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ABSTRACT 

Petersson, K. 2018. (O) Hållbar undervisning?. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 

Uppsala universitet. 

 

Hållbar utveckling har på senare år fått en allt större roll i skolan. Främst har detta skett genom konceptet UHU - 

utbildning för hållbar utveckling, som ska prägla innehållet i utbildningen, men även sedan tre år tillbaka genom 

FN:s Agenda 2030. I Agenda 2030 lyfts FN:s globala mål fram, varav ett riktar sig till utbildning - att denna ska 

främja hållbar utveckling och möjliggöra hållbara livsstilar. Uppsatsen ämnar därför undersöka skillnader och 

likheter mellan två ämnen i gymnasieskolan, geografi och naturkunskap, när det kommer till vilka kunskaper de 

förmedlar angående hållbar utveckling. Detta för att se om de elever som inte läser geografi, eventuellt går miste 

om kunskap gällande hållbar utveckling. Undersökningen utfördes med hjälp av ämnesplaner och läroböcker, 

metoden som tillämpades var kvalitativ textanalys. Ännu en aspekt som togs in var huruvida läroböckerna gav 

möjlighet till utbildning om och för hållbar utveckling. Om syftar till att lära eleven om hållbar utveckling, 

medan för syftar till att påverka elevens livsstil. Analysen visade att geografi berör fler aspekter av hållbar 

utveckling, men främst håller sig till utbildning om hållbar utveckling. I naturkunskapen berörs istället färre 

aspekter, dessa gav dock i högre grad möjlighet till utbildning för hållbar utveckling. 
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1. INLEDNING 

 

Mänskligheten och planetens framtid ligger i våra händer. Den ligger även i händerna på dagens yngre 

generation, som kommer föra facklan vidare till kommande generationer. Vi har stakat ut vägen mot 

hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik och dess vinster 

bestående. (Regeringskansliet, 2015, s. 10) 

 

Orden är tagna ur FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling från 2015, där de 17 globala 

målen och dess 169 delmål för hållbar utveckling presenteras. I detta dokument poängteras 

hur både människans och planetens framtid ligger i mänsklighetens händer, samt att vi 

gemensamt behöver arbeta för att skapa en så hållbar framtid som möjligt. Bland dessa 17 

mål ingår förhoppningar om att avskaffa all fattigdom och hunger, säkerställa hälsosamma, 

jämställda liv för alla, att nyttjande av jordens ekosystem ska utföras på ett hållbart sätt, samt 

att alla ska få tillgång till hållbar energi (Regeringskansliet, 2015, s. 12). Det är stora och 

betydelsefulla mål, samtidigt som de går in på aspekter i mindre skala - gällande exempelvis 

undervisning angående hållbar utveckling och hur denna kunskap ska förmedlas i skolan. 

Detta är även vad denna studie grundar sig på; hur hållbar utveckling konkretiseras och 

presenteras i skolan.  

Vid en första anblick kan målen framstå som nästintill omöjliga att uppfylla, de delmål 

som sedan följer ökar dock tron på att de kommer kunna fullföljas. Den önskan om hållbara 

samhällen som genomsyrar målen, innefattar såväl de ekonomiska och sociala, som de 

miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2015, s. 2). Genom 

mål fyra; Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla (Regeringskansliet, 2015, s. 12), ställer de utbildning, hur denna ska 

genomföras, samt vilken betydelse utbildningen bör ha, i fokus. Bland de delmål som sedan 

rör det fjärde målet syftar delmål 4.7 till att; Senast 2030 säkerställa att alla studerande får 

de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat 

genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar (...) (Regeringskansliet, 2015, 

s. 16).  

Även i läroplanen för gymnasieskolan poängteras hur miljöperspektivet ska belysas i 

undervisningen, samt ge kunskap om miljömedvetna val på både ett personligt plan - såväl 

som en global förståelse för miljöfrågor (Skolverket, 2011, s. 7). Hur genomförs då detta rent 

praktisk i, det här fallet svenska, skolan? Behandlas begreppet hållbar utveckling, i den 

utsträckning FN:s agenda 2030, eftersträvar? Kan undervisningen och dess innehåll gällande 

begreppet dessutom skilja sig beroende på vilket skolämne undervisningen sker i?  

För att finna svar på dessa frågor fokuserar uppsatsen på gymnasieskolan, samt två 

specifika skolämnen; geografi och naturkunskap. Detta då båda dessa ämnen nämner hållbar 

utveckling i sitt centrala innehåll - vad som skiljer dem åt är dock perspektivet gentemot 

begreppet. Ännu en bidragande orsak till valet av dessa ämnen är att geografi endast är ett 

obligatoriskt ämne inom två inriktningar, på två av de arton nationella programmen. Till 

skillnad från naturkunskap, som är ett så kallat gymnasiegemensamt ämne - ett ämne som 
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varje gymnasieelev ska läsa (Skolverket, 2013). Detta gör att avsevärt färre elever läser 

geografi än naturkunskap i gymnasiet.  

Denna uppsats ämnar därför undersöka hur geografi, som inte är ett gymnasiegemensamt 

ämne, lyfter fram begreppet hållbar utveckling, gentemot hur det gymnasiegemensamma 

ämnet naturkunskap berör begreppet. Detta för att se om det finns likheter eller skillnader 

mellan vilken information som förmedlas genom respektive ämne. Går de elever som inte 

läser geografi i gymnasiet, eventuellt, miste om kunskap gällande hållbar utveckling?  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att urskilja eventuella skillnader och likheter, gällande hur geografi 

och naturkunskap i gymnasieskolan behandlar begreppet hållbar utveckling, samt vad de 

inom begreppet väljer att betona. Detta för att undersöka huruvida de som inte läser geografi i 

gymnasieskolan, går miste om kunskap gällande hållbar utveckling.  

1.2  Frågeställningar 

 

 Återspeglar läroböckerna för geografi och naturkunskap på gymnasiet vad kursernas 

ämnesplaner menar ska beröras inom begreppet hållbar utveckling?  

 Vilka eventuella skillnader och likheter kan urskiljas ur läroböckerna, gällande UHU - 

utbildning för hållbar utveckling, inom ramarna för utbildning om och för hållbar 

utveckling? 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som tillämpades var angående vilka ämnen inom gymnasieskolans kurser 

analysen utgår ifrån. Utöver detta skedde även avgränsningar när det kom till valet av de 

faktiska kurserna inom ämnena. Valet av ämnen gjordes utifrån deras centrala innehåll, där 

framgick att både geografi och naturkunskap hade begreppet hållbar utveckling i sitt centrala 

innehåll, därav inriktar sig uppsatsen på dessa ämnen. När det kom till avgränsningar 

angående vilka kurser inom ämnena som skulle inkluderas, baserades valet på det antal 

gymnasiepoäng kurserna gav. Analysen grundas därför på kurserna geografi 1, geografi 2, 

naturkunskap 1b, samt naturkunskap 2, då dessa ger samma mängd poäng. Ännu en 

avgränsning genomfördes gällande vilka läromedel som ingick i undersökningen, denna 

avgränsning baserades på ett så kallat typiskt urval. Med detta menas att texterna som valts är 

typiska för ämnet, resultat kan genom detta ses som generaliserbara. Sedermera genomfördes 

även avgränsningar inom begreppet hållbar utveckling för att kunna skapa ramar inför 

analysen. Analysen utgår därför från UHU - utbildning för hållbar utveckling, med fokus på 

utbildning om och för hållbar utveckling. 
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1.4 Vad är hållbar utveckling? 

En övergripande definition av begreppet hållbar utveckling som blivit internationellt 

vedertagen, är den ur FN:s rapport Vår gemensamma framtid från år 1987. Där lyfts 

begreppet fram som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Björneloo, 2007, s. 20). Alltså att vi idag 

ska tillgodose våra behov, dock inte genom detta påverka jorden på ett sådant sätt att framtida 

generationer inte kan tillgodose sig sina.  

Vad som ofta anses kopplas till hållbar utveckling är förmodligen främst användningen 

av fossila bränslen, samt utsläpp från dessa som bidrar till den globala uppvärmningen 

(Naturvårdsverket, 2017). Den globala uppvärmningen blir möjlig genom det som kallas 

växthuseffekten - denna existerar dock naturligt och behövs för att hålla kvar värme i 

atmosfären (Naturskyddsföreningen, 2017). Det är när de växthusgaser som orsakar 

växthuseffekten, såsom koldioxid, frisläpps i för stor mängd, som den globala 

uppvärmningen förstärks. Något som sker genom, exempelvis, utsläpp från fossila bränslen. I 

detta fall ökar temperaturen i atmosfären hastigt till en nivå, som naturligt inte ökar i den 

takten. Den globala uppvärmningen påverkar i sin tur klimatet över hela jorden, genom detta 

påverkas därför även allt som lever på jorden. 

Bland det som anses innefattas i ett arbete för hållbar utveckling är att se till, bland annat, 

transporter och dess utsläpp, produktion och tillverkning av livsmedel, samt hur man ska 

hantera och ta hand om avfall och utsläpp (Nationalencyklopedin, u.å.). Här ingår även att se 

till jordens ekosystem, samt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden. 

Slutligen så består den hållbara utvecklingen av tre dimensioner; en social, en ekonomisk 

och en ekologisk (Regeringskansliet, 2015, s. 2). Dessa dimensioner presenteras ytterligare i 

avsnittet Hållbar utveckling och dess roll i skolan.  

2. LÄROPLAN OCH ÄMNESPLAN  

 

Läroplanen från 2011 hävdar att gymnasieskolans uppdrag, bland annat, är att förmedla 

kunskaper till eleverna, samt att eleverna ska ges förutsättningar att utvidga sina kunskaper 

(Skolverket, 2011, s. 6-7). Här ingår att studierna ska ge möjligheter att lära om 

miljöfrågorna, men även ge en bild av hur komplexa dessa frågor är. Det framlyfts även att 

miljöperspektivet, oberoende vilket ämne, ska finnas med i undervisningen. 

Miljöperspektivet förklaras på så sätt att eleven ska få kunskap om hur denne själv kan 

påverka och förhindra miljöpåverkan, samt att eleven ska få övergripande kunskap om de 

miljöfrågor som existerar globalt. Eleven ska utöver detta få kunskap om hur vi kan anpassa 

vårt sätt att leva och vårt samhälle för att åstadkomma hållbar utveckling. 

Då uppsatsen fokuserar på geografi och naturkunskap, finner jag det intressant att se 

vilka program som faktiskt läser dessa ämnen. Nedan följer därför en förklaring till hur 

gymnasieskolan är utformad, när det gäller just program och ämnen. 

Gymnasieskolan är uppbyggd på så sätt att det finns arton nationella program, varav tolv 

är yrkesförberedande och sex är högskoleförberedande (Skolverket, 2018). Varje program har 

en egen programstruktur med egna examensmål (Skolverket, 2013). Inom programmen finns 
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så kallade programgemensamma ämnen, ämnen som läses just inom det programmet. Det 

finns även programfördjupning, där eleven kan specialisera sig inom de 

programgemensamma ämnena. Utöver detta finns även inriktningar, vid val av inriktning 

väljer eleven ett visst område inom programmet, inriktningar finns på samtliga program utom 

Vård- och omsorgsprogrammet. På de yrkesförberedande programmen finns även ett 

individuellt val, här får eleverna möjlighet att välja till ämnen som ger grundläggande 

högskolebehörighet, något dessa program annars inte ger.  

Det finns dock nio ämnen som är så kallade gymnasiegemensamma ämnen (Skolverket, 

2013). De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla elever inom gymnasieskolan 

ska läsa, oavsett program och huruvida programmet är högskoleförberedande eller ej. Dessa 

är; Engelska, Historia, Idrott och Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, 

Samhällskunskap, Svenska, samt Svenska som andraspråk.   

Bland dessa finns alltså naturkunskap, det skiljer sig dock mellan yrkes- och 

högskoleförberedande program angående vilken kurs eleverna läser. Det framgår i läroplanen 

att yrkesprogrammen läser kursen naturkunskap 1a1 - 50 poäng (Skolverket, 2011, s. 127-

132), motsvarande detta är naturkunskap 1b - 100 poäng, på de högskoleförberedande 

programmen. De kurser som bygger vidare på dessa är naturkunskap 1a2 - 50 poäng, främst 

för yrkesprogrammen, samt naturkunskap 2 - 100 poäng, främst för de högskoleförberedande 

programmen.  

Bland de gymnasiegemensamma ämnena ingår alltså inte geografi, det finns därför även 

färre kurser i ämnet. I geografi ges kurserna geografi 1 - 100 poäng, geografi 2 - 100 poäng, 

samt geografiska informationssystem - 100 poäng (Skolverket, a). I denna studie väljer jag 

dock att rikta in mig på geografi 1, samt geografi 2, då geografiska informationssystem till 

stor del handlar om olika typer av data och hantering av denna (Skolverket, a). Eftersom 

studien innefattar både naturkunskap och geografi, samt för att analysen skulle bli så 

jämbördig som möjligt, valdes de kurser som ges inom de yrkesförberedande programmen i 

naturkunskap bort. Istället valdes naturkunskap 1b, samt naturkunskap 2, detta på grund av att 

dessa ger samma mängd poäng som kurserna i geografi gör. 

För att se en överskådlig bild av hur program och ämnen fördelas, se bilaga 1 och 2. 

Dessa bilagor är en sammanställning i punktform av samtliga program och dess kurser inom 

geografi och naturkunskap. Där framgår att geografi endast är obligatoriskt på två 

inriktningar, inom två program, till skillnad från naturkunskap som i någon mån ges på 

samtliga program. 

2.1 Ämnesplaner 

Då ämnesplanerna för geografi och naturkunskap betonar vad eleven ska lära sig under de 

utvalda kurserna, ligger dessa som underlag till uppsatsens analys av läroböcker. Nedan 

redovisar jag därför för de fyra ämnesplanerna och dess innehåll. 

 

2.1.1 Geografi 

Skolverket beskriver ämnet geografi som att det är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i 

ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn (Skolverket, a). 

Med detta menas att ämnet ser till både den naturvetenskapliga och den samhälleliga 
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aspekten, alltså på människa och natur i ett samspel. Genom detta belyses begreppet hållbar 

utveckling utifrån flertalet perspektiv, istället för att en infallsvinkel ständigt befinner sig i 

fokus.  

Enligt ämnesplanen för Geografi 1, samt dess centrala innehåll angående hållbar 

utveckling, ska kursen beröra naturresurser och människans behov av dessa, samt 

konsekvenser av resursanvändning kopplat till etiska överväganden (Skolverket, a). 

Befolkningen och dess utveckling, urbanisering och dess miljöpåverkan ska även lyftas fram. 

Betydelse av miljöpåverkan utifrån olika perspektiv ska betonas, exempelvis 

socioekonomiska förhållanden. Härtill ska även klimatförändringar och dess konsekvenser 

för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människors livsvillkor lyftas fram. Utöver 

detta ska kursen även behandla hur jorden förändras på grund av människan. 

Gällande ämnesplanen för geografi 2 ska hållbar utveckling beröras när det kommer till 

stadsplanering samt frågor om hållbara städer (Skolverket, a). Därtill ska städers snabba 

tillväxt i relation till miljöproblem, samt samhällsplanering i rumsligt perspektiv kopplat till 

bland annat hållbar utveckling, beröras. Utöver detta ska näringsliv och företag som 

miljöaktörer lokalt och globalt, dessa aktörers miljöpolicy, etik och produktion - gällande 

exempelvis miljömärkning, behandlas. Kursen ska även beröra klimatförändringar, samt 

globala strategier och modeller för klimatanpassningar, utsläppsminskningar, 

konsensusbyggande och intressedialoger. Globala och nationella styrdokument lyfts här fram, 

samt lokala miljöpolicyer. Även gränsöverskridande miljöproblem ska framhävas, i relation 

till gränsöverskridande lösningar och planering. Slutligen ska kursen beröra samhällens, 

platsers och regioners sårbarhet inför naturgivna risker och hot, risker och hot förknippade 

med det moderna samhället, samt hur dessa hot kan förebyggas och bemötas. 

 

2.1.2 Naturkunskap 

Naturkunskap beskrivs även det av skolverket som ett tvärvetenskapligt ämne där 

naturvetenskap och samhällskunskap möts. Dock poängteras här att samtidigt som 

undervisningen ska behandla olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens 

resursfördelning, kretslopp (…) ska den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån 

ett naturvetenskapligt förhållningssätt (Skolverket, b). Genom detta blir ämnet mer 

naturvetenskapligt orienterat, begreppet hållbar utveckling lyfts därför även det fram med 

fokus på det naturvetenskapliga.  

Under kursen naturkunskap 1 beskriver ämnesplanen hur kursen ska beröra frågor om 

hållbar utveckling gällande; energi, klimat, ekosystempåverkan, ekosystemtjänster - det 

människan får tillbaka av naturens arbete, exempelvis att växter renar luft (Naturvårdsverket, 

2018), resursutnyttjande, samt ekosystemens bärkraft (Skolverket, b). Olika aspekter 

angående hållbar utveckling ska belysas, gällande exempelvis konsumtion och mänskliga 

rättigheter. Individers hälsa, vanor och livsstilar i samband med dess påverkan på miljön ska 

även beröras under kursen. 

Ämnesplanen för naturkunskap 2 menar att kursen ska beröra hållbar utveckling genom 

att ta upp ämnen i vardag och samhälle - organiska och oorganiska (Skolverket, b). 

Miljöperspektivet ska även lyftas fram när det kommer till framställning av moderna 
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material, produkter och livsmedel. Här ska kursen även väga in historiska, nutida och 

framtida perspektiv gällande framsteg om materialutveckling. 

 

3. HÅLLBAR UTVECKLING OCH DESS ROLL I SKOLAN 

 

I sin avhandling, Innebörder av hållbar utveckling: En studie av lärares utsagor om 

undervisning, poängterar Inger Björneloo (2007, s. 13-20), hur en potentiell hållbar 

utveckling kan anses vara en följd av utbildning. Hon lyfter även fram att begreppet hållbar 

utveckling sedan 1980-talet varit ett centralt begrepp på den politiska agendan. Det var dock 

först genom FN-kommissionens rapport “vår gemensamma framtid”, även kallad 

Brundtlandrapporten, från 1987, som en förklaring till begreppet myntades, en förklaring som 

sedan dess blivit internationellt vedertagen. Den svenska översättningen lyder; En hållbar 

utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov (Björneloo, 2007, s. 20). Björneloo 

(2007, s. 14) menar att begreppet i denna definition syftar på de behov, förutsättningar och 

problem ett samhälle och dess människor har, samt kan komma att ställas inför. Vad som 

faktiskt är ett behov kan dock skilja sig från person till person, hon menar att tillgodose 

behov, blir möjligt att tolka på åtskilliga sätt (Björneloo, 2008, s. 9). Vissa tolkar det som 

grundläggande behov för att klara av att överleva, medan andra kanske syftar till sitt starka 

behov av, exempelvis, fina kläder. Fortsättningsvis redogör Björneloo (2007, s. 14) för att 

begreppet kritiserats, både politiskt och akademiskt, för att vara alldeles för diffust och 

komplext.  

I Brundtlandrapporten förklaras det hur begreppet hållbar utveckling inte enbart 

innefattar ekologisk hållbarhet, utan även social och ekonomisk (Björneloo, 2007, s. 19-20). 

Trots detta ses begreppet som vagt, något som å ena sidan gör det möjligt att använda det i 

många skilda sammanhang, medan det å andra sidan gör att begreppet kan komma att tappa 

sin tyngd och betydelse.  

Den ekologiska hållbarheten, tillsammans med den sociala och ekonomiska, är det som 

brukar kallas för den hållbara utvecklingens tre dimensioner (Regeringskansliet, 2015, s. 2). 

Dessa tre dimensioner kompletterar varandra, något som är nödvändigt för att nå en hållbar 

utveckling (Björneloo, 2008, s. 10). I ett dokument från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, 

framgår att vatten, luft, land, biodiversitet och ekosystemtjänster, samt funktionsdugligheten 

hos dessa, ingår i den ekologiska hållbarheten (KTH, 2015a). Den sociala hållbarheten riktar 

sig istället till individen, dennes behov, rättigheter och välmående (KTH, 2016). Här ingår 

människans fysiska, såväl som psykologiska behov. Den ekonomiska hållbarheten är dock en 

dimension som är helt skapad av människan (KTH, 2015b). Denna kan antingen ses som en 

utveckling som inte påverkar de andra dimensionerna negativt, vilket innebär att tillväxt i den 

ekonomiska hållbarheten inte får gå ut över de sociala och ekologiska dimensionerna. Utöver 

detta kan den ekonomiska hållbarheten även tolkas som att dess hållbarhet och tillväxt är 

densamma, här ses den istället som hållbar så länge tillväxten ökar. Det spelar i det fallet 
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ingen roll om detta går ut över de andra dimensionerna, så länge den ekonomiska 

hållbarheten och dess kapital ökar. 

För att lyckas nå en ekonomisk hållbar utveckling krävs det dock, enligt Björneloo 

(2008, s. 10), att miljön inte förstörs, samt att människor har tillgång till utbildning och vård. 

Utöver detta är den sociala utvecklingen såväl en utgångspunkt som ett resultat av en 

ekonomisk hållbar utveckling. Den ekologiska hållbara utvecklingen ligger dock som grund 

för både den ekonomiska, såväl som den sociala hållbara utvecklingen. Björneloo (2007, s. 

22-25) betonar även att undervisning om hållbar utveckling ska stödja mänskliga rättigheter, 

samt att lärarna ska ta hänsyn till, bland annat, sociala, ekonomiska och ekologiska 

perspektiv. Utöver detta ska eleverna få möjlighet att tolka och ta del av dessa perspektiv, 

samt utveckla värderingar och attityder gentemot ämnet. För att hållbar utveckling ska kunna 

bli en konkret verklighet ligger mycket ansvar på just lärare, samt på de som ansvarar för 

utbildning. Här menar Björneloo (2007, s. 24) att man inte får glömma hur pass skilda 

utgångslägen världens länder har när det kommer till utbildning, inte minst när det gäller 

utbildning för hållbar utveckling. Av de studier som gjorts inom miljöområdet kommer 

dessutom huvuddelen av rapporterna från västvärlden, Björneloo hävdar att nordvästländerna 

styr inom området.  

Gällande utbildning menar även Björneloo (2007, s. 30-55) att det är skillnad på 

utbildning om hållbar utveckling, och utbildning för hållbar utveckling. Vid utbildning om, 

lär sig eleven om hållbar utveckling, men förväntas inte agera utifrån dessa fakta, medan vid 

utbildning för, förväntas eleven agera, samt fundera över sitt agerande och dess 

konsekvenser. En annan aspekt gällande det sistnämnda, är att människor i själva verket 

många gånger, trots viss vetskap, ändå inte handlar utefter denna kunskap. Det kan ses som 

en för stor utmaning att ändra sina livsvanor. För att detta faktiskt ska ske krävs det att den 

som ändrar sina livsvanor ska vara engagerad och finna det meningsfullt, sker det istället på 

grund av regler, oro eller dåligt samvete är chansen större att man inte håller fast vid de nya 

livsvanorna. Kunskap är därför inte den enskilt avgörande faktorn, eller en garanti, för att 

människor ska handla på ett visst sätt. Björneloo (2007, s. 55-56) refererar här till en 

undersökning från The Grubb Institute of Behavioural Studies, som menar att man därför inte 

kan säkerställa om lärande om hållbar utveckling kan påverka beteenden eller ej. I sin bok 

Hållbar utveckling - att undervisa utifrån helheter och sammanhang (2008, s. 122), lyfter 

Inger Björneloo dock fram att både FN och UNESCO, samt andra globala instanser, flertalet 

gånger framhållit att den mest väsentliga investering varje land kan göra för att skydda sin 

miljö, är att genomföra utbildning för hållbar utveckling.  

3.1 Geografi 

Lena Molin tar med sin avhandling Rum, frirum och moral: En studie av skolgeografins 

innehållsval (2006), upp det frirum som finns gällande vad som berörs under 

geografilektioner. Molin (2006, s. 179) observerar 81 antal lektioner på gymnasieskolan. 

Enligt dessa observationer fick miljöfrågorna inte särskilt stort utrymme i undervisningen, 

begreppet hållbar utveckling fick än mindre, medan miljöproblematiken ofta inte behandlades 

alls. Molin menar att när kunskap om miljön behandlas, berörs det främst på ett 

naturvetenskapligt, till synes objektivt, sätt. Det framkom heller ingen koppling mellan 
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naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv, dessutom utelämnades etiska 

frågor - frågor om vad som anses vara rätt och fel. Enligt Molins (2006, s. 181) material har 

miljöfrågorna ingen framträdande betydelse, i relation till hur mycket styrdokumenten säger 

att det ska beröras. Molin arbetar i sin studie kvalitativt, utöver observationerna förde Molin 

dessutom samtal med lärarkandidater och deras handledare, material samlades således in även 

på så sätt. Molin (2006, s. 71- 85) analyserade även läroböcker i ämnet geografi, denna 

analys innehöll böcker som var skrivna från början av 1900-talet och fram till idag, de gav på 

så sätt en bild av förändringar över tid.  

I Kajsa Krammings licentiatavhandling Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur 

gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor (2017) undersöks istället hur ungdomar 

uttrycker sig om miljöfrågor, samt hur detta kan kopplas till utbildning för hållbar utveckling. 

Kramming (2017, s. 104-123) utförde under sitt arbete två workshops med gymnasieelever, 

där den första innefattade ett grupparbete, den andra ett fokusgruppsarbete. Vid de båda 

grupparbetena observerades hur de medverkande uttryckte sig, vad de uttryckte och varför de 

uttryckte sig på vissa sätt. För att analysera resultatet användes metoden kontextualiserad 

tematisk textanalys, det framkommer även att studien utfördes kvalitativt. Kramming väljer 

även att belysa miljöfrågor ur ett helhetsperspektiv, hon poängterar att det är ett samspel 

mellan miljö och mänsklighet.  

Kramming lyfter fram att det inom den globala utbildningsagendan finns ett koncept 

kallat UHU - utbildning för hållbar utveckling, något som Sverige anslöt sig till 2004 (ibid.). 

Kramming (2017, s. 48-50) beskriver hur eleverna genom UHU uppmuntras till hållbara 

förmågor och beteenden, samt att tänka kritiskt. Tidigare var det istället vanligt att eleverna 

fick punktlistor om vad som behöver åtgärdas gällande hållbar utveckling. Kramming 

utvecklar vidare hur det är viktigt att hjälpa eleverna hantera den medvetenhet 

undervisningen ger om hållbar utveckling, och inte enbart skapa medvetenhet - då detta kan 

leda till en känsla av maktlöshet. I likhet med Björneloo (2007, s. 30), poängterar Kramming 

(2017, s. 51) hur det är skillnad på utbildning om, för, samt som hållbar utveckling. Vid om 

lär sig eleven fakta om hållbar utveckling, vid för ifrågasätter eleven, samt tänker kritiskt, vid 

som är målet att förändra elevens sätt att se på världen. Detta är dock tänkt att ske i nivåer, 

där om och för sker på grundskolan och gymnasiet, medan som först sker vid högre studier. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i UHU, men i och med uppsatsens fokus på 

gymnasieskolan, utgår analysen från utbildning om och för hållbar utveckling. 

Under 1960-talet, genom läroplanen för gymnasiet - Lgy 65, delades geografiämnet upp 

mellan ämnena naturkunskap och samhällskunskap (Molin, 2006, s. 38). Naturgeografi fick 

ingå i naturkunskap och kulturgeografi i samhällskunskap, det kom att dröja ända fram till 

1994 innan ämnet återinfördes som eget ämne. Molin (2006, s. 38), såväl som Schüllerqvist 

och Osbeck (2009, s. 83-87), påpekar att när geografiämnet kom tillbaka som karaktärsämne 

1994, dock endast på det samhällsvetenskapliga programmet, var det många 

naturkunskapslärare, samt samhällskunskapslärare som fick undervisa i ämnet. Genom det 

var det få av de som undervisade i ämnet som faktiskt var utbildade till geografilärare. De 

som emellertid var utbildade, hade den äldre, mer detaljstyrda utbildningen inom ämnet, med 

en stark uppdelning mellan natur- och kulturgeografi. Vid återinförandet 1994, stod det dock 

klart att de två delarna nu skulle knytas samman.  
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Schüllerqvist och Osbecks (2009, s. 9-25) studie innefattade 15 gymnasielärare med lång 

yrkeserfarenhet, i studien utfördes intervjuer som berörde lärarnas ämnesundervisning. 

Intervjuerna som genomfördes var så kallade semi-strukturerade intervjuer, frågorna såg till 

förändringar som skett över tid gällande deras undervisning (ibid., s. 205). Schüllerqvist och 

Osbeck (2009, s. 107-111) lyfter fram att lärarna poängterar hur resursfördelning, 

miljöfaktorer och klimat alltid funnits med i geografiämnet, men inte alls i samma 

utsträckning som idag. Deras undersökning visar även att geografilärarna upplever att det 

skett ett skifte i undervisningen, från att huvuddelen bestod av att lära ut fakta, med 

kommunikation från lärare till elev, till att idag innefatta en kommunikation mellan lärare och 

elev. Undersökningen visar också att geografilärarna upplevde samspelet mellan kultur- och 

naturgeografi som det viktigaste att förmedla till eleverna. Utöver detta ansåg de även att 

frågor om etik och miljö var centrala (Schüllerqvist & Osbeck, 2009, s. 219-225). 

Genom en senare läroplan, 1997 års reviderade upplaga av Lgy 70, betonas vikten av 

samplanering av ämnen - miljö lyfts här särskilt fram (Pettersson, 2014, s. 24). Pettersson 

(2014, s. 7) poängterar hur det i FN:s Millenniedeklaration, från år 2000, likaså där angavs 

hur lärandet om hållbar utveckling ska vara ämnesövergripande, ge en helhetssyn, samt att 

det nu ska ingå i styrdokumenten. Petterssons studie visar dock att läroplanens formuleringar 

tar tid att implementera (2014, s. 88), detsamma hävdar Björneloo (2007, s. 92). Pettersson 

(2014, s. 34-38) undersökte i sin studie lärares uppfattningar om vilka förutsättningar som 

finns att arbeta ämnesövergripande, med särskilt fokus på hållbar utveckling. Genomförandet 

beskrivs som kvalitativt och bestod av gruppträffar med lärare, där deras utsagor sedan 

tolkades, samt klassrumsobservationer. 

3.2 Naturkunskap 

Gällande ämnet naturkunskap, lyfter Ekstig, Sjöberg och Östman i sin rapport, Undervisning 

och lärande i naturvetenskap och teknik (2004, s. 12-15), fram hur det under 1900-talet varit 

en dragkamp om vilken inriktning undervisningen i naturkunskap ska ha. Dragkampen har 

legat mellan om eleverna ska få kunskaper de kan ha användning för i det vardagliga livet, 

eller om de ska lära sig naturvetenskapens grunder. En annan aspekt gällande detta är att 

många av de beslut som idag tas på samhällelig nivå, kräver viss kunskap inom 

naturvetenskap. Bristande kunskaper kan i värsta fall ha inverkan på såväl liv, natur som hela 

samhällsstrukturen. STS, Science, Technology and Society, är en undervisningsprincip som 

växte fram på 1980-talet. Även denna menar att elever behöver lära sig mer än 

grundläggande kunskaper, de behöver lära sig att argumentera med hjälp av sina kunskaper i 

naturvetenskap och teknik i frågor gällande, exempelvis, miljö. Ekstig, Sjöberg och Östman 

(2004, s. 16) menar också att naturvetenskap och teknik är den främsta orsaken till allmän 

utveckling mot högre levnadsstandard, ända sedan mänsklighetens framväxt som egen art.  

Ekstig, Sjöberg & Östman (2004, s. 3) lyfter fram att syftet med rapporten var att skapa 

förståelse för lärande- och undervisningsprocesser, samt för relationen mellan dessa. De 

följde under sex år fyra klasser i grundskolan genom videoinspelningar av klassrumssamtal, 

och fick på så sätt in sitt material. Även om studien utfördes i grundskolan, berör 

diskussionen om ämnet såväl lägre som högre årskurser. 
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Även Dimenäs och Sträng Haraldsson hävdar i sin bok Undervisning i naturvetenskap 

(1996, s. 10-20), att det krävs naturvetenskaplig kunskap, speciellt gällande 

miljöproblematiken, för att vi ska kunna ta ställning till hur vår framtid kommer te sig. De 

vill med sin bok bidra till diskussionen om hur undervisning inom naturvetenskap kan 

genomföras. De har i sin undersökning utfört observationer och systematiska analyser av 

klassrumsundervisning, vid varje analys förekommer dessutom ett analysschema (ibid., s. 

72). Även denna studie är utförd på klasser i grundskolan, men jag hävdar återigen att 

diskussionen kring ämnet är relevant även för högre årskurser. 

Utöver detta lyfter även skolverket i sin bok Fler som kan - Hur kan vi underlätta för 

ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik (2011, s. 13), fram att mycket av det som idag 

hotar oss har orsakats av naturvetare och tekniker, men att det även är dessa, i stor 

omfattning, som kan hjälpa oss till förändring.  

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE  
 

Genom delmål 4.7 i Agenda 2030 betonas utbildningens roll och dess betydelse för att nå 

hållbar utveckling. Undervisningen runt om i världen ska skapa förutsättningar för alla att 

tillgodogöra sig information om hållbar utveckling och verkställa den i sitt sätt att leva. 

Genom detta är utbildning för hållbar utveckling något som alla länder ska arbeta för, ur både 

ett globalt och lokalt perspektiv är det därför av intresse att se hur det verkställs i skolan.  

Denna uppsats grundar sig därför på detta delmål, fokus ligger dock här på lärobokens 

roll i utbildningen. Undersökningen tar sin utgångspunkt i Molins (2006) historiska 

textanalys av läroböcker, samt Petterssons (2014) studie som framhävde att hållbar 

utveckling ska vara ämnesövergripande. Uppsatsen ämnar ge förståelse för aspekter som 

dock inte berördes i dessa studier - vad nutida läroböcker berör gällande UHU, med 

inriktning på utbildning om och för hållbar utveckling, samt om informationen angående 

hållbar utveckling kan skilja sig mellan ämnen. Inledelsevis i arbetet utfördes en 

litteraturöversikt för att undersöka vad som tidigare genomförts, genom detta framkom de 

aspekter som granskas i analysen. Studien utfördes sedan genom en kvalitativ textanalys av 

läroböcker, med utgångspunkt i de båda ämnenas ämnesplaner. 

4.1 Kvalitativ textanalys 

Då studien bygger på en jämförande analys av läroböcker mellan gymnasieämnena geografi 

och naturkunskap, samt utförs med hjälp av ämnesplaner, var det relevant att utföra en så 

kallad kvalitativ textanalys. En sådan bygger enligt Esaiasson et al. (2017, s. 211-12) på att 

noga bearbeta textens innehåll, både dess delar och som gemensam helhet. Här ingår att ställa 

olika typer av frågor till texten, gällande exempelvis, vad den tycks ha för mening samt 

vilken betydelse den tycks ha inom en viss kontext, något som även Bryman (2011, s. 507) 

poängterar. Forskaren försöker sedan finna svar på dessa frågor, antingen genom att själv 

finna svaren, eller genom att texten förser forskaren med ett svar. Analysen blir enligt 

Esaiasson et al. (2017, s. 212) speciellt givande om den innefattar att finna likheter och 

skillnader mellan texterna.  
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Esaiasson et al. (2017, s. 212-213) framhäver även hur forskaren behöver läsa texten 

flertalet gånger. Här ingår att se texten ur såväl författarens, som läsarens synvinkel, samt att 

vid tolkning av texten ha i åtanke när den skrevs och inom vilken kontext (Bryman, 2011, s. 

507). I detta stadie behöver forskaren dessutom hjälp i form av specificerade analytiska 

verktyg för att finna sina svar (Esaiasson et al., 2017, s. 212-214). Dessa ska strukturera 

innehållet och frambringa aspekter som man vid en enkel läsning kan råka förbise, samt kan 

utföras genom att systematisera, eller att kritiskt granska.  En undersökning som är 

systematiserande ordnar ofta upp innehållet systematiskt, samt visar på de mest centrala 

delarna av innehållet. En undersökning som istället är kritiskt granskande går igenom 

innehållet och dess idéer, samt kritiskt granskar dessa.  

Vid analysen som genomfördes, kritiskt granskades innehållet i läroböckerna gentemot 

ämnesplanerna - då ämnesplanerna lyfter fram vad eleven ska lära sig under kurserna, något 

läroböckerna därigenom ska beröra. Utöver detta systematiserades även innehållet, för att få 

fram centrala delar. Jag ansåg att inget av tillvägagångssätten var för sig kunde leda mig fram 

till tillräckliga svar på frågeställningarna, det systematiserande gav en bra överblick av 

innehållet, men lyckades inte förse mig med svar angående varför boken var uppbyggd på det 

sätt den var. Det kritiska tillvägagångssättet upplevdes istället fokusera på att finna varför 

texten var uppbyggd på det sätt den var, men gav mindre inblick i vad den ville förmedla.  

4.2 Analysverktyg  

För att utföra analysen behövde jag ett specificerat analysverktyg, jag utformade här fyra 

frågor att förhålla mig till vid genomgång av innehållet. Enligt Esaiasson et al. (2017, s. 216-

223) är det viktigt att de frågor man ställer till texten verkligen svarar på det man ämnar 

undersöka. Det vill säga att de frågor man följer har validitet. Vid en innehållsanalys är det 

även viktigt att förhålla sig kritisk till de tolkningar som genomförs, exempelvis kan 

förförståelse påverka vad som tolkas fram ur materialet (Esaiasson et al., 2017, s. 227-231). 

Det är därför viktigt att jag är transparent i de tolkningar jag gjort - att jag förklarar vad jag 

gjort och varför.  

Vid framställning av analysfrågor måste man bestämma sig för om man vill ha ett öppet 

förhållningssätt, där undersökningen leder forskaren fram till svaren (Esaiasson et al., 2017, 

s. 223-224). Eller om man vill arbeta förhandsdefinierat, det vill säga om man i förhand 

arbetat fram olika svarsalternativ. En risk när man arbetar med ett öppet förhållningssätt är att 

det kan vara svårt att hålla fokus på vad som är relevant, att andra intressanta aspekter 

hamnar i centrum. Något som det finns mindre risk för om man har förhandsdefinierade svar. 

En risk som dock finns gällande förhandsdefinierade svar är att dessa i sin tur arbetats fram 

innan undersökningen utfördes, något som hindrar flexibilitet under arbetets gång. 

På grund av min studies karaktär upplevde jag det mest lämpligt att ha ett öppet 

förhållningssätt. Jag ansåg att ämnet var för brett, genom den tidsbegränsning jag hade, för att 

finna tillräckligt med information för möjliggöra utformandet av förhandsdefinierade svar.  

Gällande utformandet av mitt analysverktyg fann jag det, till att börja med, viktigt att 

utesluta huruvida hållbar utveckling berördes på fler ställen i läroböckerna än där rubrikerna 

nämnde begreppet. När de delar som berörde hållbar utveckling sedan var urskilda låg fokus 
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på om innehållet följde ämnesplanerna, samt på UHU och utbildning om och för hållbar 

utveckling. De frågor jag förhöll mig till under genomgången av innehållet i böckerna lyder: 

 

 Nämns begreppet hållbar utveckling inom vissa områden i läroböckerna, där 

rubrikerna inte upplyser läsaren om att begreppet kommer beröras? 

 Vad nämner böckerna angående hållbar utveckling? 

 Följer innehållet i läroböckerna ämnesplanerna? 

 Ger läroböckerna möjlighet till UHU, inom ramarna för undervisning om och för 

hållbar utveckling? 

4.3 Urval och avgränsningar  

Nedan redogörs det mer utförligt än i avsnitt 1.4, för de urval och avgränsningar som 

tillämpats i undersökningen. Den första delen berör ämnen, kurser, samt hållbar utveckling, 

den andra delen behandlar urvalet av läroböcker. 

 

4.3.1 Ämnen, kurser och hållbar utveckling 

Gällande val av ämnen - geografi och naturkunskap - baseras valet på att båda dessa ämnen 

nämner hållbar utveckling inom sitt centrala innehåll (Skolverket, a; Skolverket, b), samt att 

geografi under en tid delvis ingick i naturkunskapen (Molin, 2006, s. 38). Vid avgränsning av 

de specifika kurser som används i undersökningen utgick jag från två av de kurser som ges 

inom geografi, geografi 1 och geografi 2, som båda ger 100 poäng. Kursen geografiska 

informationssystem valdes bort på grund av att kursinnehållet inte var relevant för 

undersökningen. Kurserna i naturkunskap valdes sedan ut efter det antal poäng de ger, därav 

valdes naturkunskap 1b, samt naturkunskap 2, då även dessa ger 100 poäng. En jämförelse 

mellan dessa kurser skapade på så sätt en mer jämbördig utgångspunkt för analysen.   

Utöver att ingå i naturkunskapen ingick geografi under dess uppdelade tid även i 

samhällskunskapen (Molin, 2006, s. 38), jag funderade därför över att även beröra 

samhällskunskap i analysen. Varför jag dock valde att inte beröra ämnet, är för att dess 

ämnesplaner inte nämner hållbar utveckling i sitt centrala innehåll - varken i samhällskunskap 

1a1, samhällskunskap 1a2, eller i samhällskunskap 1b (Skolverket, c). Det centrala innehållet 

för samhällskunskap 2 nämner kort att frågor om, bland annat, ett hållbart samhälle ska 

diskuteras utifrån ekonomiska teorier. För att se om hållbar utveckling ändå berördes i ämnets 

läromedel, valde jag att gå igenom fyra läroböcker för samhällskunskap 1b och 

samhällskunskap 2, det visade sig då att hållbar utveckling behandlades i samtliga. Dock inte 

i särskilt stor uträckning. På grund av detta, samt då det inte nämndes i det centrala 

innehållet, inkluderas inte samhällskunskap. 

Slutligen avgränsade jag mig även inom begreppet hållbar utveckling. Då det skulle 

krävts en omfattande analys att nå fram till en enkel definition som innefattar alla dess 

aspekter, förhåller sig uppsatsen till den definition som blivit internationellt vedertagen via 

FN:s rapport Vår gemensamma framtid från år 1987. Rapporten förklarar begreppet som en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov (Björneloo, 2007, s. 20). Med detta menas att vi idag 

ska kunna tillgodose våra behov, men inte på ett sådant sätt att det hindrar framtida 
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generationers potential att tillgodose sig sina. I själva analysen låg dock fokus på UHU, samt 

utbildning om och för hållbar utveckling - då det är dessa stadier av utbildning som ska ske 

på gymnasiet. 

 

4.3.2 Läroböcker 

Esaiasson et al. (2017, s. 225-226) menar att man vid en detaljerad läsning inte har möjlighet 

att läsa allt material som finns om ett visst ämne. Vid avgränsningar av detta slag kan man 

dessutom välja smalt eller brett. I mitt fall valde jag här att välja smalt, då jag ansåg att det 

var viktigare att jag läste de texter jag valt noga - kvalitativt, än att läsa en större mängd 

mindre ingående.  

Urvalet kan sedan göras på två sätt, kritiskt, eller typiskt (Esaiasson et al., 2017, s. 226). 

Det kritiska valet innebär att det material man väljer ställer saken på sin spets (Esaiasson et 

al., 2017, s. 226), alltså att kritiskt granska vad materialet faktiskt handlar om och menar. 

Medan det typiska valet syftar till att texten är typisk för ämnet, resultatet skulle genom detta 

inte påverkas nämnvärt oavsett vilken text man väljer. Så länge den typiska texten inte 

bestämt skiljer sig från andra i området, samt att det inte finns föränderliga faktorer som 

påverkar materialet, kan resultaten ses som generaliserbara (Esaiasson et al., 2017, s. 165).  

Vid valet av läroböcker tillämpade jag därför ett typiskt urval. Detta val grundar sig på 

att samtliga läroböcker utgår ifrån vad skolans styrdokument, exempelvis läroplanen, hävdar 

ska vara med (Lärarnas Riksförbund, 2018), därför bör alla läroböcker beröra samma ämnen. 

Jag ansåg inte heller att det förekommit några föränderliga faktorer, då det inte tillkommit 

någon ny läroplan som ändrat riktlinjer kring vad läroböckerna ska belysa för ämnen. Genom 

detta ansåg jag att oberoende vilka läroböcker som analyseras, så skulle de ge snarlika 

resultat.  

Den nya läroplanen kom år 2011, läroböckerna som används i analysen är skrivna år 

2010, 2011, samt 2013. En risk med detta, som både Pettersson (2014, s. 88) och Björneloo 

(2007, s. 92) poängterar, är att det kan ta tid innan läroplanens formuleringar hunnit 

implementeras i läromedel. Dock är samtliga av läroböckerna tydliga med att framföra att de 

är anpassade efter den nya läroplanen, de nya ämnesplanerna, samt deras centrala innehåll. 

Genom detta hävdar jag att läroböckerna var lämpade för analysen. 

En potentiell urvalsmetod hade kunnat innebära att ta kontakt med ett antal gymnasium 

angående vilka läroböcker de använder, för att sedan välja ut de vanligast förekommande. I 

detta fall hade jag varit säker på att de läroböcker som analyseras är dagsaktuella, vilket då 

kan tolkas som mer relevanta böcker. Utifrån teorin om typiskt urval skulle detta förmodligen 

ge ett så pass snarlikt resultat, att det inte hade haft någon större betydelse vilka läroböcker 

just de gymnasierna använde. 
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5. RESULTAT - LÄROBÖCKER OCH ÄMNESPLANER 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet angående vad läroböckerna berör, samt huruvida 

innehållet i dessa följer ämnesplanerna. Den första delen behandlar läroböcker för geografi, 

medan den andra delen redogör för läroböcker för naturkunskap.   

5.1 Geografi 

Den bok som används i analysen gällande geografi är; Geografi 1 och 2: Människan, 

resurserna, miljön, hållbar utveckling, av Peter Östman (2010). Boken är skriven för de båda 

kurserna, men har en tydlig uppdelning. I boken finns en första del som riktar sig till geografi 

1, där innefattas kapitel 1-11, samt en andra del som riktar sig till geografi 2, denna består av 

kapitel 12-18.  

Redan i inledningen till boken beskrivs det att denna tredje upplaga omdisponerat 

materialet, samt lagt till nytt material, för att stämma överens med de nya ämnesplanerna. 

Utöver detta framgår det att samtliga kapitel i boken berör hållbarhetsperspektivet. Efter en 

första genomgång av boken och dess rubriker gick det att urskilja de delar där begreppet var 

ett mer huvudsakligt innehåll, bland annat kapitel 4 - Hållbar utveckling - mänsklighetens 

framtid, samt kapitel 10 - Människan, energin och miljön. Vid en noggrannare genomgång 

anträffades även alla de mindre avsnitt i kapitlen där hållbarhetsperspektivet behandlas. Det 

visade sig dock att hållbarhetsperspektivet inte belyses i kapitel två - Jorden - vår planet, här 

ligger fokus på solsystemet och jorden som del av universum. 

Innehållet beträffande geografi 1 är till stor del beskrivande, den ger endast fåtal exempel 

på vad eleven själv kan göra, exempelvis återvinna. I denna del behandlas naturresurser och 

miljö, förnybara och icke-förnybara energikällor, förstärkt växthuseffekt och miljöproblem - 

problem som uppkommit på grund av människan. De tre dimensionerna förklaras och olika 

aspekter av detta behandlas, exempelvis hur demokrati är en förutsättning för social hållbar 

utveckling - det krävs att människor har möjlighet att yttra sig och påverka för att hållbar 

utveckling ska nås. Det framgår även hur såväl sociala, ekonomiska, politiska som kulturella 

faktorer samverkar och påverkar naturens system, gällande exempelvis hur människan 

förvandlar naturlandskapet till ett kulturlandskap med sin teknik. 

Det berörs även hur olika hot äventyrar den hållbara utvecklingen, såsom 

överbefolkning, livsstil, klimatförändringar och brist på vatten. Exempelvis beskrivs gällande 

livsstil hur man bör tänka på vilka matvaror och kläder man köper, att dessa ska ha 

framställts miljövänligt. Gällande klimatförändringar poängteras konsekvenser som drabbar 

både människa och natur om dessa fortskrider. Det lyfts även fram hur våra personliga etiska, 

emotionella, estetiska, miljömässiga samt ekonomiska värderingar påverkar det sätt vi lever 

och de beslut vi tar. Läroboken poängterar här att det är viktigt att alla har en hållbar livsstil, 

där vi återvinner, funderar över vår konsumtion och vad vi slänger, använder energisnål 

teknik och inte gör resor som orsakar utsläpp i onödan. Slutligen berör denna del även hållbar 

utveckling i städer, urbanisering, samt hur detta är en framtidsfråga. Hållbara städer kräver att 

inga allvarliga mänskliga konflikter råder, att städerna har ett effektivt resursutnyttjande med 

kretslopp av varor och material, samt hållbara transporter. 
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Under delen angående geografi 2, var det färre rubriker som talade direkt om hållbar 

utveckling, men även här gick det att urskilja delar i varje kapitel som berörde ämnet. I denna 

del behandlas hållbara städer, ökad urbanisering och dess konsekvenser, näringslivets 

produktion och avfall, industrier och dess utsläpp, hur transporter påverkar miljön och hur det 

krävs en radikal förändring av transportsystemet, exempelvis frakt med tåg istället för 

långtradare. Det nämns även hur länder måste samarbeta för en hållbar utveckling, då 

föroreningar sprids över landsgränser. Här framgår även att huvuddelen av arbetet för att nå 

hållbar utveckling utspelas på lokal nivå. I Sverige sker detta genom att kommunerna tagit 

fram handlingsprogram - eleven uppmanas att undersöka vad just dennes kommun nämner i 

sin handlingsplan. Globala handlingsstrategier lyfts även fram, såsom Kyotoprotokollet - en 

internationell överenskommelse om att minska utsläpp av växthusgaser. Det betonas även att 

Sverige genom att ingå i EU deltar i det europeiska miljösamarbetet.  

Slutligen berörs i läroboken hur det för att nå en hållbar utveckling krävs planering av 

samhällsutvecklingen. Planeringen tar hänsyn till fysiska, ekonomiska och sociala aspekter 

och hur dessa ska gynna miljön. Det lyfts dock fram att planering för hållbar utveckling ser 

olika ut beroende på var man befinner sig. I ett område med risk för naturkatastrofer, 

exempelvis jordbävningar, eller ett område med risk för sjukdomsutbrott, krävs planering för 

livsmiljöernas återhämtningsförmåga för att nå en hållbar utveckling. 

Av det centrala innehåll som återfinns i ämnesplanerna, följer boken, trots att den är 

skriven innan den nya läroplanen och ämnesplanerna blev officiella, de nya riktlinjerna. En 

punkt i ämnesplanen för geografi 2 återfanns dock inte i texten, angående miljömärkningar 

framkom ingen information. Utöver det behandlades hållbar utveckling och 

hållbarhetsperspektivet genomgående i bokens båda delar, i förhållande till vad 

ämnesplanerna menar ska beröras.  

5.2 Naturkunskap 

De böcker som används i analysen gällande naturkunskap är; Naturkunskap 1b av Iann 

Lundegård et al. (2011), samt Naturkunskap 2 av Iann Lundegård och Karolina Broman 

(2013). I inledningen till de båda böckerna nämner författarna att de är anpassade efter den 

läroplan och de ämnesplaner som kom år 2011. I varje kapitel uppmuntras dessutom eleven 

att diskutera och tänka om sitt levnadssätt och sina val. 

I inledningen till Naturkunskap 1b finns en disposition över boken, där framgår att 

hållbar utveckling, klimatfrågor och resursanvändning ska beröras i kapitel 3 - En värld att 

vårda, samt i kapitel 4 - Miljö och energi. I kapitel tre lyfts miljöaspekter fram angående 

ekosystem och ekosystemens bärkraft - hur mycket mark, luft eller vatten tål att bli belastade, 

ekosystemtjänster, ekologiskt fotavtryck - vad vi lämnar för avtryck i naturen genom, 

exempelvis, vår energiförbrukning. Eleven uppmanas här fundera över sitt egna ekologiska 

fotavtryck. Det ges även exempel om hur man kan minska sitt ekologiska fotavtryck genom 

att ta god hand om avfall, inte slänga mat i onödan, samt köpa kläder på second hand. I 

kapitlet berörs även Brundtlandrapporten och dess definition av hållbar utveckling, samt det 

tre dimensionerna. Det belyses även hur demokrati är viktigt för hållbar utveckling, att 

människor måste kunna göra sina röster hörda för att hållbar utveckling ska nås. I kapitel fyra 

berörs de miljöproblem transporter medför, hur bland annat koldioxid bidrar till den 
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förstärkta växthuseffekten. Här redogörs även för de olika växthusgaserna. Texten går även in 

på förnybara och icke-förnybara energikällor, samt vad dessa är, exempelvis solceller och 

olja. Utöver detta belyses det i texten hur fossila bränslen och dess utsläpp ger påverkan 

globalt, samt hur föroreningar sprids. Texten ber dessutom eleven diskutera vilka energikällor 

hen själv använder, samt vad man kan göra för att minska sin energiförbrukning.  

Efter en noggrannare genomgång av boken gick det att urskilja relevant innehåll i 

ytterligare tre av de åtta kapitlen. I kapitel 1 - Att beskriva världen fanns en underrubrik - 

Etisk diskussion, som berör att vi ofta handlar av vana, men att det är viktigt att överväga vad 

vi egentligen tycker är rätt och fel med dessa val, exempelvis gällande miljömedvetna val. I 

kapitel 2 - Hur ska jag välja? behandlas val i vardagen, samt hur dessa har ett samband med 

viktiga globala framtidsfrågor, gällande bland annat vattenanvändning vid köttproduktion. 

Det framgår att man själv kan påverka genom att, bland annat, köpa mer vattensnåla 

produkter. Eleven uppmanas även att diskutera vilken mat hen själv köper, utifrån vilka val 

som skulle kunna göras för att minska vattenproduktionen. Efter detta följer tips om hur man 

kan leva klimatsmart, exempelvis undvika mat som odlats i uppvärmda hus. Kapitel 5 - 

Livsstil och hälsa, berör hur konsumtionen påverkar miljön. Utöver detta behandlar kapitlet 

närproduktion och att varor annars måste fraktas, texten går även igenom ett antal 

miljömärken. Det poängteras att man ska fundera över hur långt varor har fraktats, samt hur 

detta påverkat miljön.  

Även i Naturkunskap 2 innefattar inledningen en disposition över boken, där framgår att 

kapitel 4 - Materia blir material, beskriver hur organiska och oorganiska ämnen kan påverka, 

bland annat, miljön. Det framgår också hur medvetenhet om miljöproblemen ställer krav på 

nya framställningsmetoder av olika typer av material. Kapitlet behandlar även 

svavelföroreningar och försurning av miljön, samt den förstärkta växthuseffekten. Vid 

noggrannare genomgång av boken påträffades relevanta delar i ytterligare två av de sju 

kapitlen. Bland annat i kapitel 1 - Naturvetenskap, individ och samhälle, där det poängteras 

att det krävs naturvetenskaplig kunskap för att kunna ta beslut angående miljö. Samt i kapitel 

3 - Energi och materia, där växthuseffekten och klimatförändringar berörs, här nämns även 

hur framställning, användning och omhändertagande, av produkter påverkar miljön. Exempel 

ges på förnybara och icke-förnybara energikällor, samt hur utsläpp av växthusgaser bidrar till 

den förstärkta växthuseffekten. Eleven uppmanas diskutera hur hen tror att energibehovet 

kommer se ut i framtiden, samt hur det sett ut de senaste 100 åren. 

Utifrån vad ämnesplanerna menar ska beröras i kurserna - gällande hållbar utveckling 

och hållbarhetsperspektivet - behandlar böckerna samtliga ämnen av det centrala innehållet.  

6. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

I denna del analyseras och diskuteras resultatet angående läroböcker och ämnesplaner, samt 

hur tidigare forskning förhåller sig till det som presenterats. Utöver detta diskuteras även 

huruvida läroböckerna ger möjlighet till utbildning om och för hållbar utveckling. 

Avslutningsvis framgår även hur hållbar utveckling och dess innehåll varierar beroende på 

kontext. 
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6.1 Läroböcker och ämnesplaner 

Redan i ämnesplanerna (se rubrik 2.1) går det att tyda att hållbar utveckling berörs i vidare 

aspekter i geografi än i naturkunskap. Vid genomgång av böckerna visade det sig dock att så 

inte var fallet gällande naturkunskap 1b. I denna lärobok berörs nämligen till stor del det som 

även nämns i geografi 1, samt geografi 2. Den största skillnaden tycks vara att hållbar 

utveckling berörs mer genomgående i geografiboken, medan det i naturkunskap 1b inte är 

lika integrerat i det resterande innehållet, samt framställs mer naturvetenskapligt.  

Med tanke på att det innehåll som i geografi fördelas över två kurser, i naturkunskapen 

koncentreras till en, medförs risken att hållbar utveckling inte hinner belysas i den mån det 

bör. En annan risk är att eleven dessutom inte hinner ta in den stora mängden information lika 

ingående under en kurs, som under två - där det dessutom berörs mer genomgående. Dessa 

risker går för övrigt emot det mål Agenda 2030 eftersträvar, att samtliga studerande världen 

över ska få den kunskap som krävs för att främja hållbar utveckling och leva hållbart 

(Regeringskansliet, 2015). Även Björneloo (2007, s. 13) poängterade hur hållbar utveckling 

är en följd utav utbildning, huruvida ämnet då komprimeras eller ej kan anses vara av stor 

vikt. 

Det kan dock även ses som en fördel att hållbar utveckling till största del berörs redan 

under naturkunskap 1b. Detta då naturkunskap 2 inte är obligatoriskt på något program (se 

bilaga 1 och 2), utan endast erbjuds som programfördjupning, är det färre som läser denna 

kurs än naturkunskap 1b. Det är dessutom fler som läser naturkunskap 1b än geografi, 

självklart är det då att föredra att eleven får informationen mer koncentrerat, än inte alls, med 

tanke på hur få som faktiskt läser geografi.  

I boken för naturkunskap 2 berördes hållbar utveckling endast i få delar, samt inte i 

särskilt stor uträckning. Anledningen till detta är förmodligen att dess ämnesplan inte heller 

nämner hållbar utveckling i samma utsträckning som de andra ämnesplanerna. Genom detta 

faller det sig naturligt att naturkunskap 1b tar upp huvuddelen av det som läroplan och 

ämnesplan menar ska vara med.  

Liknande problematik rörde även geografiboken, där delen för geografi 1 gick igenom 

stora delar av det centrala innehållet för geografi 2. Delen för geografi 2 upprepade dock 

detta innehåll. Detta skulle, precis som vid naturkunskapen, kunna ses både som en nackdel 

och en fördel. Det innebär att de som faktiskt läser geografi 1 får ta del av information som 

de annars hade missat, då än färre läser geografi 2 (se bilaga 1 och 2), samtidigt som mer 

innehåll än vad som egentligen ska tas upp under kursen fördriver tid. 

Innehållet i böckerna, samt hur de väljer att framföra information, ger en tydlig bild av de 

två ämnena. Det framgår hur geografin som ämne till stor del är uppbyggt av 

hållbarhetsperspektivet, samt dess samhällsvetenskapliga aspekter. Medan naturkunskapen 

berör samma delar av hållbarhetsperspektivet, men främst naturvetenskapligt. Genom detta 

uppfattas hållbarhetsperspektivet och dess tre dimensioner mer anpassat för geografin, då 

naturvetenskapen främst berör den ekologiska dimensionen. Det är inte oväntat att 

naturkunskap rör i huvudsak naturvetenskapliga perspektiv, men med tanke på 

styrdokumentens fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor, samt Agenda 2030 och dess strävan 

efter en utbildning som ger möjlighet till hållbar utveckling, kan det ses som förvånande att 

geografin då inte är valbart, eller obligatoriskt på fler program. 
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Trots det typiska urval som genomförts bör det kommenteras att andra läroböcker 

möjligtvis hade kunnat ge ett annat resultat. Hade dessutom de kurser som riktar sig till de 

yrkesförberedande programmen, naturkunskap 1a1 samt naturkunskap 1a2, ingått i 

undersökningen, skulle resultatet berört fler elever. 

Det resultat som presenteras ovan skiljer sig avsevärt från Molins (2006, s. 179) 

observationer av geografilektioner. Enligt observationerna berördes varken miljöfrågor, 

hållbar utveckling eller miljöproblematiken i särskilt stor utsträckning i undervisningen. Inte 

heller framgick någon koppling mellan naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

perspektiv. Utöver detta exkluderades etiska frågor, något som Schüllerqvist och Osbeck 

(2009, s. 219-225) framhäver är en central del i geografiundervisning. Analysen som 

genomförs i denna uppsats, visar dock att läroboken för geografi berör såväl miljöfrågor, 

hållbar utveckling, miljöproblematik som etiska frågor. Det bör poängteras att Molins resultat 

grundas på observationer av lektioner, det bygger på så sätt inte direkt på läroböcker, även 

om lektionerna ska återspegla vad som nämns i läromedlen. Här inkommer istället aspekter 

gällande vad läraren väljer att beröra, trots styrdokument sker förmodligen viss variation när 

den enskilde läraren väljer material till lektioner. Utöver detta bör framhållas att Molins 

studie utfördes för tolv år sedan, alltså innan läroplanen från 2011, samt innan Agenda 2030. 

Sedan dess har både styrdokument och läromedel uppdaterats och bytts ut. Huruvida Molins 

studie faktiskt säger något om vad som berörs i undervisningen idag blir därför svårt att 

fastslå. Vad som däremot går att konstatera, är att det inte var alltför länge sedan som 

hållbarhetsperspektivet inte alls hade den betydelse i undervisningen som det idag besitter.  

Detta motsägs dock av att Molin (2006, s. 181) understryker hur hållbarhetsperspektivet 

anträffades i styrdokumenten redan när hon utförde sin studie. Det visade sig trots detta att 

lektionerna inte berörde hållbar utveckling i den mån styrdokumenten menade att det skulle 

beröras. Detsamma framgick också genom Petterssons (2014, s. 88) studie, att det redan i 

läroplanen från år 1997, samt genom FN:s Millenniedeklaration från år 2000, angavs att miljö 

och hållbar utveckling skulle ingå i såväl styrdokument som undervisning. Det är därför 

förvånansvärt att hållbarhetsperspektivet berördes så pass lite i undervisningen, även under 

tiden för Molins undersökning.  

Beträffande ämnet naturkunskap lyfter Ekstig, Sjöberg och Östman (2004, s.12-15) fram 

hur många av de beslut som tas på samhällelig nivå kräver viss kunskap i naturvetenskap. I 

annat fall kan bristande kunskap inom naturvetenskap ha inverkan på såväl 

samhällsstrukturen som natur. De poängterar hur den dragkamp som funnits inom 

undervisning i naturkunskap har legat mellan om eleverna ska få kunskaper som de har 

användning för i det vardagliga livet, eller om de ska lära sig naturvetenskapens grunder. 

Gällande denna dragkamp hävdar jag att läroböckerna för naturkunskap i hög grad gav 

möjlighet att påverka det vardagliga livet hos eleven, men även i stor utsträckning berör de 

grunder naturvetenskapen vilar på. Liknande aspekter framhävde Dimenäs och Sträng 

Haraldsson (1996, s. 10-20), de lyfte fram hur det krävs naturvetenskaplig kunskap för att vi 

ska kunna göra de val som krävs för att skapa den framtid vi vill möta - speciellt gällande 

miljöproblematiken. Avslutningsvis berörde även skolverket (2011, s. 13) hur de som kan 

lösa de problem som idag råder gällande hållbar utveckling är just naturvetare och tekniker. 
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Detta trots att det är just dessa som orsakat stora delar av det som idag hotar den hållbara 

utvecklingen.  

Genom detta är det framförallt viktigt att läroböcker berör hur man kan göra 

miljömedvetna val, men även viktigt att kunskap gällande naturvetenskapens grunder lärs ut, 

då dessa ger en förklaring till varför de val vi gör påverkar, samt hur de påverkar. De 

läroböcker som analyserats i uppsatsen är bra exempel på hur denna dragkamp gällande 

vilken inriktning undervisningen i naturkunskap skulle ha, blev en kombination av dessa 

förhållningssätt. Av vad som framgår i dessa undersökningar, samt när det kommer till 

utbildning om och för hållbar utveckling, är det av betydande vikt att eleven lär sig grunderna 

till naturvetenskapen, men även bygger på detta med kunskaper om hur hen själv kan 

påverka. Utifrån de läroböcker som ingick i analysen framgick det hur etiska frågor dessutom 

var mer framträdande i läroböckerna för naturkunskap än för geografi. Något som tyder på att 

läroböckerna i naturkunskapen tar ett visst ansvar, för precis som skolverket poängterade har 

framsteg inom naturvetenskapen gett upphov till många av de problem som existerar idag.  

6.2 Möjlighet till undervisning om och för hållbar utveckling? 

Efter att ha urskilt samtliga delar som var relevanta var det nu möjligt att finna huruvida 

dessa läromedel ger möjlighet till UHU, samt utbildning om och för hållbar utveckling.  

Ämnesplanerna i sig nämner inte utbildning om och för, dock hävdar Agenda 2030 att 

utbildning för hållbar utveckling ska främja det faktiska verkställandet av den hållbara 

utvecklingen (Regeringskansliet, 2015, s. 12). Genom konceptet UHU - utbildning för 

hållbar utveckling, ska undervisningen i Sverige präglas av detta förhållningssätt. Utöver 

detta belyser både Björneloo (2007, s. 30), samt Kramming (2017, s. 51) att utbildning för 

skapar möjligheter till konsekvenstänkande och hållbara livsstilar hos eleverna.  

Vid om ska eleven få kunskaper just om ämnet, vilket till stor del genomsyrar samtliga av 

läroböckerna, och dessutom är det tillvägagångssätt den större delen av böckerna förhåller sig 

till. När det kommer till för - att påverka elevens sätt att handla, sker dock en uppdelning. 

Ämnet geografi, som berör fler aspekter av hållbarhetsperspektivet, misslyckas med att hjälpa 

eleven utveckla nya sätt att agera. Nog är det möjligt att eleven själv lyckas omvandla denna 

kunskap om hållbar utveckling, till för genom ett självmant förändrat handlingsmönster. 

Boken i sig uppmanar dock inte till sådana tankegångar.  

Naturkunskapsböckerna hanterar istället dessa stadier av inlärning genom att vid varje 

del som berör om, följa upp med att be eleven diskutera hur hen själv agerar, tänker och kan 

förändra sig. Här skapas återkommande möjligheter för eleven att fundera över olika aspekter 

som även rör det liv hen själv väljer att leva. Även om naturkunskapen främst riktar in sig på 

den ekologiska dimensionen, ger den eleven möjligheter att utveckla sina resonemang och 

sätt att tänka. Det är dock inte givet att diskussioner i sig kan ge eleven nya sätt att tänka och 

agera. För att detta ska ske krävs det att eleven har kunskap nog om ämnet, för att kunna 

diskutera frågan på ett sådant sätt att utbildning för hållbar utveckling nås. Eleven i fråga 

behöver därför ha viss existerande kunskap för att nå detta stadie av inlärning. Diskussion 

mellan elever kan emellertid ge utrymme för resonemang som medför nya insikter. 

Ytterligare en aspekt att överväga är huruvida en studie av läroböcker faktiskt kan visa 

på om UHU och utbildning om och för hållbar utveckling sker. Detta beror trots allt till stor 
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del på den enskilde läraren. Det är mycket möjligt att läraren belyser fler aspekter än de som 

framhävs i läroböckerna, eller bortser från att beröra för, trots att läroboken i sig 

uppmärksammar perspektivet. Björneloo (2007, s. 24-25) poängterar just detta, att ansvaret 

för att en hållbar utveckling ska ske ligger på lärarna, hur dessa ska möjliggöra att eleven 

utvecklar de egenskaper som krävs för att leva hållbart. Ansvaret ligger även på lärarna 

gällande att engagera eleverna, samt få dem att uppleva att det är viktigt att leva hållbart, för 

precis som Björneloo (2007, s. 55) poängterar tenderar man att inte ändra sina livsvanor om 

man inte finner det meningsfullt.  

Läroböckerna ligger trots allt som grund för vad som ska beröras under lektionerna, 

lektionerna bör genom det lyfta fram dess innehåll. Därav blir det även av vikt att se hur 

läroböckerna förhåller sig till UHU, eftersom konceptet ska realiseras i undervisningen.  

Genom den tyngd hållbar utveckling tillskrivs i såväl Agenda 2030, som i skolans 

styrdokument, är det förvånande att geografin inte lägger samma vikt vid undervisning för 

hållbar utveckling som naturkunskapen gör. Kanske tar eleverna till sig hur de kan och bör 

agera genom undervisning om hållbar utveckling, även om det inte framhävs på samma sätt 

som vid undervisning för. Dock ges då inte samma möjlighet till samtliga elever att tänka i 

dessa banor, i det fallet krävs det att eleven själv tar detta steg.  

Gällande vad de två ämnena erbjuder kunskapsmässigt går förmodligen eleven inte miste 

om kunskap gällande hållbar utveckling om denna inte läser geografi. Vad hen däremot kan 

gå miste om är en större inblick i de olika dimensionerna av den hållbara utvecklingen, något 

som geografin i större utsträckning berörde. Kunskap om detta gynnar dessutom en större 

förståelse över hur de olika dimensionerna påverkar varandra, samt hur allas våra livsvanor 

faktiskt har inflytande på dess beståndsdelar. 

Även här tåls att påpeka att skillnad i resultatet hade kunnat uppkomma vid ett val av 

andra böcker, trots det typiska urvalet och dess påstådda generaliserbarhet. 

Slutligen bör kommenteras att hållbarhetsperspektivet och dess beståndsdelar sannolikt 

varierar beroende på vilket perspektiv det betraktas ur. Precis som Björneloo (2007, s. 24) 

poängterar, har huvuddelen av den forskning som genomförts angående hållbar utveckling 

kommit från västerländska länder, genom detta anses även nordvästländerna styra inom 

området. Vad får då detta för effekter? En påföljd är att det som lyfts fram som absoluta 

byggstenar och grunder till hållbar utveckling, i själva verket är skapat ur den politiska 

agenda som råder just i dessa länder. Allt det vi hävdar att hållbar utveckling är, exempelvis, 

att demokrati är avgörande för den sociala hållbara utvecklingen, skulle ur andra perspektiv 

kunna framstå som sekundärt. Vi får alltså ha i åtanke att den bild vi har och förmedlar av 

hållbar utveckling styrs av den politik som frambringat just denna uppfattning. Bilden av 

hållbarhetsperspektivet ter sig därmed olika mellan kontexter världen över. 

Denna uppsats, samt min personliga tolkning av hållbar utveckling, styrs därför till stor 

del av vad vi i Sverige, politiskt sett, ansett att hållbar utveckling är och bör vara. Inte minst 

då det som ska beröras i skolans styrdokument även det avgörs politiskt, något som påverkat 

undersökningen markant, då denna utgått ifrån styrdokumenten. Den bild av hållbar 

utveckling som i samband med detta förmedlas i uppsatsen, är på så vis ett uttryck av den 

uppfattning som utformats politiskt, samt vad som där anses tillhöra hållbarhetsperspektivet. 

Därav är det viktigt att betona hur undersökningen i en annan kontext, där 
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hållbarhetsperspektivet vilar på andra grunder, förmodligen hade visat på resultat förenliga 

med dessa. Hållbarhetsperspektivet är därmed föränderligt, något som bör förtydligas när det 

kommer till att ge allmänna påståenden om dess innehåll och karaktär.  

7. SLUTSATS 

 

Den hållbara utvecklingen och hållbarhetsperspektivet visade sig i undersökningen ha en 

större, samt mer integrerad roll i geografin än i naturkunskapen. I geografin belyses samtliga 

beståndsdelar av den hållbara utvecklingen, medan naturkunskapen främst förhåller sig till 

den ekologiska aspekten. Det visade sig dock att naturkunskapen, i större utsträckning än 

geografin, bidrar till att hjälpa eleven utveckla hållbara förmågor. Däremot framgår det att 

geografin berör fler aspekter, dock främst inom ramarna för utbildning om hållbar utveckling. 

Naturkunskapen berör istället färre aspekter, men desto mer inom ramarna för utbildning för 

hållbar utveckling. Detta visar på hur geografin är beroende av att eleven själv kan ta in 

informationen om ämnet och genom det göra miljömedvetna val i vardagen, utan att få 

direkta uppmaningar till ett förändrat handlingsmönster. Medan naturkunskapen mer direkt 

uppmanar eleven att tänka kring sina val och handlingar, något som anses ha högre effekt när 

det kommer till att påverka elevens faktiska val i vardagen.  

Huruvida de som inte läser geografi går miste om kunskap gällande hållbar utveckling 

beror troligtvis mycket på den enskilde läraren. Det är mycket möjligt att denna berör 

aspekter som inte framgår i böckerna. Trots detta ligger läroboken som grund för det som ska 

tas upp i undervisningen, därigenom bör man kunna utgå ifrån att läroboken berör de ämnen 

som ska behandlas. Analysen visade gällande detta att eleverna förmodligen inte går miste 

om kunskap om de inte läser geografi. Dock berör geografin i större utsträckning än 

naturkunskapen de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Något som gör att de som inte 

läser geografi, kan sägas gå miste om en djupare förståelse av de tre dimensionerna - hur 

dessa dimensioner påverkar varandra, men även hur våra livsvanor har betydelse för deras 

välmående och funktionalitet.  

7.1 Framtida forskning 

Vid vidare studier av detta slag, kan troligtvis intervjuer med lärare föra med sig intressanta 

aspekter gällande vad som berörs i skolan. Detta skulle även kunna kompletteras med 

observationer, för att undersöka vad lärarna faktiskt behandlar, och inte enbart vad de vid en 

intervju säger att de berör. Genom detta kan man nå en verklighetstrogen uppfattning av vad 

som i själva verket tas upp. En annan, mer omfattande studie, skulle kunna innefatta liknande 

tillvägagångssätt även i andra länder, då Agenda 2030 inte enbart riktar sig till Sverige. I 

detta fall går det att undersöka hur dessa globala mål införlivas även på andra platser. 

 

 

 



22 
 

8. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  

 

Björneloo, I. (2008). Hållbar utveckling: Att undervisa utifrån helheter och sammanhang. 

Stockholm: Liber AB 

 

Björneloo, I. (2007). Innebörder av hållbar utveckling: En studie av lärares utsagor om 

undervisning. Göteborg studies in educational sciences nr 250. Diss., Acta Universitatis 

Gothoburgensis. Göteborg: Göteborgs universitet 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber 

 

Dimenäs, J., Haraldsson, S. M. (1996). Undervisning i naturvetenskap. Studentlitteratur: Lund 

 

Ekstig, B., Sjöberg, S., Östman, L. (2004). Undervisning och lärande i naturvetenskap och teknik. 

Rapporter från institutionen för lärarutbildning: 2. Uppsala: Uppsala universitet 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan: 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5. uppl. Stockholm: Wolters Kluwer 

Sverige AB 

 

Kramming, K. (2017). Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig 

om miljöfrågor. Geographica nr 13. Diss., Kulturgeografiska institutionen. Uppsala: Uppsala 

universitet 

 

Lundegård, I., Broman, K. (2013). Naturkunskap 2. Stockholm: Sanoma utbildning AB 

 

Lundegård, I., Broman, K., Viklund, G., Backlund, P. (2011). Naturkunskap 1b. Stockholm: 

Bonnier utbildning AB 

 

Molin, L. (2006). Rum, frirum och moral: En studie av skolgeografins innehållsval. Geografiska 

regionstudier nr 69. Diss., Uppsala: Uppsala universitet 

 

Pettersson, L. (2014). Att mötas i tid, rum och tanke: om ämnesintegration och undervisning för 

hållbar utveckling. Lic.-avh., Kulturgeografiska institutionen: Uppsala universitet 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1080748/FULLTEXT01.pdf  

[Hämtad den 2018-04-10] 

 

Schüllerqvist, B., Osbeck, C. (red.). (2009). Ämnesdidaktiska insikter och strategier: Berättelser 

från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Karlstad: 

Karlstad University Press 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:438879/FULLTEXT01.pdf  

[Hämtad den 2018-04-04]  

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1080748/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1080748/FULLTEXT01.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:438879/FULLTEXT01.pdf


23 
 

Skolverket. (2011). Fler som kan: Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap 

och teknik?. Stockholm: Danagårdlitho 

 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 [Hämtad den 2018-04-03] 

 

Östman, P. (2010). Geografi 1: Människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling. 3. uppl. 

Stockholm: Liber AB 

8.1 Internetkällor 

Kungliga Tekniska Högskolan. (2015a). Ekologisk hållbarhet. 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074 

[Hämtad den 2018-04-18]  

 

Kungliga Tekniska Högskolan. (2015b). Ekonomisk hållbarhet. 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976 

[Hämtad den 2018-04-26] 

 

Kungliga Tekniska Högskolan. (2016). Social hållbarhet. 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/social-hallbarhet-1.373774  

[Hämtad den 2018-04-26] 

 

Lärarnas Riksförbund. (2018). Skolans styrdokument. 

https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/skolansstyrdokument.4.3cb716391262c05111b80007

5.html [Hämtad den 2018-05-17] 

 

Naturskyddsföreningen. (2017). Faktablad: Växthuseffekten. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten  

[Hämtad den 2018-05-06] 

 

Naturvårdsverket. (2018). Ekosystemtjänster - när grönt är mer än pynt. 

http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster [Hämtad den 2018-05-09] 

 

Naturvårdsverket. (2017). Fossila bränslen. 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/ [Hämtad den 2018-05-06] 

 

 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/social-hallbarhet-1.373774
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/social-hallbarhet-1.373774
https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/skolansstyrdokument.4.3cb716391262c05111b800075.html
https://www.lr.se/yrketsforutsattningar/skolansstyrdokument.4.3cb716391262c05111b800075.html
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten
http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/


24 
 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Hållbar utveckling. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A5llbar-utveckling  

[Hämtad den 2018-04-18] 

 

Regeringskansliet. (2015). Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

http://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-

forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling [Hämtad den 2018-04-03] 

 

Skolverket. (2018). Läroplan och ämnesplaner för gymnasieskolan. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola 

[Hämtad den 2018-05-01]  

 

Skolverket. (2013). Programstruktur och examensmål. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal  

[Hämtad den 2018-04-16] 

 

skolverket, a: Skolverket. (u.å.).  Ämne - Geografi. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=GEO&courseCode=GEOGEO01&lang=sv&tos=gy#anch

or4 [Hämtad den 2018-04-03] 

 

skolverket, b: Skolverket. (u.å.). Ämne - Naturkunskap. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=NAK&courseCode=NAKNAK01a1&lang=sv&tos=gy#a

nchor4 [Hämtad den 2018-04-03] 

 

skolverket, c: Skolverket. (u.å.). Ämne - Samhällskunskap. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01b&lang=sv&tos=gy#an

chor_SAMSAM01b [Hämtad den 2018-04-16] 

 

 

 

 

 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A5llbar-utveckling
http://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
http://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-och-examensmal
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=GEO&courseCode=GEOGEO01&lang=sv&tos=gy#anchor4
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=GEO&courseCode=GEOGEO01&lang=sv&tos=gy#anchor4
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=GEO&courseCode=GEOGEO01&lang=sv&tos=gy#anchor4
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=GEO&courseCode=GEOGEO01&lang=sv&tos=gy#anchor4
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=NAK&courseCode=NAKNAK01a1&lang=sv&tos=gy#anchor4
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=NAK&courseCode=NAKNAK01a1&lang=sv&tos=gy#anchor4
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=NAK&courseCode=NAKNAK01a1&lang=sv&tos=gy#anchor4
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=NAK&courseCode=NAKNAK01a1&lang=sv&tos=gy#anchor4
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01b&lang=sv&tos=gy#anchor_SAMSAM01b
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01b&lang=sv&tos=gy#anchor_SAMSAM01b
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01b&lang=sv&tos=gy#anchor_SAMSAM01b
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01b&lang=sv&tos=gy#anchor_SAMSAM01b
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BILAGA 1 

 

Yrkesförberedande program  

Av de gymnasiegemensamma ämnena ingår naturkunskap 1a1 på samtliga yrkesförberedande 

program (skolverket, 2011: 127). 

 

 Barn- och fritidsprogrammet: naturkunskap 1a2 ingår bland de programgemensamma 

ämnena. Naturkunskap 2 erbjuds som programfördjupning. Det är ej valbart att läsa 

geografi.  

 Bygg- och anläggningsprogrammet: det är ej valbart att läsa geografi, eller mer 

naturkunskap.  

 El- och energiprogrammet: naturkunskap 1a2 erbjuds som programfördjupning, ej 

valbart att läsa geografi.  

 Fordons- och transportprogrammet: det är ej valbart att läsa geografi, eller mer 

naturkunskap.  

 Handels- och administrationsprogrammet: det är ej valbart att läsa geografi, eller mer 

naturkunskap.  

 Hantverksprogrammet: naturkunskap 1a2, samt naturkunskap 2 erbjuds som 

programfördjupning. Det är ej valbart att läsa geografi.  

 Hotell- och turismprogrammet: det är ej valbart att läsa geografi, eller mer 

naturkunskap.  

 Industritekniska programmet: naturkunskap 1a2, samt naturkunskap 2 erbjuds som 

programfördjupning. Det är ej valbart att läsa geografi.  

 Naturbruksprogrammet: geografi 1 erbjuds som programfördjupning. Det är ej valbart 

att läsa mer naturkunskap.  

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet: det är ej valbart att läsa geografi, eller mer 

naturkunskap.  

 VVS- och fastighetsprogrammet: det är ej valbart att läsa geografi, eller mer 

naturkunskap.  

 Vård- och omsorgsprogrammet: det är ej valbart att läsa geografi, eller mer 

naturkunskap.  

 

Källa: Skolverket, 2013 
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BILAGA 2 

 

Högskoleförberedande program  

Av de gymnasiegemensamma ämnena ingår naturkunskap 1b på Ekonomi-, Estetiska-, 

Humanistiska- och Samhällsvetenskapsprogrammet (skolverket, 2011: 132). 

Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet läser inte naturkunskap. 

 

 Ekonomiprogrammet: geografi 1, geografi 2, samt naturkunskap 2 erbjuds som 

programfördjupning.  

 Estetiska programmet: naturkunskap 2 erbjuds som programfördjupning. Kurser i 

geografi finns ej med.  

 Humanistiska programmet: geografi 1 och naturkunskap 2 erbjuds som 

programfördjupning.  

 Samhällsvetenskapsprogrammet: Geografi 1 är obligatoriskt inom inriktningen 

Samhällsvetenskap. Geografi 1, geografi 2, geografiska informationssystem, samt 

naturkunskap 2 erbjuds som programfördjupning.  

 Naturvetenskapsprogrammet: Läser ej kurser i naturkunskap, får istället detta innehåll 

genom ämnena fysik, kemi och biologi. Geografi 1 är obligatoriskt inom inriktningen 

Naturvetenskap och samhälle. Geografi 1, geografi 2 och geografiska 

informationssystem erbjuds som programfördjupning.  

 Teknikprogrammet: Läser ej kurser i naturkunskap, får istället detta innehåll genom 

ämnena fysik, kemi och hållbart samhälle. Geografi 1 och geografiska 

informationssystem erbjuds som programfördjupning.  

  

Källa: Skolverket, 2013 

 

 


