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1. Inledning:

”[...] definitionen av begreppet hållbar utveckling [...] kan ta mycket tid och

kraft från det praktiska arbetet. […] Människor med olika erfarenheter och

syften använder samma ord och menar helt olika saker. Bildligt talat skulle

jag vilja jämföra med känslan av att vi alla är med på en mycket viktig och

speciell tågresa. Destinationen heter Hållbar utveckling men det verkar

vara ett rörligt mål. Några har rest länge och började i landet Miljö eller

kanske Fred och andra har nyss stigit på i landet Ekonomi. Några har

mycket bagage och andra inget alls. Vi använder samma ord och tror att vi

menar samma sak, men vi missförstår varandra och är heller inte riktigt

överens om vart tåget egentligen är på väg eller hur många byten vi måste

göra på vägen”1

Som Bergsten målar upp i citatet ovan är begreppet hållbar utveckling ett allt annat än lätthanterligt

begrepp. Begreppet används på många olika sätt och i många olika sammanhang. Det verkar inte

råda någon konsensus kring begreppets faktiska innebörd eller hur det ska tolkas. Beroende på

vilket område begreppet används inom så kan det tolkas olika på grund av dess vida innebörd när

olika intressen står i kontrast till varandra. Skolan är, som inom många andra områden, ett viktigt

instrument för att få till förändring i samhället. Här faller stor vikt på läraren som ska hantera

hållbar utveckling som undervisningsmaterial. Detta innebär att de ska tolka begreppet och

förmedla dess innebörd i undervisningen. 

I den här uppsatsen ämnar jag, i en kvalitativ textanalys, undersöka hur begreppet hållbar

utveckling framställs i läroböcker i samhällskunskap riktade mot gymnasieskolans samtliga

årsgrupper. I studien kommer jag bland annat gå igenom begreppet hållbar utveckling, skolans roll i

samhällsbygget samt lärobokens roll i undervisningen. Undersökningens metod kommer bestå av en

framanalys där materialet består av läroböcker i samhällskunskapskurserna 1, 2 och 3 samt de läro-

och kursplaner som kurserna ingår i.

1.1 Tidigare forskning 

I kommande avsnitt behandlas tidigare forskning om skolan och styrdokumenten, läroboken samt

hållbar utveckling. I avsnittet ämnar jag måla upp en bild som stärker uppsatsens relevans. 

1. Bergsten (2005) s. 27
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1.1.1 Kort om skolan och styrdokumenten

Gadler beskriver i sin avhandling En skola för alla – gäller det alla?, skolan som en politisk

institution som ingår i ett större sammanhang och att den har betydelse för både individer som

samhällets utseende i stort. I och med kommunaliseringen av skolan i början av 90-talet, där

uppdraget förflyttades från statlig till kommunal nivå övergick även styrningen från regelstyrning

till mål- och resultatstyrning. Trots att ansvaret flyttats över till kommunerna så är det fortfarande

staten som sätter ut vilken riktning skolan ska ha, detta genom tre olika sätt: via införandet av lagar,

förordningar samt styrdokument såsom läroplaner och ämnesplaner, genom olika myndigheter som

implementerar och utvärderar styrdokumenten, samt via lärarutbildningen.2 I den här studien

kommer endast styrdokumenten läro- och ämnesplaner att studeras. Nilsson menar att

styrdokumenten utgör en helhet och att dessa ska läsas tillsammans, kursplanen ska läsas och förstås

i samband med läroplanens mål och de kunskaper som beskrivs i betygskriterierna återfinns i dessa

mål. Tillsammans ger de en enhetlig bild för alla ämnen och kurser.3 Gadler beskriver förhållandet

mellan staten och skolan som en styrkedja, där staten sätter ut riktningen via styrdokument, dessa

ska tolkas på kommunal nivå och överföras i kommunala skolplaner som styr hur enskilda skolor

ska arbeta för att nå de av staten uppsatta målen. Detta betyder att de som jobbar inom skolan är

uppdragsbundna att genomföra de uppdrag och nå de mål som formulerats av staten.4 

I läroplanen för samhällskunskap finns också hållbar utveckling inskrivet som ett av skolans

övergripande mål: 

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan

dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”5

Det står också inskrivet i de övergripande målen i ämnesplanen för samhällskunskapsämnet: 

”Kunskaper om [...] hur ekonomiska, sociala och miljömässiga

förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och

samhällsstrukturer.”6

2. Gadler (2011) s. 66
3. Nilsson (2009) s. 10
4. Gadler (2011) s. 72
5. Skolverket (2011) s. 7
6. Skolverket (2011) s. 143
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Hermele framhåller att styrdokumenten borde ge en tydligare styrning för att skolan ska få en

tydligare roll i samhällsarbetet för hållbar utveckling.7

1.1.2 Kort om läroboken

Det är vanligt att termerna läromedel och lärobok används parallellt, detta framgår bland annat i

Skolverkets rapport: Läromedlens roll i undervisningen8, i Wikmans: På spaning efter den perfekta

läroboken9 samt i Lundgrens Framtidens läromedel.10 Faktum är att termen läromedel innefattar

mer än bara läroboken, därför är det av värde att definiera vad som menas med uttrycket då det ofta

används i material som använts i denna uppsats. Enligt Läromedlens roll i undervisning har termen

läromedel ingen tydlig definition och den förändras över tid. Kortfattat kan man dock säga att allt

material som elever och lärare tar del av i undervisningen såsom internet, filmer och studiebesök

går in under termen läromedel. I och med teknisk utveckling så kommer hela tiden nya hjälpmedel

att kategoriseras in i termen.11 Wikman kategoriserar in läromedel i textform i två delar: läroböcker

är primära pedagogiska texter som är skrivna för att fungera som läromedel i skolan, medan

exempelvis skönlitteratur och tidningsartiklar klassas som sekundära pedagogiska texter, som

skrivits för ett annat ändamål men som kan användas i undervisning.12 Den här studien kommer

rikta sig mot förlagsutgivna läroböcker, det som Wikman kallar primära pedagogiska texter, riktade

mot gymnasieskolans samhällskunskapskurser 1, 2 och 3.

Läroboken har historiskt haft en central roll i undervisning i svensk skola, denna har

förminskats och förändrats något i och med ökad tillgång till tekniska hjälpmedel i kombination

med ständigt förändrande pedagogiska ideal. Flera studier som jag tagit del av framhåller dock att

läroboken har en fortsatt central roll i undervisningen i Sverige.13 Englund lägger fram fem punkter

som visar på lärobokens olika funktioner och som förklarar dess starka ställning inom svensk

undervisning.14 Nedan presenterar jag tre av dessa som jag menar har störst betydelse. Läroboken

anses bland annat ha en kunskapsgaranterande-legitimerande roll, med detta menas att lärare

upplever läroboken som en garanti för att läro- och kursplanerna uppfylls. Enligt den andra punkten

har läroboken en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll om man ser ur ett praktiskt

perspektiv. Detta betyder att lärare använder läroboken som en ryggrad i sin undervisning, även om

de inte använder läroboken direkt så används den i planeringsarbete, vid skapande av prov och till

7. Hermele (2006) s. 10
8. Skolverket (2006) s. 14-15
9. Wikman (2004) s. 17
10. Lundgren (2002) s. 29
11. Skolverket (2006) s. 14-15
12. Wikman (2004) s. 20
13. Mattlar (2008) s. 20, Englund (2011) s. 280, Ammert (2011) s. 26 samt Svensson (2011) s. 296
14. Englund (1999) s. 339-340 , Skolverket (2006) s. 20 samt Wikman (2004) s. 87-89
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läxläsning exempelvis. Läroboken underlättar även lärarnas arbete i skolan, då de inte behöver

agera läromedelsproducent och skapa egna läromedel.15 De två första punkterna stärks upp i den

undersökning som genomförts av Skolverket och som presenteras i Rapport 286. Rapporten består

av 51 genomförda intervjuer av lärare i Stockholmsområdet som undervisar i ämnena bild, engelska

eller samhällskunskap i årskurserna 1, 5 och 9 samt 1 327 besvarade enkäter av slumpmässigt

utvalda lärare i samma årskurser och ämnen från skolor över hela Sverige. Rapportens resultat visar

att en majoritet av lärarna i engelska och samhällskunskap ”instämmer helt eller delvis i påståendet

att läroböcker säkerställer att undervisningen överensstämmer med grundskolans läroplan och

kursplaner”.16 Detta ger då läroboken en legitimerande funktion, så länge lärobokens innehåll följs

så kommer undervisningens innehåll följa läro- och ämnesplanernas mål. I rapporten uppger också

hälften av samhällskunskapslärarna att de använder sig av läroboken dagligen i undervisning

kompletterat med internetkällor och tidningar. Nästan hälften av de tillfrågade

samhällskunskapslärarna i rapporten ”instämmer helt eller delvis i påståendet att läroböcker ofta

styr deras undervisning för mycket”.17 Även Juhlin Svenssons undersökning stärker den första, samt

den tredje punkten. Läroboken ses som en konkretisering av läro- och kursplanen samt att den

underlättar lärarens dagliga arbete. Hon menar att lärare överlämnar till läroboksförfattarna att tolka

och definiera läro- och kursplanen.18 

Ryve, Hemmi och Kornhall målar istället upp en bild där nya svenska lärare är kritiska och

negativa till användningen av läroboken i undervisning. Författarna menar att denna uppfattning är

den som förmedlas på landets lärarutbildningar men även i den allmänna samhällsdebatten runt

skolan. De argumenterar dock för att läromedel av hög kvalitet, däribland läroböcker, leder till bra

resultat.19 De får stöd av en engelsk undersökning som visar att det i länder som Finland, Singapore

och Hong Kong, som ligger i topp i internationella kunskapsmätningar, ofta satsas på produktion av

läroböcker och tillhörande lärarhandledningar av hög kvalitet.20 I dessa länder används läroboken i

stor utsträckning, men de skiljer sig också från de svenska i sättet de utformas. I dessa länder finns

ett tydligt samarbete mellan läroboksförfattare, lärare och forskare i processen när läromedel tas

fram som enligt författarna saknas i Sverige. Det finns inte heller, sedan 1976, någon statlig kontroll

av svenska läromedel, denna uppgift ligger idag istället på den enskilde läraren.21 

I och med övergången till mål- och resultatstyrning i början av 90-talet blev också läroplanerna

15. Englund (1999) s. 339-349, Skolverket (2006) s. 20 samt Wikman (2004) s. 87-89
16. Skolverket (2006) s. 11
17. Skolverket (2006) s. 10
18. Juhlin Svensson (1998) s. 55 stöds av Englund (2011) s. 282
19. Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) s. 194-205 
20. Oates (2014) s. 10-11
21. Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) s. 194-205
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mer allmänna i sin utformning, detta menar Wikman samt Ryve, Hemmi och Kornhall ledde till att

läroböckerna stärkte sin ställning då de visade mer konkret vad eleverna skulle lära sig.22 Samtidigt

menar Wikman att man utifrån kurs- och läroplanerna kan skriva ett oändligt antal läroböcker på

grund av avsaknaden av detaljer i styrmedlen.23 Målet med denna förändring var att förflytta makt

och inflytande över undervisningen närmare lärarprofessionen. Samma förändring medförde att

lärare givits olika förutsättningar att påverka vilka läromedel de ska använda sig av. I en rapport

från Lärarnas riksförbund framhålls ekonomiska skäl som den största anledningen till att man som

lärare inte kan välja vilka läromedel man jobbar med. Detta kan bero på många faktorer, såsom

skolans ekonomi, hur rektorn väljer att prioritera olika ämnen eller hur hårt kommuner väljer att

satsa på skolan.24 Det finns lite olika resultat om samhällskunskapsämnet, Wikman och Mattlar

menar att det är ett av de ämnen där läroboken har stort inflytande,25 medan Skolverkets rapport

klassar det istället som ett ”mittemellan”-ämne då nyttjandet inte är lika omfattande som inom

engelskan och liknande ämnen men klart mer omfattande än i bildundervisning och i ämnen som är

mindre strukturerade.26

1.1.3 Kort om hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling är ett annat begrepp som är i behov av att definieras. Den definition av

begreppet som är vanligast förekommande är hämtat från Brundtlandrapporten (1987), i den

benämns hållbar utveckling som: 

”En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna

behov”27

Björneloo menar att denna definition är utgångspunkten i den globala diskussionen som förs idag

och menar att anledningen till dess popularitet är att begreppet är vagt och att det därför lämnar

dörren öppen för enskilda tolkningar. Just denna vaghet menar hon är ett problem, då det kan

användas på olika sätt inom olika kontexter.28 Hald och Wetterstrand håller istället begreppets

övergripande karaktär som dess styrka och menar att det bör hållas mycket brett.29 De får till viss del

stöd av Dryzek, som menar att styrkan i begreppet är att det kombinerar ett flertal globala problem

22. Wikman (2004) s. 82 samt Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) s. 204
23. Wikman (2004) s. 80
24. Lärarnas riksförbund (2012) s. 11 samt Skolverket (2006) s. 116
25. Mattlar (2008) s. 20 samt  Wikman (2004) s. 83
26. Skolverket (2006) s. 112
27. Björneloo (2007) s. 20 (författarens översättning)
28. Björneloo (2007) s. 20-27 stöds av Dryzek (2013) s. 142
29. Hald & Wetterstrand (2005) s. 37-38
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som tidigare hanterats separat. Utfallet av att fokus legat på separata problem är att en lösning för ett

problem förvärrat ett annat.30 Några försök har gjorts för att förtydliga innebörden av begreppet men

ingen av dessa har fått samma verkan som Brundtlandrapportens definition. I ett tal i Göteborg 2004

lade FN:s dåvarande ordförande, Koffi Annan, fram miljöproblematiken som 2000-talets största

utmaning. Utmaningen ligger, enligt Björneloo, i att få en så abstrakt idé som hållbar utveckling att

mynna ut i en konkret verklighet för människor med olika förutsättningar. I senare omskrivningar av

Brundtlandrapportens definition läggs tre bärande principer till begreppet, dessa består av tre

separata sfärer. För att hållbar utveckling ska uppnås måste samtliga sfärer respekteras. De tre

sfärerna benämns enskilt som den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala sfären. Där kan

den miljömässiga sfären ses som en yttre gräns inom vilken utveckling i de andra sfärerna måste

hållas.31 De olika sfärerna täcker in olika intressen men måste förstås tillsammans, som ett

gemensamt system för att arbetet för hållbar utveckling ska fungera. Den sociala sfären innehåller

ett fokus på jämlik fördelning av resurser och vinster av gemensamma resurser. Denna sfär stöttas

bland annat av u-länder, samhällsvetare och av icke-statliga organisationer. I den ekonomiska sfären

hålls den fortsatta ekonomiska utvecklingen som prio ett, om detta kan göras via en ”grön

utveckling” så är det bra, men hållbar utveckling får inte innebära att den ekonomiska utvecklingen

stagnerar. Denna sfär skyddas av olika ekonomiska aktörer i samhället. Den ekologiska sfären

innebär ett skydd av gemensamma resurser, naturen, miljön, ekosystem och biologisk mångfald.

Utveckling är bra, men inte om den innebär ytterligare påfrestningar på miljön, denna sfär skyddas

främst av icke-statliga organisationer, naturvetare och miljöforskare.32 Björneloo menar att det är ett

problem att det i samhällsarbetet med hållbar utveckling ansvaras för olika sfärer av olika separata

professioner och aktörer med olika intressen.33 Hon menar också att skolan och läraren är viktiga i

den processen då de ska ha kunskap om och lära ut om samtliga sfärer i den helhet som begreppet är

tänkt att förmedla. Men hon påpekar också svårigheterna att arbeta med och lära ut ett så abstrakt

begrepp.34 I begreppet hållbar utveckling har även fokus lagts på att bland annat stoppa svält och

minska fattigdom utöver de miljö- och klimatmål som måste uppåns, dessa mål ska nås i

kombination med de miljö- och klimatmässiga målen.35

1.1.4 Kort om hållbar utveckling i undervisning

”Education – in all its forms and at all levels – is seen not only as an end in

30. Dryzek (2013) s. 150
31. Björneloo (2007) s. 20-25
32. Dryzek (2013) s. 149-150
33. Björndeloo (2007) s. 25-27
34. Ibid. s. 22
35. Dryzek (2013) s. 149-150
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itself but also as one of the most powerful instruments for bringing about the

changes required to achieve sustainable development. Teachers, of course,

are vital actors in this process and consequently have been given special

attention.”36

Citatet ovan är hämtat ur UNESCO:s (FN:s organisation för vetenskap, utbildning och kultur)

program som vänder sig till lärare och utbildare världen över. Det synsätt som förmedlas om

skolans och lärarnas roll i arbetet för hållbar utveckling delas av många olika aktörer i

samhällsdebatten. I en rapport av Världsnaturfondens (WWF) samarbete med 10 skolor i Sverige,37

samt i ett betänkande av Kommittén för hållbar utveckling38 framhålls skolan som en avgörande del

i omställningen till ett hållbart samhälle och en hållbar framtid. Även i forskningssamhället

framhålls skolan som viktig i detta avseende.39 Rickinson och Östman skriver om hur utbildning i

hållbar utveckling förändrats, från om till för hållbar utveckling. Detta menar Rickinson betyder att

elever inte endast kan luta sig mot att de endast får veta om den hållbara utvecklingen, utan att de

förväntas vara aktiva i sitt lärande. Undervisningen mål går från att förmedla kunskap till att

påverka elevernas inställning och agerande i miljö- och utvecklingsfrågor.40 Detta hänger ihop med

Östmans resultat i  menar att det handlar om en förskjutning från naturvetenskapliga discipliner, där

undervisningens fokus är om hållbar utveckling, till mer samhällsvetenskapliga och humanistiska

perspektiv där utbildningens fokus istället blir fö r hållbar utveckling.41 Jickling ser detta som

problematiskt, han menar att skiftet från om till för ger begreppet en ansats till normalisering. Han

ställer sig frågande till om det är skolans mål att få människor att uppträda på ett visst sätt i

särskilda situationer, vilket han menar inte ingår i någon annan del av utbildningen, bortsett från

yrkesutbildningar.42 Här ska det påpekas att skolan, både historiskt och idag, har haft en sådan roll.

I dagens läroplan står det bland annat om skolans värdegrund och utbildningens uppgift att

”förmedla och förankra respekt för [...] de grundläggande demokratiska värderingar som det

svenska samhället vilar på”.43 Historiskt har också skolan använts för att förmedla kristna

värderingar. Jickling menar att istället för att eleverna ska fösas in i ett förutbestämt tänk så ska

undervisningen syfta till att lära sig tänka och resonera själv och utifrån det kunna värdera hur de

36. UNESCO (2010)
37. Världsnaturfonden (2010) 
38. SOU 2004:104 s. 39
39. Se bland annat Björneloo (2010), Scott & Gough (2003), Scott & Gough (2006) samt Mannix-McNamara & 
Simovska (2015)
40. Rickinson (2001) 
41. Östman (2003) 
42. Jickling (2006) s. 133-137
43. Skolverket (2011) s. 5
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ska agera i olika situationer.44 Även detta finns med i skolans värdegrund idag då det står i

styrdokumenten att ”eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden

och att inse konsekvenserna av olika alternativ”.45

I SOU 2004:104 framhåller Kommittén för hållbar utveckling att effektiv undervisning för

hållbar utveckling borde innehålla dynamiken mellan de tre sfärerna (social, miljömässig och

ekonomisk) samt vara en invävd del i samtliga ämnen.46 Scott & Gough menar också att skolan inte

borde dela upp de tre sfärerna i separat undervisning, då detta skulle kunna leda till att den ena

sfären prioriteras före de andra. De målar upp det som ”trades-offs” mellan sfärerna, där beslut

tagna med fokus på en sfär påverkar de andra negativt. Skolans roll blir således inte att förmedla

hur eleverna ska agera i specifika situationer, utan ge dem möjligheter att med hjälp av bred

kunskap om problemet hantera sådana situationer på egen hand.47 Det visar sig dock att det är svårt

att få med samtliga sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer i undervisningen och att

lösningen ofta är att hantera dessa separat.48 

1.2 Syfte och frågeställning

I inledningen till denna studie har en bild målats upp med hjälp av tidigare forskning om skolans

roll för att få till viktig samhällelig, global förändring samt om statens styrning av skolan via läro-

och kursplaner, om lärobokens roll i undervisning samt om hållbar utveckling. Utifrån denna bild

har det skapats ett syfte för denna uppsats. Undersökningen syftar till att göra en så kallad

frameanalys, vilket kan beskrivas som en typ av idéanalys, över hur fenomenet hållbar utveckling

framställs i läroböcker i samhällskunskap i gymnasieskolan. Utifrån detta syfte har följande

frågeställningar skapats:

1. Hur inramas hållbar utveckling i läroböcker i samhällskunskap?

2. Hur förhåller sig inramningen i läroböcker i samhällskunskap till inramningen i läroplanen

GY11 vad gäller hållbar utveckling?

1.3 Kort om studiens relevans

Studien har inomvetenskaplig relevans då forskningen om fenomenet är relativt smal, särskilt mot

samhällskunskapsämnet på gymnasieskolan. Det ska påpekas att det idag inte är det centrala ämnet

för undervisning för hållbar utveckling i skolan, det är exempelvis en större del av geografiämnet

och biologiämnet. Men som påpekats i inledningen så visar forskningen på att fenomenet måste

44. Jickling (2006) s. 133-137
45. Skolverket (2011) s. 7
46. SOU 2004:104 s. 40
47. Scott & Gough (2007) s. 276-277
48. SOU 2004:104 s. 40
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spänna över samtliga ämnen för att utbildningen ska bli så effektiv som möjligt.

Samhällskunskapsämnet når också, till skillnad från geografin, ut till samtliga studenter på

gymnasiet (kursen samhällskunskap 1 är en så kallad gymnasiegemensam kurs som läses på alla

program49). Hållbar utveckling står också med som en del i ämnets centrala innehåll i läroplanen.

Här menar jag att det finns en lucka i forskningen som jag delvis ämnar fylla med den här studien.

Som det också har påpekats i inledningen så har skolan en viktig roll för att främja en sådan total

samhällelig omställning som arbetet för hållbar utveckling kräver, både hur samhället i stort

fungerar, men även genom teknisk utveckling och individuell förståelse för ett problem och hur det

måste hanteras. Det finns också forskning som säger att läroboken fortfarande har en central roll i

undervisning, detta menar jag stärker studiens utomvetenskapliga relevans då lärobokens utförande

kommer ha en inverkan i hur man lär ut om hållbar utveckling i skolan och således får en påverkan

på hur framtida generationer ska kunna ta sig an klimatproblemen och dess utmaningar.

2. Metod 

Esaiasson m.fl. menar att man kan dela in användningsområdet för kvalitativ textanalys i två delar,

detta illustreras genom två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar. Dels kan man

systematisera innehållet i de texter som undersöks eller så kan man kritiskt granska innehållet. De

systematiserande undersökningarna har som mål att lyfta fram mening i texterna och bringa reda i

vad de förmedlar. Detta genom att lyfta fram väsentliga aspekter av dess innehåll, ofta genom att

dela in innehållet i begripliga kategorier. Kritiskt granskande undersökningar tar det ett steg längre,

där vill man inte bara synliggöra textens mening utan också granska styrkan i dess argument.50 Den

här studien kommer att ha ett systematiserande, och därmed ett beskrivande, syfte. Studiens design

kommer vara av jämförande karaktär, då syftet är att jämföra läro- och kursplanernas inramning av

fenomenet hållbar utveckling med läroböckernas inramning av ämnet och studera huruvida dess

innehåll skiljer sig åt. Ammert delar in forskning riktad mot läroböcker i tre olika perspektiv: ett

processuellt perspektiv, ett strukturellt perspektiv och ett funktionellt perspektiv. Det processuella

perspektivets fokus ligger i att studera olika processer vari läroboken är en del. Från när läroboken

skapas, från den samhälleliga kontext som den är sprungen ur till färdig produkt, där den betraktas

som en konsumerad produkt som påverkar det samhälle som eleven skapar, bidrar till och lever i.

Det strukturella perspektivets fokus ligger i det första stadiet av det processuella perspektivet,

nämligen hur dess utförande kan spåras till en struktur, eller det ögonblick i tiden när den skapas.

Alltså söker man förstå varför innehållet ser ut som det gör. Slutligen det funktionella perspektivet,

som är det perspektiv som den här studien kommer ha, som riktar sig mot den senare delen i den

49. Se skolverket (2011)
50. Esaiasson m.fl. (2017) s. 213-214
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processuella kedjan. Här ligger fokus på innehållet som förmedlas till eleverna, vad de erbjuds i den

undervisning som de möts av.51 Esaiasson m.fl. kallar detta för idécentrala studier.52

2.1 Kort om frameanalys

Frameanalys är ett av flera redskap som kan användas i en kvalitativ textanalys. Det råder delade

meningar om definieringen av frames (fortsättningsvis benämnt som inramningar), Goffman

beskriver de som ”schematiska tolkningar” som möjliggör för enskilda individer att lokalisera,

förnimma och identifiera förekomster i sitt dagliga liv.53 Eriksson förtydligar Goffmans beskrivning

som att vi genom analys av inramningar intresserar oss för de kognitiva scheman som styr

individers handlingar.54 Rein och Schön ser istället på inramningar som allmänna narrativ som

påverkar hur enskilda individer tänker och agerar i deras vardagliga liv. De ses som normativa, det

vill säga att de ger vägledning om hur vi bör välja att agera i olika situationer.55 Oavsett vilken av

ovanstående definitioner av uttrycket inramningar man väljer att använda sig av för att bearbeta ett

specifikt fenomen så har de gemensamt att de når samma slutsats; bakom den synliga yta som är

språk och beteende finns en osynlig grund för hur vi agerar gentemot enskilda fenomen.56 Esaiasson

m.fl. menar att fokuset för en framinganalys inte är aktörernas motiv eller inre tankar, istället är det

inramningens innehåll som är det centrala i analysen. Detta innebär att denna metod stämmer bra

överens med den här studiens design och syfte. Ofta används metoden för att undersöka sociala och

politiska aktivisters sett att förhålla sig till problemet de försöker belysa och förändra, politiska

partiers metoder för att kommunicera ett problem till väljarna eller medias rapportering av olika

fenomen. Frameanalys går i praktiken ut på att läsa texter aktivt, att ställa frågor till de texter som

analyseras för att se om texten eller man själv kan besvara dessa. Ofta är dessa frågor centrerade

kring problemets natur, orsak och lösningar och hur dessa inramas för läsaren.57 I det konkreta

tolkningsarbetet bryts texterna ner i fragment, författarna framhåller dock vikten av att inte tappa

textens helhet. Om man fastnar i att enbart tolka fragment av texten så riskerar man att missa vad

texten egentligen förmedlar. I analysarbetet måste forskaren röra sig mellan textens delar och dess

helhet för att förstå textens innehåll och vad som förmedlas.58 Den här studien genomfördes med på

förhand bestämda svarskategorier, Esaiasson m.fl. skriver att det är ett av två tillvägagångssätt i en

frameanalys. De frågor som ställs till texten i analysstadiet är skapade för att matcha de bestämda

51. Ammert (2011) s. 30-33
52. Esaiasson m.fl. (2017) s. 224
53. Goffman (1974) s. 21
54. Eriksson (2011) s. 33
55. Rein & Schön (1996) s. 89
56. Rein & Schön (1996) s. 89 samt Esaiasson m.fl. (2017) s. 218
57. Esaiasson m.fl. (2017) s. 218-219
58. Ibid. s. 230
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svarskategorierna. Textanalysens uppgift blir sedan att med hjälp av dessa verktyg besvara studiens

övergripande frågeställning.59 Det faktum att bestämda svarskategorier använts kan påverka

studiens resultat, i och med att det är med dessa i åtanke som texterna tagits an. Detta kan leda till

att andra infallsvinklar som inte är en del av analysverktyget missas. Således skulle en analys av

samma material men med ett annat analysverktyg, som inte är baserat på Dryzeks miljödiskurser, få

ett helt annat resultat. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt – Dryzeks miljöduskurser

Jag har skapat egna kategoriseringar, eller inramningar, inspirerade av John Dryzeks miljödiskurser.

Dryzek har i en diskursanalys av global miljöpolitik funnit olika sätt att förmedla

miljöproblematikens orsaker och eventuella lösningar. Dryzeks diskurser består av fyra

grundbeståndsdelar, dessa avgör i vilken diskurs ett uttalande eller en text skall placeras. Skillnaden

mellan diskursanalys och frameanalys kan förenklat förstås i fokuset på språket, vilket är centralt i

diskursanalysen. Jag kommer därför ta bort den grundbeståndsdel han kallar nyckelmetaforer och

tillhörande retoriska enheter då dessa har en alltför tydlig inriktning till diskursanalysen som

metod. Exempel på hur detta kan ta sig i uttryck är beskrivningar som att mänskligheten i viss mån

kan beskrivas som ett virus, eller en cancersvulst som parasiterar på jorden.60 Jag kommer alltså inte

i analysen söka efter liknande formuleringar i texten och utifrån dessa kategorisera texterna. De

övriga grundbeståndsdelarna i Dryzeks diskurser är; Basic entities, Assumptions about natural

relationships och Agents and there motives. Jag har valt att benämna dessa tre som; grundläggande

problemformulering, grundläggande antaganden om naturliga relationer samt agenter och deras

motiv. Grundläggande problemformulering beskriver vad som är centralt i hur fenomenet

framställs. Detta kan exempelvis vara att fokuset endast ligger på lösningar och att orsaker till

problemet är ointressant, att varje enskild medborgare ses som problemens orsak eller att  att

ekonomisk utveckling ska prioriteras även inom arbete för ett hållbart samhälle. Grundläggande

antaganden om naturliga relationer beskriver vilka relationer inramningen fokuserar på, detta kan

vara hierarkiska relationer mellan olika mänskliga aktörer (exempelvis medborgaren och staten eller

eliter och medborgaren) eller mellan människan och naturen. Fokus kan också ligga på samarbeten

eller beroenderelation mellan människa och natur samt hur detta påverkar miljön eller hur det

påverkar arbetet för hållbar utveckling. De grundläggande antaganden om aktörer och deras motiv

som inramningen behandlar beskriver vilka människor eller grupper som förstås som orsak till

problemen, vilka som drabbas eller vilka som ses som lösningen på problemen samt vilka motiv

59. Esaiasson m.fl. (2017) s. 223
60. Dryzek (2013) s. 42 (min översättning)
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aktörerna agerar utifrån.61 på dessa tre grundbeståndsdelar bygger de inramningar som kommer

användas för att kategorisera texternas innehåll i den här studien. 

Dryzek har myntat nio olika miljödiskurser (i fortsättningen benämns dessa som inramningar),

utifrån dessa har jag skapat fem inramningar som används för att kategorisera eventuella skillnader i

hur hållbar utveckling framställs i de olika läroböckerna. Diskursernas innehåll är inte direkt

överfört till mina inramningar, vissa delar har plockats bort eller tolkats om, detta för att få till en

tydligare skillnad mellan dem. Just tydliga, uteslutande och täckande kategorier är viktigt i en studie

som använder sig av bestämda svarskategorier enligt Esaiasson m.fl.62 Några av inramningarna är

lika på några punkter, men om man tittar på de tre kategoriseringarna tillsammans så är de

uteslutande från varandra. Exempelvis så framhåller hållbar utveckling, prometheanism och grön

medvetenhet samma aktörer, nämligen alla enskilda människor. Det som skiljer dessa åt är deras

motiv eller relationer. Hållbar utveckling fokuserar på att lösningen måst komma från varje enskild

individ, tillsammans med stater, organisationer och företag, förändring måste alltså ske på alla olika

nivåer i samhället och det ska ske genom ett samarbete mellan dessa nivåer. Prometheanismen

fokuserar istället på att varje medborgare, på en fri marknad, är en del av lösningen på grund av sitt

rationella beteende och egenintresse. Detta hålls alltså som något positivt och ses som en viktigt del

för att nå en lösning. I grön medvetenhet ses istället egenintresset och människors rationella

beteende som en grundläggande orsak till de problem som vi idag måste arbeta för att lösa.

Lösningen är att ändra varje individs synsätt på naturen och dess plats i den.63 Det räcker således

inte att en bok endast nämner medborgare som en lösning. I ett sådant fall måste stycket placeras in

i en större kontext så att flera av kategoriseringar i tabell 1 kan påträffas för att kunna avgöra vilken

inramning som använts. Avgörande för en slutgiltig inramning i ett sådant fall blir alltså att se vilka

relationer som beskrivs, är de exempelvis hierarkiska eller lyfts samarbete mellan individer fram.

Även orsakskedjan spelar roll för att slå fast vilken inramning som använts, detta illustreras med ett

exempel ur Zigma 123; Här framhålls att lösningen på miljö- och klimatproblemen är ett förändrat

beteende hos varje enskild individ som i sin tur ska leda till ett internationellt samarbete. Detta

stycke skulle kunna kategoriseras in i både grön medvetenhet, då förändrat beteende hos varje

enskild individ är grundläggande i problemformuleringen, eller i hållbar utveckling då

internationellt samarbete är grundläggande i den inramningens problemformulering. I detta fallet

avgör orsakskedjan, eftersom förändrat beteende ska leda till internationellt samarbete kommer det

kategoriseras in i grön medvetenhet. Hade det omvända sambandet beskrivits, hade det

61. Dryzek (2013) s. 19 (mina tolkningar och översättningar)
62. Esaiasson m.fl. (2017) s. 223
63. Se figur 1 
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kategoriserats in i hållbar utveckling.64 Vissa av Dryzeks alternativa diskurser påminner om andra

kända teorier som presenterats i arbetet för hållbar utveckling, men även teorier som presenterats i

andra ämnesområden men som går att koppla till klimatproblematiken. Några av dessa är myntade

av Ostrom, Malthus, Harding och Rockström. Dessa kommer förklaras närmare när de inramningar

som använts i den här uppsatsen presenteras nedan.

2.2.1 Hållbar utveckling

Denna inramning skiljer sig inte från den övergripande definitionen som tagits upp i avsnitt 1.1.3

Kort om hållbar utveckling.65 Centralt i inramningens problemformulering är de sociala,

ekonomiska och ekologiska sfärerna och dessa förstås som sammankopplade med varandra. Fokuset

är att den ekonomiska utvecklingen måste bli "hållbar", detta sker först när de övriga sfärerna finns i

åtanke. Skydd av miljön och framtida generationers intressen ska vara vägledande. Dessa processer

sker på olika nivåer, arbetet med hållbar utveckling måste existera på global, regional och lokal nivå

för att en förändring ska kunna uppnås.66 Dessa system är båda naturliga och sociala, men naturliga

system existerar inte separat från mänskligheten. Naturresurser ses som ändliga, men de kan nyttjas

om det sker inom ramen för begreppets tre sfärer. Inramningens grundläggande antaganden om

naturliga relationer innefattar främst samarbete, det finns ingen hierarki mellan mänskliga aktörer.

Alla aktörer oavsett position eller nationalitet måste samarbeta för att nå förändring. Naturen ses

som underställd människan, dock så framhålls att människan påverkas av de ekosystem som hon

lever i, och därför måste dessa också skyddas. De agenter som behandlas i inramningen är

medborgare, stater, icke-statliga organisationer samt marknaden och dessa existerar på både lokala,

statliga och transnationella nivåer och interagerar med varandra. Agenternas gemensamma drivkraft

beskrivs som motiverad av att värna om det allmänna goda.67

2.2.2 Survivalism

Uppstod som en reaktion på den industrialistiska diskursen som Dryzek anser vara den ledande

diskursen fram till 1960-talet. I inramningens problemformulering beskrivs jordens tillgångar som

begränsade samtidigt som utnyttjandet av desamma ökar. Både ickeförnybara (kol, olja, mineraler)

och förnybara (exempelvis dricksvatten, jordbruksmark, fisk och träd som förnyas men inte i en takt

som överträffar människans nyttjande av desamma) förstås som ändliga och dessa är i fara på grund

av människans slösaktiga nyttjande av desamma. Inramningens problemformulering påminner om

Malthus kända tes om att överanvändning av resurser i kombination med en ökande befolkning

64. Zigma 123 (2017) s. 466
65. Se avsnitt 1.1.3 s. 8-9 i denna uppsats
66. Dryzek (2013) s. 147-148, samma lösning diskuteras av Ostrom (1999)
67. Dryzek (2013) s. 147-148

15



skulle få katastrofala följder i form av svältkatastrofer och epedimier.68 I inramningens tidiga stadie

lades inte mycket fokus på ekosystemen, men på senare tid har Rockström m.fl infört en ny

dimension genom sin artikel Planetary boundaries: exploring the safe operating space for

humanity där de skapat nivåer för hur mycket vi kan skada olika ekosystem innan det blir omöjligt

att vända på utvecklingen.69 Inramningen målar upp ett katastrofscenario där vi riskerar att nå en

punkt i framtiden där planetens tillgångar inte räcker till för dess befolkning eller där skador på

ekosystemen är så svåra att de inte kan räddas. I detta katastrofscenario finner man inramningens

grundläggande antagande om naturliga relationer, dessa är konflikter mellan olika mänskliga

aktörer om naturresurser samt hierarkier där staten ses som överlägsna medborgarna. Staten ska i

sin tur ta beslut som är baserade på rätt forskning och på inrådan av experter. Dessa eliter ses inom

inramningen som de aktörer som kan få till stånd en förändring. Inramningens agenter är således

eliter, som har kapacitet att hantera lösa problemen, dessa är hierarkiskt överlägsna staten som

enbart ska styra på inrådan från eliterna medan medborgarna endast ses som populationer. De ses

enbart som individer i sin konsumtion som är rationell och driven av egenintresse, men ges ingen

kapacitet att själva nå förändring, dessa behöver därför kontrolleras, via staten, av eliterna som

motiveras av allmänhetens bästa.70 Hardin belyser just detta som ett problem i sin artikel Tradegy of

the commons, där han menar att mänsklighetens egenintresse leder till ”allmänningens dilemma”.

Om möjligheten till individuell vinst finns vid nyttjandet av en allmän råvara, där konsekvenserna

av nyttjandet delas av alla så kommer individen alltid att konsumera råvaran. När varje individ

resonerar på samma sätt så leder detta till att råvaran tar slut. Lösningen är enligt Hardin att staten

måste förvalta sådana resurser och på så sätt begränsa medborgarnas nyttjande av desamm.71 Inom

inramningen hålls därför en kraftig begränsning av den fortsatta industrialisering alternativt

mängden människor på jorden, eller båda alternativen som lösningar på miljöproblematiken.72

Denna inramning har förändrats jämfört med Dryzeks ordinarie diskurs. I den ordinarie diskursen

diskuteras inte staten och eliterna på det sätt som jag diskuterar dem här. Detta tillägg har gjorts för

att få en tydligare skillnad mellan survivalismen och administrativ rationalism. 

2.2.3 Prometheanism 

Denna inramning uppstod som en reaktion på survivalismen och utgör en fortsättning på den

industrialistiska diskursen. Termen prometheanism kommer från den grekiska mytologin, där

Prometheus stal Zeus eld och med den manipulerade han människans tilltro till sin egen kapacitet

68. Malthus (1905)
69. Rockström m.fl. (2009)
70 Dryzek (2013) s. 27-42
71. Hardin (2009)
72. Dryzek (2013) s. 27-42
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att kontrollera världen. Naturresurser förstås som ändliga medan mänskliga resurser, såsom dess

kreativitet och uppfinningsrikedom ses som oändliga. Detta i kombination med en hög tilltro till den

fria marknaden och till människors egenintresse leder till att miljöproblematiken inte ses som ett

problem i sig. Brist på en resurs leder till att prismekanismen höjer marknadspriset, detta leder till

att efterfrågan sjunker. Effektivare sätt att nyttja resursen krävs och priset på alternativa resurser

faller, det skapas en efterfrågan. Här leder människans egenintresse och uppfinningsrikedom till att

nya ideér ersätter gamla föråldrade. Dryzek exemplifierar detta med när brist på ved ledde till en

akut brist på energi i Europa. Detta löstes med att kolet, inte bara ersatte veden som energikälla,

utan också ledde mänskligheten in i en ny utvecklingsperiod. På så sätt kommer alla miljöproblem

att lösas automatiskt utan att de behöver ges ett eget fokus. Ny teknologi anses således flytta fram

de gränser som skapats inom survivalismen.73 Tvivel på miljöproblemens existens och fokuset på

människor som problemlösare i kombination med en fri marknad som styrs av prismekanismen

samt utveckling av ny teknologi är således centralt i inramningens problemformulering.

Inramningens grundläggande antagande om naturliga relationer är den tävlan mellan enskilda

individer eller grupper av människor som driver på den teknologiska utvecklingen. Naturen förstås

endast utifrån dess resurser som människan kan nyttja för olika ändamål. Detta ska i dess tidiga och

mest extrema former ske helt ohämmat och ostyrt av en övre makt. Senare har staten tagits in i

beräkningen men främst för att skydda äganderätter av olika naturresurser samt för att underlätta

mänsklighetens utveckling. Inramningens agenter är således varje individ och de drivs av

egenintresse på en fri marknad utan att hållas tillbaka av en högre makt. Här får det att dra tydliga

kopplingar till Adam Smiths tanke om den ”osynliga handen”. Inramningens ståndpunkt är att

människan inte behöver genomgå några grundläggande förändringar i hennes relation till naturen.74

2.2.2 Administrativ rationalism

Centralt i inramningens problemformulering är att staten är en administrativ kraft som ska finnas till

för att administrerar folket. Inramningen är tveksamt inställd till de problemformuleringar som

beskrevs i survivalismen och prometheanismen, således läggs inget fokus på ekosystem, ändliga

resurser eller populationer. Inramningens fokus har istället en problemlösande inriktning, den

bekräftar att miljöproblem finns men lägger inget fokus på orsaken till de problemen.. Medborgarna

är underställda staten och naturen är underställd de problem som människan ska lösa, detta är

inramningens grundläggande antagande om naturliga relationer. Staten ses som den enda aktör

som har kapacitet att lösa miljöproblemen och drivs av att tjäna allmänhetens bästa. I inramningen

menas det att medborgarna inte alltid förstår sitt eget bästa, därför faller detta inom statens

73. Tesen stöds av Boserup (1977) 
74. Dryzek (2013) s. 52-62
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ansvarsområde, att fatta beslut som är för medborgarnas eget bästa.75

2.2.5 Grön medvetenhet 

I inramningens problemformulering förstås jorden som ett större ekosystem och naturen är en

central del. Vidare ses gränser som skapats av människor som onaturliga, istället ses världen utifrån

ett globalt perspektiv. Inom inramningen framhålls ett synsätt som frångår industrialismen och

upplysningen där vetenskap ledde fram till modern teknologisk utveckling och det i sin tur till

plundring av naturens resurser i stor skala. Målet ligger inte i att komma på nya tekniska lösningar

för att främja ett fortsatt konsumerande, istället måste människan förändra sin syn på naturen och

hennes plats i den. Fokus ligger således på att förändra enskilda individers sätt att leva. Det är ideér,

inte materiella krafter, som förändrar historien. Således är ”nyckeln till att förändra världen att

förändra idén om den”.76 Grundläggande antaganden om naturliga relationer mellan människan

och naturen ses som hierarkilös och den beskrivs som skadad på grund av människan. Detta på

grund av människans rationalitet som ses som något skadligt. Utöver människor kan även naturen

(enskilda arter, ekosystem och planeten i stort) förstås som en form av agent genom dess påverkan

på människan. Inramningen lägger inget fokus på stater, företag och andra organisationer, samma

gäller eliter som inom vissa inramningar ses som de som ska rädda mänskligheten, nyckeln till

hållbarhet är som sagt att varje enskild individ förändrar sitt sätt att leva.77

2.3 Analysverktyg

Esaiasson m.fl. myntar fyra exempelfrågor som kan användas i studier med frameanalys som

metod.78 Nedan har jag, utifrån dessa och Dryzeks miljödiskurser, skapat tre frågor som ställts till

texterna i analysskedet. Svaren på dessa frågor har sedan kategoriserats in i de inramningar som

skapats med Dryzeks miljödiskurser som inspiration. Varje fråga går att koppla till en eller flera av

de tre indelningskategorier som inramningarna består av, dessa har beskrivits i föregående kapitel

och sammanfattas i figur 1. 

1. Hur framställs problemet? Vad hålls som centralt i problemformuleringen och vilka relationer

presenteras? Vem eller vad presenteras som problemets orsak?

Svar på frågorna går att placera under samtliga kategorier.

2. Hur framställs lösningen på problemet? Vilka handlingsalternativ möjliggörs och vem eller vilka

presenteras som lösning på problemet?

75. Dryzek (2013) s. 88-89
76. Ibid. s. 198 (min översättning)
77. Ibid. s. 197-200
78. Esaiason m.fl. (2017) s. 218-219
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Svar på frågorna går att placera under kategori 1 och 3

3. Vilka aktörer presenteras? Med vilka karaktärsdrag, motiv och handlingskapaciteter presenteras

de?

Svaret på frågorna går att koppla till kategori 3. Grundläggande antaganden om aktörer

och deras motiv.

1. Grundläggande 
problemformulering

(Går att koppla svar från fråga 
1, 2 och 3 till denna kategori)

2. Grundläggande antaganden om 
naturliga relationer

(Går att koppla svar från fråga 1 och 3 
till denna kategori)

3. Grundläggande 
antaganden om 
aktörer och deras 
motiv

(Går att koppla 
svar från fråga 3 
till denna kategori)

Hållbar utveckling Sammanbundna ekonomiska, 
sociala och ekologiska system

Oklarhet om hur gränser för 
den ekonomiska tillväxten ska 
dras

Naturresurser kan nyttjas om 
det sker inom ramen för de tre 
sfärerna

Samarbete mellan olika samhällsnivåer
och över gränser

Ekonomisk tillväxt och skyddande utav 
miljön, rättvis fördelning och långsiktig 
hållbarhet är tätt sammankopplade

Individer, företag, 
stater och 
organisationer

Agenter finns på 
global, regional 
och lokal nivå

Styrs av 
allmänintresse

Prometheanism Finns inga miljöproblem 

Naturen är enbart rå materia

Den fria marknaden och ny 
teknologi är lösningar

Människan överordnad naturen

Tävlan mellan medborgarna

Alla medborgare, 
dessa styrs av 
egenintresse

Survivalism Begränsad tillgång av resurser 

Ekosystemens skörhet

Eliter*79 har kapacitet att få till 
förändring

Medborgare ses som 
populationer

Hierarki och kontroll

Staten underordnad eliter

Populationer underordnade staten

Konflikt mellan mänskliga aktörer samt
mellan människa och natur

Eliter som styrs av 
allmänintresse

Medborgare ses 
endast som 
populationer

Administrativ
rationalism

Staten har kapacitet att få 
igenom förändring

Staten har administrativt syfte

Problemlösande fokus

Staten måste hantera andra aktörer

Naturen underordnad de problem som 
människan ämnar lösa

Staten som styrs av
allmänintresse

Grön medvetenhet Mänskligt dragna gränser ses 
som onaturliga

Skydd av naturen och klimatet 
är prioriterat

Människans ide om sig och sin

Relation mellan människor och natur är 
inte hierarkisk

Relationen ses som skadad

Agenter är 
människor med 
skiftande motiv, 
men agenter kan 
även existera i 
naturen (djur, 
ekosystem 

79. *Eliter syftar till forskare och företagschefer inte politiska eliter, dessa ses som underordnade.
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plats i naturen måste ändras exempelvis)

Figur 1. Kategoriseringsschema, inramningarna är skapade med Dryzeks miljödiskurser som

inspiration.80 

2.4 Utrymme i läromedlen 

Esaiasson m.fl. menar att ett kvantitativt inslag kan vara av intresse även i en studie som intresserar

sig för texters mening.81 Jag menar att det utrymme som ges till fenomenet är en del i hur det

inramas. Således kommer en enklare kvantitativ del ingå i undersökningen. Den kommer främst gå

ut på att se om fenomenet hållbar utveckling hanteras som ett huvudämne eller som ett underämne.

För att det ska räknas som ett huvudämne måste det behandlas i ett eget kapitel eller under egen

rubrik. Ämnet räknas som ett underämne om det integreras i ett annat ämne, om det inte behandlas

under ett eget kapitel eller rubrik eller om det bara nämns kortfattat. Det ska påpekas att det inte

anses som sämre om hållbar utveckling baseras som ett underämne, som påpekats i avsnitt 1.1.4 så

kan det vara effektivt att integrera hållbar utveckling med andra delar av samhällskunskapsämnets

innehåll. Resultatet kommer presenteras utifrån dessa två kategorier i antalet sidor där fenomenet

tas upp samt i procent.82

2.5 Avgränsning av undersökningsmaterial

Den här studien kommer göras på läroböcker som används på kurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3.

Samhällskunskap 1 är en så kallad gymnasiegemensam kurs, det vill säga den läses av samtliga

program på gymnasieskolan och når således ut till störst mängd elever. De övriga kurserna ger en

fördjupad bild i ämnet men läses inte på alla program. Anledningen till att de kurserna är med i

undersökningen är för att förlagen ger ut versioner av böckerna som vänder sig till alla tre kurser i

en och samma bok. De läroböcker som tagits med i undersökningen kommer från olika utgivare,

förutom Arena 123 och Reflex 123 som båda kommer från förlaget Gleerup. Resultaten från denna

studie är inte ämnade att vara generaliserbara till annat material, exempelvis kan inte resultatet i

denna studie generaliseras till samhällskunskapsböcker som inte är med i studien, till läroböcker i

andra ämnen, eller till samhällskunskapsböcker i andra årskurser eller länder. Böckerna som är en

del av studien är följande:

– Arena 123 (2014) Gleerup

– Forum, samhällskunskap 123 (2017) Sanumo utbildning

– Reflex 123 (2017) Gleerup

– Zigma, samhällskunskap kurserna 1, 2 och 3 (2017) Liber 

80. Se Dryzek (2013) 
81. Esaiasson m.fl. (2017) s. 231
82. Exklusive förord, innehållsförteckning och register.
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2.6 Genomförande 

I genomförandet av analysen lästes samma bok flera gånger, först skummades texterna för att

lokalisera på vilka sidor som ämnet behandlas. Detta för att få en god översikt över böckerna, men

även för att se vilket utrymme som ges till ämnet i böckerna. Sedan har varje bok lästs utifrån

frågorna i analysverktyget i två omgångar. Detta kallar Esaiasson m.fl. för ”test-retest” och är ett

sätt att minska de osystematiska mätfel som kan påverka studiens reliabilitet.83 De båda läsningarna

har gjorts med en veckas mellanrum för att de inte ska påverka varandra, resultaten har sedan

jämförts och de stycken i texten som kategoriserats olika har lästs en tredje gång för att slå fast en

slutgiltig inramning. Samma tillvägagångssätt har använts i analysen av styrdokumenten. De delar

av läroböckerna som kommer vara med i studien är dels kapitel eller stycken under egen rubrik som

på något sätt behandlar hållbar utveckling ur miljö- eller klimatsynpunkt men även stycken där

dessa ämnen behandlas under annan ämnesrubrik kommer analyseras. De delar av hållbar

utveckling-begreppet som inte har ett miljö- eller klimatfokus, såsom bekämpning av fattigdom och

svält tas inte med i denna studie då de andra inramningarna saknar denna dimension. Således blir

det också endast den delen av hållbar utveckling-begreppet som tas med i analysen. 

3. Analys 

Här presenteras analysen av styrdokumenten, GY11 samt kursplan för samhälle två samt de fyra

läroböckerna separat. Resultaten sammanfattas sedan i en avslutande diskussion i avsnitt fyra. 

3.1 Analys av styrdokument 

Undervisning i svensk gymnasieskola har sedan 2011 utgått från Läroplan för gymnasieskolan

GY11. Den innehåller skolans värdegrund och grundläggande uppgifter, övergripande mål och

riktlinjer samt examensmål för alla gymnasieämnen. Under 2017 har dokumentet reviderats, detta är

inget som kommer påverka denna studies syfte då det enda som uppdaterats är skrivningar om

digital kompetens.84 I dokumentets inledning beskrivs att en del i skolans uppdrag är att fyra olika

perspektiv ska genomsyra all undervisning. Undervisningen skall innehålla ett etiskt-, historiskt-,

internationellt- samt ett miljöperspektiv där de två senare är av intresse i den här studien.

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan

dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva

83. Esaiasson m.fl. (2017) s. 64-65
84. Skolverket 1 (2017) 
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och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”85

Citatets inledning går att koppla till grön medvetenhet, då fokus läggs på individen som aktör och

hur man själv kan medverka i arbetet med miljöproblematiken samt att undervisningens syfte är att

ge varje individ förståelse för de globala miljöfrågorna. Det ska dock påpekas att detta också kan

vara en del av hållbar utveckling, då varje enskild individ även klassas som aktör i inramningen.

Skillnaden mellan de två är att de beskriver olika vägar till ett förändrat beteende. Hållbar

utveckling lägger fokus på samarbete mellan flera samhälleliga aktörer på olika nivåer medan grön

medvetenhet framhåller att varje enskild individ ska ändra sitt sätt att leva, detta utan att behöva

påtryckningar eller via det samarbete som är centralt i hållbar utveckling. I efterföljande stycke lyfts

fokuset på ett internationellt perspektiv som ska bidra till att eleverna kan se sin egen verklighet i ett

globalt sammanhang samt skapa internationell solidaritet. Detta är en av grundbeståndsdelarna i

hållbar utveckling, att agenter existerar både lokalt och globalt, samt att lösningen är samarbete

mellan dessa nivåer. Jag menar att när dessa perspektiv delas upp i skilda fragment så går det att

skilja dem åt, men att texten på det stora hela förmedlar en ensam inramning, nämligen hållbar

utveckling. Senare i dokumentet, i avsnittet Övergripande mål och riktlinjer, som sätter upp

inriktningen för all undervisning nämns att eleverna ska kunna ”observera och analysera

människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling”.86 Här riktas alltså

undervisningens innehåll uttryckligen mot inramningen hållbar utveckling.

Även när samhällskunskapsämnets analyseras närmare är det hållbar utveckling som är den

inramning som förmedlas. I ämnets syfte står det om ”[...] hur olika [...] ekonomiska, sociala och

miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer”87,

här läggs fokus läggs på de tre sfärerna som är centrala i inramningens grundläggande

problemformulering samt inramningens aktörer då individer, grupper och samhällsstrukturer nämns

som de som påverkar och påverkas av ”miljömässiga förhållanden”88.

Tittar man på ämnesplaner för de specifika kurserna så står det inget om hållbar utveckling i

kursplanen för samhällskunskap 3. I kursplanen för samhällskunskap 1b (som är en

gymnasiegemensam kurs och motsvarar kurserna samhällskunskap 1a1 och 1a2) ska

undervisningens fokus ligga på resurser. Dels nämns ”resursfördelning utifrån olika

förutsättningar”89 vilket är centralt innehållet i den sociala sfären som delges i

problemformuleringen i hållbar utveckling. Vidare läggs fokus på ”privatekonomi [...] konsumtion i

85. Skolverket (2011) s. 7
86. Ibid. s. 10
87. Skolverket 2 (2017) s. 2
88. Ibid. s. 2
89. Ibid. s. 15
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förhållande till behov och resurser”90, detta skiljer sig något från hållbar utvecklings-inramningen

då citatet vänder sig till varje enskild medborgare och hur de kan eller borde agera. Enskilda

medborgare är således agenterna och dessa kan förstås som både orsaken och lösningen på

problemet. Individer beskrivs som agenter i grön medvetenhet, hållbar utveckling, och

prometheanism. För att avgöra i vilken inramning detta stycke placeras så måste stycket förstås i ett

större perspektiv. Innehållspunkten handlar om privatekonomi, som är en av de tre sfärerna (den

ekonomiska sfären) inom hållbar utveckling. Privatekonomi ska även förmedlas i ”förhållande till

behov och resurser”91, där behov placeras in i den sociala sfären och resurser i den ekologiska

sfären. Eftersom dessa ska förmedlas i förhållande till varandra så placeras stycket in i inramningen

hållbar utveckling. 

Även i samhällskunskap 2 läggs fokuset på sambandet mellan de olika sfärerna, ”miljö och

resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna”92, miljö kopplas till den ekologiska sfären,

medan de ekonomiska teorierna är den ekonomiska sfären och resursfördelning är det centrala i den

sociala sfären, alltså är hållbar utveckling den dominanta inramningen även i kursen

samhällskunskap 2.

3.2 Analys av läroböcker

Nedan presenteras analysen av de läroböcker som innefattas i studien, analysen sammanfattas och

diskuteras sedan i kapitel 4.

3.2.1 Arena 123 (2014)

I boken behandlas hållbar utveckling och miljöproblem i ett delat kapitel: befolkning, resurser,

miljö. Fenomenet är sedan indelat i delkapitlen miljöproblem och politik mot klimatförändring samt

naturresurserna – vatten, jord och råvaror. Sammanlagt behandlas ämnet på tio sidor i delkapitel,

samt fyra sidor under egen rubrik i stycken som inte direkt riktar sig mot klimat eller miljöproblem.

Fenomenet behandlas också som underämne på tretton sidor i boken. Innehåll som kopplas till

hållbar utveckling och miljöproblem utgör sex procent av bokens totala omfattning. 

Bokens problematisering av fenomenet fokuserar främst på resurser, den behandlar både

ickeförnybara och förnybara resurser men påpekar att även de senare måste skötas för att de inte ska

ta slut, problematiseringen är en del av survivalismens inramning. Även biologisk mångfald lyfts

som ett överhängande problem på vissa ställen i boken, detta är en viktig del i problematiseringen i

inramningen grön medvetenhet.93 I avsnittet om resurser ställs frågan ”Tar råvarorna och maten

90. Skolverket 2 (2017)  s. 15
91. Ibid. s. 15
92. Ibid. s. 22
93. Karlsson (2014) s. 371
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slut?”, detta avsnitt har en tydlig prometheanistisk framtoning vad gäller eventuella lösningar på

resursproblemet. Fokus läggs på att människan historiskt, med hjälp av vetenskaplig utveckling och

bättre teknik, löst liknande problem och att det inte finns nått som talar för att vi inte ska klara av

det nu. Marknaden och dess prismekanism ses som lösningen på problemet, det skapar en

efterfrågan som i sin tur leder till att ny teknik tas fram eftersom människor ständigt motiveras att

nya ideér och lösningar.94

I ett eget stycke behandlas ytterligare sätt att hantera miljöproblem, under överskriften Politik

mot klimatförändring lyfts problemlösningen till politisk nivå, inget fokus läggs på att individer är

en del av lösningen. Samtidigt beskriver avsnittet att internationellt samarbete krävs för att få till

stånd en förändring. Avsnittet lägger också stor vikt vid att lösningen är utveckling av ny teknik

som är en centralt inom den prometheanistiska problemformuleringen, men eftersom denna

utveckling uppnås genom internationellt samarbete och inte på grund av marknaden och

prismekanismen så faller det under inramningen hållbar utveckling.95 

Det ska påpekas att det i andra delar av boken, där fenomenet behandlas som ett underämne

lyfts flera alternativa lösningar. Survivalitiska modeller lyfts fram som tänkbar lösning i ett stycke i

kapitlet om befolkningspolitik, där exemplifieras Kinas familjepolitik som hade som mål att

begränsa den extrema befolkningstillväxt som drabbat landet.96 Även administrativ rationalism

finns med, i kapitlet Demokrati och diktatur menar författarna att de miljöproblem som omger

Aralsjön tillkommit till följd av ett planekonomiskt beslut av sovjetunionens dåvarande ledare Josef

Stalin. Beslutet gick ut på att konstbevattna stora bomullsodlingar som angränsar de två floder som

förser sjön med vatten och ledde till att sjön i princip torkat ut, detta hade kunnat begränsats i en

demokratiskt styrd stat menar författarna. Här framställs alltså politiska krafter, som är

formuleringens aktörer, som de som har kapacitet att lösa problemet.97 I de delar av boken som

behandlar svenskt statsskick och EU beskrivs det svenska kommunala styret samt Europeiska

unionens roll inom arbetet för hållbar utveckling. Kommuner har bland annat skyldighet att se till

att det finns ett fungerande hälso- och miljöskydd, där det uttryckligen står att regeringen

”uppmuntrar kommunerna att skapa handlingsplaner för en miljömässigt, social och ekonomiskt

hållbar utveckling […]”.98 Således är hållbar utveckling den ledande inramningen då de tre

sfärerna, som är centrala i inramningens problemformulering, nämns samt att det beskrivs som

nödvändigt att arbetet måste ske på olika nivåer i samhället vilket beskriver inramningens naturliga

94. Karlsson (2014) s. 372-373
95. Ibid. s. 380-382
96. Ibid. s. 364
97. Ibid. s. 44
98. Ibid. s. 88
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relationer.99

 I ett avsnitt om konsumtion läggs fokuset på centrala bitar i problemformuleringen som grön

medvetenhet vilar på, nämligen att människan inte enbart är en rationell konsument, utan att vi via

nya ideér har makt att förändra världen. Människan kan således ha ett intresse för det allmänna

goda.100 Under kapitlet Ideologier och partier beskrivs ideologin Ekologismen, som är en reaktion

på många år av stark ekonomisk utveckling och slösaktigt nyttjande av naturens resurser. Ideologin

problematiserar ekonomisk utveckling genom den survivalistiska tanken om bristande resurser och

lösningen beskrivs som att naturen ska användas på ett ”långsiktigt hållbart sätt”. Detta kan såklart

kopplas till hållbar utveckling, dock så framhåller ekologismen att den ekonomiska tillväxten måste

ersättas av nolltillväxt. Detta är direkt emot det synsätt ges i problemformuleringen i hållbar

utveckling, där fortsatt ekonomisk utveckling förstås som mycket viktigt men att det ska ske i

kombination med de övriga sfärerna. Istället påpekas konsumentmakt som den viktigaste metoden

för att förbättra miljön. Konsumentmakt tolkas här som att varje individs agerande spelar roll och

förändring nås genom att alla individers agerande genomsyras av nya ideér. Här kategoriseras varje

enskild individ som aktör med möjlighet att påverka och driva förändringen framåt. Sättet som

aktörerna beskrivs på placerar stycket i grön medvetenhet vilket stärks av fokuset på ideér, som är

centralt i inramningens problemformulering.101

Sammanfattat så behandlas tre olika problemformuleringar där survivalismen är den mest

utbredda, men grön medvetenhet lyfts också i ett stycke. Boken tar upp samtliga inramningar när

tänkbara lösningar på miljöproblem presenteras. Olika aktörer, relationer och grundstenar framhålls

i olika stycken. Men survivalismen, prometheanismen och hållbar utveckling är de vanligast

förekommande.

3.2.2 Reflex 123 (2017)

Läroboken är den enda som hanterar hållbar utveckling eller relaterade klimat- och miljöproblem i

ett separat kapitel: Ett hållbart samhälle, där ämnet behandlas på fjorton sidor. Sammantaget

behandlas ämnet på 34 sidor av lärobokens 478 (7,1 % av bokens innehåll). Av dessa behandlas det

som underämne, i kombination med andra ämnen såsom ekonomi på olika samhällsnivåer,

internationella relationer och globalisering, på femton sidor där det ges utförliga resonemang om

problemens orsaker eller om tänkbara lösningar. Boken är den enda som behandlar ämnet i ett eget

separat kapitel, samtidigt är det den bok, tillsammans med Forum 123, som på flest sidor behandlar

fenomenet som underämne. 

99. Karlsson (2014) s. 88 samt s. 129
100. Ibid. s. 113
101. Ibid. s. 160-161
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Kapitlet Ett hållbart samhälle102 inleds med en kortare beskrivning över befolkningstillväxt och

hur FN uttalat att den framtida utvecklingen ska ske genom hållbar utveckling,

Brundtlandrapportens definition citeras i stycket. I övrigt beskriver kapitlet också i större

utsträckning ämnet genom hållbar utveckling-inramningen. I problemformuleringen förtydligas att

sättet som fenomenet problematiseras på inte kan stanna vid miljön och klimatet, dessa ska istället

kopplas ihop med relaterade problem såsom fattigdom, tillgång till utbildning, rent vatten och ren

energi. Således kombineras sociala problem med miljö- och klimatproblem vilket beskriver två av

de centrala sfärerna, den sociala och den ekologiska, som hållbar utveckling bygger på. Vidare

fördjupas miljöproblematiken enligt survivalismen i stycket Räcker vår jord till? och under stycket

Hotet mot miljön där problemformuleringar beskrivs på ett sätt som är typiskt för grön medvetenhet

då förändringar i naturen och klimatet hålls som centrala. När dessa stycken analyseras separat

placeras de in i dessa båda inramningarna, men när de behandlas i samband med inledningen på det

sätt som det görs så tolkas de båda problemformuleringarna snarare in i den ekologiska sfären som

är en del av hållbar utveckling. 

Även de stycken som lyfter tänkbara lösningar på tidigare nämnda problem gör det enligt

hållbar utveckling-inramningen. Fokuset ligger på de relationer och de aktörer som är viktiga i

inramningen. Avsnittet Vad kan vi göra? behandlar i tur och ordning vad som görs globalt, inom

EU samt i Sverige. Författarna förtydligar att det mellan dessa samhällsskikt måste finnas ett

samarbete för att arbetet för hållbar utveckling ska bära frukt. 

Avsnittet avslutas med att författarna beskriver två olika perspektiv på framtiden vad gäller

natur, miljö och ett hållbart samhälle. De kallar det för hur optimisten och pessimisten ser på

framtiden. Pessimistens synsätt är synonymt med survivalismens katastroftänk där

befolkningsökning och sinande resurser leder till krig och konflikter då stater omöjligt kan

samarbeta med varandra för att lösa problemen. Optimistens synsätt är istället synonymt med

prometheanismen, där ekonomiska system i stort och prismekanismen i synnerhet kommer leda

människans uppfinningsrikedom till att ny teknologi eller ersättningsvaror når marknaden. 

Slutligen vänder sig författarna till individen som läser boken, i avsnittet Vad kan du göra?

förtydligas att det är den enskilde individen som sitter på den absoluta makten att bestämma hur

framtiden ska bli. Bland annat påpekas att val av konsumtion, transport, resor och bostäder i

slutändan avgör huruvida ett hållbart samhälle kan bli verklighet. Författarna beskriver

delningsekonomi, eller delningssamhället, som en rörelse som redan visar på förändring i

människors sätt att konsumera och att detta måste fortsätta utvecklas. Den enskilde individen är

aktören och klimatets välmående prioriteras över fortsatt ekonomisk tillväxt vilket är centralt i

102. Almgren, Furuvik & Höjelid (2017) s. 102

26



problemformuleringen i grön medvetenhet.103

I en separat faktaruta i kapitlet om nationalekonomiska teorier ställer författarna frågan om hur

mycket får miljön kosta?104 Faktarutan har tydlig koppling till hållbar utveckling. I texten hanteras

de tre sfärerna var för sig och hur dessa påverkar varandra. Dessutom beskrivs stater, kommuner,

företag och enskilda individer som aktörer som genom samarbete ska driva fram de förändringar

som krävs. Överlag är hållbar utveckling den inramning som används mest även när ämnet inte

hanteras i ett eget kapitel eller under egen rubrik. Men även de andra inramningarna har lokaliserats

i texten, med undantag för prometheanismen som inte används för att beskriva fenomenet. I kapitlet

om politiska ideologier beskrivs den gröna politiska inriktning som kallas ekologism som är

synonymt med problemformuleringen i grön medvetenhet i den här uppsatsen. Detta gäller främst

bilden av att samhället ska vara en del av det ekologiska systemet, samt att det inte ska nyttjas på en

nivå som påverkar det negativt, således prioriteras naturen i första hand vilket är centralt i

inramningen. Man anser också inom ideologin att ekonomisk tillväxt inte borde eftersträvas i alla

lägen, något som kan tolkas som den nolltillväxt som förespråkas i grön medvetenhet.105 När

samhällets ekonomi presenteras diskuteras vad som krävs för att sköta marknaden när

prismekanismen inte fungerar. Här menar författarna att negativ miljöpåverkan inte är något som

påverkar produktionspriser om inte detta hanteras av en statlig makt. Företag kommer inte

självmant ta hänsyn till dess påverkan på miljön om inte särskilda lagar och regler stiftats av staten.

Här förutsätts att staten måste hantera andra aktörer för att en förändring ska vara möjlig, vilket är

det centrala i administrativ rationalism.106 Survivalismen lokaliseras när författarna diskuterar

Thomas Robert Malthus, som är en nationalekonom som haft stor inverkan på samhället på grund

av sina teorier om befolkningstillväxt och matproduktion. Dennes tes påminner i stora drag om

survivalismens grundtanke om att resurserna är ändliga och att överanvändande av dessa kommer få

allvarliga konsekvenser.107 Således är inte den survivalistiska inramningens synsätt särskilt utbrett i

läroboken, istället är hållbar utveckling den klart dominerande inramningen i utförandet och grön

medvetenhet den som är näst vanligast. Både prometheanism och administrativ rationalism finns

med även om användningen är begränsad.

3.2.3 Forum, samhällskunskap 123 (2017)

Läroboken hanterar hållbar utveckling eller relaterade klimat- och miljöproblem i ett delat kapitel:

Leva i en global värld, där ämnet hanteras separat i ett delkapitel: Växande miljöproblem.

103. Almgren, Furuvik & Höjelid (2017) s. 102-114
104. Ibid. s. 422-423
105. Ibid. s. 164
106. Ibid. s. 336
107. Ibid. s. 404
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Sammantaget behandlas ämnet på 36 sidor av lärobokens 571 sidor (6,2 procent av bokens

innehåll), av dessa behandlas det som ett underämne på femton sidor, där det ges utförliga

resonemang om problemens orsaker eller om tänkbara sätt att åtgärda problemen i kombination med

andra ämnen såsom ekonomi och internationell politik. Boken är den som ger minst utrymme till

ämnet i ett eget separat delkapitel av läroböckerna i den här studien, men samtidigt diskuteras ämnet

på flest sidor, tillsammans med Reflex 123, som underämne. 

I delkapitlet växande miljöproblem presenteras en mörk inledning: ”när vi brutit den sista

kvisten, förorenat den sista vindpusten, förgiftat den sista vattendroppen, kommer vi att förstå att

pengar inte går att äta”.108 Citatet som inleder lärobokens miljökapitel är hämtat från en

uppmärksammade skrift om tillväxtens gränser. Här målas den katastrofbild som är en del av

survivalismens problemformulering upp. Inramningen används för att ge effekt åt den lösning som

beskrivs i samma stycke, som i prometheanistisk anda beskrivs som ny, effektivare teknik.

Beskrivningen av det övergripande problemet görs annars i boken i enlighet med inramningen grön

medvetenhet, fokuset läggs på klimathotet, den globala uppvärmningen och växthuseffekten som i

framtiden kommer leda till allvarligare naturkatastrofer i form av orkaner, cykloner och

översvämningar. Fokuset ligger alltså på hur klimatet påverkas vilket är en av de grundläggande

problemformuleringarna i grön medvetenhet. 

Lösningar på problemen presenteras i ett eget efterföljande delkapitel, Globalt samarbete. Som

framgår av kapitlets titel så läggs fokus på samarbete, som är den relation som hållbar utvecklings-

inramningen framhäver som viktig. Avsnittet inleds med en beskrivning av Brundtlandrapporten,

där termen myntades första gången och fortsätter med att beskriva olika globala överenskommelser

såsom Parisavtalet 2015. Avsnittet har ett tydligt hållbarhetsfokus och beskriver stater som den

aktör, som via globalt samarbete, har kapacitet att nå förändring. Enskilda individer nämns inte i

kapitlet och ges inga möjligheter att påverka för att nå förändring. Avsnittet avslutas med en

faktaruta: Tekniken och klimathotet,109 där författarna menar att vi inte bör bortse från att forskning

och utveckling av ny teknik kan kullkasta prognoser om klimathotet och ger den nya gröna energi-

revolutionen samt Elon Musks elbilsföretag Tesla som exempel. Här avslutas alltså kapitlet med ett

prometheanistiskt perspektiv, där lösningar som helt kullkastar varningar om klimat- och

miljöproblem finns inom räckhåll.110 

Forum är det läromedel som integrerar hållbar utveckling, miljö och klimat i störst utsträckning

av de läroböcker som finns med i studien. Överlag så är det två fenomen som författaren beskriver,

dels så beskrivs resurserna som ändliga i olika avsnitt i boken. Dels beskrivs det som att det faktum

108. Brolin & Nohagen (2017) s. 116
109. Ibid. s. 122
110. Ibid. s. 116-123
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att resurser tar slut förändrat ekonomiska frågor och system, det har skapat gränser för en fortsatt

tillväxt och att detta lett och kommer leda till olika typer av konflikter. Detta är olika sätt att

använda ett survivalistiskt sätt att formulera problemen och dess följder. I avsnittet om befolkning

och resurser så framhålls inramningen inte bara som problemformulering när 60-talets

befolkningsexplosion beskrivs utan även som lösning då Kinas familjepolitik beskrivs. I boken

benämns det som i den här studien kallas survivalism för Nymalthuism. I ekonomikapitlet beskrivs

olika ekonomiska system, ett av dessa är ett grönt alternativ som benämns som kretsloppsekonomi.

Detta system beskrivs som ett ekonomiskt system där ekonomiska förutsättningar måste vara

underordnade naturen och dess villkor, detta för att vi inte ska överutnyttja naturens resurser och

förstöra miljön. Att naturen ska prioriteras är centralt i problemformuleringen i grön medvetenhet.

Den mest frekventa inramningen är dock hållbar utveckling, i ekonomikapitlet behandlas olika

fördelningsprinciper, dessa är en del i den sociala sfären som är central i inramningens

problemformulering.111 Under rubriken tillväxtens gränser menar författarna att vi idag talar om

hållbar utveckling istället för ekonomisk tillväxt, att denna term måste kombineras med sociala och

miljömässiga mål (de tre sfärerna i hållbar utveckling). 

Sammanfattningsvis så tar boken upp samtliga inramningar utom administrativ rationalitet. De

vanligast förekommande inramningarna är hållbar utveckling och survivalism. Inget fokus läggs på

medborgarnas eller individerna som läser bokens kapacitet att lösa problemen.

3.2.4 Zigma, samhällskunskap kurserna 1, 2 och 3 (2017) 

Boken hanterar hållbar utveckling och relaterade klimat- och miljöproblem i ett delat kapitel:

Resurser, men under ett eget delkapitel: Miljön – problem och åtgärder. Sammanlagt behandlar

boken ämnet på 23 sidor av 633 (3,6 procent av bokens innehåll) av dessa behandlas det som ett

överämne i delkapitel på tolv sidor och i andra kapitel men under egen rubrik på fyra sidor. Det

nämns i övrigt i boken på sju sidor som underämne, men det är genom enstaka ord, det utvecklas

inte något resonemang om problemets orsaker eller lösningar. Zigma är den lärobok som ger minst

utrymme till ämnet av de undersökta läroböckerna. 

Under kapitlet som behandlar energi problematiseras användandet at fossila bränslen. Till

skillnad från exempelvis Arena 123, där fossila bränslen problematiserades ur ett survivalistiskt

perspektiv, så läggs här inget fokus på att resurserna är ändliga och kommer ta slut om användandet

fortsätter på den nivå som det gör idag. Istället lägger författaren fokus på de miljöproblem som

följer nyttjandet av fossila bränslen men även naturkatastrofer som med jämna mellanrum drabbar

de näringar där naturresurser utvinns. Detta tolkas som grön medvetenhet-perspektivet, då fokuset

111. Brolin & Nohagen (2017) s. 144
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är miljön och hur den drabbas, vilket är en central del i inramningens grundläggande

problemformulering. I samma kapitel behandlas också lösningar i form av alternativa miljövänliga

energikällor. I stycket skriver författaren att forskare söker efter en alternativ energikälla som finns i

stora mängder och till lågt pris, han skriver också: ”I väntan på att denna dröm ska förverkligas

försöker man […]”112, formuleringen antyder att drömmen kommer att förverkligas. Utveckling och

ny teknik är centralt i  prometheanismens problemformulering. 

I det egna kapitlet fortsätter grön medvetenhet-perspektivets problemformulering att användas,

fokuset ligger på hur miljön påverkas av människans resursanvändning. Försurning, den tilltagande

växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet är några av de problem som beskrivs. Författaren

påpekar också att dessa problem ”gör naturligtvis inte halt vid några statsgränser” som är en

formulering som tar bort eller minskar mänskligt dragna gränser. De aktörer som beskrivs är

enskilda individer, företag och jordbruk. Hela problemformuleringen i boken går under grön

medvetenhet-perspektivet. 

Vad gäller lösningar så skiftar fokuset något från att ha pekat ut flera aktörer till att beskriva

stater som de aktörer som har kapacitet att få till förändring och lösa problemen. Detta ska ske

genom såväl gränsöverskridande, internationella samarbeten som i lokala ansatser att åtgärda

problemen. Det ska påpekas att de enskilda medborgarna inte ges någon som helst kapacitet att

bidra i arbetet för hållbar utveckling, även företag beskrivs på samma sätt, dessa ska istället styras

av samhället genom ekonomiska styrmedel, lagar och regler. Förutom staten beskrivs

miljöorganisationers arbete som fruktbart för att påverka styret. Eftersom statens styre ska ske i

kombination med ett globalt samarbete så går problemformulering, relationer och aktörer alla in

under inramningen hållbar utveckling.113

3.3. Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning över vilka av inramningarnas grundbeståndsdelar som återfunnits i 

analysen av läroböckerna. De inramningar som är fetmarkerade i tabell 2 är de som ges störst 

utrymme i böckerna. 

Arena 123 - Inget eget kapitel.
- Utrymme: 6% av innehållet.
- Huvudämne: 14 sidor.
- Underämne: 13 sidor.

Hållbar utveckling, 
survivalism, prometheanism, 
grön medvetenhet, 
administrativ rationalism.

Reflex 123 - Eget kapitel.
- Utrymme: 7,1% av innehållet.
- Huvudämne: 24 sidor.

Hållbar utveckling, 
survivalism, prometheanism, 
grön medvetenhet.

112. Bengtsson (2017) s. 263
113. Ibid. s. 266-278
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- Underämne: 15 sidor.

Forum, samhällskunskap 123 - Inget eget kapitel.
- Utrymme: 6,2% av innehållet. 
- Huvudämne:  21 sidor.
- Underämne: 15 sidor.

Hållbar utveckling, 
prometheanism, survivalism, 
grön medvetenhet.

Zigma, samhällskunskap 
kurserna 1, 2 och 3

- Inget eget kapitel.
- Utrymme: 3,6% av innehållet.
- Huvudämne: 16 sidor.
- Underämne: 7 sidor.

Grön medvetenhet, hållbar 
utveckling, prometheanism.

Figur 2. Tabellen visar en översikt av de inramningar som återfunnits i analysen av läroböckerna.

4. Avslutande diskussion om resultatet

Studiens resultat kommer i det här avsnittet att sammanställas och frågeställningarna kommer

besvaras. De tre frågorna och kategoriseringsschemat som analysredskapet består av besvarar den

första frågeställningen: Hur inramas hållbar utveckling i läroböcker i samhällskunskap? Den andra

frågeställningen besvaras i en sammanfattning av resultatet från analysen av läroböckerna.

Som tabell 2 visar så skiljer sig inte inramningarna av ämnet särskilt mycket mellan de olika

läroböckerna. Hållbar utveckling är den inramning som används oftast och får störst utrymme i

läroböckerna. Det är bara i Zigma som grön medvetenhet är lika vanligt förekommande som hållbar

utveckling, där den första inramningen använts uteslutande i problemformuleringen och där den

senare är den inramning som får störst fokus när tänkbara lösningar presenteras. I övrigt så har

samtliga inramningar återfunnits, den som förekommer minst i resultatet är administrativ

rationalism. Endast Arena 123 innehåller samtliga inramningar. Dock så är det olika

grundbeståndsdelar som återfinns i texterna. Exempelvis inramas problemet olika i böckerna. I

Reflex problematiseras ämnet utifrån hållbar utveckling då ett bredare perspektiv förmedlas, miljö-

och klimatproblem ska förstås i samband med fattigdom, tillgång till utbildning, tillgång till ren

energi och liknande sociala problem. I både Arena och Forum är survivalismens fokus på resursbrist

den inramning som används som problemformulering och i Zigma är det grön medvetenhets fokus

på den skada som naturen och klimatet tar av mänsklighetens resursförbrukning. Gemensamt för de

tre sista är att problemformuleringen beskrivs direkt följt av olika varianter av de lösningar som

framhålls inom prometheanismen. På olika sätt förmedlas tanken om att dessa problem kommer

lösas via marknaden och prismekanismen som leder till teknologisk utveckling, nya råvaror eller

effektivare sätt att nyttja redan befintliga råvaror. Trots att dessa lösningar presenteras i samband

med problemformuleringen så upplevs de som alternativa lösningar. Istället framhålls det

genomgående att det samarbete som sker mellan olika aktörer och samhällsnivåer, som är centralt

inom hållbar utveckling, är den typ av aktioner som krävs för att få till stånd en förändring. 
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Reflex är den bok som ger störst utrymme åt hållbarhet, klimat och miljö. Det är också den

enda boken som presenterar ämnet i ett eget separat kapitel. Den presenterar också ämnet på flest

sidor som underämne tillsammans med Forum. Presentationen av fenomenet som underämne i de

båda böckerna görs utförligt i texten eller i faktarutor i kapitel där andra ämnen presenteras. I Zigma

presenteras hållbarhet, klimat eller miljö istället väldigt kortfattat som underämne, i stor

utsträckning så nämns bara fenomenet med ett eller några ord men utan att författaren utvecklar det.

Reflex är också den enda boken som vänder sig direkt till individen som läser boken och presenterar

hur varje enskild människa kan agera i arbetet för hållbar utveckling. Således är det den enda boken

som presenterar åtgärder som är typiska i grön medvetenhet-inramningen där de andra böckerna

istället använder sig av prometheanism eller hållbar utveckling i störst utsträckning. Just detta är

något som, enligt mig, ger boken en extra dimension som saknas i de övriga läroböckerna. Fokuset

som riktas direkt till individen är, även om det skulle kunna utvecklas och genomföras i ännu större

utsträckning, det som gör Reflex till den lärobok som jag tycker hanterar ämnet på bäst sätt. Även

de faktum att författarna till boken presenterar ämnet i ett eget kapitel i kombination med att de på

ett utförligt sätt presenterar fenomenet som ett underämne gör att boken sticker ut i studiens

analysmaterial. Med det sagt så upplever jag ändå att hållbarhet, miljö och klimat inte ges

tillräckligt stort utrymme i någon av läroböckerna.

Den här studiens syfte har inte varit att undersöka läroböckerna över tid, istället har dess

innehåll jämförts med det innehåll och de mål som återfinns i styrdokumenten.

Styrdokumenten är utformade för att lämna ett tolkningsutrymme för de som lägger upp

undervisningen i den svenska skolan. Samtidigt ska de styra undervisningen så att alla elever i den

svenska skolan ges samma möjligheter och kunskaper. Dessa två mål kan uppfattas som varandras

motsatser. Dokumenten är också väldigt ospecifika och ger stort utrymme för att tolka innehållet. I

vissa delar nämns bara att undervisningen ska hantera resurser men det utvecklas inte på ett

utförligare sätt. Dessa delar är svåra att kategorisera då det kan ingå i flera av inramningarna, det

krävs att texterna för ett resonemang kring ämnet för att det ska gå att kategorisera dem. De delar i

dokumenten som fördjupar resonemangen något är alla kategoriserade i hållbar utveckling-

inramningen. Både skolans värdegrund, övergripande syfte, grundläggande riktlinjer samt

kursplanerna förmedlar denna inramning. Det står även i styrdokumenten att undervisningen ska

vara allsidig, det vill säga att den ska beskriva de ämnen som förmedlas ur flera synvinklar. På så

sätt går det både att argumentera för att läroböckerna följer styrdokumenten och att de inte gör det. I

styrdokumenten är det hållbar utveckling som är den inramning som förmedlas, det är även den

inramning som får störst utrymme i läroböckerna och främst då tänkbara lösningar presenteras. Ser

man enbart till detta mål så följer böckerna styrdokumenten. Samtidigt står det att att
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undervisningen ska förmedla alternativa eller konkurrerande synsätt, vilket böckerna också gör.

Även här kan det sägas att böckernas innehåll följer styrdokumenten. 

 Vilket av de mål som framförs i styrdokumenten ska vara det viktigaste för läroboksförfattarna

att följa? Om styrdokumentens luddiga framförande är något positivt eller negativt framgår inte i

denna studie, i forskningsöversikten förmedlas både positiva och negativa tankegångar kring detta

ämne. Huruvida styrdokumentens framförande faktiskt påverkat läroboksförfattarnas val av innehåll

är svårt att säga. Något som inte förklaras är att tre av fyra böcker inte vänder sig till individen som

läser boken, något som jag menar är problematiskt om det innebär att det utelämnas ur

undervisningen. 
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