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ABSTRACT 

Österlund, D. 2019. Miljöproblematisk representation – En analys av geografiska läromedel. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
 

Denna analys ämnade att undersöka hur ämnesstoff gällande miljöproblem i geografiska läromedel representeras. 

Representationen grundades på teorier om selektiva traditioner, utbildningsfilosofier och didaktiska typologier. 

Analysen har också undersökt hur detta innehåll har förändrats över tid i de utvalda läromedlen.  

 De utvalda läromedlen publicerades 1982, 1996 och 2013 och analyserades utifrån en kvalitativ textanalys. 

Baserat på tidigare forskning och teori kan denna undersökning konstatera att innehållsstoffet i geografiböcker 

som rör miljöproblem representeras ur olika perspektiv. Det analyserade stoffet har representerats ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv, ett samhällsvetenskapligt perspektiv eller ett tvärvetenskapligt perspektiv. Detta 

beroende på hur författaren eller författarna vill förmedla fakta och kunskap till eleverna. Vad som påverkar det 

perspektiv som texten skrivs ur kan vara medvetet eller omedvetet baserat på den rådande samhällsdebatten, 

moraliska och politiska frågor, den aktuella pedagogiska synen och utbildningstraditioner. Analysen har även 

kunnat konstatera att ämnesstoffet gällande miljöproblem har ändrats över tid. Teman som till exempel olja och 

fossila bränslen har representerats på olika sätt, tagit olika stor plats i läromedlen samt behandlats ur olika 

perspektiv med olika utgångspunkter. 
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1. INLEDNING 

Uppsatsens inledande del startar med en introduktion till dagens miljödebatt följt av en inblick 

i skolans uppdrag gällande miljö med utdrag ur läroplanerna från 1980, 1994 och 2011. 

 

1.1 Dagens miljödebatt 

When I was about 8 years old, I first heard about something called ‘climate change’ or ‘global warming’. 

Apparently, that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights 

to save energy and to recycle paper to save resources.  

Såhär inleder Greta Thunberg som har blivit världskänd för sitt miljöengagemang och sin 

klimatstrejk ett välspritt tal i Stockholm 2018 (TEDx, 24/11–2018). Thunbergs citat inleder 

uppsatsen då hennes engagemang har fått stor uppmärksamhet världen över i en fråga som är 

kanske mer aktuell än någonsin tidigare, nämligen miljön.  

 Att miljö är en viktig fråga i dagens samhälle är det svårt att undgå. Nya larmrapporter om 

klimatförändringar och planetens tillstånd kommer dagligen och när det talas om framtiden och 

utveckling ska det vara med hänsyn till naturens villkor. (Sida, 2006, s. 1) Den svenska statliga 

myndigheten Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, skriver i en artikel att 

Det finns starka samband mellan fattigdom och miljö. Fattigdom kan driva fram 

miljöförstöring – när människor är tvungna att överutnyttja naturresurserna för att överleva. 

Miljöförstöring kan i sin tur leda till fattigdom. (Sida, 2006, s. 1) Sida menar att fattiga 

människor brukar naturresurser för sin egen överlevnad, däribland skövling av skog för 

expanderad odlingsmark och utfiskning, och påverkas därför hårt när naturresurserna börjar ta 

slut. För att kunna vinna kampen mot fattigdomen måste vi, enligt Sida, därför ta hänsyn till 

miljön och dess naturresurser. (Sida, 2006, s. 1) I artikeln skriver de om vad ett ohållbart 

utnyttjande av naturens resurser samt miljöförstöring leder till. En av punkterna Sida kommer 

fram till är att ekonomisk tillväxt som sker på bekostnad av miljön kostar mer än den smakar – 

det är dyrt och kanske omöjligt att reparera miljöskadorna. (Sida, 2006, s. 1) 

 

1.2 Skolans uppdrag om miljö 

Lena Molins avhandling Rum, frirum och moral - En studie av skolgeografins innehållsval 

behandlar frågor kring utbildningstraditioner samt hur kunskap förmedlas i den svenska skolan. 

Angående kopplingen mellan samhället och skolan skriver Molin: För geografer är rummet ett 

centralt begrepp och [...] generella samhällsinfluenser och skolans ambitioner, är i högsta 

grad rumsliga frågor. (Molin, 2006, s. 16) Molin skriver också att det geografiska ämnesstoffet 

på flera sätt sammankopplas med världen. 

Det handlar i stor utsträckning om geografins moraliska dimension där geografiskt ämnesstoff 

sammankopplas med värden som social rättvisa, solidaritet, jämlikhet och hållbar utveckling, frågor som 

kräver moraliska överväganden och ställningstaganden. Synen på nämnda frågor har förändrats kraftigt 
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över tiden, från kolonialistisk råvaruexploatering och nationalromantisk naturskyddsdebatt i seklets början 

till dagens diskussion om globalisering, tids- och rumskomprimering, centrum-periferirelationer och 

hållbar utveckling. 

(Molin, 2006, s. 16) Skolans uppdrag om miljön går att återfinna i de olika läroplanerna. 

Läroplaner förnyas med ett antal år mellan varje ny upplaga och innehåller bland annat mål 

och riktlinjer gällande skolans uppdrag och riktlinjer för ämnesstoff.  

 Nedan följer sammanfattningar av vad läroplanerna skriver angående inkluderandet av 

miljö och miljöproblem i undervisningen.  

 

1.2.1 Lgr80 

I läroplanen från 1980 står det att ett pedagogiskt krav är att läromedlen är skrivna på ett sådant 

sätt att de ska stimulera till kritisk debatt och att stoffet skall vara väsentligt och relevant liksom 

bland annat forskning och nyhetsförmedling. (Lgr80, 1980, s. 34) Det framgår även att eleverna 

bör få rikliga tillfällen att bearbeta etiska frågeställningar och konflikter. (Lgr80, 1980, s. 33) 

Det blir således tydligt att läroplanen vill att eleverna ska undervisas i ett aktuellt innehållsstoff 

och sedan tillämpa sina kunskaper ur ett konfliktperspektiv eller genom debatt. För att eleverna 

ska få en djupare förståelse för miljöfrågor ska undervisningen enligt läroplanen bygga på både 

natur- och samhällsvetenskapligt stoff i kombination till varandra. (Lgr80, 1980, s. 44) 

Värderingar i undervisningen får förekomma då läroplanen menar att samhällsfrågor inte är 

fria från värderingar men att det alltid måste framgå vem som står för dessa värderingar. Att 

eleverna får exempel på olika perspektiv och värderingar i frågor om miljö kan främja deras 

kunskaper i att kunna rationellt argumenterar för olika värdeståndpunkter. (Lgr80, 1980, s. 

35) 
 

1.2.2 Lpo94 

Eleverna ska få förståelse kring vår närmiljö, den miljö som eleverna direkt kan påverka själva, 

samt miljö ur ett globalt perspektiv. En av punkterna under mål och riktlinjer förklarar att 

eleverna visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

(Lpo94, 1994, s. 8) Läroplanen menar att eleverna ska få en djupare kunskap i hur vår livsstil 

kan ge ett globalt avtryck. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 

att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Lpo94, 1994, s. 6) 

 Läroplanen vill att undervisningen ger eleverna kunskap i olika former. Kunskap beskrivs 

som ett tvetydigt begrepp och att kunskap kan överföras till eleverna genom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. (Lpo94, 1994, s. 6) 

Läroplanen vill alltså att eleverna känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår 

grundläggande ekologiska sammanhang och har grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan och miljön. (Lpo94, 1994, s. 10) Med andra ord ska eleverna få ta del av kunskap i olika 

former och få en djupare förståelse i hur vår livsstil och det vi gör med naturen kan påverka 

miljön på ett globalt plan.  
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1.2.3 Lgr11 

Om skolans uppdrag angående miljöundervisning skriver Skolverket:  

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 

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

utveckling. 

(Lgr 11, 2011, s. 4) Den svenska skolans mål för normer och värden är att eleverna ska kunna 

leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen, och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 

vidare perspektiv. (Lgr 11, 2011, s. 5) Kunskapsmålen som är väsentliga för denna uppsats är 

att eleverna har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling 

(Lgr 11, 2011, s. 7) samt har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse 

för hälsan, miljö och samhället (Lgr 11, 2011, s. 7). 

 I läroplanen hänvisas det till skollagen som fastslår att utbildningen i skolan ska ämna att 

få elever att utveckla sina kunskaper om världen samt att skolan ska främja respekt för vår 

gemensamma miljö. (Lgr11, 2011, s. 1) Enligt läroplanen är det viktigt att Eleverna ska kunna 

orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde samt att eleverna 

utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ. (Lgr11, 2011, s. 3)  

 Den röda tråden i skolans uppdrag gällande miljö är att eleverna skapar sig en medvetenhet 

om vad de själva kan göra för att påverka miljön samt att skapa sig en uppfattning av ett mer 

globalt och övergripande miljöperspektiv. Det är också viktigt att eleverna förstår vilka avtryck 

vår livsstil lämnar efter sig och vad vi kan göra för att ändra livsstilen till förmån för en hållbar 

utveckling. Historiskt har inte alltid miljö och klimat varit betraktat som en av samhällets stora 

ödesfrågor, detta speglar sig således också i skolans förmedling av kunskap eller icke 

förmedling av desamma.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med undersökningen är att se hur miljöproblem representeras i läromedel för ämnet 

geografi i högstadiet baserat på tidigare forskning om selektiva utbildningstraditioner, 

utbildningsfilosofier och didaktiska typologier. Med representation ämnar undersökningen att 

se på vilket sätt miljöproblem framställs, vilket ämnesstoff som tar plats samt väljs bort och 

hur frekvent eller hur stor plats miljöproblematiken får i läromedel i förhållande till varandra. 

Analysen ämnar också undersöka hur denna representation kan ha förändrats mellan åren 1982 

och 2013. 

 Mina frågeställningar är därför följande:  

 

- Hur representeras miljöproblem i läromedel? 

- Hur förändras representationen och valet av stoff i läromedel mellan 1982 och 2013? 
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

3.1 Läromedlens status 

Tidigare forskning har visat att läromedel har en betydande roll i skolan. I sin avhandling 

skriver Lena Molin att läromedel har en dominerande och sällan ifrågasatt roll (Molin, 2006, 

s.12) i skolans undervisning.  

Läroböckernas genomslag är särdeles stort i vissa grupper i samhället. I en LO-rapport från 1987 (LO-

medlemmar i välfärden 1987, s. 125) framgår att för en inte föraktlig del av den svenska befolkningen är 

läroböcker i skolan de enda böckerna de har läst. Vi kan således konstatera att läroböckerna har stort 

inflytande över undervisningens innehåll och genomförande.  

 

(Ammert, 2018, s. 28) Läromedel påverkar både hur lärare planerar och genomför sina 

lektioner och har därför makt i frågan om vad som lärs ut i klassrummen. Baserat på en 

utvärdering av grundskolan som Skolverket genomförde 2003 skriver Ammert att eleverna 

ansåg att läroboken dominerade arbetet i klassrummet, oavsett om arbetet hade sin 

utgångspunkt direkt ur boken eller om den enbart användes som referens. (Ammert, 2018, s. 

27) Till och med när elever och lärare tar avstånd från en lärobok är diskussionen och beslutet 

att ta avstånd från läroboken ett sätt att förhålla sig till läroboken och därmed något som 

påverkar undervisningen. (Ammert, 2018, s. 26) 

 Läromedel inramas av skollagen och läroplanen men innehållet kommer också att påverkas 

av lärarens kompetens. Läroböckerna är riktade mot specifika lärarsituationer och är uppdelade 

i åldrar och ämnen. Läroböcker kan förstås som en speciell slags text, som i den form vi i dag 

känner den huvudsakligen är präglad av industrisamhällets ideologiska och teknologiska 

förutsättningar. (Selander, 2018, s. 68) 

 I boken Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik skriver flera författare 

om läromedel och dess status, struktur samt utvecklingsmönster. Staffan Selander menar att en 

grundidé med den pedagogiska texten är att återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte 

skapa ny kunskap och att Detta perspektiv pekar på att makt står i ett nära förhållande till 

andra för läroboksanalys viktiga variabler, nämligen tradition och kultur.  (Karlsson, 2018, s. 

49)  

När vi förskjuter perspektivet från läroboken som en verkan av, till en orsak till makt, intresserar vi oss för 

vad som driver en läroboksförfattare att skriva sitt verk, och för pedagogiska frågor hur läroboken styr 

undervisningen i skolan och hur de kunskaper och värderingar som förs fram i läroboken i realiteten lärs 

in och brukas av elever.  

 

(Karlsson, 2018, s. 51–52) Pedagogiska texter i läromedel ämnar enligt Selander att återge 

kunskap istället för att skapa ny kunskap och att tradition och kultur påverkar vad läromedel 
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innehåller. Karlsson menar också att när vi ser läroboken som en orsak till makt snarare än en 

verkan av makt flyttas intresset till varför en författare skriver ett läromedel, vilket eller vilka 

perspektiv och ställningstaganden som ligger bakom författaren och dennes prioriteringar av 

ämnesstoff.  

 Att samhället och politiken sätter sin prägel på läromedel är också tydligt. Om detta skriver 

Karlsson:  

I läroboken talar ett samhälle eller en statsmakt om vilken kunskap och vilka värderingar som är värda att 

förmedla vidare till och inympa i ett uppväxande släkte. Outtalat skvallrar samma lärobok då även om vad 

som inte anses angeläget att lära ut.  

(Karlsson, 2018, s. 49) Samhället speglas med andra ord i läromedlet. Vad som prioriteras och 

bortprioriteras kan alltså enligt Karlsson kopplas till den rådande politiska och samhälleliga 

ställningen. Vad som är och inte är angeläget går även att se i läroplanerna där det står vilket 

ämnesstoff som ska läras ut i den svenska skolan.  

Läroboken är en sammansatt produkt och en del av en komplex kommunikationsprocess som är relaterad 

till ett ämnesinnehåll, pedagogik, moral och politik. Läroboken är med andra ord en egen genre. 

Förhållandet mellan lärobokens olika bestämningar förändras därtill över tid och rum.  

 

(Karlsson, 2018, s. 49) Karlsson menar att läromedel inte kan analyseras på samma sätt som 

andra texter då läromedel är präglade av den rådande samhällsdebatten, moraliska och politiska 

frågor, den aktuella pedagogiska synen och utbildningstraditioner. På grund av dessa, och 

andra, faktorer som påverkar läromedels ämnesstoff och perspektiv tenderar läromedel att 

ändras i takt med samhället och fokusera på aktuella och vid publiceringen viktiga frågor. 

Karlsson skriver att Det kan då hävdas att läroboken är ett succesivt framväxt och socialt 

accepterat uttryck för ett samhälles sätt att uppfatta sig själv, ett slags samhällelig 

självförståelse. (Karlsson, 2018, s. 49) och i ett exempel gällande historieböcker skriver 

Karlsson  

Mot denna bakgrund säger historieboken mer om den tid i vilken den skrivs än den tid som den handlar 

om, eller, med historievetenskaplig vokabulär, är mer en kvarleva än en berättande källa. Att läroboken 

verkar för att socialisera in eleverna i samhället blir med ett sådant synsätt ett legitimt, närmast självklar 

funktion. 

(Karlsson, 2018, s. 49). 

 

3.2 Utbildningsfilosofier, didaktiska typologier och selektiva traditioner 

Det finns flera exempel på tidigare forskning om selektiva traditioner. Begreppet återfinns 

bland annat i Lena Molins (2006) och Andreas Grahns (2011) avhandlingar. När det talas om 

vilket stoff som förmedlas i undervisningen är selektiva traditioner en påverkande faktor. 



6 
 

Selektiva traditioner väljer Grahn att förklara med hjälp av ett citat av Reymond Williams som 

introducerade begreppet. 

 

It is a set of meanings and values which, as they are experienced, as practices appear reciprocally 

confirming. It thus constitutes a sense of reality for most people in society, a sense of absolute because 

experienced reality beyond which it is very difficult for most members of the society to move, in most 

areas of their lives. 

 

(Grahn, 2011, s. 43) som citerat (Williams, 1973, s. 9). Grahn fortsätter med att förklara citatet. 

Han skriver att överförandet av en dominerande kultur inom ett samhälle oftast genomförs av 

utbildningsinstitutioner (Grahn, 2011, s. 43) och att det inom dessa överföringar finns selektiva 

traditioner. Han skriver också att selektiva traditioner inte bara har en betydelse för 

undervisningen, de påverkar även hur samhället utvecklas. (Grahn, 2011, s. 43) Det rör sig 

således i grund och botten om ett urval av vad som ska representeras, vad som dominerar samt 

vad som faller bort i urvalet av förmedlade fakta, selektivitet, när vi väljer något så utesluter 

vi också något annat. (Grahn, 2011, s. 43) Den politiska debatten och den rådande diskursen, 

den aktuella läroplanen men även lärarens egna åsikter och värderingar kan påverka det urval 

som sker. Undervisningstraditioner beskrivs i Grahns text som en omedveten tolkningsram 

(Grahn, 2011, s. 44), det vill säga att lärares uppfattning av vad god undervisning är ses som 

någonting allmänt, att den delas med andra lärare. (Grahn, 2011, s. 44) Grahn fortsätter att 

förklara att utbildning är viktig inte bara för individen men även för den sociala grupp som 

individen tillhör. (Grahn, 2011, s. 45)  

 I sin licentiatuppsats Fakta, normativitet eller pluralism? Didaktiska typologier inom 

gymnasieskolans geografiundervisning om klimatförändringar skriver Andreas Grahn om 

didaktiska typologier. Grahn har med hjälp av bland annat intervjuer med gymnasielärare, en 

rapport från Skolverket och Lena Molins avhandling kategoriserat tre olika didaktiska 

typologier som förekommer inom undervisningen av klimatförändringar i ämnet geografi. 

Dessa typologier skiljer sig i hur klimatförändringar framställs och ur vilket perspektiv det ses 

samt vad som representeras och prioriteras. Grahns typologier är även inspirerade av tidigare 

forskning angående utbildningsfilosofier som bland annat Wennberg (1990), Englund (1989) 

och Dewey (1999). De utbildningsfilosofier som bland annat står till grund för Grahns 

didaktiska typologier är Essentialism, Scientism, Progressivism och Rekonstruktivism. Dessa 

utbildningsfilosofier återfinns i boken Geografiämnet i gymnasiet – kunskapssyn, 

ämnesuppfattning, arbetsformer, skriven av författarna Hans Holmén och Stefan Anderberg. 

 

3.2.1 Den naturvetenskapliga medvetandegörande didaktiska typologin (Typologi 1) 

Inom den första typologin är det representation av naturvetenskapliga fakta som står i fokus. 

När det talas om klimatförändringar ska orsakerna till det förändrade klimatet ses ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Grahn skriver Det är utsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser som ligger bakom klimatförändringarna, inte den rika världens livsstil. (Grahn, 

2011, s. 80) Även när det talas om konsekvenserna av klimatförändringar ska detta ske ur ett 
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naturvetenskapligt perspektiv då dessa anses vara allvarligast. (Grahn, 2011, s. 80) Grahn 

skriver att syftet med Typologi 1 är att göra eleverna medvetna om främst den 

naturvetenskapliga bakgrunden till klimatförändringar och han skriver att detta kan benämnas 

som essentialistisk. (Grahn, 2011, s. 80) 

 Enligt essentialismen ska skolan lära ut erkänd och vetenskapligt prövad kunskap till 

eleverna. Det ska också vara läraren som har initiativet och undervisningen ska baseras på 

traditionella strukturer och sambandet mellan universitetsdisciplinerna och ämnet ska betonas. 

(Holmén & Anderberg, 1993, s. 42) 

 Även scientismen som delar stora likheter med essentialismen går att koppla till denna 

typologi. Scientismen menar också, men än hårdare, att undervisningen ska utgå från erkänd 

och vetenskaplig grund samt att förmedlingen av kunskap ska vara saklig och värderingsfri. 

Holmén och Anderberg skriver att innehållets vetenskapliga struktur skall vara måttstock för 

skolans innehåll eftersom vetenskaperna skärper kritisk blick och dessutom utgör grunden för 

förståelsen av andra kulturyttringar. (Holmén & Anderberg, 1993, s. 42) 

 När Molin (2006) talar om en naturvetenskaplig baserad geografiundervisning menar hon 

att ämnesinnehållet har förändrats långsamt. Den naturvetenskapliga geografin består av en 

traditionell förmedling av faktakunskaper med den bakomliggande akademiska disciplinen som 

grundläggande referenspunkt. (Molin, 2006, s. 201) Den traditionella förmedlingen av 

faktakunskaper menar att naturvetenskapliga faktorer prioriteras före de kulturgeografiska och 

undervisningen blir därför värdebaserad utifrån ett naturdeterministiskt synsätt. (Molin, 2006, 

s. 201) Grahn menar också att den traditionella förmedlingen innebär att det främst är läraren 

som överför sin kunskap till eleverna. (Grahn, 2011, s. 81) 

 För att sammanfatta Grahns definition av den första typologin syftar den till att göra elever 

medvetna om klimatförändringar genom ett naturvetenskapligt perspektiv där fokuset ligger på 

läraren som överför sin värderingsfria kunskap till eleverna.  

 

3.2.2 Den samhällsvetenskapliga normerande didaktiska typologin (Typologi 2) 

Den andra typologin som Grahn beskriver, den samhällsvetenskapliga normerande didaktiska 

typologin, skiljer sig från den första typologin. I den andra typologin är det, som går att tyda 

på namnet, det samhällsvetenskapliga innehållet som är intressant. I undervisningen om 

klimatförändringar är det enligt Typologi 2 de konsekvenser som påverkar samhället och 

människor som anses vara viktigast. De naturvetenskapliga konsekvenserna är endast 

intressanta om de drabbar människor. (Grahn, 2011, s. 81) I den föregående typologin 

beskrevs det att orsakerna till klimatförändringar skulle vara naturvetenskapliga, till exempel 

utsläpp av koldioxid och inte den rika världens livsstil. Inom Typologi 2 är synen på orsaker 

tvärt om. Här anses just vår livsstil och överutnyttjandet av jordens resurser som väsentliga 

orsaker. (Grahn, 2011, s. 81) Inom Typologi 2 är frågan om ansvar också viktig och det är i-

länderna som är ansvariga, och det är dessa som bör se till att en lösning ska komma till stånd. 

(Grahn, 2011, s. 82) Begreppet i-länder kan idag ses som utdaterat men Grahn motiverar 

användandet av begreppet på följande sätt: Lärarna har i intervjuerna angett olika namn på 

det som jag här kallar i-länderna. De har använt benämningar som dom rika, den rika världen 

och den industrialiserade världen. (Grahn, 2011, s. 82) Syftet med denna typ av undervisning 

blir således att få eleverna att agera för klimatet. Miljöfrågan kan därför ses som en konflikt 
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med flera olika lösningar. (Grahn, 2011, s. 82) Ämnesstoffet är därför inte lika tydligt som i 

Typologi 1 då det i Typologi 2 används både natur- och samhällsvetenskapligt stoff. (Grahn, 

2011, s. 83) 

 Holmén och Anderberg beskriver begreppet progressivism på ett sådant sätt att det kan 

kopplas till Grahns andra typologi. Denna inriktning har framförallt förknippats med fostran 

till demokrati, anknytning till yrkeslivet, nedbrytning av ämnesgränser och reformpedagogik. 

(Holmén & Anderberg 1993, s. 42) Progressivismen bygger på John Deweys pedagogiska 

program som eftersträvade en pedagogik som var fristående från traditionella ämnen. 

Pedagogiken ska utgå från individen och det samhälle som individen omges av. 

Progressivismen främjar en problemorienterad undervisning och har en normativ och praktisk 

grundton (bl a learning by doing). (Holmén & Anderberg, 1993, s. 42) Enligt Dewey är det 

viktigt att lärarna har goda kunskaper i pedagogik samt goda ämneskunskaper, trots att 

undervisningen inte skulle vara ämnesinriktad. (Holmén & Anderberg, 1993, s. 42) 

 Det går även att se kopplingar till begreppet rekonstruktivism då det utgår från 

progressivismen men menar att skolans främsta mål är att utveckla elevernas kritiska tänkande. 

En viktig skillnad gentemot de ovan nämnda kategorierna (även progressivismen) är att 

rekonstruktivisterna betonar att utbildning alltid och ofrånkomligen överför värderingar. 

(Holmén & Anderberg, 1993, s. 43) Rekonstruktivister menar därför att skolan inte behöver 

försöka vara värderingsfri utan istället aktivt ställa frågor om samhällsordningen och om andra 

kontroverser och konfliktområden. (Holmén & Anderberg, 1993, s. 43)   

 Lena Molin beskriver någonting som liknar Typologi 2 i sin avhandling. Där beskriver hon 

det hon kallar för Tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som innefattar dynamik, 

pluralism och konfliktperspektiv. (Molin, 2006, s. 202) Molin menar att en utgångspunkt för 

valet av innehåll i detta fall kan vara aktuella samhällsproblem. Undervisningen är mer 

problemorienterad och elevernas egna erfarenheter spelar roll och kan också fungera som en 

utgångspunkt. Det vill säga att läraren frångår den traditionella uppdelningen i kultur- och 

naturgeografi för att istället belysa frågor som behöver både ett natur- och kultur geografiskt 

synsätt – samtidigt. (Molin, 2006, s. 202) 

 Även det Molin kallar för Aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning (Molin, 

2006, s. 202) passar in på Grahns definition av Typologi 2. Molin skriver att syftet är att ge 

elever redskap för att delta och förändra samhällsutvecklingen mot exempelvis det hållbara 

samhället. (Molin, 2006, s. 202) Innehållet är även här tvärvetenskapligt, det vill säga både 

natur- och samhällsvetenskapligt, men påverkas också av aktualitet och ett värdeinnehåll som 

företräder olika aktörer och synsätt vilket medför att konfliktperspektivet är synligt. (Molin, 

2006, s. 202) Undervisningens innehåll väljs således utifrån elevernas erfarenheter och i 

relation till de förändringar som pågår i samhället. (Molin, 2006, s. 202) 

 Den stora skillnaden mellan Typologi 1 och 2 är valet av stoff. Det är det 

samhällsvetenskapliga perspektivet som ligger i fokus före det naturvetenskapliga perspektivet 

även om undervisningen bygger på en tvärvetenskaplig grund. Naturvetenskapliga 

miljöproblem blir intressanta om de medför orsaker och konsekvenser som påverkar människor 

och samhället. Aktörer blir därför viktigare då intressanta orsaker kunde vara hur vi lever och 

hur vi utnyttjar jordens resurser över dess kapacitet, mänsklig påverkan. Aktuella 

samhällsproblem, till exempel klimatförändringsproblematiken, ur ett konfliktperspektiv blir 
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således en bra utgångspunkt i undervisningen. Hållbar utveckling är ett exempel på område 

som denna typologi gärna diskuterar. Det finns en naturvetenskaplig grund för problemet men 

den samhällsvetenskapliga frågan om aktörer och åtgärder spelar stor roll och leder till konflikt 

och debatt. (Grahn, 2011, s. 83–84)  

 

3.2.3 Den samhällsvetenskapliga pluralistiska didaktiska typologin (Typologi 3) 

Den samhällsvetenskapliga pluralistiska didaktiska typologin som Andreas Grahn väljer att 

förkorta till Typologi 3 delar många likheter med den samhällsvetenskapliga normerande 

didaktiska typologin, Typologi 2. Det som till viss del skiljer dessa två typologier är syftet med 

undervisningen. Typologi 3 ämnar än mer att understryka miljöproblematikens komplexitet 

och ett konfliktperspektiv i undervisningen är därför eftersträvat. Grahn använder ett exempel 

från en av sina intervjuer med en gymnasielärare för att beskriva typologins syfte. Informanten 

berättar om en övning klassen fick genomföra i geografiundervisningen. Läraren berättar att 

eleverna fick representera olika länder med olika ansvar och olika kulturer och inställningar 

till klimatförändringar. (Grahn, 2011, s. 84) Läraren berättar att  

 

båda mina klasser lyckades då inte, till min stora glädje. Att de inte lyckades det var nästan syftet med att 

de skulle förstå hur svårt det är att göra såna här avtal. De hoppades att de skulle rädda världen men det 

blev inte så. 

 

(Grahn, 2011, s. 84) Grahn frågar då om syftet med lektionen var att få eleverna att förstå hur 

komplex frågan är varpå läraren svarar Exakt! Och att det inte är så lätt att komma fram till 

vem ska lösa det. (Grahn, 2011, s. 84)  

 Syftet med både typologi 2 och 3 är alltså att få elever att agera. Syfte att ge elever redskap 

för att delta i och förändra samhällsutvecklingen mot exempelvis det hållbara samhället. 

(Grahn, 2011, s. 85) Likheterna mellan dessa två typologier blir således att samma ämnesstoff 

och metoder används och lärarna har liknande syn på till exempel klimatförändringar. (Grahn, 

2011, s. 85) Det som till viss del skiljer de båda samhällsvetenskapligt orienterade 

typologierna, Typologi 2 och 3, är att den tredje typologin tar konfliktperspektivet längre då 

komplexiteten i problematiken understryks.  

4. METOD 

När en analys av läromedel ska genomföras finns det en rad olika metoder att välja mellan 

beroende på vad analysen ämnar undersöka. Det går att använda både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Är det bild eller text som ska analyseras? Ämnar undersökningen att 

värdera innehållet eller se innehållet ur ett representativt perspektiv? Är det en bok som ska 

analyseras eller ska flera böcker jämföras med varandra? Då denna undersökning ämnar se hur 

det miljöproblematiska ämnesstoffet representeras i geografiska läromedel för högstadiet samt 

om det går att se en förändring i representationen över tid är den valda metoden en kvalitativ 

textanalys. I boken Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik skriver Karlsson 
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att Hur makten framställs i läroböckerna kan man undersöka genom en traditionell 

innehållsanalys, som tar fasta på variabler som begreppsanvändning, faktaurval, tematisering 

och tendenser. (Karlsson, 2018, s. 51) 

 

4.1 Kvalitativ textanalys 

Genom noggrann läsning av textens delar, helheten och den kontext den ingår i ämnar kvalitativ 

textanalys ta fram det väsentliga innehållet för undersökningen. Kvalitativ textanalys har valts 

då visst innehåll sökes och då det med hjälp av den valda metoden går att värdera olika delar 

av empirin olika. (Esaiasson mfl, 2017, s. 211) Det är det innehåll som rör miljö som 

undersökningen ämnar att undersöka, med andra ord tillåter den valda metoden att detta urval 

av empiri ses ur kontexten av läromedlets helhet.  

 När kvalitativ textanalys används ses inte meningen ur ett individuellt perspektiv. Istället 

blir utgångspunkten att meningen är intersubjektiv, att det finns en delad uppfattning av 

meningen på till exempel samhällsnivå. Om samtliga människor skulle tolka världen på unika 

sätt skulle kommunikation vara omöjlig. Kommunikation är således beroende av att människor 

delar en liknande begreppsvärld, att vi förstår och tolkar världen på ungefär samma sätt. 

(Esaiasson mfl, 2017, s. 212) 

 I denna undersökning är det inte sanningen i innehållet som värderas, att det eftersökta 

innehållet framställs på ett korrekt sätt. Med kvalitativ textanalys är syftet istället att se på vilket 

sätt innehållet i geografiböckerna lyfts fram, vad som representeras samt vad som väljs bort. 

För att studera textens mening som någonting socialt och föränderligt över tid ämnar 

undersökningen med hjälp av kvalitativ textanalys att genom noggrann läsning ställa frågor till 

texten och därefter se om det med hjälp av teori eller om texten i sig kan besvara dessa frågor. 

(Esaiasson mfl, 2017, s. 212) Det som eftersöks i texten är därför inte frågan varför? Istället 

ämnar undersökningen att förstå hur, vad, vilka och vilken sorts idéer som går att återfinna i 

sammanhanget och på vilket sätt de förändrats över tid. (Esaiasson mfl, 2017, s. 212) 

 Kvalitativ textanalys kan delas upp i två typer av frågeställningar, systematisera eller att 

kritiskt granska innehållet, och i denna undersökning kommer arbetet gå ut på att systematisera 

textens innehåll. Detta betyder att geografiböckernas innehåll kommer att sorteras och tolkas 

på ett systematiskt och ett tematiskt sätt då syftet ämnar lyfta fram texternas mening. (Esaiasson 

mfl, 2017, s. 213) 

 

En kvalitativ textanalys är något mer än en sammanfattning av den aktuella texten. Vi säger därför igen: 

Det är du som berättar en historia med hjälp av texten och dina analytiska verktyg, det är inte texten som 

berättar historien för dig.  

 

(Esaiasson mfl, 2017, s. 216) De rekommenderar att de frågeställningar som valts att ställa till 

texternas innehåll formuleras kring centrala analytiska begrepp. Begrepp som lyfts fram i 

boken är representation, frames/ framing, normer och narrativ. Dessa analytiska begrepp har 

olika sätt att se på textens innehåll och hur det bör tolkas samt vilka frågor som kan ställas till 

texterna. Representation är det begrepp som denna undersökning till stor del kommer att 
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fokusera på. De skriver att Representationerna av ett fenomen eller objekt kan variera över tid 

och rum… (Esaiasson mfl, 2017, s.217) och att hur representationerna varierar är det intressanta 

i forskningen.  

 

5. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

I detta avsnitt kommer det valda materialet att presenteras samt vilket urval av material som 

gjorts för att undersökningen inte ska bli för bred eller osammanhängande. 

 

5.1 Material 

Den valda metoden för uppsatsen är hämtad ur boken: 

- Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Boken är en 

samling av ett flertal författares texter och bokens redaktör är Peter Esaiasson. 

 

De analyserade läromedlen är:  

- Prio Geografi 8 (2013) som är skriven av Wiwi Ahlberg och David Isaksson. 

- Geografi: en lärobok för grundskolans senare del 1 (1996) av Stefan Bergh, Herman 

Blom och Lars-Erik Åse.  

- Geografiboken: för grundskolans högstadium 2 (1982) av Gösta Forsström, Carl-

Gustav Holdar och Ulf Sellergren.  

  

Läroplanerna som inkluderats är: 

- Läroplan för grundskolan: Lgr 80 (1980) av Skolöverstyrelsen. 

- Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 

(1994) av Skolverket. 

- Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11 (2011) 

av Skolverket. 

 

I inledning, tidigare forskning och teori har följande källor använts: 

- Geografiämnet i gymnasiet: kunskapssyn, ämnesuppfattning, arbetsformer (1993) av 

Hans Holmén och Stefan Anderberg. 

- Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik (2018) som är en samling av 

flera författare där Niklas Ammert är redaktör.  

- Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval (2006) av Lena Molin.  

- Fakta, normativitet eller pluralism? didaktiska typologier inom gymnasieskolans 

geografiundervisning om klimatförändringar (2011) av Andreas Grahn.  

- Miljö är en ödesfråga (2006) av Sida – Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete. 

 

För att få en uppfattning kring uppkomsten av begreppet hållbar utvecklings har denna källa 

använts:  



12 
 

- Hållbar utveckling - Omställning till hållbar värld brådskar (2016) av Anna-Lena 

Andrews och Berith Granath (FN). 

 

5.2 Avgränsning 

När denna typ av läromedelsanalys genomförs är det lätt att välja för många böcker att 

analysera. För att inte undersökningen ska bli för bred är det därför viktigt att avgränsa sitt 

sökande. Hur denna avgränsning sker är upp till den som genomför undersökningen. 

 Avgränsningen för denna analys gick i flera steg. Till att börja med valdes tio läromedel 

från spridda år ut. Samtliga läromedel närlästes enligt metoden kvalitativ textanalys och 

ämnesstoffet kategoriserades i teman som var återkommande i ett flertal böcker samt passade 

in på vad undersökningen ämnar analysera, miljöproblem. Dessa teman var: 

- Vatten och hav 

- Luft och atmosfär 

- Växthuseffekten 

- Överkonsumtion 

- Naturresurser 

- Hållbar utveckling 

- DDT och PCB 

- Turism 

- Ozonskiktet 

- Vittring 

Alla böcker innehöll ej samtliga teman. För att få ett jämnt underlag till en analys av läromedel 

med samma förutsättningar ämnade urvalet att välja bort de läromedel som inte representerade 

dessa teman eller där ämnesinnehållet var för tunt för att bidra till analysen. De läromedel som 

kvarstod var publicerade med flera år mellan varandra och de innehöll mest användbart stoff. 

Av dessa valdes tre läromedel ut för en djupare analys då undersökningens begränsning inte 

hade plats för fler läromedel. De kvarstående tre läromedlen har en bred spridning från 1982–

2013, samtliga böcker representerade dessa teman tillräckligt för en jämn analys och de tre 

utvalda läromedlen omfattas av tre olika läroplaner, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11, som 

sammanställts tidigare i uppsatsen. 

 

6. LÄROMEDELSANALYS 

I det följande avsnittet kommer utvalda läromedel att analyseras utifrån den tidigare 

forskningen samt teori som behandlas i tidigare stycken av undersökningen. Analysen kommer 

delas upp i teman där böckernas innehåll jämförs mot varandra för att på ett så tydligt sätt som 

möjligt kunna urskilja böckernas olika representationer och ämnesdidaktiska ställningar.  

 

6.1.1 Växthuseffekten 

När läromedlet från 2013 talar om miljö kommer växthuseffekten och den globala 

uppvärmningen snabbt på tal. Författarna beskriver växthuseffekten ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv då de förklarar hur olika gaser i atmosfären förhindrar värme från att fortsätta ut i 
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rymden. De använder vetenskapliga mätningar av koldioxid- och metanhalten samt av 

medeltemperaturen för att styrka sin fakta. Däremot har mängden koldioxid och metan ökat 

med 37% sedan mitten av 1800-talet. Medeltemperaturen har under samma tid ökat med 0,8 

grader. Beräkningar tyder på att temperaturen ökar allt snabbare, kanske så mycket som fyra 

grader till 2100. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 19) För att styrka den presenterade fakta 

ytterligare följer ett stycke där författarna har talat med en av Sveriges ledande experter 

gällande klimatförändringar, miljövetaren Johan Rockström. I avsnittet förklarar Rockström 

bland annat vilka metoder som används för att säkerställa medeltemperaturer bakåt i tiden. 

Rockström förklarar också vilka konsekvenser en stigande medeltemperatur kan medföra samt 

vad som kan göras för att motverka miljöproblematiken.  

 Avsnittet där författarna behandlar växthuseffekten följer främst ett naturvetenskapligt 

spår där till exempel minskade utsläpp av koldioxid nämns som en åtgärd. (Ahlberg & 

Isaksson, 2013, s. 19–25) I dessa stycken syns likheter med vad Grahn kallar för den 

naturvetenskapliga medvetandegörande didaktiska typologin (Typologi 1). I den första 

typologin är det just naturvetenskapliga fakta som ska stå i fokus och när det talas om till 

exempel klimatförändringar, som växthuseffekten, ska orsaker och konsekvenser ses utifrån en 

denna synvinkel.  (Grahn, 2011, s. 80) Ur ett essentialistiskt perspektiv, som till viss del ligger 

till grund för Typologi 1, ska skolan lära ut erkänd och vetenskapligt prövad kunskap till 

eleverna. (Holmén & Anderberg, 1993, s. 42) 

 Helt utan koppling till samhället är texten däremot inte. Det talas om åtgärder där politiker 

står i centrum. I anslutning till växthuseffekten går det att läsa om FN:s internationella 

miljömöten i Stockholm 1972 och i Rio de Janeiro 1992. Här ställer sig även författarna frågan 

varför går det så trögt? när de beskriver komplexiteten i problemet. Många, inte minst 

miljöorganisationer från olika länder, är kritiska till att politiker och experter åker runt, håller 

möten och pratar utan att något händer. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 21) De skriver också 

att en anledning till att det går långsamt är för att de som har det bra ställt i världen inte alltid 

är beredda att ge upp sin livsstil för att hjälpa miljön på lång sikt. (Ahlberg & Isaksson, 2013, 

s. 21) Här syns det istället likheter med Typologi 3 som ämnar att visa miljöproblematikens 

komplexitet med hjälp av diskussion och debatt och där frågor som vem bär ansvaret? blir 

intressanta. Grahn skriver att Typologi 2 och 3 har ett Syfte att ge elever redskap för att delta i 

och förändra samhällsutvecklingen mot exempelvis det hållbara samhället. (Grahn 2011, s. 85) 

 I läromedlet från 1996 behandlas växthuseffekten också utifrån ett främst 

naturvetenskapligt perspektiv med ett tydligt och rakt förmedlingssyfte. Orsaken är att vi eldar 

med fossila bränslen som kol, olja och metan. (Blom & Åse, 1996, s. 75) Inga detaljerade 

kopplingar till samhällets utveckling dras men det nämns att växthuseffekten har blivit ett 

ökande problem sedan vi började elda fossila bränslen och även här, liksom i läromedlet från 

2013, använder författarna sig av en framtidsprognos av medeltemperaturen. De skriver att 

Man räknar med att temperaturen under det senaste århundradet stigit med mellan 0,5 och 1 

grad. (Blom & Åse, 1996, s. 75) Det anges naturvetenskapliga konsekvenser av 

växthuseffekten, att Glaciärer har smält och världshaven har värmts upp. Detta har lett till att 

världshavens vattenyta stigit med drygt en decimeter. (Blom & Åse, 1996, s. 75) 

 Konsekvenser som rör samhället är inte representerade. Den enda meningen som kopplas 

till konsekvenser mot samhället är I södra Sverige blev det dåligt med skidåkandet under de 
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milda vintrarna 1988–1993. (Blom & Åse, 1996, s. 75) Även här domineras växthuseffekten 

av Typologi 1 och dess mer naturvetenskapligt inriktade perspektiv. Utrymme för diskussion 

finns om till exempel orsaker och konsekvenser men över lag ser stycket ut att vara ämnat för 

en förenklad och tydlig beskrivning av ett fenomen som jämfört med läromedlet från 2013 inte 

var lika välkänt.  

 I läromedlet från 1982 finns inte växthuseffekten representerat.  

 

6.1.2 Vatten och hav 

Världens hav och vattendrag utsätts för olika sorters hot. Det kan handla om fiske, olja, utsläpp 

från industri och gödningsmedel från jordbruk. I läromedlet från 1982 är det ett allt mer 

moderniserat fiske som kan hota beståndet av fisk men oljan ses också som ett stort problem 

då de skriver Ett nytt hot mot det nordiska havsfisket, särskilt i Nordsjön, har uppstått genom 

oljeborrningarna. (Forsström, Holdar, Sellergren, 1982, s. 54) De menar att Nordsjön är ett av 

de bästa fiskevattnen i världen men att Fisketillgången har minskat i många vatten på grund 

av alltför effektiva fångstmetoder, ökad vattenförorening och förstörda yngelplatser, bl.a. i 

Nordsjöns oljefält. (Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, s. 55) 

 Stycket om Nordsjön är varken långt eller detaljerat. Det går att tyda att Nordsjön och dess 

fiskbestånd hotas av flera olika orsaker men det är endast det allt mer effektiviserade fisket 

som beskrivs i detalj. Olja och andra vattenföroreningar nämns men utan koppling till orsak 

eller tydliga konsekvenser. I och med att miljöproblematiken i Nordsjön lämnas obesvarad 

finns det rum för diskussion men i jämförelse med övrig text angående haven verkar det snarare 

röra sig om att oljan inte ansågs vara ett lika allvarligt problem vid bokens utgivande. Boken 

har med andra ord gjort ett urval där fiske representeras och där olja väljs bort. Nya mer 

effektiva fiskemetoder kanske inte kan räknas som miljöproblem och blir därför svårare att 

analysera utifrån Grahns typologier men urvalet säger någonting om stycket ändå. Oljan ses 

som ett nytt problem och möjliga konsekvenser på miljön verkar därför inte vara kända. Istället 

är det den mänskliga faktorn som anses vara det största hotet. Att vi fiskar mer och effektivare 

samt att vi förstör yngelplatser när vi borrar efter olja. Detta tyder på ett perspektiv då samhälle 

och mänsklig påverkan ligger i fokus och att stycket därför kan kopplas till Grahns andra 

typologi. 

 Men fakta om andra typer av utsläpp i vattendrag går att återfinna i texterna om jordbruket. 

Det gäller då konstgödsel som tillverkas i kemiska fabriker och som i allt större utsträckning 

ersätter naturgödsel. De skriver att Med regnvatten och snösmältningsvatten följer en del av de 

kemiska ämnena med till åar och sjöar och bidrar till igenväxningen. (Forsström, Holdar & 

Sellergren, 1982, s. 50) I slutet av stycket visas statistik från Produktkontrollnämnden på 

Naturvårdsverket. Statistiken visar mängden ton gift som användes i jordbruket, skogsbruket, 

hushållen, träindustrin mm. år 1980. Det är jordbruket och träindustrin som använder 

överlägset mest gifter. Att boken lägger större skuld och ansvar på industri och inte hushåll ser 

vi även i stycket industrins miljövårdsfrågor. Där skriver de att industriproduktion och 

miljövårdsintressen ofta hamnar i konflikt. Ofta har just industrin varit den verkliga boven som 

förgiftat luften med rök och gaser och förorenat vattnet genom giftiga utsläpp. (Forsström, 

Holdar & Sellergren, 1982, s. 78) 
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 Hoten mot vatten och hav återkommer i flera olika stycken och kapitel men oftast ur ett 

förenklat perspektiv där viss naturvetenskaplig bakgrund samt naturvetenskapliga 

konsekvenser ges. Koppling till vårt samhälle och dess utveckling går ej att återfinna i samma 

utsträckning. Det är gifter, gaser och kemiska medel från industri som är den stora 

bakomliggande anledningen men industrin beskrivs inte ur ett problematiserat perspektiv där 

samhälleliga åtgärder kan bidra till förbättring och därför anses texten vara mer påverkad av 

den naturvetenskapliga medvetandegörande didaktiska typologin (Typologi 1). 

 I läromedlet från 1996 återfinns liknande stoff som i läromedlet från 1982. Det rör sig 

allmänt om kortare och relativt odetaljerade stycken om vilka hot hav och vatten utsätts för. I 

stycket hotet mot havet är det främst plast och olja som anses vara de största hoten. Överallt i 

världshaven ser man oljefläckar, sopor i form av plast och annat skräp. (Bergh, Blom & Åse, 

1996, s. 64) De skriver att det rör sig om bland annat engångsförpackningar, plastburkar och 

gamla fiskenät men att det dock finns andra hot mot haven som är ännu allvarligare. Värst är 

kanske oljeutsläppen. (Bergh, Blom & Åse, 1996, s. 64) Till skillnad mot det äldre läromedlet 

där oljan sågs som ett nytt problem ses oljan här istället som ett av de värsta hoten mot haven. 

De skriver att oljeutsläpp i haven kan uppstå då oljefartyg går på grund men även när fartygen 

rengör sina tankar ute till havs trots att det är olagligt att göra så. Texten beskriver därefter 

metoder som används för att rena vatten efter oljeutsläpp och förklarar även risker med dessa 

metoder och omständigheter som kan göra jobbet svårare. 

 Att läsa och analysera detta stycke utifrån Grahns typologier är inte helt enkelt. Författarna 

anger specifika orsaker som hotar haven, stränderna samt djurlivet och det kan kopplas till vad 

Grahn kallar för Typologi 1. Grahn säger bland annat att Det är utsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser som ligger bakom klimatförändringarna, inte den rika världens livsstil. (Grahn, 

2011, s. 80) Det finns alltså enligt Typologi 1 en, eller flera, tydlig och främst naturvetenskaplig 

orsak bakom ett miljöproblem. Det ges därför lite eller inget utrymme för diskussion eller 

debatt då det enligt både Grahn (2011) och Molin (2006) handlar om att på ett traditionellt sätt 

förmedla vetenskapligt prövade fakta till elever. I detta stycke är det främst oljan som kommer 

ut i haven som ses som det stora problemet. Trots att plast och sopor nämns så görs det inte 

tillsammans med bakomliggande faktorer så som hur samhället ser ut eller hur vår livsstil bidrar 

till detta. 

 Läromedlet från 2013 skiljer sig från de två tidigare gällande hoten mot hav och vatten. 

Det första exemplet kommer i stycket Varför finns det inga fiskar i korallreven längre? Stycket 

handlar om korallrevet vid ön Roatan i Karibien som är en del av världens näst längsta 

korallrev. Författarna skriver att fiskbeståndet har minskat de senaste åren och att den troliga 

anledningen till detta är den globala uppvärmningen.  

Satellitmätningar och vattenprover tyder på att mängden växtplankton minskar när havet blir varmare. 

Eftersom plankton genom fotosyntesen omvandlas till näring, så innebär färre plankton att näringskedjan 

i haven störs och arter försvinner. Temperaturhöjningen gör också att korallerna bleknar och dör. 

(Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 22) I detta stycke är det den globala uppvärmningen, som 

beskrivs i ett tidigare stycke i boken, som är den bakomliggande faktorn till att fiskbeståndet 

och korallreven skadas och dör. Den fakta som presenteras baseras på Satellitmätningar och 
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vattenprover (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 22) och förloppet beskrivs ur ett enkelt och 

naturvetenskapligt perspektiv likt Grahns Typologi 1. Däremot avslutas stycket ur ett 

perspektiv som även kan kopplas till Typologi 2 och 3. Frågan är, kommer det överhuvud taget 

att finnas några fina korallrev att se om femtio år? Hallå, Nemo vart tog du vägen? (Ahlberg 

& Isaksson, 2013, s. 22) 

 Även om stycket beskrivit förlopp, orsak och konsekvenser ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv avslutas det med två subjektiva frågor som kan leda till en fördjupad debatt och där 

dessa frågor kan leda undervisningen in i en mer blandvetenskaplig diskussion. Frågan om det 

kommer finnas korallrev om femtio år öppnar upp för en debatt om vad som kan göras för att 

motverka detta problem och vem som bär ansvaret. Korallreven är inte en del av samhället. 

Med andra ord beskrivs förlopp, orsak och konsekvens ur ett främst naturvetenskapligt 

perspektiv men frågan öppnar upp för att följa problemet ännu längre både framåt och bakåt. 

Till exempel är det den globala uppvärmningen som är den naturvetenskapliga orsaken till 

problemet men vad som leder till en global uppvärmning kan kopplas till samhällsfrågor och 

en komplex politisk situation. I sin avhandling skriver Molin (2006) om Tvärvetenskapligt 

baserad geografiundervisning som innefattar dynamik, pluralism och konfliktperspektiv. 

(Molin, 2006, s. 202). Molin skriver att läraren frångår den traditionella uppdelningen i kultur- 

och naturgeografi för att istället belysa frågor som behöver både ett natur- och kultur 

geografiskt synsätt – samtidigt. (Molin, 2006, s. 202)  

 

6.1.3 Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är ett begrepp som vi idag är väl bekanta med. Begreppet innefattar miljö 

men även social och ekonomisk hållbarhet. Begreppet beskrivs i läromedlet från 2013 med 

hjälp av det indianska ordspråket Vi har inte ärvt jorden från våra föräldrar. Vi har den som 

ett lån från våra barn och barnbarn. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 14) Hållbar utveckling är 

ett begrepp som innebär att vi ska förbättra levnadsstandarden och sedan lämna ifrån oss ett 

bättre samhälle till kommande generationer. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 14–15) Det finns 

alltså inte ett tydligt svar på vad som behövs göras eller vem som bär ansvar då det i stort sätt 

innefattar allt och alla. Återigen lyfter boken stoff med utrymme för diskussion och debatt för 

att visa på komplexiteten i samhälls- och miljöproblem och åter igen går detta att koppla till 

Grahns samhällsinriktade typologier där han menar att hållbar utveckling är ett exempel på 

område som dessa typologier gärna diskuterar. Det kan finnas en naturvetenskaplig grund till 

miljöproblemet men den samhällsvetenskapliga frågan om aktörer och åtgärder spelar stor roll 

och leder till konflikt och debatt. (Grahn, 2011, s. 83–84) 

 I läromedlet från 2013 tar hållbar utveckling stor plats och det blir även ett återkommande 

tema i flera stycken genom boken. Bokens första kapitel inleds med ett stycke som handlar om 

överkonsumtion. Författarna använder Ullared, lågprisvaruhuset i Halland som är känt bland 

både unga och gamla från bland annat tv, som ett exempel. De skriver Trots att kundvagnarna 

är enorma är det inga problem att fylla dem med råge och Även om ingen i familjen tänkt köpa 

mer än några småsaker så blir bilen mer än knökfull. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 7) De 

fortsätter att skriva om att shopping har blivit en hobby, att vi köper nytt fast vi egentligen inte 

behöver. Med andra ord kopplar boken begreppet överkonsumtion till vår livsstil och då 

handlar det främst om den livsstil många relaterar till de rikare länderna då boken använder 
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Sverige som exempel. Här går det att se en tydlig koppling till det Grahn har döpt till den 

samhällsvetenskapliga normerande didaktiska typologin (Typologi 2) då det är just vår livsstil 

som diskuteras. Inom Typologi 2 anses ansvaret ligga på de Grahn kallar för i-länderna, ett 

utdaterat begrepp som beskriver de rikare och mer utvecklade/ industrialiserade länderna i 

världen. (Grahn, 2011, s. 82) 

 Vår livsstil handlar inte bara om överkonsumtion. Författarna skriver också om ojämnt 

fördelade naturresurser och vårt användande av dessa. I boken står det att vi människor har 

använt mer av jordens resurser under de senaste tvåhundra åren än under hela människans 

tidigare historia. Ahlberg och Isaksson skriver att tjugo procent av jordens befolkning i dag 

lägger beslag på åttio procent av jordens resurser och att inkomsterna fördelas på ungefär 

samma sätt. Av siffrorna ser man att det är de rikaste som också utnyttjar jordens resurser 

mest. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 11) Stycket avslutas med frågorna Är det då också den 

rika femtedelen som kan påverka jordens framtid? Eller ska de åttio procenten förbruka ännu 

mindre? (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 11) I kapitlets sammanhang verkar det som att 

författarna här vill belysa den orättvisa fördelningen av inkomster och resurser i världen och 

öppna upp för en diskussion om just vem som bär ansvaret. Att ställa dessa frågor till läsaren 

precis efter den tydliga procentuella fakta som presenteras verkar det som att författarna själva 

lägger en subjektiv vikt på att det är de rikare länderna som måste anpassa sig och att det inte 

är de övriga åttio procenten som ska förbruka ännu mindre. Någonting som rekonstruktivisterna 

menar alltid förekommer och är ofrånkomligt i undervisning. Även här syns det kopplingar till 

vad Grahn beskriver i Typologi 2 och 3. Enligt rekonstruktivismen ska skolan utveckla ett 

kritiskt tänkande hos eleverna. Detta är ett exempel på vad Molin kallar för aktualitets- och 

värdebaserad geografiundervisning då hon skriver att syftet är att ge elever redskap för att delta 

och förändra samhällsutvecklingen mot exempelvis det hållbara samhället. (Molin, 2006, s. 

202) Eftersom att frågorna i geografiboken lämnas obesvarade kan det leda in undervisningen 

till diskussion. Vad Grahn definierar som Typologi 3 menar då att undervisningens syfte är att 

understryka komplexiteten i till exempel miljöproblematiska frågor som dessa. (Grahn, 2011, 

s. 85) 

 I läromedlet från 1996 går det inte att återfinna begreppet hållbar utveckling och 

innebörden av begreppet är inte heller tydligt. Boken är uppbyggd på grundliga beskrivningar 

av förlopp med viss koppling till orsaker ur ett främst naturvetenskapligt perspektiv. 

Konsekvenser är inte lika frekvent förekommande och dem rör inte samhället i samma 

utsträckning som i det senare läromedlet. Ett exempel på åtgärder som samhället åtagit sig i 

hopp om att stoppa en negativ miljöpåverkan går att finna i stycket hotet mot ozonskiktet. Där 

skriver författarna att  

Internationella kongresser har sammankallats för att diskutera hur man ska kunna minska freonutsläppen i 

världen. Sprayburkar med freoner som drivgas har förbjudits och många andra beslut har tagits för att 

minska freonutsläppen. Det verkar nu möjligt att hindra nedbrytningen av ozonskiktet.  

(Bergh, Blom & Åse, 1996, s. 77) Det är ett kortfattat exempel av vad samhället gör för att 

stoppa miljöproblem, i det här fallet hotet mot ozonskiktet. Det är just exempel som detta, enkla 

och odetaljerade, som kan förekomma i boken. Det framgår att vissa åtgärder har vidtagits men 
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inte i detalj vad som gjorts eller vem/ vilka som ligger bakom beslutet. Detta kan tyda på att 

boken generellt har valt att följa en mer naturvetenskaplig riktning där det främsta målet är att 

förmedla stoff till eleverna på ett enkelt och tydligt sätt. Den naturvetenskapliga 

medvetandegörande didaktiska typologin (Typologi 1) beskriver just detta urval av stoff, vad 

som representeras och vad som väljs bort. Både essentialismen och scientismen som Grahn 

innefattar i den första typologin menar att skolan ska lära ut erkänd och vetenskapligt prövad 

kunskap till eleverna och att förmedlingen av kunskap ska vara saklig och värderingsfri. Med 

andra ord bör författarna, om de följer den första typologins riktning, förmedla tydligt och 

värderingsfritt stoff som grundar sig i erkänd och beprövad vetenskap. Dessa texter ska i sin 

tur lägga grunden till en undervisning där läraren står i fokus och förmedlar fakta till eleverna. 

Utrymme för diskussion eller kritiskt tänkande är inte nödvändigt då det rör sig om ren 

överföring av prövad vetenskap. (Holmén & Anderberg, 1993, s. 42) När Molin (2006) talar 

om en naturvetenskaplig baserad geografiundervisning skriver hon bland annat att 

naturvetenskapliga faktorer prioriteras före de kulturgeografiska och undervisningen blir därför 

värdebaserad utifrån ett naturdeterministiskt synsätt. (Molin, 2006, s. 201) Dessa mönster går 

att se i läromedlet och det kan vara en anledning till varför stoff som hållbar utveckling inte 

representeras.  

 Läromedlet från 1982 inleds med ett stycke där författarna i korthet skriver om bokens 

innehåll. Under rubriken ekologiskt synsätt skriver de: 

Människan är själv en del av sin omgivning och måste leva med den inte mot den. Ett ekologiskt synsätt 

på människa – resurser – resursutnyttjande blir därför naturligt. Av samma skäl är sambandet mellan 

naturgeografi och kulturgeografi viktig. Naturen sätter ramarna för människans existens. Med tanke på att 

naturgeografin inom den samhällsorienterade undervisningen de senaste åren fått allt för lite utrymme, har 

denna del av geografin speciellt betonats i bokens framställning. 

(Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, s. 2) Att begreppet hållbar utveckling inte förekommer 

i boken är inte konstigt då det introducerades för första gången 1981 av den amerikanske 

författaren och miljövetaren Lester Brown, bara ett år innan läromedlet publicerades. (Andrews 

& Granath, 2016, s. 1) Bokens inledande stycke tyder på ett tidigt tänkande som liknar det vi 

idag anknyter till begreppet hållbar utveckling.  

 Liknandes läromedlet från 2013 så tyder citatet Människan är själv en del av sin omgivning 

och måste leva med den inte mot den. Ett ekologiskt synsätt på människa – resurser – 

resursutnyttjande blir därför naturligt (Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, s. 2) på att en 

hållbar syn på jordens resurser och hur vi människor brukar dessa resurser finns. Att de också 

skriver hur sambandet mellan kultur- och naturgeografi är viktigt då Naturen sätter ramarna 

för människans existens (Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, s. 2) tyder på att samhället och 

människan existerar inom naturens gränser. Med andra ord kan vi inte överutnyttja jordens 

resurser utan att själva drabbas av konsekvenserna. Eftersom författarna skriver om vårt 

resursutnyttjande och hur vi lever inom naturen ramar går det att tyda en koppling till Grahns 

mer samhällsorienterade typologier. I dessa typologier menar Grahn att till exempel 

överutnyttjandet av jordens resurser är en väsentlig orsak till miljöproblematiken. Grahn menar 

också att detta perspektiv kan leda till en mer konfliktbaserad undervisning med flera olika 
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aktörer och lösningar samt att syftet är att få elever att agera för klimatet. (Grahn, 2011, s. 81–

82) Grahn menar också att ämnesstoffet inte blir lika tydligt när både natur- och 

samhällsvetenskapligt stoff används. Det blir således i detta fall svårare att tolka texten än om 

texten hade utgått från ett rent naturvetenskapligt perspektiv som i den första typologin. (Grahn, 

2011, s. 83) Molin förklarar i det hon kallar för aktualitets- och värdebaserad 

geografiundervisning att syftet med denna typ av stoff och undervisning är att ge elever redskap 

för att delta och förändra samhällsutvecklingen mot exempelvis det hållbara samhället. 

(Molin, 2006, s. 202) 

 

6.1.4 Luft och atmosfär  

Vid förbränning av kol och olja för uppvärmning frigörs svavelföroreningar som är farliga för 

naturen och människan. Bilavgaser innehåller bl.a. koldioxid och giftiga föreningar av 

tungmetaller, främst bly. (Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, s. 111) I läromedlet från 1982 

är detta de återkommande förklaringarna till miljöhoten mot atmosfären och luftföroreningar. 

Luftföroreningar är ett miljöproblem som inte alls tar lika mycket plats i boken som till exempel 

utsläpp i jordbruket eller industriutsläpp i hav och vatten. Citatet är hämtat ur stycket 

luftföroreningar och luftvård. I stycket är det förbränning av fossila bränslen för uppvärmning 

som anses vara den största boven. Avgaser från bilar beskrivs innehålla koldioxid och bly men 

mer information om detta anges inte i texten. I ett tidigare stycke om stadstrafik skriver de att 

Avgaserna från bilarna och svavelhalten i alla rökutsläpp medverkar till att luften försuras, så 

att äldre hus med portaler och andra detaljer av sandsten eller kalksten vittrar sönder. 

(Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, s. 87) 

 Istället problematiserar författarna mer bilen i sig som det större problemet. De skriver 

bland annat att bristen på parkeringsplatser och smala gator i städerna kan leda till 

trafikproblem och att det kan byggas ringleder för att slippa genomfartstrafiken. Det är ett 

allmäns intresse, att bilarnas antal minskar i stadstrafiken, eftersom avgaserna förorenar 

luften och det uppstår problem med parkeringsplatser för bilarna. (Forsström, Holdar & 

Sellergren, 1982, s. 101) Författarna konstaterar att bilavgaser innehåller giftiga ämnen som 

förorenar luften men den enda konsekvensen som tas upp är att utsläppen bidrar till kemisk 

vittring som angriper äldre byggnader av mjuka bergarter. Bilismen i helhet uppfattas av texten 

inte vara ett allvarligt problem utan snarare någonting som städerna på vissa sätt måste anpassa 

sig till. Att biltrafiken kan ledas bort från städerna med hjälp av ringleder konstateras men utan 

förklaring till varför detta görs. Försämrad luft i städerna nämns och att svavelföreningar är 

skadliga för människor och natur men inte kopplat till eventuella åtgärder. Det som finns 

skrivet angående samhällets åtgärder till luftföroreningar är kort och diffust. Luftvården är en 

internationell fråga. I flera industriländer, däribland Sverige, finns bestämmelser som 

begränsar svavelhalten i eldningsolja. Även industriernas rökgasutsläpp övervakas och 

kontrolleras. Bestämmelserna skärps undan för undan. (Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, 

s. 111) Av detta stycke går det att tolka att det främst är industriländerna som är ansvariga för 

utsläppen och för att åtgärda detta. Mer information om vilka bestämmelser det rör sig om eller 

vilka som har tagit besluten finns inte. Texterna om luftföroreningar i denna bok snuddar vid 

tillfällen på samhälleliga frågor men väljer att inte utveckla detta. Boken går således i ett 

simpelt naturvetenskapligt spår där utsläpp erkänns som orsak till vissa problem men där andra 
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problem som får konsekvenser på samhället väljs bort. När de naturvetenskapliga 

konsekvenserna prioriteras före de samhällsvetenskapliga rör det sig enligt Grahn om den 

naturvetenskapliga medvetandegörande didaktiska typologin vars mål är att göra eleverna 

medvetna om miljöproblem baserat på prövade vetenskapliga fakta. Eleverna görs medvetna 

med hjälp av en rak och främst naturvetenskaplig förmedling från läromedel och lärare och inte 

av diskussion och problematisering. 

 Inledningsvis liknar stoffet i läromedlet från 1996 det som fanns i läromedlet från 1982. 

Den första konsekvensen av luftföroreningar gäller en snabbare kemisk vittring än förr. 

Anledningen till detta menar författarna beror på en ökad mängd svavelsyra i luften. De skriver 

att svavelsyran angriper statyer och äldre byggnader. (Bergh, Blom & Åse, 1996, s. 43) Just 

kemisk vittring till följd av utsläpp i luften representerades tydligt i det äldre läromedlet och 

även här handlar det om en simpel naturvetenskaplig förklaring. Orsaken till detta problem 

uppges vara att vi eldar fossila bränslen som kol och olja för att värma upp våra bostäder och 

inte till exempel en ökad bilism. Men i detta läromedel representeras även konsekvenser som 

rör människor samt samhälleliga åtgärder i ett försök att minska luftföroreningarna. Utöver att 

svavelsyra påskyndar kemisk vittring på statyer och byggnader samt försurar naturen skriver 

författarna också om faran för människor som medföljer när utsläppen ökar.  

Svaveldioxiden, som kommer ut i luften när man eldar med kol eller olja, är farlig för människan. När vi 

andas luft som innehåller svaveldioxid påverkar det luftvägarna. Lunginflammation kan bli följden och i 

värsta fall kan lungorna drabbas av emfysem. Det är en värre skada med onormal förstoring av 

lungblåsorna.  

(Bergh, Blom & Åse, 1996, s. 75) Här framgår det att ökade utsläpp i luften påverkar både 

natur och människor. De skriver också att restriktioner har införts för att motverka utsläppet att 

svavel. I Sverige har vi kunnat minska svavelutsläppen genom att elda med olja, som inte 

innehåller så mycket svavel. Fattigare länder har inte den möjligheten, utan måste använda 

billigare bränslen som innehåller mer svavel. Ett sådant bränsle är brunkol. (Bergh, Blom & 

Åse, 1996, s. 75) I detta citat verkar det som att ett större ansvar läggs på de rikare länderna 

som har råd med svavelsnåla fossila bränslen. 

 I detta läromedel finns det även ett stycke om hotet mot ozonskiktet. Texten förklarar 

inledningsvis varför ozonskiktet är viktigt för livet på jorden och vilka effekter ultraviolett 

strålning har. De skriver att orsaken till ett skadat ozonskikt är utsläpp av freoner som kommer 

från bland annat sprayburkar och kylskåp. Även i detta avsnitt skriver författarna om 

konsekvenser på människor. För mycket ultraviolett strålning kan emellertid ge hudcancer och 

andra cancerformer. (Bergh, Blom & Åse, 1996, s. 77) Stycket om hur vi skadar ozonskiktet 

är strukturellt och innehållsmässigt likt de tidigare texterna om luftföroreningar. Det baseras 

på en naturvetenskaplig grund där ozonskiktet och ultraviolett strålning beskrivs. Sedan 

beskrivs det vilka följder detta medför för människor samt vilka åtgärder samhället tar för att 

förhindra problemet. Sprayburkar med freoner som drivgas har förbjudits och många andra 

beslut har tagits för att minska freonutsläppen. Det verkar nu möjligt att hindra nedbrytningen 

av ozonskiktet. (Bergh, Blom & Åse, 1996, s. 77) Även här närmar sig författarna de 

samhällsvetenskapliga typologierna men väljer att inte ta till sig detta perspektiv fullt ut, istället 
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uppfattas stycket som tvärvetenskapligt men närmare Typologi 1. Konsekvenser är främst 

intressanta om de rör det naturvetenskapliga.  

 Läromedlet från 2013 skiljer sig från de två tidigare. Genomgående i boken råder det en 

hållbar prägel och oavsett vad kapitlet handlar om så finns det framtidstankar. Även i detta 

läromedel konstateras det att det främst är förbränning av fossila bränslen som leder till utsläpp 

i luften. Utsläppen från fossila bränslen påverkar miljön, både marken och luften. För att 

minska utsläppen av växthusgaser måste fossila bränslen ersättas med andra energikällor. 

(Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 70) I de äldre böckerna var det främst för att värma bostäder 

men här skriver författarna att Utsläppen sker från bilar, flygplan, fabriker, bondgårdar och 

en hel rad andra ställen. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 70) Det är främst koldioxid det talas 

om när ämnet utsläpp och luftföroreningar behandlas. De skriver att samtidigt som vi släpper 

ut större mängder koldioxid så hugger vi också ner gröna växter och träd som använder 

koldioxiden för att växa och att detta leder till större mängder oönskade gaser i luften. Om vi 

inte gör något som stoppar detta kommer klimatet att fortsätta att påverkas med olika 

väderhändelser som följd, till exempel stormar och torka. Det gör livet svårare för många 

människor. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 70) 

 När författarna skriver om olja skiljer det sig från hur de andra läromedlen har behandlat 

ämnet. Tidigare har det både skrivits om hur byggandet av oljeplattformar förstör yngelplatser 

och hur olja som läckt ut i vattnet skapar stora problem. I detta läromedel lägger författarna 

stor vikt på utvinningen av olja och även här tar koldioxidutsläppen stort utrymme. Författarna 

skriver att flera oljebolag i början av 2000-talet började intressera sig för alternativa 

energikällor då diskussionen om när oljan skulle ta slut var aktuell. De senaste tio åren har 

däremot oljebolag återgått till att istället hitta nya vägar att utvinna olja på genom bland annat 

oljeskiffer och oljehaltig sand.  

Metoderna som används för att utvinna olja ur oljeskiffer har fått mycket kritik för att de leder till stora 

utsläpp av koldioxid och för att mark och vatten förorenas. Att gräva ut oljesanden, och förvandla den till 

bensin skapar flera gånger mer koldioxidutsläpp per enhet bensin än vanlig oljeutvinning från oljekällor i 

jordskorpan. 

(Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 71) Det är alltså inte enbart själva användandet och 

förbränningen av fossila bränslen som leder till utsläpp. Även processen att utvinna olja med 

hjälp av nya metoder leder till en ökning av koldioxidutsläpp. I stycket Ändlig energi gör 

författarna ett försök i att visa hur mycket olja vi förbrukar och varför oljan inte kommer finnas 

för alltid. De beskriver den långsamma processen då växter och djur blir till olja av trycket i 

jordens inre.  

Eftersom vi använder jättelika mängder av dem [fossila bränslen] hinner det inte bildas nya i samma takt. 

Sammantaget förbrukas till exempel 160 000 liter olja per sekund! Ett annat sätt att uttrycka det är att vi 

förbrukar lika mycket olja under ett år som det tog en miljon år att bilda.  

(Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 71) I och med det återkommande hållbara perspektivet i boken 

går detta citat att tolka som att Ahlberg och Isaksson vill skapa en tankeställare hos läsaren 
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eller eleverna. Användandet av uttrycket jättelika mängder och 160 000 liter per sekund! eller 

att de jämför en årsförbrukning med en miljon års bildande av fossila bränslen tyder på att 

läsaren ska förstå att detta är ohållbart och en absurd överkonsumtion. Denna del av boken som 

rör fossila bränslen och utsläpp av till exempel koldioxid följer således samma mönster som 

resterande delar av läromedlet. Åter igen verkar Isaksson och Ahlberg vilja ge utrymme för 

diskussion och debatt i en undervisning som bygger på deras texter. Att det finns 

naturvetenskapliga grunder i beskrivningen av fenomen och förlopp råder det inga tvivel om 

men det är framför allt de hållbara och främst samhällsvetenskapliga perspektiven som 

kännetecknar texterna. Utvinning och konsumtion är i högsta grad någonting som vi människor 

ligger bakom och det är vår livsstil och vår industri som ligger bakom detta. Det blir således 

tydligt att författarna enligt Grahns teorier angående didaktiska typologier förmedlar fakta ur 

ett perspektiv som mest liknar de samhällsvetenskapliga teorierna, Typologi 2 och 3. 

 

7. SLUTSATS 

I detta stycke kommer de resultat som analysen kommit fram till att sammanställas. Resultatet 

är baserat på den utvalda tidigare forskningen, den valda teorin och de analyserade läromedlen 

i kombination till varandra. 

 

7.1 Typologiskt och utbildningsfilosofiskt perspektiv och påverkan på 

representationen av miljöproblem i läromedel 

Den första frågeställningen denna analys ämnade att undersöka var Hur representeras 

miljöproblem i läromedel?  

 Vilket ämnesstoff som representeras i läromedel beror på en rad olika orsaker. 

Omständigheter som påverkar läromedels urval och representation av fakta kan vara den 

rådande samhällsdebatten, moraliska och politiska frågor, den aktuella pedagogiska synen och 

utbildningstraditioner. Karlsson (2018) skriver bland annat att läromedel skvallrar om vad som 

anses vara väsentligt att lära ut till eleverna. Han menar att samhället speglas i läromedlet och 

att representation, prioritering och urval av innehållsstoff kan kopplas till de ovan nämnda 

faktorerna.  

 Undersökningen har ämnat att ta reda på hur miljöproblematiskt ämnesstoff i läromedel 

för ämnet geografi i högstadiet representeras med hjälp av Grahns teori om didaktiska 

typologier. Han beskriver i sin avhandling tre stycken typologier som i sin tur är baserade på 

forskning angående utbildningsfilosofier, selektiva traditioner och intervjuer med lärare i 

geografiämnet. De tre typologierna som utgör den teori analysen grundas på är den 

naturvetenskapliga medvetandegörande didaktiska typologin (Typologi 1), den 

samhällsvetenskapliga normerande didaktiska typologin (Typologi 2) och den 

samhällsvetenskapliga pluralistiska didaktiska typologin (Typologi 3). Som går att tyda på 

namnen har typologierna olika vetenskapliga perspektiv och syften.  

 Typologi 1 fokuserar på det naturvetenskapliga stoffet och bygger främst på en rak och 

värderingsfri faktaöverföring. Orsak, förlopp och konsekvens förklaras ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Konsekvenser eller åtgärder som rör samhället väljs därför bort. 
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Aktörer blir heller inte lika väsentliga när en text skrivs ur ett naturvetenskapligt perspektiv då 

värderingar om vem som bär ansvar undviks i undervisningen. Exempel på texter skrivna ur 

detta perspektiv finner vi främst i de två äldre läromedlen.  

 I de äldre läromedlen finner vi citat som Orsaken är att vi eldar med fossila bränslen som 

kol, olja och metan (Blom & Åse, 1996, s. 75), Avgaserna från bilarna och svavelhalten i alla 

rökutsläpp medverkar till att luften försuras, så att äldre hus med portaler och andra detaljer 

av sandsten eller kalksten vittrar sönder (Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, s. 87) och 

Glaciärer har smält och världshaven har värmts upp. Detta har lett till att världshavens 

vattenyta stigit med drygt en decimeter. (Blom & Åse, 1996, s. 75) Det går att dra djupare 

paralleller till samhället, den ökande industrialiseringen och vår livsstil från samtliga citat men 

författarna väljer att inte ta till sig detta perspektiv fullt ut. Konsekvenser är främst intressanta 

om de rör det naturvetenskapliga. Stoffet i de två äldre läromedlen kan bitvis uppfattas som 

tvärvetenskapliga då författarna närmar sig samhällets aspekter men de håller sig alltid närmare 

ett perspektiv som kännetecknas av Grahns första typologi. Gifter, gaser och kemiska medel 

från industri anses vara stora bakomliggande anledningar till miljöproblem men industrin 

beskrivs inte ur ett problematiserat perspektiv där samhälleliga åtgärder kan bidra till 

förbättring och därför anses texterna vara mer präglade av den naturvetenskapliga 

medvetandegörande didaktiska typologin (Typologi 1). Stoff ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv förekommer också i läromedlet från 2013. Till exempel använder dom statistik för 

att visa sambandet mellan ökande mängd koldioxid och metan i atmosfären och en stigande 

medeltemperatur. Däremot har mängden koldioxid och metan ökat med 37% sedan mitten av 

1800-talet. Medeltemperaturen har under samma tid ökat med 0,8 grader. Beräkningar tyder 

på att temperaturen ökar allt snabbare, kanske så mycket som fyra grader till 2100. (Ahlberg 

& Isaksson, 2013, s. 19) 

 Typologi 2 fokuserar mer på det samhällsvetenskapliga stoffet och om det förekommer 

naturvetenskapligt stoff sker detta oftast i kombination med det förstnämnda. Det är svårt att 

undgå naturvetenskapen när författaren skriver om till exempel växthuseffekten. Författaren 

kan använda ett naturvetenskapligt perspektiv för att förklara växthuseffekten men ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv för att beskriva orsaker, konsekvenser och aktörer. I typologi 

2 är nämligen samhället, människor och ansvar viktiga komponenter då diskussion är 

välkomnat i undervisningen. Stoffet som förmedlas ska väcka engagemang hos läsaren/ eleven 

och detta görs bland annat genom att lämna vissa frågor i texten obesvarade.  

 Hållbar utveckling är ett bra exempel på stoff som detta typologiska perspektiv behandlar 

då det till största del handlar om samhället och människor. Överkonsumtion och 

råvaruexploatering är problem som behandlas ur ett tydligt samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Aktörer är relevanta i den diskussion som läromedlet ofta främjar och författare skriver om vår 

livsstil som orsaker till varför miljöproblematiken ser ut som den gör. När läromedlet från 2013 

beskriver hur vi utnyttjar råvaror står det bland annat Av siffrorna ser man att det är de rikaste 

som också utnyttjar jordens resurser mest (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 11) följt av frågorna 

Är det då också den rika femtedelen som kan påverka jordens framtid? Eller ska de åttio 

procenten förbruka ännu mindre? (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 11) Detta är ett tydligt 

exempel på hur stoff representeras utifrån ett Typologi 2-perspektiv. Författarna målar upp en 
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bild av hur verkligheten ser ut och ställer sedan frågor till läsaren för att väcka engagemang 

och bidra till diskussion.  

 Samhälleliga åtgärder kan också komma att representeras då en text visar kopplingar till 

de samhällsvetenskapliga typologierna. Luftvården är en internationell fråga. I flera 

industriländer, däribland Sverige, finns bestämmelser som begränsar svavelhalten i 

eldningsolja. Även industriernas rökgasutsläpp övervakas och kontrolleras. Bestämmelserna 

skärps undan för undan. (Forsström, Holdar & Sellergren, 1982, s. 111) Här är ytterligare ett 

exempel på involverandet av åtgärder som samhället vidtar för att påverka ett miljöproblem 

och aktörerna målas i det här fallet upp som industriländer. Stycket blandar in värderingar som 

automatiskt ger utrymme för diskussion. 

 Typologi 3 kan beskrivas som ett fördjupat perspektiv av Typologi 2. Den andra och den 

tredje typologin bygger på samma perspektiv och utgår från samma typ av ämnesstoff. Det 

naturvetenskapliga stoffet är intressant när det förekommer i kombination med 

samhällsvetenskapligt stoff. Syftet med Typologi 3 är att ytterligare understryka 

miljöproblematikens komplexitet. Diskussion och debatt är en vanligt förekommande del i 

undervisningen och läromedlets innehåll ska kritiskt granskas av eleverna. Konsekvenser, 

orsaker och aktörer diskuteras med koppling till människor och samhälle. Exempel på detta 

kan vara när texten handlar om politiska åtgärder för att globalt försöka påverka den negativa 

miljöutvecklingen och författarna ställer frågan varför det går så trögt? Som svar på sin fråga 

skriver de bland annat att de som har det bra ställt i världen inte alltid är beredda att ge upp 

sin livsstil för att hjälpa miljön på lång sikt. (Ahlberg & Isaksson, 2013, s. 21) Dessa typer av 

frågor och orsaker förklarar hur komplex frågan om ansvar och handlingar kan vara när det 

kommer till debatten om miljöproblem. Den sista typologin behandlar gärna dessa typer av 

diskussioner och debatter och ämnar få eleverna att kritiskt ifrågasätta och granska svåra 

politiska situationer.  

 Det som går att konstatera utifrån dessa teorier är att läromedel tenderar att drivas av olika 

perspektiv beroende på vad det är författaren vill förmedla. Faktorer som kan komma att 

påverka en författares perspektiv kan vara den rådande samhällsdebatten, moraliska och 

politiska frågor, den aktuella pedagogiska synen och utbildningstraditioner. Det är svårt, 

kanske till och med omöjligt, att ta reda på exakt vad det är som har fått en författare att skriva 

ur ett visst perspektiv då dessa faktorer undermedvetet kan påverka oss. När det handlar om 

miljöproblem har vi sällan helt unika tankar och åsikter om detta. Vi påverkas av den rådande 

politiken och diskussionen och därför delar vi liknande åsikter med varandra, det blir en slags 

norm angående vad som anses vara viktigt och det är detta som kan speglas i läromedel. När 

de utvalda läromedlen för denna analys har närlästs har det gått att tyda vad som ansågs som 

viktiga frågor när boken skrevs och publicerades.  

 Enligt den tidigare forskning som jag baserar min undersökning på kan författare av 

läromedel välja ett naturvetenskapligt, ett samhällsvetenskapligt eller ett blandvetenskapligt 

perspektiv. Dessa kan även kombineras med varandra och det är någonting som jag sätt när jag 

genomfört min analys.  
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7.2 Förändring av ämnesstoff, representation och urval 

Den andra frågeställningen denna undersökning ämnade att undersöka var Hur förändras 

representationen och valet av stoff i läromedel mellan 1982 och 2013? 

 Som tidigare nämnt kan denna analys inte tala för alla läromedel. Gällande 

frågeställningen kan däremot undersökningen tala för de läromedel som analyserats. Slutsatsen 

konstaterar att det finns bakomliggande faktorer som påverkar läroböckernas representation 

och urval av ämnesstoff samt påverkar författare att förmedla fakta ur ett visst perspektiv. 

Eftersom den rådande samhällsdebatten, den aktuella pedagogiska synen, 

utbildningstraditioner, moraliska och politiska frågor ändras med tiden förändras även synen 

på vilket ämnesstoff som är relevant. Av de tre läromedel som analyserats går det att se en 

förändring av innehållet. Med hjälp av den tematiska indelningen som gjorts visar analysen hur 

flera olika teman i böckerna har förändrats i relevans och dominans.  

 

7.2.1 Växthuseffekten 

Läromedlet från 1982 saknar helt representation av växthuseffekten. I fortsatt forskning skulle 

det var möjligt att ta reda på när växthuseffekten blev ett känt fenomen och om det finns ett 

samband mellan en ickerepresentation i läromedlet och att växthuseffekten inte ännu hade 

blivit upptäckt.  

 I läromedlet från 1996 representeras växthuseffekten ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 

Enklare och värderingsfria fakta beskriver fenomenet. Kopplingar till samhället och människor 

så som aktörer, orsaker och åtgärder förekommer inte. Läromedlet förmedlar med andra ord 

fakta ur ett naturvetenskapligt perspektiv, Typologi 1. 

 Även i det senaste analyserade läromedlet från 2013 är växthuseffekten representerat ur 

ett naturvetenskapligt perspektiv och fakta baseras på vetenskaplig statistik. Däremot 

innehåller texten även ett stycke som handlar om den politiska komplexiteten bakom 

miljöproblemet. Stycket ämnar ge eleverna en förståelse till de politiska problem som kan 

uppstå samt att främja en diskussion bland eleverna. När läromedlet från 2013 behandlar 

växthuseffekten sker detta främst ur ett naturvetenskapligt perspektiv, Typologi 1, men det 

finns även inslag av samhällsvetenskaplig diskussion, Typologi 3. 

 

7.2.2 Vatten och hav 

Vatten och hav är ett återkommande tema i läromedlet från 1982. Ett stycke rör 

miljöproblematiken i Nordsjön, i dagens rådande samhällsdebatt skulle det vara troligare att 

Östersjön representerades, och i detta stycke lägger författarna ett större fokus på den 

mänskliga påverkan. Oljan anses inte vara det största problemet, istället är det processen att få 

tag på olja som förstör yngelplatser samt ett moderniserat/ effektiviserat fiske som hotar 

fiskbeståndet som beskrivs som de största hoten. Detta tyder på att stycket är skrivet med 

samhällsvetenskapliga faktorer som det huvudsakliga hotet, Typologi 2. I ett senare stycke 

förekommer även jordbruk och industri som bidragande aktorer till övergödning av sjöar och 

vattendrag. I detta stycke är det de kemiska medel som används, till exempel konstgödsel, som 

problematiseras. Även om det framgår att utsläppen kommer från industri och jordbruk sker 

ingen vidare koppling till samhällsutvecklingen eller industrialiseringen. Därför ses stycket 

främst ur ett naturvetenskapligt perspektiv, Typologi 1. 
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 I läromedlet från 1996 har synen på olja förändrats. Här är det istället oljan i sig som anses 

vara det största hotet. Det kan handla om både fartyg som går på grund samt fartyg som rengör 

sina tankar till havs men även hur vissa metoder för att få bort oljan ur havet kan skada djur- 

och växtlivet i vattnet. Sopor och plast nämns som problem men ingen koppling till vår livsstil 

och plastkonsumtion ges. Således håller sig läromedlet till ett naturvetenskapligt perspektiv, 

Typologi 1. 

 2013 är det istället ett annat miljöproblem som representeras när det gäller vatten och hav, 

det den globala uppvärmningen som står i fokus. En naturvetenskaplig förklaring ges då ett 

samband mellan den globala uppvärmningen, stigande havstemperaturer och skador på havets 

växt- och djurliv görs. Här är perspektivet naturvetenskapligt, Typologi 1. Avsnittet avslutas 

med att författarna ställer frågor till läsaren som kan leda in undervisningen mot en mer 

samhällsvetenskaplig debatt angående orsaker, åtgärder och aktörer. Med andra ord avslutas 

avsnittet i boken med ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv med koppling till Typologi 2 

och 3.  

 

7.2.3 Hållbar utveckling 

I läromedlet från 1982 förekommer ej begreppet hållbar utveckling. Detta kan bero på att 

begreppet användes för första gången bara ett år innan bokens utgivning. Däremot förekommer 

stycken med ett hållbart perspektiv och tankesätt. Författarna skriver om samband mellan 

människa, resurser och resursutnyttjande. Trots att begreppet inte förekommer återfinns alltså 

innebörden i läromedlet och då hållbar utveckling i allra största grad rör samhället och 

människor är det de samhällsvetenskapliga typologierna 2 och 3 som kopplas till dessa stycken. 

 I läromedlet från 1996 förekommer varken begreppet eller innebörden av begreppet. Detta 

läromedel bygger på grundliga naturvetenskapliga beskrivningar av förlopp och till viss del 

orsaker men konsekvenser samt aktörer är inte lika förekommande. Således handlar det främst 

om en förmedling och ett perspektiv likt Typologi 1.  

 2013 är det hållbar utveckling som dominerar läromedlet. Temat är återkommande genom 

hela boken och aktorer samt åtgärder tar stor plats. Vår livsstil kopplas ihop med stoff om till 

exempel överkonsumtion och utnyttjande av naturresurser. Att främja diskussion och debatt 

samt att understryka komplexitet är tydliga inslag i läromedlet och ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv utifrån Typologi 2 och 3 är därför frekvent förekommande.  

 

7.2.4 Luft och atmosfär 

Luft och atmosfär tar inte lika stor plats som andra miljöproblem i läromedlet från 1982. Det 

som nämns är att vi eldar med fossila bränslen i uppvärmningssyfte och att detta leder till en 

ökad halt av svavel och svavelsyra i luften. Konsekvensen av detta blir en påskyndad kemisk 

vittring som bland annat angriper äldre byggnader. Författarna konstaterar att bilavgaser 

innehåller koldioxid och bly men ingen fortsatt koppling till samhället eller en ökad bilism 

görs. Delar av texten kan tolkas som att industriländer är dem främst ansvariga men författarna 

gör ej ett försök att utveckla detta till någonting mer. Texten kan bitvis närma sig samhället 

men mer ingående förklaringar görs inte. Således behandlas text om luft och atmosfär främst 

ur ett naturvetenskapligt perspektiv, Typologi 1.  
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 Läromedlet från 1996 inleder temat på ett liknande sätt som det tidigare läromedlet. Även 

här skriver författarna om förbränning av fossila bränslen i ett uppvärmningssyfte och att detta 

leder till en påskyndad kemisk vittring på grund av svavelsyra. Däremot inkluderas även ett 

stycke som gäller konsekvenser som drabbar människor. En koppling dras mellan utsläpp och 

sjukdomar som till exempel lunginflammation. Författarna lägger också ett större ansvar på de 

rikare länderna då de menar att dessa länder har råd med, för miljön, mer skonsamma bränslen. 

Boken behandlar även hotet mot ozonskiktet och även här använder författarna en 

naturvetenskaplig grund för att förklara miljöproblemet men inkluderar även kopplingar till 

samhället och människor. I detta stycke handlar det om att en ökad mängd ultraviolett strålning 

kan leda till cancersjukdomar. Trots att läromedlet inkluderar mänskliga konsekvenser tar 

författarna inte det samhälleliga perspektivet fullt ut. Det förekommer en viss blandvetenskap 

men det rör sig främst om ett naturvetenskapligt perspektiv, Typologi 1 med vissa inslag av 

Typologi 2.  

 I läromedlet från 2013 skiljer sig återigen innehållet från de två tidigare. Det råder 

fortfarande en hållbar prägel med kopplingar till samhället och aktörer. Fossila bränslen ses 

fortfarande som ett problem men det är inte på grund av uppvärmning av bostäder utan snarare 

på grund av bilism, flygtrafik, industri och jordbruk som användandet av fossila bränslen 

problematiseras. Det är inte längre svavel och kemisk vittring som benämns som följderna utan 

snarare ökade halter av koldioxid. Detta i kombination med skövling av skog ser författarna 

som ohållbart och att konsekvenser kan bli fler väderkatastrofer som i sin tur drabbar 

människor och samhälle. Även oljan ses ur ett nytt perspektiv då det nu talas om nya 

utvinningsmetoder av olja och hur dessa metoder leder till en stor ökning av koldioxidutsläpp. 

Det är alltså utvinning och förbränning som leder till miljöproblem. Läromedlet förklarar 

miljöproblemen med en naturvetenskapligt grund, Typologi 1, men lämnar även utrymme för 

diskussion. Dessa diskussionsområden representeras med en samhällsvetenskaplig och hållbar 

prägel om bland annat vår livsstil och industriländer och kopplas därför till Typologi 2 och 3.  

 

7.3 Sammanfattning 

Baserat på undersökningens teoretiska grund går det att se en skiftande representation av 

ämnesstoff inom läromedel men även över det tidsspann som undersökningen håller sig inom. 

Det beror på vad författaren eller författarna vill förmedla och rådande bakomliggande 

påverkningsfaktorer som influerar författares perspektiv. Författare kan alltså, medvetet eller 

omedvetet, välja att förmedla fakta ur ett naturvetenskapligt perspektiv eller ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Dessa kan komma att kombinera varandra men då gäller det 

oftast en naturvetenskaplig förklaring av förlopp, vad som sker, men en samhällsvetenskaplig 

koppling till aktörer, åtgärder och konsekvenser.  

 Det går att se tydliga förändringar av hur innehållsstoff förändras. Kanske tydligast är de 

olika läromedlens syn på oljan. 

 När det gäller typologiska inriktningar är det en blandad förekomst av främst Typologi 1 

och 2 som råder i läromedlet från 1982. I läromedlet från 1996 är det däremot en starkare 

naturvetenskaplig inriktning där Typologi 1 dominerar. I det senaste läromedlet från 2013 sker 

det en blandning av alla tre typologier men det är de samhällsvetenskapliga typologierna som 
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dominerar. Inte minst sker en drastisk ökning av Typologi 3, i och med ett mer frekvent element 

av diskussion och debatt där politisk komplexitet behandlas.  

8. DISKUSSION  

Det är lätt att närma sig en undersökning som denna med förutfattade meningar eller en hypotes 

om vilket resultat analysen kommer att finna. I detta fall vet vi att miljöfrågan har förändrats 

och tar en allt större plats i media och samhällsdebatten. Ett antagande om att analysens resultat 

bör följa den utvecklingen kan därför förekomma. Att till exempel läromedlet från 1996 

återgick till ett mer naturvetenskapligt perspektiv kan därför uppfattas som oväntat. Detta kan 

bero på flera olika faktorer som förekommer i analysen men det finns även faktorer som inte 

denna undersökning har inkluderat. I fortsatt forskning skulle en bredare analys därför också 

kunna inkludera historiska miljöhändelser som till exempel miljökonferensen i Stockholm 

1972, miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 eller någon annan händelse som kan ha gjort 

avtryck i miljödebatten.  

 Det bör med andra ord understrykas att denna analys på egen hand inte är tillräcklig för att 

skapa en tydlig svart på vit bild av hur läromedel påverkas av selektiva traditioner och andra 

faktorer samt hur läromedel har kommit att förändras innehållsmässigt över tid. Detta beror på 

att analysen är avgränsad mot ett specifikt område i geografiämnet samt att den endast 

behandlar tre läromedel i detalj. Däremot ämnar analysen bidra till en ökad förståelse för 

läromedel och dess val av ämnesstoff samt vad som kan påverka det urval av stoff som görs av 

läromedelsförfattare. Istället ska analysen kunna ses som en del i en fortsättande forskning om 

läromedel. Analysen ska även kunna fungera som en grund för kommande forskning att bygga 

vidare på i den mån att tidigare forskning, metoder och tillvägagångssätt går att applicera på 

nya analyser och undersökningar. Avsnitt som behandlar tidigare forskning och teorier om 

miljöundervisningen i ämnet geografi och sammanställningen av selektiva traditioner, 

utbildningsfilosofier och didaktiska typologier ska kunna stå till grund för nya analyser som 

bland annat intresserar sig för miljöfrågor i utbildningssyfte och miljöinriktade 

läromedelsanalyser. Avsnittet om läromedlets status i samhället och skolan samt vad ett 

läromedel säger, hur innehållet förmedlas och hur detta kan tydas går att applicera på läromedel 

oavsett vilket ämne eller tema undersökningen ämnar att inrikta sig på. I metodstycket framgår 

det också att det är möjligt att genomföra läromedelsstudier på flera olika sätt. Det är möjligt 

att använda andra metoder och det går att använda samma metod men ändå inrikta sig på ett 

annat tema i läromedlet. Det finns alltså flera olika tillvägagångssätt för att genomföra analyser 

av samma karaktär eller med ett helt annat syfte. Oavsett vad kan denna analys stå till grund 

för fortsatt forskning inom området.  
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