granska läromedel. Då sponsrade läromedel är ett relativt nytt fenomen så borde det enligt 

min mening finnas ett behov av att granska den här typen av läromedel. Detta menar jag då 
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det är viktigt att veta vad det står i de böcker som våra barn möter i skolorna. Jag menar att 

det är relevant för hela samhället att veta vilken typ fakta som elever i skolan möter. 

      

För att undersöka om det finns en skillnad i den kunskap som förmedlas i olika typer av 

läromedel har jag studerat de olika läromedlens behandling utav en av 2000-talets mest 

uppmärksammade frågor, frågan om global uppvärmning.   

  

Den globala uppvärmningen är en fråga som fått stort utrymme i både media och politik under 

2000-talet. Den har bland annat fått stor uppmärksamhet genom den före detta amerikanska 

vicepresidenten Al Gores bok och film ”An Inconvenient Truth” som kom ut 2006 (Gore 

2006). Frågan om den globala uppvärmningen är även intressant därför att det i 

samhällsdebatten råder en viss oenighet kring hur allvarliga dessa klimatproblem är, vad som 

är orsaken och vilka lösningar som finns på problemen. I boken ”Individ och miljö” skriver 

Angelöw & Jonsson bland annat om denna osäkerhet som finns på området. De menar att 

trots att allt fler fakta visar på att växthuseffekten är orsaken till den globala uppvärmningen 

så är detta inte helt säkert. Vidare skriver de att man inte med säkerhet kan veta vilka 

konsekvenser denna uppvärmning kommer att få (Angelöw & Jonsson 1994, s.19). Detta gör 

det intressant att undersöka hur dessa frågor behandlas i skolans läroböcker 

  

Att utbildning och kunskap kring miljöfrågor är en viktig fråga och en förutsättning för att 

kunna påverka den rådande situationen är något som fler forskare är överens om (Corell & 

Söderberg 2005, Taylor, Littledyke, Eames & Coll 2009, Lorentzson 2004 & Skolverket 

1994, s.10). Något man dock kan ställa sig frågande till är varför företag och organisationer 

som i vanliga fall inte ger ut böcker väljer att göra läromedel kring miljöfrågor. Kan det vara 

så att dessa organisationer och företag har som syfte att sprida ett budskap och kunskap som 

gynnar dem själva, politiskt och ekonomiskt? Är det kanske rentav detta som motiverar 

sponsring av läromedel? Påverkas i sådana fall budskapet i läromedlen så att det kommer att 

skilja sig från det som de traditionella läromedlen sprider? I en fråga som klimatet som 

rymmer så många olika intressen är det enligt mig viktigt att kritiskt granska den information 

som finns tillgänglig. De är bland annat dessa frågor som enligt mig gör denna jämförande 

analys särskilt intressant.  
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Jag menar också att det finns en lucka i forskningen inom detta område. Det finns en hel del 

skrivet om läroböcker men de undersökningarna rör främst ämnen som genus och religion. 

Vad jag funnit finns ingen tidigare forskning kring sponsrade läromedel i Sverige. Likaså är 

det begränsat med forskning kring behandlingen av global uppvärmning i grundskolans 

läromedel. Min undersökning fyller alltså kunskapsluckor på två områden, dels avseende 

sponsrade läromedel, dels avseende klimatfrågans behandling i läromedlen.  

  

1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att analysera och jämföra vilken kunskap som förmedlas kring 

ämnet global uppvärmning i 6 utvalda läromedel för grundskolan, samt att se om sättet att 

behandla begreppet global uppvärmning skiljer sig mellan förlagsutgivna och sponsrade 

läromedel. 

  

1.3 Frågeställning 

Jag kommer i min undersökning att utgå från dessa tre frågeställningar: 

  

 Vilken bild av den globala uppvärmningen ger de förlagsutgivna läroböckerna?  

 Vilken bild av den globala uppvärmningen ger de sponsrade läromedlen?  

 Skiljer sig de olika läromedlens bild från varandra och i sådana fall på vilket sätt?  

  

2. TEORETISK RAM  

Då jag i min undersökning har för avsikt att undersöka läromedlens förmedlade kunskap så är 

begreppet kunskap av stor relevans för mitt arbete. Den teoretiska utgångspunkten i denna 

uppsats är att kunskap är en konstruktion som skapas i en viss kontext och därmed inte är 

objektiv. Här nedan redovisar jag ett antal teorier om kunskap som konstruktion och försöker 

visa hur kunskapsdiskussionen rörande den globala uppvärmningen ser ut. 

  

2.1 Kunskap 

Att kunskap konstrueras genom den ”språkliga sociala interaktionen” är grundtanken inom 

social konstruktivism. Man menar att det är genom språkliga interaktioner som vår bild av 

verkligheten etableras (Thomassen 2007, s. 205). Man menar inte genom detta att fenomenen 

vi talar om inte skulle vara verkliga. Däremot menar man att det är genom vårt sätt att tala om 
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begrepp och fenomen som vi skapar vår syn på och förhållningssätt till olika fenomen. 

(Thomassen 2007, s. 206). Med det menas att det vi ser får mening i den språkliga och sociala 

kontexten.  

  

Många forskare har kritiserat föreställningen om kunskap som något objektivt, däribland 

Michael Foucault. Han menar till exempel att all forskning är beroende av den rådande 

diskursen. Han menar att diskursen styr både vad som kan sägas men även vad som inte sägs. 

Det styr också vem som har auktoritet att uttala sig i frågor. Enligt Foucault kan man aldrig 

helt isolera kunskap från makt då den vetenskapliga verksamheten inte bedrivs utanför 

maktrelationerna i samhället (Olsson 1999, s.223-224). Enligt Foucault är vad som är sant och 

vad vi vet ”begränsat till vissa gemenskaper vid vissa tidpunkter i deras historiska utveckling” 

(Thomassen 2007,s.139) Han menade också att kunskap är beroende av vilka de rådande 

diskurserna i samhället är (Thomassen 2007, s.139) En diskurs kan alltså beskrivas som det 

som styr det offentliga samtalet, dess aktörer och dess innehåll. Diskursen är beroende av 

den historiska och geografiska kontexten. På så sätt styrs hur vi talar om fenomen av den 

rådande kontexten. Därför menar jag att begreppet diskurs är högst relevant för all 

kunskapsproduktion och också då det gäller innehållet i läromedlen. 

  

Paradigm är ett annat begrepp som används för att beskriva kunskap som en konstruktion. 

Tomas Kuhn som myntat begreppet menade bland annat att vetenskapliga teorier inte kan 

skiljas från den allmänna verklighetsuppfattningen (Hartman 2004, s.178). En huvudsaklig del 

i Kuhns teori är att det rådande paradigmet kan tolkas som det som styr hur forskning bedrivs. 

Han menar att det rådande paradigmet avgör vilka problem som utforskas, vilka frågor som 

skall ställas och med vilka metoder detta skall göras. På så sätt är vetenskapen och den 

producerade kunskapen i högsta grad påverkad utav den rådande historiska och sociala 

kontexten. (Thomassen 2007, s.118-119). 

  

I denna uppsats undersöks hur kunskapen om den globala uppvärmningen konstrueras i 

läroböcker. Jag kommer att visa att olika konstruktioner står mot varandra. Mitt intresse ligger 

också i att reda ut hur dessa konstruktioner skiljer sig från varandra.  

  

  



7 

 

2.2 Global uppvärmning 

Då läroböcker som jag ser det bör baseras på forskningsresultat är det relevant att här redovisa 

forskningen kring den globala uppvärmningen. Denna forskning går till viss del isär vilket jag 

har för avsikt att visa här nedan. 

   

I boken ”Individ och miljö” skriver Angelöw och Jonsson att ”Ett av de allvarligaste 

miljöproblemen är växthuseffekten, den globala uppvärmningen”(Angelöw & Jonsson 1994, 

s.18). Där beskriver författarna att växthuseffekten är ett naturligt förekommande fenomen. 

Solens strålar värmer upp jorden och växthusgaser i atmosfären hindrar en del av värmen från 

att försvinna ut i rymden. Människans utsläpp av ytterligare växthusgaser främst koldioxid, 

från eldning med kol, olja och naturgas förstärker denna effekt och gör att mer värme än 

nödvändigt stannar kvar på jorden (Angelöw & Jonsson 1994, s.18-19). Samma författare 

menar som jag tidigare skrivit att det inte går att förutse exakt vilka konsekvenser som 

kommer att följa av detta men att vetenskapsmännen bland annat talar om ”Höjning av 

havsnivån, extremare vädermönster och förskjutningar av klimatzoner”(Angelöw & Jonsson 

1994, s.19). Detta upprepas också i en rapport skriven av Kungliga Vetenskapsakademien där 

man menar att det på grund av bristande kunskap inte går att med säkerhet förutspå vilka 

effekter den globala uppvärmningen kommer att få. Utan att göra ett ställningstagande menar 

också vetenskapsakademin att den observerade ökningen av jordens medeltemperatur på 

mellan 0,6-0,8 grader Celsius under det senaste århundradet ”kan tolkas som naturliga 

svängningar, som sträcker sig över flera decennier” (Kungliga vetenskapsakademin 

2009:1.A1) 

  

I debatten kring den globala uppvärmningen hänvisas ofta till de utredningar som gjorts på 

uppdrag av Förenta Nationerna. Flertalet FN-rapporter däribland den så kallade 

”Brundtlandrapporten” från 1987, konstaterar att utsläpp av växthusgaser och då främst 

koldioxid i atmosfären är den främsta orsaken till den globala uppvärmningen. Dessa 

rapporter hävdar att detta kan komma att leda till höjda havsnivåer med översvämningar som 

följd och även förskjutningar/förstörande av jordbruksmarker vilket leder till ekonomiska 

svårigheter för flera länder i världen.( Förenta Nationerna, “Report of the World Commission 

on Environment and Development: Our Common Future”, 1987). År 2007 kom rapporten 

“Climate change” ut. Rapporten är den fjärde och senaste, gjord av FN’s mellanstatliga 
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klimatpanel IPCC (The Intergovernmentall Panel on Climate Change). Slutsatser från denna 

rapport är bland annat att människans utsläpp av växthusgaser med hög sannolikhet (Uttrycks 

”very likely” i rapporten) är orsaken till den klimatökning som forskarna observerat (FN’s 

klimatpanel 2007).  

  

Kritik mot FN’s klimatpanel och påståendet om det mänskliga inflytandet på miljön kommer 

bland annat från forskaren Richard S. Lindzen som bland annat i artikeln ”Resisting Climate 

Hysteria” menar att det under de senaste åren inte varit någon betydande uppvärmning av 

jorden som kan härledas direkt till människan. Han försöker visa på att det under hela jordens 

historia alltid förekommit temperaturvariationer. Han menar även att det råder en viss hysteri 

kring den här frågan och en omotiverad oro hos allmänheten (Lindzsen 2009). I ”Taking 

Climate Serious” ifrågasätter han också IPCC:s rapporter (Lindzsen 2007). 

  

En grupp om 20 svenska forskare har ifrågasatt forskningen kring den globala uppvärmningen 

från bland annat IPCC. Man menar att forskningen kring global uppvärmning haft som fokus 

människans påverkan på växthuseffekten. Detta har lett till att teorier om eventuella naturliga 

orsaker åsidosatts. Det finns enligt forskarna inte tillräckliga belägg för att de 

klimatförändringar man sett inte lika gärna kan ha en naturlig orsak. De menar också att den 

klimatförändring som observerats inte behöver vara särskilt oroande vad som än ligger bakom 

den. Deras slutsatser redovisas i en artikel skriven av Lars Bern (Bern 2008).  

 

I forskningen kring den globala uppvärmningen finns en dominerande diskurs som leds utav 

IPCC. Det är deras tolkning och forskning som är den mest accepterade och vedertagna i 

samhällsdebatten. Denna diskurs utmanas dock som jag visat. Jag kommer att undersöka hur 

läromedlen förhåller sig till denna diskurs och eventuell kritik mot den samma. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Då jag funnit ytterst begränsat utbud av forskning kring läroböckers behandling av den 

globala uppvärmningen har jag fått vidga mitt perspektiv lite i denna del. Jag kommer därför 

redogöra för forskning kring läroböcker och undervisning om miljö som jag anser vara 

relevanta för min egen undersökning. 
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En forskare som faktiskt gjort en liknande undersökning som den jag här har gjort är Kjell 

Haraldsson. Han har i rapporten ”Hur belyses miljöfrågorna i gymnasiets läroböcker i 

geografi?” undersökt bland annat begreppet global uppvärmning. Han konstaterar i sin 

undersökning att böckerna ofta undviker att beskriva alternativa naturliga orsaker till den 

globala uppvärmningen. Istället hänvisar man till människans påverkan och den forskning 

som stödjer dessa teorier (Haraldsson 2001). 

  

I ”Socialisation och mening” avhandlar Leif Östman No-utbildningen som ett miljömoraliskt 

och politiskt problem. Bland annat så hävdar han att läroböckerna har ett antropocentriskt 

förhållningssätt till naturen. Han menar att det ansvar som människor har för naturen baseras 

på ett moraliskt ansvar för medmänniskorna och inte naturen i sig. (Östman 1995). 

  

I en rapport kallad ”Tema tillståndet i världen” så undersöks kunskaperna kring klimat och 

miljöfrågor hos elever i grundskolans senare del och gymnasiet. Rapporten visar bland annat 

att eleverna har svårt att förklara växthuseffekten. Den visar också på brister i kritiskt 

tänkande kring klimat- och miljöfrågor (Andersson 2004, s.11) 

  

Ett intressant perspektiv på miljöundervisningen i skolan ges i skolverkets publikation 

”Hållbar utveckling i skolan – Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i 

svensk skola”. I undersökningen ger man exempel på olika typer av undervisningstraditioner 

kring miljöfrågor: Faktabaserad, normerande och undervisning för hållbar 

utveckling(Skolverket 2002, 14-15).  

  

I studien ”innebörder av hållbar utveckling” diskuterar Björneloo skolans miljöundervisning. 

Hon menar bland annat att miljöfrågor under 1990-talet handlat mycket om konflikter mellan 

olika mänskliga intressen. Hon hävdar därför att man kan se miljöproblem som sociala 

konstruktioner. Människor ser på fenomen och begrepp som miljöproblem beroende på sina 

egna synsätt och värderingar. Detta kopplar samman miljöundervisningen med 

samhällsutveckling och demokratiska processer (Björneloo 2007). 
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Det finns förutom ovanstående undersökningar ett antal studier om läroböcker i allmänhet 

som jag vill nämna. I ”läromedlens roll i undervisningen” skriver skolverket om olika 

perspektiv på läroböcker och menar att ”De kan ses som exempel på hur kunskap ges form, 

som en dialog med andras tankar” eller ”ett av de ögon som skolan ser världen med” 

(Skolverket 2006, s.18). Angående lärobokens roll i skolan visar rapporten att läroböcker och 

andra tryckta texter har en stark ställning i skolan idag. Undersökningen visar att användandet 

av dessa är högst bland lärare i grundskolans yngre åldrar samt inom de naturorienterade 

ämnena (Skolverket 2006, s.18).  I rapporten hänvisar man också till forskning av Boel 

Englund som menar att en förklaring till varför läroboken har så hög ställning är att den har en 

”Kunskapsgaranterande-auktoriserande roll” (Skolverket 2006, s.26). Även Siv Strömquist 

stärker bilden av lärobokens ställning då hon bland annat i ”Läroboksspråk” menar att 

läroboken ses som en källa för kunskap och inlärning av kunskapstraditioner (Strömquist, 

1995). 

  

Kunskapsförmedlingen i läroböcker har analyserats av Herbert Tingsten i ”Gud och 

fosterlandet – Studier i hundra års skolpropaganda”. Där skriver han om skolböcker som 

propaganda och medel för nationalism (Tingsten 1969). 

 

4. METOD  

Jag har som min metod valt att göra en idéanalys av utvalda läromedel då jag anser att den 

bäst passar det syfte jag har med undersökningen. Idéanalysen är en specificerad form av den 

kvalitativa text och innehållsanalysen. Mitt intresse ligger i på vilket sätt texterna behandlar 

begreppet global uppvärmning. För min undersökning är vad de olika texterna inte tar upp 

också intressant. Bergström och Boreus skriver att innehållsanalys kan vara en analys där man 

har som syfte att systematiskt beskriva textinnehållet (Bergström & Boreus 2005, s.44). Min 

undersökning avser just att beskriva textinnehållet och de idéer som uttrycks kring den 

globala uppvärmningen. 

  

4.1 Val av metod 

I Bergström och Boreus (2005) används benämning kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

författarna har en kvalitativ innehållsanalys inte till syfte att räkna eller mäta något i en text, 

utan vid kvalitativa innehållsanalyser görs mer ”komplicerade tolkningar” av texter 
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(Bergström & Boreus 2005, s.44). Den metod som jag menar passar min undersökning bäst 

ryms inom den kvalitativa textanalysen.  

  

En kvantitativ innehållsanalys hade kunnat vara en metod för mig att använda om jag haft 

som syfte att kvantifiera förekomsten av begreppet global uppvärmning i läromedlen. Likaså 

hade den varit användbar om jag varit ute efter att ta reda på hur stort utrymme som begreppet 

får i de olika läromedlen. Men då mitt syfte inte är att kvantifiera något är den metoden inte 

ultimat för min undersökning. Då de läromedel jag skall analysera varierar väldigt mycket i 

omfång och typ så hade enligt mig en kvantitativ undersökning kunnat bli missvisande. En 

kvantitativ metod har dessutom nackdelar som gör att den inte passar för mitt syfte. 

Bergström och Boreus skriver bland annat att man med en kvantitativ innehållsanalys inte får 

syn på det osagda i texterna (Bergström & Boreus 2005 s.77). Jag menar också att en 

kvantitativ metod inte passar mitt syfte då en sådan analys bara skulle visa om och hur ofta 

begrepp behandlas i texterna. Inte heller skulle den visa på hur texterna talar om dessa 

begrepp vilket är det jag intresserar mig för.  

 

En idéanalys som den jag ämnar göra har som mål att undersöka vilka idéer som uttrycks i 

texten. I Bergström & Boreus (2005) förklaras ordet idé bland annat som: ”En 

tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en 

viss kontinuitet”(Bergström och Boreus 2005 s. 149). Vidare väljer man att förklara att denna 

tankekonstruktion kan vara en föreställning om verkligheten och en föreställning om hur man 

bör handla. Dessa föreställningar om verkligheten kan gälla sociala fenomen men kan likväl 

gälla naturfenomen. (Bergström och Boreus 2005, s.149-50)  

  

Jag har i min undersökning valt att ha en idécentrerad syn där jag främst inriktar mig på det 

manifesta budskapet i texterna (Esaiasson mfl. 2007, s. 244 & 250) Med detta menar jag att 

det i första hand inte är upphovsmannen och dennes eventuella motiv eller underliggande 

budskap som jag analyserar och tolkar, utan det är läromedlet och det som konkret uttrycks i 

texten som jag har i fokus. 
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4.2 Kritisk diskussion 

Precis som med en kvantitativ metod finns det flera svårigheter med den kvalitativa metoden. 

I Esaiasson (2007) tar man upp bland annat upp betydelsen av forskarens tolkning vid 

kvalitativa textanalyser. Där beskriver man bland annat tolkning som ”att begripa och förstå 

vad en text säger i förhållande till en fråga” (Esaiasson mfl. 2007, s. 251). Problematiken som 

finns med tolkningen är den som gör tolkningen, alltså forskaren eller i det här fallet jag själv. 

Bryman skriver att enligt ett hermeneutiskt perspektiv krävs förförståelse för att göra 

tolkningar samt att man alltid läser en text med en viss förförståelse. Problemet ligger då i att 

andra som tolkar samma material som jag har en annan förförståelse och kan göra en 

annorlunda tolkning (Bryman 2001, s.370-71 ). Jag menar att det är viktigt att ha detta i 

åtanke för att kunna göra en så trovärdig analys och tolkning som möjligt. En annan nackdel 

med den kvalitativa analysen till skillnad från den kvantitativa är att resultat och tolkning inte 

kan stärkas så tydligt med exempelvis siffror i den förstnämnda (Esaiasson  mfl.2007, s. 254) 

 

Då detta är en liten kvalitativ undersökning ger mitt resultat inte någon generell bild av 

skillnader och samstämmighet mellan förlagsutgivna och sponsrade läromedel. Inte heller är 

den avsedd att spegla den generella bilden av den globala uppvärmningen i läromedel. Denna 

undersökning kan endast ses som en undersökning av dessa specifika läromedel. Men 

undersökningen pekar ändå på en problematik som antagligen är mer utbredd än vad som 

framgår här. Angående eventuella etiska dillemman vill jag här också passa på att säga att jag 

inte kan se några etiska problem med min undersökning. 

  

4.3 Tillvägagångssätt  

I Esaiasson (2007) skriver författarna att en viktig del i analysprocessen är precisering av 

problemställningen genom att skapa frågor som skall ställas till texten. Det är då viktigt att 

dessa frågor är ”rimliga empiriska indikatorer” för det fenomen som man skall undersöka 

(Esaiasson mfl. 2007, s.244) Fenomenet i mitt fall är som sagt den globala uppvärmningen 

och jag har valt att ställa följande frågor för att se vilka svar de utvalda texterna kan ge: 

  

1.      Är den globala uppvärmningen ett problem och i sådana fall hur allvarligt    

är problemet? 
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Den här frågan kräver en analys av det använda språket i läromedlen. Med detta menar 

jag att jag kommer titta på vilka ord och uttryck som används för att beskriva 

begreppet och dess allvar. På detta sätt hoppas jag kunna belysa eventuella skillnader 

läromedlen emellan. 

  

2.      Vad orsakar den globala uppvärmningen?  

3.      Vilka lösningar finns på problemet med global uppvärmning?  

4.      Vilka effekter kommer den globala uppvärmningen få?  

5.      Vad sägs inte i de olika i texterna?  

Förutom det som uttrycks i texterna kommer jag också intressera mig för vilka frågor 

som inte diskuteras i de olika läromedlen. Detta kommer jag att göra genom att 

jämföra innehållet med den rådande forskningen kring global uppvärmning (Se sid. 7-

8).   

 

Svaren på frågorna utgör det material som ligger till grund för min jämförelse av läromedlen. 

Jag har här valt att använda mig av ett öppet förhållningssätt till svaren framför att ha 

förhandsdefinierade kategorier (Esaiasson  mfl. 2007, s. 244-245). Detta gör jag bland annat 

för att minska den påverkan som min egen förkunskap och förförståelse kan ha på utfallet av 

undersökningen.  

 

I min resultat- och analysdel går jag igenom mina frågor i ordning. Där redovisar jag de svar 

jag fått samt vad min jämförelse gett för resultat. Jag lyfter även fram eventuella aspekter som 

jag funnit särskilt intressanta och betydelsefulla. För att visa på och styrka de tolkningar som 

jag gjort har jag valt att genom citat redovisa särskilda nyckelpartier ur de analyserade 

texterna. Redovisningen sker enligt ett tillvägagångssätt som förordas i ”metodpraktikan” 

(Esaiasson mfl. 2007, s. 253) 

 

Jag vill här tillägga att begreppet global uppvärmning som jag menar är ett konstruerat 

begrepp rymmer även andra synonymer och ytterligare begrepp. De böcker som jag har 

analyserat likställer den globala uppvärmningen och klimatförändringar Dessa ord används 

ofta som synonymer. Min analys kommer följaktligen också studera även behandlingen av 
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detta begrepp och så även begreppet växthuseffekt och växthusgaser. De 2 sistnämnda 

begreppen används också som en del av det begrepp som är den globala uppvärmningen. 

 

4.4 Urval och avgränsningar 

I mitt val av material har jag avgränsat mig till läromedel som vänder sig till elever i 

grundskolan. Anledningen till detta är främst för att jag anser att detta är ett område som det 

forskats för lite kring. Då det sponsrade materialet inte alltid direkt uttrycker till vilka åldrar 

det vänder sig så har jag i vissa fall fått avgöra det själv. Jag har dock helt undvikit att 

använda mig av material som uttryckligen vänder sig endast till gymnasiet. Då mitt intresse 

ligger i att undersöka innehållet och idéerna så menar jag dock att det inte har en avgörande 

betydelse för vilka åldrar materialet är producerat. Hade jag varit ute efter att studera 

läromedlens pedagogiska utformning eller endast deras språkanvändning hade detta varit av 

större betydelse. Jag har också för att det skall bli en så relevant jämförelse som möjligt 

endast valt material som är utgivet från 2005 och framåt. 

 

Mitt empiriska material utgörs till största delen av läroböcker, dock inte uteslutande, vilket 

föranleder mig att definiera begreppet läromedel som jag kommer använda mig av i 

uppsatsen. Jag menar att skolverket i sin rapport ”läromedlens roll i undervisningen” gör en 

bra definition av läromedel. Där definierar man läromedel inte endast som läroböcker eller 

texter utan också sådant som bland annat film, konst och internet (Skolverket, 2006). Jag 

kommer i uppsatsen att använda mig av ordet läromedel när jag talar om det material jag 

undersökt. 

  

Mina material utgörs av 2 olika kategorier: Förlagsutgivna läromedel och Sponsrade 

läromedel. Den ena kategorin av läromedel som jag valt att analysera är de jag kallar för 

sponsrade läromedel (S). Med detta syftar jag på läromedel som är utgivna av organisationer 

eller företag inom svenskt näringsliv vars huvudsakliga inkomst inte är förlagsverksamhet. I 

det här fallet handlar det om företagen/organisationerna: Svenskt näringsliv, SAS, och VVS-

branschens yrkesnämnd (VVS-yn). Jag har också försökt att avgränsa vad  av företagens 

material som kan räknas som läromedel. Förutom tidigare av skolverket här ovan definierade 

begrepp har jag valt att använda mig av det material som vänder sig till skolor. Antingen 

genom att läggas ut på webbsidor som www.utbudet.se eller genom utskick till skolor.  
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Bland mitt sponsrade material finns ett häfte från Naturvårdsverket. Detta material skiljer 

sig från det övriga på så sätt att naturvårdsverket inte är ett företag utan en statlig myndighet. 

Även om det är en statlig myndighet och inte ett företag, så är Naturvårdsverkets huvudnäring 

inte förlagsverksamhet och det kan därför tänkas ha ett annat syfte med sin utgivning av 

material än förlagen. Naturvårdsverkets material är också gratis för skolorna och det 

kategoriseras som skolmaterial. Ytterligare en intressant aspekt med material från 

Naturvårdsverket är att staten är deras huvudman. På så sätt får denna undersökning 3 olika 

typer av aktörer: Företag och dess intresseorganisationer, staten och läromedelsförlag. 

  

Den andra gruppen av material som jag valt att studera är förlagsutgivna läromedel (F). För 

att definiera förlagsutgivet material så har jag valt att använda mig av samma definition av ett 

läromedelsförlag som FSL (Föreningen Svenska Läromedel) gör för sina medlemmar. Där 

menar de att en medlem av FSL skall vara:  

 

...fysiska och juridiska personer vars verksamhet i väsentlig grad utgörs av 

utgivning av läromedel i form av tryckta läromedel, AV- och IT-läromedel samt 

liknande upphovsrättsligt skyddat material. 

 

Då de aktuella förlagen också ger ut annat material än skolböcker så har jag valt att avgränsa 

mig till de material som förlagen själva kategoriserar som läromedel. 

 De läromedel jag har valt för min analys är följande: 

  

Förlagsutgivna läromedel 

 ”Upptäck väder och klimat”(2007) författad av Holmgren, P – Liber  

 ”Global uppvärmning – vad kan vi göra?”(2008) författad av Murphy, G – Bonnier 

Carlsen  

 

Sponsrade läromedel 

 ”Miljö - så funkar det”(2009) författad av Demervall, F – Svenskt Näringsliv  

 ”Vad händer med klimatet?”(2008) – Naturvårdsverket  

 ”Om värme Om vatten”(2007) – VVS branschens yrkesnämnd  

 ”Kan jag flyga med gott miljösamvete?”(2009) – SAS  



16 

 

5.      ANALYS OCH RESULTAT 

För att på ett strukturerat sätt redovisa mitt resultat kommer jag att gå igenom fråga för fråga 

och redogöra var bok för sig. Jag börjar med det förlagsutgivna materialet och sedan det 

sponsrade. Jag avslutar varje fråga med en kort diskussion. Jag har i mina referenser till 

läromedlen valt att använda läromedlets titel istället för författaren. Anledningen till detta är 

dels för att få en viss kontuinitet då inte alla läromedel uttrycker vem författaren är. Jag anser 

även att detta gör min resultatredovisning tydligare för läsaren.  

  

5.1. Den globala uppvärmningen som problem och dess allvar 

Jag har med denna fråga haft för avsikt att försöka få en bild av om böckerna uttryckligen 

beskriver den globala uppvärmningen som ett problem och hur allvarligt detta problem är. 

Även om böckernas syn på eventuella effekter kan tolkas som en spegling av hur allvarligt 

problemet är så har jag undvikit att redovisa dessa i detta avsnitt. Orsaken till det är för att 

undvika upprepning då jag längre ner i arbetet kommer att ägna ett eget avsnitt åt effekter.  

Jag kommer här dock att göra kopplingar till deras sätt att uttrycka sig även kring effekterna. 

  

Bonnier Carlsen - ” Global uppvärmning – vad kan vi göra?”  (F) 

I Bonnier Carlsens material så beskrivs den globala uppvärmningen tydligt som ett problem. 

Bland annat så skriver man att den globala uppvärmningen som sker idag oroar oss då den 

sker så fort. Man skriver också att förändringar i klimatet är ett” jättelikt problem” (Global 

uppvärmning – vad kan vi göra? 2008, s.38). Det starkaste uttalandet som man gör är att man 

i sitt avsnitt om hur individen kan påverka miljön börjar med att skriva följande: ”Alla kan 

hjälpa till att rädda jorden från klimatförändringar…” (Global uppvärmning – vad kan vi 

göra?2008, s.58) 

 

Liber ” Upptäck väder och klimat” (F) 

Libers material talar inte lika uttryckligen om problem som Bonnier Carlsens material. Trots 

det så målar de upp en mycket problematisk bild genom att bland annat skriva följande:  

 

Det svåra är att klimatförändringarna lär fortsätta under lång tid, troligen 

hundratals år, eftersom klimatet reagerar så trögt. Det kan ta flera hundra eller 

kanske tusen år innan atmosfären, haven, isarna och vi människor är i balans 

igen. (Upptäck väder och klimat 2007, s.43) 
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Man fortsätter beskriva det extraordinära med den rådande situationen med att hävda att 

jorden alltid växlat mellan varma och kalla perioder. Men den värmeperiod vi är i nu kommer 

bli längre än de tidigare varit i historien. (Upptäck väder och klimat 2007 s.40) 

 

Svenskt näringsliv - ”Miljö - så funkar det” (s) 

Svenskt näringslivs material är det material som visar upp den minst alarmerande bilden. 

Precis som i Bonniers material så skriver man att problemet med den uppvärmning som sker 

idag är att den sker så fort. Hade det inte gått fort så hade vi människor fått mer tid till att 

anpassa oss. Fortsatt så skriver man att de förändringar som vi står inför både kan vara bra 

och dåliga (Miljö - så funkar det 2009, s. 10).  

 

Naturvårdsverket – ” Vad händer med klimatet?” (S) 

Även i Naturvårdsverkets material beskrivs uppvärmningen som ett problem där materialet 

uttrycker att situationen enligt många forskare är allvarlig. Man skriver också att detta är en 

stor utmaning för världens länder. För att vidare understryka inleder man sitt avsnitt om 

minskande av växthusgaser med att skriva ”För att förhindra allvarliga effekter…”( Vad 

händer med klimatet? 2008, s.5) 

  

I materialet från både VVS-yn
1
 och SAS så görs inga direkta ställningstaganden som i till 

exempel Bonnier Carlsens material. Däremot visar man indirekt att den globala 

uppvärmningen är ett problem genom att man endast visar upp effekter av uppvärmningen 

som är negativa (Kan jag flyga med gott miljösamvete?2009), (Om värme Om vatten 2007). 

Materialet från VVS-yn tar dock upp frågans vikt genom att beskriva den uppvärmning som 

nu sker som en fråga som berör hela jordklotet (Om värme Om vatten 2007). 

  

 

 

                                                

1 VVS-yn är förkortningen för VVS branschens yrkesnämnd. I min undersökning har jag valt att jag använda 

mig av förkortningen VVS-yn 
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5.1.1. Slutsatser 

Man kan tydligt se skillnader läromedlen emellan vad gäller hur allvarligt de ser på problemet 

och den skillnaden ligger kanske främst i språket. Det som sticker ut tydligast är materialet 

från Svenskt näringsliv där man visserligen beskriver den globala uppvärmningens som ett 

problem men att problemet främst ligger i den tid vi har att anpassa oss till förändringarna. 

Men jämfört med till exempel Bonnier Carlsens material som beskriver den globala 

uppvärmningens takt som oroande och att jorden behöver räddas finns en viss nyansskillnad. 

Jag menar att man genom att beskriva situationen som oroande ger det en viss 

allvarlighetsgrad. Det finns också skillnader inom gruppen sponsrade läromedel. Jämför man 

till exempel materialet från Svenskt näringsliv, VVS-yn och SAS med det från 

Naturvårdsverket så finns skillnader. Naturvårdsverket uttrycker tydligt att det är 

problematiskt genom att tala om de allvarliga effekterna den globala uppvärmningen kommer 

leda till. Materialen från SAS och VVS-yn gör inga direkta uttryck som visar om det är ett 

problem och dess eventuella allvar. Medan materialet från Svenskt näringsliv beskriver 

eventuella förändringar som både bra och dåliga. Däremot så har läromedlen som helhet en 

tendens att fokusera helt på negativa och problematiserande effekter av uppvärmningen vilket 

blir ett ställningstagande i sig. Helt klart ligger fokus hos allt material mer  på den globala 

uppvärmningen som ett problem och inte som möjlighet. Trots detta finns det skillnader där 

vissa av materialen uttrycker en tydlig åsikt i frågan medan andra gör det indirekt. 

       

5.2. Orsaker till den globala uppvärmningen 

 

Bonnier Carlsen – ” Global uppvärmning – vad kan vi göra?” (F) 

I Bonniers Carlsens bok ”Global Uppvärmning” är det tydligt att det är människans utsläpp 

och levnadssätt som är orsak till den globala uppvärmningen. Man skriver dock att klimatet 

har varierat under vår historia men att det idag blir varmt ovanligt fort.  Bland annat så inleder 

man med att skriva följande: ”För första gången i historien är det människan som är 

huvudorsaken till att klimatet på jorden förändras” (Global uppvärmning – vad kan vi 

göra?2008, s.8).  

  

Man fortsätter med att skriva att vartefter människans utsläpp har ökat har också temperaturen 

på jorden stigit. Detta påstående styrker man genom ett linjediagram. Diagrammet visar hur 
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temperaturen på jorden ökat de sedan 1850 i takt med människans industriella utveckling. 

Längs kurvan för temperaturökningen sätter man in mänskliga framsteg i detta diagram som 

ex: upptäckten av olja, första bilen produceras och första flygningen med ett jetplan. 

Angående flygplan skriver man också att dessa släpper ut mängder med koldioxid i vår 

atmosfär (Global uppvärmning – vad kan vi göra?2008, s.8-9, 18).  

  

Författarna fortsätter sedan att förklara växthuseffekten och beskriver det som en naturlig 

process. Man skriver att växthusgaser och främst koldioxid finns naturligt i atmosfären. Man 

skriver dock följande kring växthuseffekten:  

 

Men vårt sätt att leva idag har fått en del gaser att öka för mycket. Många 

forskare tror att den här ökningen av växthusgaser gör att det blir varmare på 

jorden (Global uppvärmning – vad kan vi göra?2008 s.13-14).  

  

Som sagt skriver man att växthuseffekten är en naturlig process men man skriver att denna 

naturliga process påskyndas och jorden blir varmare (Global uppvärmning – vad kan vi 

göra?2008 s.14). Man tar också upp befolkningsökningen på jorden som en orsak. Man 

skriver angående vårt bruk av fossila bränslen följande: ”Förbränning av fossila bränslen, som 

är den största orsaken till den globala uppvärmningen…” (Global uppvärmning – vad kan vi 

göra?2008, s 30) Bonnier Carlsens material menar också att den skövling av skog som idag 

sker är en orsak till den ökade växthuseffekten då träd binder kolet som finns i luften och 

minskar på så sätt mängden växthusgaser i luften (Global uppvärmning – vad kan vi göra? 

2009, s.46) 

  

Liber – ”Upptäck väder och klimat” (F) 

Precis som i Bonnier Carlsens material så ligger fokuset i Libers material helt på människan 

och dess påverkan på jorden. Även här så skriver man att klimatet har förändrats under 

historien. Man skriver dock att den värmeperiod som vi nu är i kommer bli längre än de 

tidigare. Man skriver följande: 

 

Tillsammans använder vi så mycket av jordens resurser att miljön på vår planet 

förstörs. Vi hugger ner skogar. Vi tar upp för mycket fisk ur haven. Soptippar 
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växer. Vi släpper ut för mycket växthusgaser så att klimatet förändras. (Upptäck 

väder och klimat 2007, s.42) 

  

Här har man tydligt uttryckt att det är människans utsläpp av växthusgaser som förändrar 

planetens klimat. Detta befäster man vidare genom att skriva följande: ”Så länge som vi 

släpper ut växthusgaser kommer uppvärmningen av jorden att fortsätta” Man skriver även att i 

Sverige så orsakas stora utsläpp av bland annat bilar, bussar och flygplan. (Upptäck väder och 

klimat 2007 s.42) 

  

Vad gäller orsakerna till den globala uppvärmningen finns det en klar samstämmighet mellan 

de båda förlagsutgivna läromedlen. Man gör ganska tydligt klart att det är människan och våra 

utsläpp av växthusgaser som är orsaken till den globala uppvärmningen.  

 

Svenskt näringsliv – ” Miljö - så funkar det” (S) 

I boken från svenskt näringsliv så skriver man att klimatet på jorden förändrats flera gånger 

men att problemet idag är att det går mycket fort. Om orsakerna till detta skriver man 

följande:  

Det finns många teorier om varför jorden håller på att värmas upp igen och vad 

som kommer att hända då. De flesta forskare är överens om att människans 

ökade utsläpp av bland annat koldioxid bidrar till att temperaturen stiger.( Miljö 

- så funkar det 2009, s.10) 

  

Även om man här också likt i de förlagsutgivna läromedlen sätter människans utsläpp i fokus 

finns en tydlig skillnad. Den skillnaden ligger främst i att man faktiskt öppnar upp för andra 

orsaker. Man skriver till exempel att det finns många teorier om orsakerna och att de flesta 

forskarna är överens. I detta material skriver man också att människans utsläpp bidrar till 

klimatförändringen (Miljö - så funkar det 2009,s10). Detta skiljer sig också från det 

förlagsutgivna materialet där de hävdas att människans utsläpp är orsaken till 

klimatförändringarna. Orsaken beskrivs alltså här mer osäkert än i de förlagsutgivna 

böckerna.  
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Precis som i det förlagsutgivna materialet så tar Svenskt näringslivs text upp transporter och 

dess påverkan på miljön. De menar att transporter kräver energi och energi användning skapar 

utsläpp av koldioxid. De skriver även att transporter släpper ut farliga avgaser. Man menar 

också att exempelvis odling med växthus är problematisk då det krävs stora mängder energi 

till den typen av odling. (Miljö - så funkar det 2009, s.18, 23) 

  

Naturvårdsverket – ”Vad händer med klimatet?” (S) 

I Naturvårdsverkets klimathäfte så är det också människans påverkan på miljön som står i 

fokus när man diskuterar orsakerna till den globala uppvärmningen. Man skriver att klimatet 

alltid har växlat mellan kallt och varmt ”men att den uppvärmning som nu sker beror till 

största delen på oss själva.” (Vad händer med klimatet?2008, s.3). 

  

Precis som det i Bonnier Carlsens material gjordes en koppling med den industriella 

utvecklingen gör man en liknande sådan i detta material fast utan det linjära diagrammet. Här 

skriver man istället följande:  

 

Sedan 1900-talets början har jordens medeltemperatur ökat med 0,7 

grader. Denna utveckling har skett samtidigt som vår användning av kol, olja, 

naturgas, diesel och bensin successivt ökat. (Naturvårdsverket 2008, s.3) 

  

Även om man inte uttryckligen säger att dessa två faktorer korrelerar så är det väldigt lätt att 

göra den kopplingen utifrån vad som skrivs. 

  

I Naturvårdsverkets material så tar man också upp problemet med skogsavverkningen och 

man menar att detta påverkar mängden växthusgaser. Man skriver att växande skog i vanliga 

fall tar upp koldioxid från luften (Vad händer med klimatet?2008, s. 1). Det är tydligt att även 

detta material likväl som de förlagsutgivna läromedlen med relativ säkerhet ser att det är 

människans utsläpp som är den bakomliggande faktorn till klimatförändringarna. 

  

VVS-yn - ”Om värme Om vatten” (S) 

I detta material förklarar man växthuseffekten som ett naturligt fenomen och det beskrivs som 

livsviktigt eftersom det utan växthuseffekten skulle vara för kallt för oss på jorden för att 

överleva. När man talar om klimatförändringar så beskriver man dess orsaker på detta sätt:  
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När vi pratar om klimatförändringar då menar vi att den här växthuseffekten har 

förstärkts. Och det har den gjort därför att vi har påverkat luften och atmosfären 

genom utsläpp och vår verksamhet på jorden. Då stiger temperaturen här vid 

jordytan (Om värme Om vatten 2007)
2
. 

  

Här gör man ett tydligt påstående om att det är människans påverkan på miljön i form utav 

utsläpp som förstärker växthuseffekten, vilket i sin tur är orsaken till den ökade temperaturen 

på jorden och den globala uppvärmningen. 

  

SAS – ”Kan jag flyga med gott miljösamvete?” (S) 

I SAS material beskrivs växthuseffekten som ett naturligt fenomen och som en förutsättning 

för vårt liv här på jorden. Man skriver också att den gas som bidrar mest till växthuseffekten 

är koldioxid. Ökningen av växthusgaser gör att mer värme hålls kvar på jorden. 

Man visar genom en illustration hur människans olika verksamheter släpper ut olika mängder 

av koldioxid och andra växthusgaser i luften. Man visar exempelvis hur vägtrafiken, 

energiproduktionen och flygtrafiken påverkar växthuseffekten genom utsläpp av koldioxid 

(Kan jag flyga med gott miljösamvete?2009, s. 8-9). SAS material skriver inte uttryckligen att 

människan är orsaken till den globala uppvärmningen. Däremot så visar det enligt mig tydligt 

att en ökning av koldioxid bidrar till att mer värme stannar vid på jorden och att människan 

släpper ut en stor mängd koldioxid i luften. Till skillnad från de förlagsutgivna läromedlen i 

undersökningen så ger SAS material en annorlunda bild av flygets påverkan på miljön. Där 

menar de att flyget står för ca 2-3 % av koldioxidutsläppet vilket jämfört med andra 

transporter och industrier är lite.( Kan jag flyga med gott miljösamvete?2009,s. 4) 

  

5.2.1. Slutsatser 

Efter att ha gått igenom de olika materialen så är det några saker som blir väldigt tydliga. Alla 

material visar upp en ganska samstämmig bild över vad det är som orsakar den globala 

uppvärmningen. Det beskrivs i alla läromedel som att människans utsläpp har en betydelse för 

den globala uppvärmningen men hur stor denna betydelse är varierar. Den stora skillnaden 

                                                

2 Materialet från VVS-yn är en DVD skiva och därför finns ingen sidhänvisning till citatet. 
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finns som jag ser det på två områden. Det ena är det kritiska förhållningssättet som egentligen 

bara märks i Svenskt näringslivs material där man uttryckligen säger att det finns olika teorier. 

Ingen av de andra materialen nämner att det skulle finnas alternativa förklaringar.  

  

Det andra som slår mig är med vilken säkerhet man beskriver människans påverkan på 

klimatet. De förlagsutgivna läromedlen ger en relativt säker bild av att det är människan som 

är orsaken till att klimatet förändras. Likaså skriver VVS-yn, och Naturvårdsverket att det är 

människans utsläpp som orsakar utsläppen. Bonnier Carlsens material som uttryckligen menar 

att förbränning av fossila bränslen är den största orsaken till den globala uppvärmningen, 

lämnar enligt mig inte utrymme för mycket tolkning eller kritik. Materialet från Svenskt 

näringsliv och SAS däremot visar upp en bild som öppnar för viss osäkerhet kring vad som 

orsakar dessa förändringar. I båda materialen skrivs till exempelvis att människans utsläpp är 

en bidragande faktor. Jag menar att det finns en stor skillnad i att påstå att människans utsläpp 

orsakar den globala uppvärmningen mot att säga att det är en bidragande faktor. Här kan det 

tyckas att det bara rör sig om olika sätt att uttrycka eller formulera sig. Hur man valt att 

uttrycka sig i dessa fall skapar en skillnad i synen på människan som orsak till den globala 

uppvärmningen. 

  

 Frågan om flygets påverkan är också intressant då det endast är de förlagsutgivna läromedlen 

som menar att flyget har en stor miljöpåverkan. De förlagsutgivna materialen skriver som sagt 

bland annat att flyget står för stora och massiva utsläpp. SAS eget material däremot menar att 

flygets påverkan är relativt liten om man jämför med andra källor för utsläpp. Detta nämns 

heller inte i Naturvårdsverket eller VVS-yns material. I Svenskt näringslivs material gör man 

ingen tydlig skillnad på olika transportmedel, där skriver man  att det i vissa fall kan vara 

bättre för miljön att frakta hit grönsaker från länder långt bort än att odla dem  i växthus 

som kräver mycket energi. 

  

Det är också värt att nämna att båda de förlagsutgivna materialen tar upp problemet med 

skogsavverkning som en orsak till den globala uppvärmningen. Tittar man däremot på de 

sponsrade materialen så är det endast Naturvårdsverket som också skriver detta. 
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5.3. Hur kan vi lösa problemet? 

Vad gäller eventuella lösningar på den globala uppvärmningen som de olika texterna erbjuder 

har jag bland annat valt att fokusera på 2 olika aspekter. Det första är vad som kan göras för 

att påverka den globala uppvärmningen och klimatförändringen. Det andra är på vilken nivå 

dessa lösningar ligger. Ett annat sätt att förklara det är att säga vem eller vilka som äger 

problemet och har ansvaret för att lösa det.  

  

Bonnier Carlsen – ”Global uppvärmning – vad kan vi göra?” (F) 

I boken från Bonnier Carlsen talar man om globala lösningar och menar att problemet är allt 

för stort för att lösa om inte ett samarbete sker mellan världens länder. Man lägger mycket 

fokus på att problemet kan lösas genom att minska utsläppen av växthusgaser genom till 

exempel renare energi. Där är ett alternativ som nämns att byta ut fossila bränslen mot renare 

förnyelsebara energikällor. Man förklarar också att man genom att bygga nya effektivare bilar 

och flygplan samt utveckla renare former av bränsle kan förbättra miljön (Global 

uppvärmning – vad kan vi göra? 2008, s. 42-43). Man skriver följande: 

 

Genom att minska utsläppen av växthusgaser, utveckla ny teknik och använda 

förnyelsebara energikällor kan vi hjälpa till att stoppa den globala 

uppvärmningen (Global uppvärmning – vad kan vi göra?2009, s.60). 

  

På individnivå kommer boken också med förslag på hur vi kan göra för att stoppa den globala 

uppvärmningen. Man talar om att minska sitt ekologiska fotavtryck. Med detta menar man 

den påverkan som man själv har på miljön. Det ekologiska fotavtrycket kan minskas genom 

att spara in på energi, vatten, minska sina sopor, köpa närproducerade varor och andra 

liknande åtgärder (Global uppvärmning – vad kan vi göra?2009, s.50-51).  

  

Liber – ”Upptäck väder och klimat” (F) 

I materialet från Liber har man valt att fokusera sina lösningar kring att minska utsläppen av 

växthusgaser. Man skriver till exempel följande: 

 

Egentligen måste utsläppen av växthusgaser upphöra nästan helt för att stoppa 

klimatförändringen (Upptäck väder och klimat 2007,s.43). 
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Vidare skriver de att utsläppen man främst måste minska kommer från olika typer av 

transporter som bilar, lastbilar och flygplan och även från kolkraftverk. Man lägger här ett 

stort ansvar på individerna. Man skriver bland annat om att vi kan bli mycket bättre på att 

spara energi. De skriver också att vi kan handla smart på så sätt att vi skall fundera på hur 

mycket utsläpp de varor vi handlar har skapat (Upptäck väder och klimat 2007, s. 42).  

 

Libers material lägger ansvaret främst hos de rika länderna i världen. De menar att eftersom 

de rika länderna har orsakat mest av föroreningarna så bör de ha högre krav på sig vad gäller 

att åtgärda problemet. Man skriver även att det till stor del är upp till världens alla ledare att 

samarbeta kring lösningarna (Upptäck väder och klimat 2007, s. 43). 

  

Libers material ger alltså en delad bild av vems ansvar det är att lösa problemet. Man skriver 

som sagt både om globalt samarbete och om de rika ländernas ansvar. Samtidigt så ger man 

konkreta förslag på individ nivå. 

 

Svenskt näringsliv – ” Miljö - så funkar det " (S)  

I materialet från Svenskt näringsliv så skriver man att det finns två sätt att minska mängden 

växthusgaser. Det ena är genom att fånga upp koldioxiden som finns i luften och det andra är 

att släppa ut mindre växthusgaser. Man menar att idag växer och ökar skogarna i Sverige då 

skogsföretagen planterar nya träd. Man skriver att alla växter binder koldioxid som finns i 

luften. Genom att plantera träd kan man minska mängden koldioxid i luften, man menar också 

att nya träd kan användas till bioenergi som är ett miljövänligare alternativ. (Miljö - så funkar 

det 2009, s. 11) 

  

Boken från Svenskt näringsliv uttrycker en intressant sak angående minskade utsläpp. Man 

skriver att man försöker minska utsläppen av växthusgaser då man inte vet vad de kommer ge 

för effekter. När det gäller att minska utsläppen så lägger man mycket fokus på att individen 

kan påverka genom att köpa nya bättre produkter. Man skriver följande:  

 

Vi kan bygga nya hus som inte behöver lika mycket el för att värmas upp. Vi 

kan köpa nya energisnålare maskiner till hemmet såsom diskmaskin, 

tvättmaskin och kylskåp. Att köra nya bilar som drar mindre bränsle och därmed 
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släpper ut mindre koldioxid är också ett sätt att minska utsläppen. Företag 

anpassar sina varor efter vad folk vill ha (Miljö - så funkar det 2009, s.11). 

  

I denna text beskrivs också problemet med utsläpp som ett globalt problem och man talar om 

att det är viktigt att länder samarbetar med varandra för att lösa det. Man skriver att vissa 

länder är fattiga och de därför inte har råd att tänka lika mycket på miljön. Därför menar 

Svenskt näringsliv att en viktig del i lösningen är att fattiga länder blir rikare.( Miljö - så 

funkar det 2009, s.11) De lösningar som man ger förslag på är mestadels på individnivå.   

  

Naturvårdsverket – ” Vad händer med klimatet?” (S) 

Även naturvårdsverket menar att utsläppen måste minskas om vi skall lösa problemet med 

den globala uppvärmningen. Man skriver också att alla har ett ansvar för att lösa problemet. 

Man skriver att man som individ kan använda bilen mindre och cykla eller gå istället. Precis 

som i Libers material så skriver man här att vi har ett ansvar när vi handlar genom val av 

varor. Man kan också undvika att använda torktumlare och torkskåp. Vad gäller politikerna 

skriver man att deras ansvar ligger i att påverka utsläppen genom olika politiska beslut som 

exempelvis energiskatt. (Vad händer med klimatet?2009, s. 9-13) 

  

Även i detta material så beskrivs det som att det största ansvaret ligger på världens I-länder. 

Man menar att då det är de rika länderna som orsakar de mesta utsläppen är det också dessa 

länder som har störst ansvar för att lösa problemet (Vad händer med klimatet?2009). 

  

VVS-yn  - ”Om värme Om vatten” (S) 

I materialet som VVS-yn gett ut så talar man främst om lösningar på det individuella planet. 

Man säger till exempel att eftersom bilar och avgaser är skadliga för miljön borde man cykla 

och gå mer istället. Man ger också exempel på hur man genom att använda ett miljövänligare 

värmesystem kan påverka miljön. Man skriver också att man skall sluta elda med olja 

eftersom detta ger utsläpp som är farliga för miljön (Om värme Om vatten 2007).  

  

Trots att de exempel som man här ger för hur man kan lösa problemet med klimatförändringar 

ligger på individ nivå så säger man att problemet är ett globalt problem. Man menar också att 



27 

 

det är upp till människorna i världens rika länder att ta sitt ansvar och visa resten av världen 

att man kan lösa klimatproblemen. (Om värme Om vatten 2007) 

  

SAS – ”Kan jag flyga med gott miljösamvete?” (S) 

SAS material är lite speciellt vad gäller frågan om lösningar på den globala uppvärmningen. 

Man har här i materialet valt att inrikta sig helt på vilka åtgärder SAS själva kan ta för att lösa 

problemet. De åtgärder som man förespråkar i sitt material handlar främst om att minska 

utsläppen av växthusgaser genom att effektivisera flygningen och minska 

bränsleförbrukningen. Man beskriver dock eldning av biobränslen som positivt då den 

koldioxid som bildas tas upp av växter i naturen och på så sätt inte förorenar luften likt fossila 

bränslen (Kan jag flyga med gott miljösamvete? 2009, s.8-9). Av SAS material är det svårt att 

avgöra på vilken nivå lösningarna ligger då de talar om hur de själva som företag kan 

förbättra miljön. 

  

5.3.1. Slutsatser 

Det som är gemensamt för alla läromedel är att de fokuserar sina lösningar på att minska 

utsläppen av växthusgaser. En intressant aspekt är dock att Svenskt Näringslivs material inte 

uttryckligen säger att man skall minska utsläppen av växthusgaser för att stoppa den globala 

uppvärmningen. De menar istället att man försöker minska utsläppen för att man inte vet vad 

som annars händer. Allt annat material uttrycker direkt att minskade utsläpp av växthusgaser 

är ett sätt att hindra klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. 

  

Angående frågan om på vem ansvaret ligger ger de flesta läromedel en ganska snarlik bild där 

man både lägger ansvaret på individen och på stater och nationer. Det finns dock en intressant 

skillnad mellan materialet från  Bonnier Carlsen och Svenskt näringsliv som båda talar om att 

utveckla nya effektivare transporter. I Bonnier Carlsens material ligger ansvaret på de som 

skall utveckla ny teknik och nya varor alltså företagen. I Svenskt näringslivs material så ligger 

istället fokuset på konsumenterna som uppmanas att köpa nya miljövänligare bilar. De lägger 

enligt mig ansvaret på olika nivåer. 

  

I samhällsdebatten dyker ofta frågan om I-ländernas ansvar upp och likaså tas det upp av de 

olika materialen. Materialet från Liber, VVS-yn och Naturvårdsverket skriver alla att det är I-
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länderna som har det största ansvaret för lösningarna eftersom det är de som står för 

majoriteten av utsläppen. I Svenskt näringslivs material gör man en annan bedömning och 

menar att alla länder har ett ansvar för att minska utsläppen, men då fattiga länder inte har råd 

måste de bli rikare. I materialet från Bonnier Carlsen tar man inte alls upp denna aspekt utan 

skriver bara att hela världen måste arbeta för lösningar.  

  

5.4. Effekterna av global uppvärmning 

Ett ämne som i samhällsdebatten varit mycket omtalat är just vad den globala uppvärmningen 

kan komma att leda till. Meningarna går isär och som jag tidigare skrivit (Se sid.7-8) så 

ifrågasätts även IPCC:s framtidsbild. Det är därför intressant menar jag att undersöka hur de 

olika läromedlen ställer sig till effekterna av den globala uppvärmningen. 

 

Bonnier Carlsen – ” Global uppvärmning – vad kan vi göra? ”(F)    

I Bonnier Carlsens material så inleder man med att tala om att jordens glaciärer på grund av 

stigande temperatur håller på att smälta. Detta bidrar till att havsnivån kommer höjas vilket i 

sin tur kommer att leda till översvämningar. Dessa översvämningar är ett stort problem 

eftersom som mer än 60 % av världens största städer ligger vid kusterna. Man skriver att 2100 

kan havsnivån ha stigit ytterligare 480 – 1000 mm eller mer. (Global uppvärmning – vad kan 

vi göra?2008, s.24-25) 

  

Angående vädret skriver man att ett resultat av dessa klimatförändringar kan komma att bli 

variationer i regnmängd. Problemet enligt många forskare är att de platser som idag har 

mycket regn kommer att få ännu mer medan platser där det idag är torrt kommer få ännu 

mindre. Det senare kommer leda till torka och ökenspridningar. En annan effekt som många 

forskare menar att vi redan kan se är extremare väder som bland annat orkaner, skogsbränder 

och värmeböljor (Global uppvärmning – vad kan vi göra?2008, s. 28-29). 

  

Ett annat problem som man tar upp är att klimatförändringarna och relaterade problem som 

förändring i nederbörd och temperaturhöjningar leder till att djur och växtliv utrotas i en ökad 

takt. Slutligen så menar man att dessa effekter i sig kan leda till en ökning av bland annat 

infektionssjukdomar där ibland malaria och hjärninflammation (Global uppvärmning – vad 

kan vi göra?2008, s.32-35). 
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Liber - ”Upptäck väder och klimat” (F) 

Precis som i Bonnier Carlsens material så skriver man i Libers bok mycket om 

översvämningar. Man skriver om att isen på Grönland och andra glaciärisar smälter när 

jordens temperatur stiger.  Resultatet av detta kommer att bli stigande havsnivå och 

översvämningar. Detta beskrivs som ett problem då de flesta av de största städerna i världen 

finns längs kusterna. Man skriver att redan år 2050 kan havsnivån ha stigit med flera 

decimeter (Upptäck väder och klimat 2007, s. 40). 

  

Även i detta material så talar man om hur variationer i regnmängd kommer att drabba redan 

utsatta platser genom översvämningar och torka. Libers material tar också upp problemet med 

extremare väder, man skriver följande:  

 

De blir både varmare och torrare. Nästan varje år under 2000-talet har någon del 

av Medelhavsområdet drabbats av extrem värme, torka och även svåra 

skogsbränder (Upptäck väder och klimat 2007, s.41). 

  

Man skriver i Libers bok att dessa effekter inte kommer drabba alla på samma sätt och i olika 

takt. Även en knapp ökning av jordens temperatur kan göra det svårt för folk i vissa delar av 

världen att bo kvar skriver man (Upptäck väder och klimat 2007, s. 41). 

  

Svenskt näringsliv – ” Miljö - så funkar det” (S) 

I läromedlet från Svenskt näringsliv så talar man också om riskerna för att polarisarna kan 

smälta men man väljer att uttrycka sig lite annorlunda.  

 

När jordens klimat blir varmare kommer miljön att förändras för människor, 

djur och växter. Några av de förändringar som man är rädd för är till exempel att 

isarna på nord- och sydpolen ska smälta... (Miljö - så funkar det 2009, s.14). 

  

Man fortsätter att skriva om att man oroar sig för att det på vissa ställen kommer bli torrare 

och på andra platser kan det bli mer stormar och mer regn. Slutligen skriver man att alla 

platser på jorden inte kommer att påverkas lika mycket. Man skriver att en del kanske 

kommer påverkas till det bättre och en del till det sämre (Miljö - så funkar det 2009, s. 10). 
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Naturvårdsverket -” Vad händer med klimatet?” (S) 

I Naturvårdsverkets material skrivs det relativt mycket om vilka effekterna av den globala 

uppvärmningen kan komma att bli. Precis som i de förlagsutgivna läromedlen skriver man om 

översvämningar. Genom att referera till IPCC så menar de att de är troligt att havsnivån kan 

stiga med 50 cm. Skulle även isarna på Grönland och Antarktis smälta så kan denna siffra bli 

mycket högre (Vad händer med klimatet?2008, s. 7). 

  

Även i detta material talar man om extremare väder i form av långa torrperioder vilket kan 

leda till extrem torka eller svält. Man ser också att temperaturökningen och eventuella 

översvämningar kan komma att leda till en ökning av sjukdomar. Brist på bra dricksvatten är 

en annan effekt som kan bli aktuell, detta kan i sin tur leda till att människor tvingas på flykt 

(Vad händer med klimatet?2008, s. 8). 

  

Precis som man gör i Svenskt näringslivs material så skriver man här om att effekterna inte 

enbart kommer få negativa effekter. Man skriver bland annat att för Sveriges del kan de 

innebära bättre förutsättningar för odling. Man skriver dock att ökad temperatur för Sveriges 

del även kan innebära mildare vintrar, något som gynnar ”skadliga insekter och sjukdomar”. 

Man skriver också om att vi i Sverige kan drabbas av översvämningar samt att tillgången på 

dricksvatten kan försämras (Vad händer med klimatet?2008,s.4). Allt som allt ligger fokus 

betydligt mest på de negativa effekter som kan komma att drabba Sverige och världen. 

 

VVS-yn – ” Om värme Om vatten” (S) 

Översvämningar på grund av smältande polarisar är en av de effekter som även förutspås i 

VVS-yns material. Man påstår att den globala uppvärmningen även kommer att leda till ökad 

nederbörd i vissa delar av världen medan andra delar kan drabbas av torka. Denna torka kan 

sedan leda till svältkatastrofer i stora delar av världen. Man menar också att en effekt av den 

ökade temperaturen är att risken för fler stormar på jorden ökar. (Om värme Om vatten 2007) 

  

SAS – ” Kan jag flyga med gott miljösamvete?” (S) 

Även i SAS material skriver man om oväder som en effekt av uppvärmningen på jorden. Man 

skriver att förekomsten av sådant som tropiska stormar och orkaner kan öka. Även 

översvämningar och kraftig nederbörd är något som förutspås i detta material. Vidare skriver 
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man att vi här i Norden riskerar att drabbas av kraftiga vinterstormar. I Afrika och 

Nordamerika finns det risk för extrem torka. Man menar också att i de delar som drabbas av 

extrem torka är också risken för ökenspridningar stor. Man skriver också att en eventuell 

ökning av temperaturen på mellan 1,4 till 5,8 grader Celsius fram till år 2100 förutspås av 

IPCC. (Kan jag flyga med gott miljösamvete?2009, s.8) 

  

5.4.1. Slutsatser 

Det finns som jag ser det väldigt mycket likheter i hur det förlagsutgivna materialet beskriver 

effekterna av den globala uppvärmningen. Båda materialen talar om en ökning av havsnivån 

på flera decimeter, Bonnier Carlsens material menar till och med att en höjning på 1 meter 

kan bli realitet. De talar båda om extremare väder och översvämningar som kommer drabba 

alla de människor som bor längs kusterna. Båda böckerna tar också upp problematiken med 

områden vars svåra väderförhållanden kan förvärras. 

  

Effekter som översvämningar, smältande polarisar och torka är effekter som alla läromedel tar 

upp. Denna samstämmighet kring kommande effekter som de olika läromedlen visar upp 

finner jag ganska intressant när man tittar på den forskning kring ämnet som finns. Som jag 

tidigare skrivit menar ju forskare att det på grund av bristande bevis är svårt att förutspå de 

eventuella effekterna av uppvärmningen (se bl.a. Angelöw & Jonsson 1994 & Kungl. 

Vetenskapsakademin 2009 på sid 7-8 i detta arbete). Trots det visar alla läromedel utom det 

från Svenskt näringsliv upp en bild av de eventuella effekterna som är ganska okritisk. 

Svenskt näringslivs material är det enda material som uttryckligen påstår att man inte vet 

vilka effekter som den globala uppvärmningen kommer leda till. 

  

Jag finner det också intressant att se att det är två sponsrade läromedel som nämner att den 

globala uppvärmningen även kan komma att leda till positiva effekter för somliga. I de 

förlagsutgivna materialen nämns detta inte alls. I materialet från Naturvårdsverket så visar 

man dock tydligt att de negativa effekterna är betydligt fler än de positiva vilket man inte gör i 

materialet från Svenskt näringsliv.  

  

Angående den förutspådda höjningen av havsnivån och temperaturen som nämns är det också 

värt att påpeka att det endast är 2 av alla läromedel som visar varifrån de fått dessa siffror.  
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Det är de två sponsrade läromedlen från SAS och Naturvårdsverket som visar att deras siffror 

är hämtade från IPCC. 

  

5.5. Vad man inte tar upp i läromedlen 

Denna punkt har jag valt att redovisa på ett annat sätt än de tidigare. Istället för att redovisa 

läromedel för läromedel så kommer jag att kort diskutera några saker som jag menar att 

läroböckerna inte belyser. Anledningen till detta är för att jag inte har funnit några 

systematiska skillnader här. Inte heller har jag funnit några generella skillnader mellan de 

förlagsutgivna eller de sponsrade materialet. 

  

Något som starkt lyser med sin frånvaro i de olika läromedlen är alternativa förklaringar till 

den globala uppvärmningen. Så gott som alla läromedel konstaterar att temperaturen genom 

historien har varierat och att det tidigare varit både varmare och kallare på jorden. Trots detta 

är det inget av läromedlen som nämner några andra alternativ än människans påverkan  som 

orsak till den globala uppvärmningen som sker idag. Inte heller det något av alla läromedel 

som på något sätt tar upp att det finns forskare som kritiserar bilden av människan som orsak 

till den globala uppvärmningen. Som jag visat tidigare (Se sid. 7-8) finns det forskare som är 

kritiska till delar av IPCC:s rapport och de orsaker och effekter som rapporteras där. Dessa 

forskare menar bland annat att den uppvärmning som sker idag inte är så omfattande eller 

allvarlig som det ofta talas om. Likaså menar de att det även kan finnas naturliga orsaker till 

densamma (Lindzsen 2007 & Bern 2008). 

  

Jag vill också lyfta fram något som jag tidigare nämnt här ovan och det är bristen på 

källhänvisningar. Förutom SAS och Naturvårdsverkets enstaka referenser till IPCC så finns 

det inga andra referenser till källor i några av läromedlen. Det enda som typ av referenser man 

gör är att man menar att ”forskare säger” eller ”forskare menar”. Däremot görs inga konkreta 

hänvisningar till källor varken i det sponsrade eller förlagsutgivna materialet bortsett från de 

ovan nämnda undantagen. 
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6.     Sammanfattning och diskussion 

Mitt syfte med denna undersökning har varit att undersöka bilden av global uppvärmning i de 

utvalda läromedlen och se om det finns skillnader mellan de förlagsutgivna och sponsrade 

läromedlen. Jag kommer här nedan sammanfatta mina resultat samt lyfta fram och närmare 

diskutera några aspekter av min undersökning.    

  

6.1. Sammanfattning 

Efter att ha analyserat läromedlen och deras bild av den globala uppvärmningen framträder en 

relativt enhetlig bild. Det är inte förrän man tittar på detaljer och går djupare in på materialet 

som vissa skillnader framträder. Det finns variationer mellan delar av det sponsrade materialet 

och det förlagsutgivna. Även inom den sponsrade gruppen finns skillnader i läromedlens 

behandling av den globala uppvärmningen. Däremot ger de förlagsutgivna materialen en 

relativt samstämmig bild av den globala uppvärmningen även när man studerar detaljer. 

 

Läromedlen ger som helhet en samstämmig bild av orsakerna till den globala uppvärmningen 

där de menar att människans utsläpp är den främsta bidragande orsaken. Detta leder också till 

att det finns en likartad tanke i läromedlen kring lösningarna på så sätt att det största fokuset 

ligger på minskade utsläpp av växthusgaser. Läromedlen diskuterar även I-ländernas ansvar 

på ett likartat sätt där I-länderna och individer i de rika länderna ges det stora ansvaret för att 

lösa problemet med den globala uppvärmningen. Jag menar också att alla böcker ger likartade 

exempel på vilka effekter som den globala uppvärmningen kan komma att leda till. 

 

En skillnad som jag hittade var att läromedlen beskriver allvaret av den globala 

uppvärmningen på olika sätt. Endast i delar av det sponsrade materialet nämns eventuella 

positiva effekter. Det finns också stora skillnader i mellan de förlagsutgivna och sponsrade 

läromedlen i sakfrågor som flygets påverkan, skogsavverkning och i synen på lösningar. I det 

sponsrade materialet från till exempel SAS och Svensk näringsliv finns en mer nyanserad bild 

av orsaken till uppvärmningen än vad som finns i det förlagsutgivna materialet. 

 

6.2. Den antropocentriska diskursen 

Med tanke på den osäkerhet som faktiskt finns i forskningen och samhällsdebatten så är det 

anmärkningsvärt att se med vilken grad av säkerhet som de flesta läromedlen beskriver den 
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globala uppvärmningen. Inte heller lämnar de olika läromedlen mycket utrymme för 

spekulationer kring orsaken till detta fenomen. En mer nyanserad bild och viss återhållsamhet 

förekommer endast i de sponsrade läromedlen från SAS och Svenskt näringsliv vad gäller 

människans påverkan på den globala uppvärmningen. Materialet från Svenskt näringsliv är 

också det enda som ens nämner att det skulle kunna finnas olika teorier. Med detta i åtanke så 

är det inte konstigt att elever idag har svårt att inta ett kritiskt förhållningssätt till miljöfrågor, 

något som visats i Andersons rapport (Se sid.9). Det är inget av läromedlen som ger några 

som helst alternativa förklaringar till den globala uppvärmningen förutom människans 

påverkan. Det är heller inget av de olika läromedlen som ger exempel på eventuella naturliga 

orsaker till den idag rådande globala uppvärmningen. På detta område så liknar mitt resultat 

de resultat som Haraldsson kommer fram till i sin forskning (Haraldsson 2001). 

 

Jag menar att det i böckerna finns vad jag har valt att kalla en för antropocentrisk diskurs. Jag 

har lånat det ordet från Östmans undersökning (Se sid. 9). Vad jag menar med detta är att det 

finns en dominerande syn i samtalet som böckerna för där människan står i centrum och där 

människan är naturens överman.  Som jag tidigare tagit upp så ges det inga naturliga 

förklaringar till den globala uppvärmningen vilket ger en bild av att det är vi människor som 

styr naturens utveckling. Bland annat genom att exempelvis Liber i sitt material skriver att om 

vi slutar helt med utsläppen så slutar också uppvärmningen. Detta påstående tillsammans med 

andra böckers ger en bild av just naturen som något människor kan bestämma över och både 

rädda och förstöra helt på egen hand.  

 

Diskurser som jag tidigare tagit upp är starkt sammanlänkade med maktförhållanden i 

samhället. Jag anser att detta även är fallet med den antropocentriska diskursen som jag menar 

finns. Den dominerande bilden av globala uppvärmningen är den som förespråkas av de stora 

organen och staten. Det finns en tydlig samstämmighet mellan IPCC:s framställning av 

problemet och den bild som förekommer i läromedelsdiskussionen om den globala 

uppvärmningen. Man kan också se att den bild som ges i det statliga Naturvårdsverkets 

material också faller in i den antropocentriska diskursen. Alternativa teorier och idéer om att 

den nuvarande globala uppvärmningen inte skulle vara så allvarlig eller orsakad av naturen får 

inget utrymme i läromedlen. Detta visar menar jag på hur diskursen fungerar utestängande 

och styr vem som har möjlighet att yttra sig. 
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6.3. Stora skillnader i sakfrågor  

Vad kan man då säga om eventuella motiv eller bakomliggande orsaker till utgivning av 

sponsrade läromedel? Jag vill först klargöra att mitt syfte inte varit att undersöka varför de 

olika läromedlen uttrycker sig på ett eller annat sätt. Däremot vill jag lyfta fram några saker 

som jag fann intressanta i min undersökning. Om man tittar på exempelvis frågan om flygets 

inverkan på miljön så menar de förlagsutgivna materialen att de har en stor negativ 

miljöpåverkan. SAS däremot menar att flygets påverkan på den globala miljön är 

förhållandevis liten. 

  

Även när de olika läromedlen diskuterar lösningar på den globala uppvärmningen så dyker 

något intressant upp. Materialet från Svenskt näringsliv lägger nästan helt och hållet ansvaret 

på individen och då främst individen som konsument att köpa nya bättre varor. Jämför man 

detta med exempelvis Bonnier Carlsens material där ansvaret läggs på företagen att ta 

fram nya miljövänligare varor. Överlag kan man se att de sponsrade läromedel visar upp en 

mer ensidig bild där företagets verksamhet kan skönjas bakom diskussionen. Ser man istället 

på de förlagsutgivna materialen så ger de en mer översiktlig bild där fler element tas in i 

diskussionen.   

  

Ytterligare en intressant skillnad dyker upp om man tittar på hur de olika läromedlen talar om 

skogsavverkningen. I Naturvårdsverkets material och i de förlagsutgivna så skriver man att 

det är ett problem att man hugger ner träd. Man beskriver också skogsavverkningen som ett 

problem då det minskar naturens förmåga att på ett naturligt sätt ta upp koldioxid ur luften. I 

Svenskt näringslivs material så tar man istället upp de positiva sidorna med att hugga ner träd 

då de kan användas som bioenergi. Samma materials beskrivning av skogen i Sverige som 

växande och ökande för att skogsföretagen planterar nya träd ger också en helt annan bild av 

skogssituationen än de andra materialen. 

  

När jag tittar på dessa frågor menar jag inte på något sätt att det ena är rätt eller fel. Däremot 

menar jag att man måste vara medveten om vilka som ger ut de olika materialen och deras 

eventuella syften. Kan det finnas en orsak till att svenskt näringsliv som representerar företag 

och svensk handel uppmanar konsumenter till att köpa nya varor? Hur kommer det sig att 

SAS som är ett flygbolag ger ut det material som menar att flygandet har en ringa påverkan på 
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miljön? Här precis som med alla läroböcker gäller det att eleverna måste lära sig att inta ett 

kritiskt förhållningssätt till vad de läser och de kunskapskällor de möter. Här vill jag också 

göra en koppling till något som Björnloos studie visar. Hon menar att miljöfrågor mycket 

styrs av mänskliga intressen och att människors syn på miljöproblem till stor del färgas av 

deras värderingar och sina egna synsätt(Björnloo 2007). Jag menar att frågorna som jag talat 

om: Flygets miljöpåverkan, skogsavverkning, och lösningarna på den globala uppvärmningen 

är exempel på begrepp och fenomen där de olika utgivarna av läromedlen intagit olika 

förhållningssätt. Detta förhållningssätt påverkar i sin tur den kunskap och information som de 

förmedlar. Detta visar på hur viktigt det är för elever och lärare att kritiskt granska det 

material som man använder.  

  

Just källkritik för mig in på nästa resonemang som är den totala avsaknaden av källor i 

materialen. Det är endast två av läromedlen (SAS och Naturvårdsverket) som hänvisar till 

några som helst källor för den information de förmedlar. För uträkningarna av 

temperaturutveckling samt vattennivåns ökning hänvisar båda till IPCC. Detta menar jag är ett 

märkligt fenomen om man tittar på den vikt som läggs på just källkritik och kritisk granskning 

i dagens skola. Lpo 94 har som ett strävansmål att elever utvecklar en förmåga att” kritiskt 

granska och värdera påståenden” (Skolverket 1994, s.10). Min erfarenhet gör gällande att det 

främst är kritik av internetkällor som betonas i skolan idag.  Jag tycker att detta borde vara 

självklart även för användandet av läroböcker. Men utan källor försvåras detta. Som jag ser 

det tas det för givet att den kunskap som finns i läromedel skall vara objektiv och opåverkad 

av yttre omständigheter. Men som jag försökt visa så är detta självklart inte fallet då det i 

själva verket inte finns någon objektiv kunskap. I fallet med den globala uppvärmningen blir 

detta särskilt tydligt. 

  

Jag kan också se ett problem med de läromedel som har källhänvisningar. Båda två hänvisar 

till IPCC, men som jag skrivit tidigare så är deras rapporter ifrågasatta. Det är också enligt 

mig så att om det bara är IPCC:s rapporter som utgör grunden för läromedlens information så 

riskerar det att ge en onyanserad bild. Som jag också påvisat förut så är IPCC:s rapporter en 

del av en nyansskala i debatten och forskningen kring den globala uppvärmningen. Det är 

dock tydligt att det är denna bild av den globala uppvärmningen som dominerar i läromedlen 

och det leder i sin tur till att förstärka den rådande diskursen 
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6.4. Betydelse för forskning och skola 

Vad kan mina resultat ha för betydelse för den fortsatta forskningen och arbetet i skolan? Om 

vi börjar med den fortsatta forskningen så har min undersökning visat att det finns skillnader 

mellan de sponsrade och de förlagsutgivna läromedlen. Därför kan det finnas intresse att 

undersöka vilka bakomliggande faktorer som finns för dessa skillnader. Det skulle också vara 

intressant att undersöka vilka motiv som de olika företagen och organisationerna har med sin 

utgivning av skolmaterial. Jag tror också att det kan vara viktigt att undersöka hur dessa typer 

av läromedel används i skolorna. Jag menar också att det är viktigt att analysera vilka effekter 

den rådande diskursen har på elevernas uppfattning av klimat och miljöfrågor. 

 

För skolans del så anser jag att min undersökning visat främst på vikten av att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till allt kunskapsförmedlande material som används. För undervisningen kring 

den globala uppvärmningen så anser jag att det finns ett behov av att använda sig av flera 

olika informationskällor. Främst därför att åsikterna på många områden går isär men även för 

att visa på hur olika intressen kan påverka kunskap.  

  

Avslutningsvis kan jag då konstatera att min undersökning visat att det faktiskt finns vissa 

skillnader mellan den förmedlade kunskapen kring den globala uppvärmningen i sponsrade 

och förlagsutgivna läromedel. Jag menar dock att det i en samhällsdebatt och forskarvärld 

som präglas av hypoteser och osäkerhet så skulle läromedlen kunna öppna upp för fler teorier 

och tolkningar. Den enda variation och nyansering som erbjuds kommer från de sponsrade 

läromedlen. Här bör man dock som min undersökning antyder ha en viss källkritik. Jag menar 

efter att ha gjort denna undersökning att de sponsrade läromedlen kan vara ett positivt inslag i 

debatten kring den globala uppvärmningen. Jag tror också att de med positiv effekt kan 

användas som komplement till de mer traditionella läromedlen. 
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