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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker sambandet mellan läroplaner och läroböcker för samhällskunskap på 

gymnasienivå över tid utifrån hur hållbar utveckling framställs. Utbildning för hållbar utveckling har 

fått en mer betydande roll till samhällskunskapsundervisningen utifrån de globala målen för Agenda 

2030, specifikt delmål 4.7.  

Utgångspunkten för uppsatsen är att en behandling av de tre dimensionerna för hållbar utveckling 

(ekonomi, sociala och miljö) genom en pluralistisk undervisningstradition utgör en utbildning för hållbar 

utveckling. Metoderna som används är en kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ diskursanalys. Det 

valda materialet är två läroplaner, lpf94 och Gy11, och åtta läroböcker i samhällskunskap på 

gymnasienivå från 1997–2021.  

Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen har visat att det finns en skillnad i vilken 

utsträckning som läroböckerna behandlar de olika dimensionerna samt hållbar utvecklingsbegreppet. 

Vidare har det procentuella omfånget i läroböckerna som behandlar hållbar utveckling ökat över tid. 

Miljödimensionen av hållbar utveckling är det som behandlas mest i läroböckerna. Resultatet från den 

kvalitativa diskursanalysen visar att det inte går att dra en slutsats om det har skett en gemensam 

förändring i vilken undervisningstradition läroböckerna behandlar över tid. Den pluralistiska traditionen 

är mer förekommande i de senare upplagorna och generellt behandlar läroböcker från samma bokserie 

samma traditioner över tid. Läroplanerna, Lpf 94 och Gy11, är lika i den mån att båda förespråkar ett 

pluralistiskt förhållningssätt. Läroplanerna skiljer sig mest åt i hur ämnet samhällskunskap behandlas 

där Gy11 är den som behandlar hållbar utveckling som ämnesinnehåll. I resultatet från jämförelsen 

mellan läroplanerna och läroböckerna så determinerar inte läroplanernas innehåll vad som kommer 

behandlas i läroböckerna i relation till de selektiva undervisningstraditionerna samt hållbar 

utvecklingsbegreppet.  

Undersökningen synliggör de olika läroböckernas brister och styrkor och kan hjälpa lärare att se vad 

de ska leta efter när de väljer läroböcker för undervisning om hållbar utveckling i samhällskunskap. 

Angående resultatet så kan inte denna uppsats förklara hur läroboksanvändningen ser ut i praktiken. 

Däremot går det att göra teoretiska ställningstaganden angående hur läroböcker och läroplanerna 

påverkar hur lärare kan förhålla sig till undervisning av HU utifrån ramfaktorteori och undervisning som 

meningserbjudande.  

 

Nyckelord: Utbildning för hållbar utveckling, hållbar utveckling, samhällskunskap, gymnasiet, 

selektiva undervisningstraditioner, dimensioner av hållbar utveckling, ramfaktorteori, 

meningserbjudande, läroboksanalys.  
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1. Inledning  

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare 2015. De 

17 mål som Agenda 2030 innefattar har som syfte att bidra till en mer social, ekonomisk och 

miljömässig hållbar utveckling och ska uppnås av världens länder senast år 2030 (UN, SDG:s 

Sustainable Development Goals). Vidare är dessa 17 mål indelade i 169 delmål med mätbara 

indikatorer för att kunna utvärdera arbetet med målen. Mål nummer 4 innebär att alla länder 

ska uppnå ”en god utbildning för alla”. Vad denna uppsats kommer lägga större fokus på är 

delmål 4.7. Delmålet betonar att ”senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper 

och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning 

för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet…och globalt 

medborgarskap…” (UN, SDG:s Sustainable Development Goals). Utifrån detta blir det relevant 

att granska hur svenska läroplaner och läroböcker i samhällskunskap på gymnasienivå förhåller 

sig till delmålet. 

Hur denna uppsats kommer redogöra för detta är genom att dokumentera och analysera hur 

läroböcker förhåller sig till hållbar utveckling över tid samt jämföra det med två läroplaners 

behandling av HU. Anledningen till att denna uppsats granskar både läroböcker och läroplaner 

är för att kunna uttala sig om förekommande mönster i hur dessa material hanterar HU över tid 

samt om det finns ett orsakssamband mellan läroböckerna och läroplanerna.  

Eftersom läroböcker är en relativt stor del av undervisningen i många klassrum blir det därför 

ett relevant objekt att undersöka. Hållbar utveckling är en ganska ny och outforskad del av 

undervisningen i skolan. Vidare bidrar denna uppsats till denna forskning genom att undersöka 

läroböcker och dess förhållning till HU som i sin tur kan hjälpa lärare i deras val av lärobok när 

de ska undervisa om hållbar utveckling. Uppsatsen kommer därmed bidra med en förståelse om 

hur deras val av lärobok kan påverka undervisningen om hållbar utveckling samt ge redskap 

för lärare att välja läroböcker som passar bäst för denna kontext.  

Urvalet består av åtta läroböcker i samhällskunskap på gymnasienivå som är utgivna från 

1997 till 2021. Metoden för uppsatsen består av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

diskursanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen kommer besvara hur mycket hållbar 

utveckling behandlas i läroböckerna. Den kvalitativa diskursanalysen besvarar hur ämnet 

framställs i respektive lärobok och läroplan utifrån teoretiska ställningstaganden. Vidare 

kommer resultatet från läroboksanalysen jämföras med hur läroplanerna Lpf 94 och Gy11 

behandlar ämnet hållbar utveckling. Utifrån läroböckernas varierande utgivningsår kommer 

uppsatsen förhoppningsvis kunna besvara på hur förhållningen till hållbar utveckling ser ut över 
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tid samt hur läroböckerna kan jämföras med varandra. Teorin som denna uppsats grundar sig i 

är ramfaktorteori samt meningserbjudande som sedan kommer kopplas till analysens resultat. 

1.1 Studiens disposition 

Uppsatsen inleder med att beskriva HU:s och Utbildning för hållbar utvecklings (UHU) 

historiska kontext samt en syn på medborgarfostran utifrån de globala målen i bakgrunden 

(kap.2). Sedan beskrivs hur tidigare forskning gjorts i angränsande ämnen då det inte finns 

tidigare studier om läroböckers förhållning till hållbar utveckling (kap. 3). Därefter redogörs 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter (kap.4) följt av syfte och frågeställningar (kap.5). I 

metoden förklaras uppsatsens tillvägagångssätt samt urval av material och läroplaner (kap.6). 

Sedan kommer analysen som behandlar resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen och 

den kvalitativa diskursanalysen samt en reflektion av resultatet (kap.7). Slutligen anknyts 

resultatet till tidigare forskning i diskussionsdelen (kap.8) som följs av slutsatsen (kap. 9) där 

det övergripande resultatet presenteras och framtida forskning föreslås. 

1.2 Studiens arbetsfördelning 

Uppsatsens arbetsfördelning är jämnt fördelad mellan båda skribenterna då båda har hjälpts åt 

i alla delar. Vidare har Dahl haft huvudfokus på teori och metod, specifikt uppsatsens 

tillgångavägsätt, och Lundkvist har fokuserat på material och avgränsningar. Lundkvist har haft 

huvudfokus på analysdelen där han har bidragit med resultat utifrån analysmaterialet och Dahl 

har varit med och bearbetat utformningen av analysen tillsammans med Lundkvist. En 

klargörelse vill göras med att båda har hjälpt till i alla delar och uppsatsen behandlades 

likvärdigt av båda skribenterna. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden till denna uppsats inleder med en redogörelse för vad hållbar utveckling är i 2.1 

för att ge en historisk bakgrund till hållbar utveckling och de tre olika synsätten som präglar 

behandlingen av begreppet HU. Detta är relevant för uppsatsen för att visa att HU är ett tvetydigt 

och komplext begrepp som har lett till att man kan ha olika åsikter om vad HU är. I 2.2 så 

bearbetas vad utbildning för hållbar utveckling är. Här visas en historisk redogörelse av hur 

UHU har uppkommit och hur Sverige har behandlat ämnet. UHU:s historia är relevant att 

redogöra för då det utgör en stor del i hur man vill utbilda framtida medborgare att bli mer 

“hållbara”. Vidare berörs även hur medborgarfostran och de globala målen har blivit mer 

sammankopplade med hänsyn till de mål Agenda 2030 innehåller. Delmål 4.7 samt 4.7.1 i de 

globala målen vill att läroplaner ska anpassas för att inkludera UHU och läran om ett globalt 

medborgarskap. Det blir då relevant för samhällskunskapsdidaktiken att redogöra för de globala 

målen då det medför en ny syn på medborgarfostran. 

2.1 Vad är Hållbar Utveckling? (HU) 

Begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung i Brundtlandrapporten 1987 där det definieras 

som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Nationalencyklopedin). Det som detta citat innefattar 

är att hållbar utveckling är ett förhållningssätt som bygger på långsiktighet och en helhetssyn 

samt ett globalt perspektiv. Denna tolkning har gett upphov till bredare och olika uppfattningar 

av hållbar utveckling. Inledningsvis innebär en syn av hållbar utveckling att man värnar för 

framtida generationers behov och att tillgodose de utvecklingsbehov som finns för alla 

människor (SOU:2004, 33). Individens delaktighet och ansvar är nödvändigt utifrån denna nivå 

och de ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena, även kallat dimensioner, påverkas 

av varandra och är integrerade (SOU:2004, 33). Utifrån den ekonomiska dimensionen så har 

ekonomisk tillväxt varit en utveckling som präglat synen på hållbar utveckling. Däremot kan 

inget land uppnå en hållbar ekonomisk utveckling om det sker på bekostnad av miljön, 

välståndet eller det mänskliga kapitalet, bland annat hälsa och utbildning. Den sociala 

utvecklingen kan därmed ses som en förutsättning och ett resultat av den ekonomiska 

utvecklingen (SOU:2004, 33). Den sociala dimensionen av hållbar utveckling betonar den 

rättvisa fördelningen av resurser, inflytande och makt. Vidare, så är betydelsen av jämlikhet, 

jämställdhet, tillgången till social service och individens känsla av trygghet och delaktighet av 

största vikt inom detta perspektiv. Sist, är miljödimensionen av hållbar utveckling som betonar 
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att det är hur man hanterar naturen och ekosystemet som styr vad som är långsiktigt hållbart 

(SOU:2004, 33) Den politiska skildringen av HU ger inte en enkel bild av hur det kan definieras 

då diskursen kring begreppet visar många konkurrerande tolkningar.  

2.2 Vad är Utbildning för hållbar utveckling? (UHU)  

1992 i Rio de Janeiro hölls en FN konferens om miljö och utveckling som 

Stockholmskonferensen 1972 lade vägen för genom ett större internationellt miljösamarbete 

(SOU:2003:31, 18). I konferensen i Rio antogs två dokument med relevans för denna uppsats: 

Rio deklarationen som innehåller 27 principer om miljö och utvecklingsarbete, samt 

handlingsprogrammet Agenda 21 (SOU:2003:31, 19). En stor del av det lokala arbetet som 

genomförts i Sverige mot agenda 21 är genom förändring av skolsystemet och en delvis 

anpassning till utbildning för hållbar utveckling (SOU:2003:31, 23). Det ansågs att läroplanerna 

behövde ses över och eventuellt revideras utifrån agenda 21 (SOU:2003:31, 102). I kapitel 36 

i Agenda 21 kopplades utbildning till hållbar utvecklingsbegreppet. Här betonas vikten av 

vilken roll utbildningen har för att framföra budskapet bakom hållbar utveckling. Det beskrivs 

delvist som ett sätt att upplysa befolkningen om de utvecklings- och miljöproblem samhället 

står inför. Detta är för att öka befolkningens medvetenhet till miljö och etik kopplat till 

hållbarhet, vilket är ett måste för att kunna ha ett effektivt allmänt deltagande i relation till de 

beslut som görs inom fältet hållbar utveckling  (Agenda 21, kap 36). Sammanfattningsvis var 

det genom Agenda 21 som gjorde att utbildning för hållbar utveckling blev ett erkänt begrepp 

samt skapades ett globalt ramverk för att implementera UHU i skolor (UNESCO). 

Sveriges roll påbörjas i FN:s toppmöte 2002 i Johannesburg där den svenska statsministern 

Göran Persson framförde att Sverige skulle hålla i ett internationellt möte om hållbar 

utveckling. 2003 tillsattes en kommitté för att kartlägga hur olika utbildningssystem på diverse 

nivåer arbetar med hållbar utveckling. Kommittén hade även uppdraget att undersöka hur man 

kunde sprida kunskap för att få utbildningssystem att anamma idéerna om hållbar utveckling 

(SOU:2004, 9). 4–7 maj 2004 hölls ett internationellt rådslag i Sverige om vilken roll 

utbildningssystem har när samhällen ska ställas om mot en hållbarare utveckling. En viktig 

slutsats som drogs var att behovet var stort och att dialogen borde fortsätta på alla nivåer. Man 

tyckte utbildningssystemet i stort behövde hitta konsensus i vilken roll de har för arbetet mot 

en hållbar utveckling (SOU:2004, 11). Detta kan exempelvis ses på hur kommittén föreslog att 

överse läroplanernas anpassning till hållbar utveckling (SOU:2004, 17). 
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2.3 Medborgarfostran och de globala målen 

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar olika typer av innehåll och 

kunskaper från olika akademiska discipliner. Ett övergripande problem som finns i 

samhällskunskapsdidaktiken är vilken bild som undervisningen förmedlar om samhället 

(Sandahl 2014, 59). Vidare har samhällskunskapsämnet haft en varierad betoning på 

medborgarfostran över tid och hur detta fostransbegrepp ska tolkas har inte heller ett självklart 

svar (Sandahl 2014, 57).  Nedan följer en redogörelse av de globala målen för Agenda 2030 

och vilken syn det medför på medborgarfostran.  

De globala målen är de 17 mål och 169 delmål som författades vid FN:s toppmöte den 25:e 

september 2015 där världens regeringar antog Agenda 2030 för hållbar utveckling. I de globala 

målen så innebär mål nummer fyra att alla länder bör uppnå “en god utbildning för alla”. (UN, 

SDG:s Sustainable Development Goals) Vidare i ett av delmålen, 4.7, så redogörs det att senast 

2030 så ska elever erhålla den kunskap och färdigheter som krävs för att främja hållbar 

utveckling samt ett globalt medborgarskap. Ett globalt medborgarskap innefattar de sociala, 

politiska, miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden hos individer och samhällen i 

termer av att alla är medlemmar av samma värld. Vad man menar med detta är att man ska ta 

hänsyn till varandra oavsett var man kommer ifrån samt agerar för en hållbar utveckling. (UN, 

Global Citizenship) Delmål 4.7 har en indikator, 4.7.1, som visar att global medborgarfostran 

och utbildning för hållbar utveckling ska inkluderas i, bland annat, läroplaner, lärarutbildning 

och elevbedömning senast 2030. Detta medför en specifik syn på medborgarfostran och kan ha 

en påverkan hur samhällskunskapsundervisningen förmedlar denna fostran. Här blir global 

medborgarfostran och utbildning för hållbar utveckling styrande i hur medborgaridealet kan 

komma att se ut i framtiden. Hur global medborgarfostran och UHU ska implementeras är svårt 

att avgöra utifrån hur, till exempel, läraren ska undervisa om detta. Det blir då relevant för 

denna uppsats att undersöka hur läroböcker och läroplaner förhåller sig till utbildning för 

hållbar utveckling utifrån ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv.  
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3. Forskningsöversikt  

Denna forskningsöversikt kommer att presentera det bidrag som denna uppsats menar att 

uppfylla. Det finns en underrepresentation i forskningen om hur läroböcker förhåller sig till 

hållbar utveckling över tid på gymnasienivå. Nedan följer en tematisk skildring av tidigare 

forskning som ansågs relevanta att behandla utifrån denna uppsats och dess utformning.  

Inledningsvis kommer forskningsöversikten att beröra hur bilden kring forskning av 

utbildning för hållbar utveckling ser ut avgränsat till dessa perspektiv: 3.1) Internationell 

forskning om policy och hur detta har påverkat läroplaner, 3.2) Svensk forskning om UHU, 

3.2.1) Svensk forskning om läroböcker kopplat till HU och 3.3) Global citizenship education 

kopplat till UHU.  

Anledningen till att dessa perspektiv uppmärksammas är för att skapa förståelse kring 

kontexten av UHU utifrån tidigare forskning samt kunna redogöra för varför det denna uppsats 

menar att undersöka är relevant. Forskning om utbildning för hållbar utveckling är ett relativt 

nytt område som blev betydligt mer uppmärksammat efter Agenda 21 (se 2.2). Forskningen av 

UHU har haft ett fokus på hur undervisning bör utformas för UHU och hur läroplanerna 

representerar hållbar utveckling. Denna uppsats har då först valt att fokusera på tidigare 

forskning gällande politiska ramverks påverkan på läroplaner, utifrån ett internationellt 

perspektiv, för att diskutera hur hållbar utveckling har formats i olika länders läroplaner. Detta 

följs av en redogörelse av hur svensk forskning om UHU har formats och hur forskning om hur 

läroböcker har hanterat hållbar utveckling inte är lika uppmärksammat. Fortsättningsvis 

kopplas detta till vad som gör denna uppsats undersökning relevant, om hur läroböcker och 

läroplaner förhåller sig till HU, utifrån ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv. Vidare via 

en koppling till “global citizenship education“ där UHU ses som en form av medborgarfostran.   

3.1 Internationell forskning om policy kopplat till UHU  

I J.A. Lysgaards et al. artikel beskrivs utvecklingen av forskning om policy kring utbildning för 

hållbar utveckling. Inom detta område finns det ett pågående samtal som hela tiden utvecklas 

om hur policy och polity ska användas för utbildning för hållbar utveckling (Lysgaard et al. 

2016, 322). Forskningen inom detta område blir känsligt och polariserat då vad man tycker är 

nära anknutet till politiska övertygelser. För att få igenom nya policy beslut krävs det att tre 

“dörrar” öppnas. Lysgaard et al. kallar de för problem-, policy- och polity dörrarna. För att ett 

nytt policy beslut ska göras måste alla dessa dörrar vara öppna och arbetarna inom de olika 

fälten måste arbeta i symbios. (Lysgaard et al. 2016, 323). Forskningsfältet hållbar utveckling 
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har även mött mycket kritik från angränsande forskningsfält som anser att det finns en risk för 

den framtida utbildningen med UHU. Begreppet hållbar utveckling har även använts av grupper 

med ekonomisk agenda för att förklä sitt faktiska mål (Lysgaard et al. 2016, 324). Kritiken från 

förespråkare av dessa angränsande forskningsfält har dock bemötts av akademiker inom fältet 

för UHU med argument för hur det kan användas långsiktigt i undervisning och hur området 

kan transformeras för framtiden (Lysgaard et al. 2016, 324). 2005 kom “UN Decade for ESD” 

(ESD = Education for sustainable development) vilket ändrade prioriteringarna i forskningen 

och policyn kring hållbarhet. Även om slutsatsen var att det inte skett någon riktig förändring 

så legitimerades begreppet utbildning för hållbar utveckling och gjorde forskningsområdet 

större i världen (Lysgaard et al. 2016, 324–325). Även om utbildning för hållbar utveckling 

blev mer legitimerad utifrån hur FN har redogjort för UHU, i “UN Decade for ESD”, så är 

implementeringen av UHU inte övergripande lyckad.  

Crossley (2019) beskriver i sin text om hur utbildningspolicy har överförts från land till land 

historiskt sett. På 1800-talet gick utbildningsforskningen ut på att kunskap skulle vara något 

räknebart, som matte och fysik. Detta lade grunden för hur kunskap mäts idag genom 

exempelvis PISA (Crossley 2019, 177). I början av 1900-talet började detta synsätt kritiseras 

med en mer sociokulturell syn på utbildning. Detta i sin tur ledde till att forskare inom den 

sociokulturella sfären att använda analytisk kvalitativ forskning där man tittar mer på vad som 

händer i och utanför klassrummet och inte bara på resultaten (Crossley 2019, 177). Detta 

tillsammans med forskning på policy från statsvetenskapligt håll leder till det jämförande 

forskningsområdet på utbildningspolicy. I forskningen om utbildningspolicy visas det att det 

gamla synsättet på kunskap är något räknebart och fortfarande är det som dominerar 

beslutsfattarnas argumentation i införandet av ny utbildningspolicy. Här visar det sig att det är 

vanligt med att man lånar policy från andra länder. Detta kan exempelvis ses på den makt 

globala undersökningar som PISA besitter. Detta för att resultaten från dessa undersökningar 

används för att motivera ändringar i utbildningspolicy. Detta kallas för överföring av policy 

eller “policy transfer”. Exempel på detta kan vara att beslutsfattare i ett land motiverar 

förändring i utbildningspolicy genom att hänvisa till ett land som presterar bättre i PISA 

undersökningar som en motivering att applicera liknande utbildningspolicy i sitt eget land 

(Crossley 2019, 178–179). Crossley hävdar därmed att policyskapandet saknar en kvalitativ 

“röst” och att man missar den lokala kontextens påverkan på elevernas lärande. Detta hävdar 

han även blir relevant för hur FN:s hållbara utvecklingsmål appliceras lokalt (Crossley 2019, 

180; 182–183).  
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Om Crossley (2019) beskriver hur utbildningspolicy motiveras utifrån kvantitativa data och 

hur man går miste om den lokala kontexten kan man utgå vidare från Stevenson (2007) som 

beskriver gapet mellan policy och praktik. Robert B. Stevensson (2007) gör ett inlägg gällande 

det gap som finns mellan politiska ramverk och praktiken för miljöundervisning och utbildning 

för hållbar utveckling.  

Stevensson argumenterar för att policy diskursen inte har förändrats över de senaste tjugo 

åren men att själva komplexiteten och tvetydigheten av UHU har förändrats (Stevensson 2007, 

270). Vad han menar med detta är att denna komplexitet gör det svårare för skolor att avgöra 

hur miljöundervisning ska implementeras. UHU är definierat som oprecist utifrån hur man ska 

förhålla sig till det och medför intellektuella, pedagogiska och strategiska utmaningar att 

genomföra det på rätt sätt (Stevensson 2007, 270). För att minska gapet mellan politiska 

diskurser och praktiken så måste man utgå från lärarens praktik och den kontext som omger 

skolan för att på ett realistiskt sätt kunna implementera, till exempel, de metoder som krävs för 

att uppnå utbildning för hållbar utveckling. Stevensson ger ett förslag på detta där man i stället 

borde förhålla sig till politiska ramverk och praktiken i en mer dynamisk diskussion där båda 

sidor har en närmare kontakt mellan varandra. Detta i stället för att se politiska ramverk och 

praktik utifrån ett “top-down” förhållande (Stevensson 2007, 278). Tre faktorer pekar åt att en 

ny diskurs krävs i utövningen av miljöundervisning. Det första är att man fortfarande bearbetar 

hur man ska göra miljöundervisning så meningsfullt och effektivt som möjligt i skolan. Den 

andra faktorn utgår ifrån att hållbar utveckling i sig är konceptualiserat som en lärandeprocess 

som kräver att man förhåller sig till det genom att utöva det. Den tredje faktorn menar att en 

professionell lärandegemenskap är en metod för att främja att lärare lär sig att tillsammans 

kunna undervisa utifrån UHU (Stevensson 2007, 278).  

Kopplingen mellan hur politiska ramverk, diskurser formas och hur detta påverkar 

utformningen av läroplaner är relativt tydlig gällande vad som läroplanerna sen behandlar. 

Genom UHU:s komplexitet och tvetydighet så finns det inte en överenskommelse om hur UHU 

ska implementeras generellt (Crossley 2019, 180; 182–183). Vidare leder detta till att det inte 

finns tydliga hänvisningar till hur lärare ska förhålla sig till området. PISA-resultaten används 

som ett sätt för länder att motivera hur läroplanerna ska utformas och utifrån detta så finns en 

möjlig förklaring till varför UHU prioriteras bort då det inte är konkret och kvantifierbara som 

andra fastställda undervisningsämnen. Detta skapar en förståelse över hur kontexten för UHU 

ser ut gällande dess koppling till läroplaner. Det som gör detta relevant för denna uppsats är att 

hur UHU ska implementeras inte är entydigt. I nästa delkapitel följer en redogörelse av exempel 
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på olika forskning som har bedrivits i form av läroboksanalyser om HU och hur detta hjälper 

uppsatsen avgränsa sitt kunskapsbidrag.  

3.2 Forskning om läroböcker kopplat till HU  

I detta delkapitel följer några exempel på forskning om hur läroböcker förhåller sig till hållbar 

utveckling. Den forskning som presenteras här representerar inte all forskning som har bedrivits 

internationellt eller i Sverige utan syftet är att redogöra för några exempel på forskning som 

specifikt behandlar det denna uppsats menar att undersöka. Vidare är syftet alltså att läsaren ska 

få en bild av hur andra forskare har valt att analysera läroböcker i samhällskunskap kopplat till 

hur läroböcker behandlar eller beskriver HU.  

Ett exempel på internationell forskning inom detta ämne är en forskningsartikel, ”Education 

for global citizenship and sustainable development in social science textbooks” (2017), skrivet 

av Jeremy David Jimenez, Julia Lerch och Patricia Bromley där de har undersökt hur läroböcker 

i samhällskunskap i olika delar av världen har förhållit sig till globalt medborgarskap och 

hållbar utveckling. Vidare undersöktes detta i syfte att avgöra ifall läroböcker kan hjälpa uppnå 

delmål 4.7 i de globala målen för Agenda 2030 (Jimenez et.al. 2017, 2). I denna undersökning 

har de använt sig av tre multi-nationella och longitudinala databaser som innehåller information 

kodat från olika läroböcker för att kunna granska deras innehåll kopplat till HU. De mätte hur 

läroböcker från 1950-talet fram tills ca 2011 har förhållit sig till HU utöver några andra variabler 

som, till exempel, mänskliga rättigheter, globalt medborgarskap och jämställdhet mellan könen. 

(Jimenez et.al. 2017, 3) Undersökningen kommer fram till att alla dessa variabler har generellt 

ökat i hur läroböckerna behandlar de olika ämnena. Vidare så har även behandlingen av HU 

generellt ökat och särskilt runt 1980-talet fram tills nu då fler länder har börjat anpassa sina 

läroböcker utifrån HU då en medvetenhet kring de olika miljöproblemen som finns har ökat. 

(Jimenez et.al 2017, 12–13) Däremot så verkar Jimenez et.al. tyda på att de flesta läroböcker 

behandlar miljöfrågan i stort utifrån de miljöproblem som finns och hur man kan förebygga det. 

Vidare är det bara en liten andel som behandlar miljöfrågan utifrån andra dimensioner som, till 

exempel, utifrån ett människorättsligt perspektiv. (Jimenez et.al 2017, 11) 

Inom svensk forskning finns några bidrag som anses vara rimliga att behandla utifrån 

utformningen av denna uppsats. De exempel som kommer tas upp i denna del har bedrivit någon 

form av läroboksanalys kopplat till hur läroböcker hanterar HU i samhällskunskap men även 

hur läroböcker i andra ämnen har hanterat HU. Därför anses det relevant att behandla denna 

tidigare forskning för att visa var och hur denna undersökning tar avstamp samt hur 
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kunskapsbidraget denna uppsats erbjuder fyller en lucka i svensk forskning om hur läroböcker 

hanterar HU.  

Det första svenska exemplet är en forskningsartikel, ”Textbooks and action competence for 

sustainable development: an analysis of Swedish lower secondary level textbooks in geography 

and biology”, skrivet av Elin Biström och Ragnar Lundström (2021) som behandlar hur 

läroböcker i ämnena geografi och biologi hanterar begreppet hållbar utveckling och hur 

innehållet är organiserad samt formulerad. De fann att läroböcker i båda ämnen tog upp HU i 

hyfsad stor utsträckning men att relationerna mellan de miljömässiga, ekonomiska och sociala 

dimensionerna av HU var någorlunda underutvecklat. De menar att läroböckerna inte har 

bidragit med exempel på hur dessa dimensioner påverkar varandra och behandlar inte 

komplexiteten med ämnet HU (Biström & Lundström 2021, 281).  

Några exempel på forskning som behandlar hur läroböcker i samhällskunskapsämnet 

förhåller sig till HU kommer i form av två C-uppsatser skrivet av olika författare. Det första 

exemplet är en läroboksstudie skrivet av Maria Kalantzidou (2017) på Södertörns högskola där 

hon undersöker hur läroböcker i samhällskunskap på mellanstadiet beskriver hållbar utveckling. 

Utifrån de läroböcker hon undersökte så behandlades de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling (ekonomi, sociala och miljö) men utan att behandla de i samband med varandra 

(Kalantzidou 2017, 29). Det andra exemplet är ytterligare en läroboksanalys skrivet av Mirja 

Gransvik (2016) på Göteborgs universitet som behandlar hur läroböcker i samhällskunskap 

skriver om begreppet HU och dess olika aspekter men med fokus på ett konfliktperspektiv. Hon 

finner att konflikterna mellan de olika dimensionerna för HU synliggörs i dessa läroböcker men 

att lösningarna som presenteras utgår gärna från ett ekonomiskt perspektiv (Gransvik 2016, 18).  

Sammanfattningsvis så visar dessa forskningsbidrag att HU är ett komplicerat ämne som 

kräver att man tar hänsyn till olika perspektiv i konflikt med varandra. Resultatet från 

forskningen som har presenterats har även visat att det som skrivs i läroböckerna, som kan 

kopplas till de tre dimensionerna, har visat en förenklad bild av HU. Det denna uppsats menar 

att bidra med är ett ramverk för lärare som gör de mer medvetna över innehållet av HU i 

läroböcker. I nästa delkapitel redogörs hur svensk forskning har behandlat UHU och de 

selektiva undervisningstraditionerna.    

3.3 Svensk forskning om UHU 

Inom svensk forskning så har utvecklingen från undervisning om miljö till undervisning av 

hållbar utveckling varit relativt komplicerad (Læssøe, J., & Öhman, J. 2010, 4). Det finns några 
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anledningar som kan förklara varför. En anledning kan vara att konceptet hållbar utveckling har 

en koppling till en socialdemokratisk tradition, nära besläktat med hur många europeiska och 

skandinaviska länder styrs. En annan, mer lingvistisk, förklaring kan vara att ordet utveckling 

(development på engelska) har en mer positiv konnotation i skandinaviska språk och kopplas 

gärna till beskrivningen av välfärdsstaten, som ofta relateras till något positivt för samhället. 

Detta i sig kan ha haft en påverkan på hur man väljer att se på hållbar utveckling. Dessutom 

kan det ge en delvis förklaring till hur forskning av utbildning för hållbar utveckling formades 

i Sverige (Læssøe & Öhman 2010, 4). Nedan följer en beskrivning av de tre selektiva 

traditionerna och några svenska forskningsbidrag som behandlar dessa traditioner och UHU. 

Detta är relevant för uppsatsen då det skapar en bild till hur forskning har relaterat till UHU där 

ett fokus på hur undervisningen utformas har skett.  

Den faktabaserade traditionen var inledningsvis det som påbörjade utvecklingen av 

miljöundervisningen i Sverige under 60- till 70-talet. Man började uppmärksamma att miljön 

inte består av oändliga resurser och att människan i sig står till grund för mycket av den 

skadegörelse som sker i naturen. Kritiken av denna tradition har grundat sig på att detta 

antagande, att människan kommer agera rätt och med miljön i åtanke, är taget för givet. I många 

fall har fokuset hamnat på att förmedla rätt beteende utifrån vetenskap utan att ge elever 

möjlighet att öva på detta beteende i undervisningen (Sund & Wickman 2008, 604).  

Den normativa traditionen uppkom under 80-talet utifrån de förändringar i styrdokument 

och skildringen av dåtidens samhällsdebatt, till exempel den politiska diskursen kring kärnkraft. 

Bob Jickling och Arjen E. J. Wals diskuterar de risker för indoktrinering den normativa 

traditionen kan innebära då undervisningen kan få en riktning där elever undervisas för ett 

specifikt syfte, alltså att anamma specifika värderingar och beteenden i syfte av att förbättra 

miljön (Jickling & Wals 2008, 4). På grund av diskursen inom miljöpolitik så kan det vara svårt 

att fastställa vad som bör vara normativt och utgöra vilka värderingar och beteenden som ska 

läras ut. Vidare hur lärare förhåller sig till diskursen miljöpolitik påverkar vilka metoder som 

förespråkas för att uppnå UHU som i sig påverkar vad eleverna får från undervisningen.  

De ökande miljöproblemen och de alltmer varierande åsikterna inom miljöpolitiken under 

90-talet la grund för utvecklingen av den pluralistiska traditionen. En anledning till detta var att 

forskningen och vetenskapen var oense om hur miljöproblemen skulle lösas samtidigt som det 

bidrog till en ökad politisering av ämnet (Sund; Wickman 2008, 604). Den pluralistiska 

traditionen innebär att man betonar vikten av ett demokratiskt förhållningssätt och på så vis 

inkluderar så många sociala och ekonomiska perspektiv av miljö som möjligt. Man vill att 

elevernas åsikter ska behandlas lika i diskussionen kring miljö- och utvecklingsproblem i 
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klassrummet. Pluralismen blir en viktig utgångspunkt för utbildningsmetoden “education for 

sustainable development” (ESD) eller “utbildning för hållbar utveckling” (UHU). (Sund; 

Wickman 2008, 604) En del kritik som David Olsson riktar mot den pluralistiska traditionen är 

att ställa sig frågan hur det demokratiska förhållningssättet egentligen ska gå till. Det finns inte 

några riktiga “manualer” kring hur läraren ska förhålla sig till den pluralistiska traditionen men 

en början är att, till exempel, olika perspektiv av hållbar utveckling behandlas i konflikt med 

varandra (Olsson 2022, 981). Utifrån detta så behandlar en artikel, skrivet av Daniel Olsson, N. 

Gericke och J. Boeve-de Pauw, UHU:s effektivitet gällande utvecklingen av ett holistiskt och 

pluralistiskt förhållningssätt hos eleverna samt utvecklar deras “action competence for 

sustainability” (Olsson; Gericke; Boeve-de Pauw 2022, 423). UHU blir som mest användbar 

om lärare tillämpar denna metod under en längre tid då det visar en positiv effekt på eleverna 

utifrån att deras syn på deras roll i arbetet för hållbarhet. Även här visar de att det saknas 

undervisningsmetoder som fångar det pluralistiska förhållningssättet.  

Kopplat till det som behandlades i det tidigare kapitlet (3.1) så verkar denna tvetydighet och 

komplexitet i UHU synas i undervisningen. Det fokus som många forskare har haft gällande 

det svenska perspektivet av UHU och de selektiva undervisningstraditionerna har varit kring 

hur själva undervisningen påverkas av UHU och även hur den ska tillämpas. Här följer några 

exempel på “luckor” som saknas inom för att illustrera hur det svenska forskningsfältet av UHU 

utifrån Johan Öhmans föreläsning för SWEDESD på Uppsala universitet (Öhman 2017, 26:18): 

Kvantitativa studier, en ny nationell utvärdering (likt den från Skolverket 2001), policy 

forskning och dess påverkan på praktiken och politisk teori utifrån demokratiska 

förhållningssätt inom UHU. Det svenska forskningsfältet har haft en mer kvalitativ 

utgångspunkt med fokus på hur undervisning för hållbar utveckling bedrivs och kan utvecklas. 

Det kunskapsbidrag som denna undersökning avser att göra är att erbjuda empiriska perspektiv 

på hur sambandet mellan den politiska diskursen kring utbildning för hållbar utveckling och 

läroplaner kan förstås. Vidare undersöks hur sambandet mellan läroplanen och läroböckerna 

ser ut, ifall deras framställning och förståelse av hållbar utveckling är likvärdiga utifrån de tre 

dimensionerna för hållbar utveckling. Detta påverkas sedan av ifall de använder sig av ett 

pluralistiskt förhållningssätt utifrån det som utbildning för hållbar utveckling förespråkar där 

dessa dimensioner behandlas likvärdigt och att olika perspektiv synliggörs. Nedan följer några 

exempel på svenska forskningsbidrag om hur läroböcker förhåller sig till HU. Vidare följer en 

redogörelse av hur denna undersökning avgränsas utifrån denna forskning för att kunna uttala 

sig om det kunskapsbidrag denna uppsats erbjuder som är hur man bör förhålla sig till HU i 

läroböcker.  
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3.4 Global citizenship education kopplat till UHU  

I detta delkapitel behandlas hur en global medborgarfostran är kopplat till UHU och att detta är 

relevant för samhällskunskapsdidaktiken på grund av att samhällskunskapen kan komma att 

redogöra för denna typ av medborgarfostran. 

I Mannion et.al (2011) behandlas den globala dimensionen av utbildning och utbildning för 

ett globalt medborgarskap. Här undersöks vilka aspekter som inkluderas i global 

medborgarfostran där denna typ av medborgarfostran kan ses som en samling av tre områden 

inom utbildning: miljöundervisning (senare kopplat till UHU), utvecklingsundervisning och 

medborgarfostran (Mannion et.al 2011, 444). Vidare menar man att utbildning för ett globalt 

medborgarskap agerar som en mötesplats för dessa olika områden av utbildning. Mannion et.al. 

behandlar miljöundervisning och hur det blev mer globaliserat efter Agenda 21 genom dess 

framställning av utbildning för hållbar utveckling. Miljöundervisning blev generellt mer 

kopplat till begrepp som ”globalism” och ”eko-medborgare” vilket gjorde det mer relaterat till 

de initiativ som global medborgarfostran förespråkar (Mannion et.al 2011, 446). Med hänsyn 

till de globala målen, mål 4 ”god utbildning för alla” och delmål 4.7, för Agenda 2030 blir det 

logiskt att koppla samman utbildning för hållbar utveckling och global medborgarfostran. 

Vidare utifrån det faktum att UHU också kan ses som en slags medborgarfostran utifrån vad 

som krävs för att bli och vara en ”hållbar medborgare” (Mannion et.al 2011, 446). Hur lärare 

anpassar sitt arbete till global medborgarfostran och hållbar utveckling är något som blir 

påtagligt mer relevant utifrån de globala målen.  

Louise Sund (2016) dokumenterade sex stycken lärares erfarenheter i deras undervisning 

utifrån UHU. Resultatet visade att lärarna reflekterade och betonade olika problem från olika 

synvinklar men att det fanns en likhet mellan hur de lärare som har samhällskunskap eller 

historia som ämne förhöll sig till hållbar utveckling (Sund 2016, 800). De kontextuella och 

historiska aspekterna av global hållbarhet betonades som viktiga av dessa lärare inom dessa 

ämnen. Vidare var det även relevant och viktigt att inkludera en politisk aspekt av global 

hållbarhet där man kopplar det till makt och visar olika sätt att agera. Detta finns några exempel 

på de erfarenheter några lärare hade i sin undervisning av hållbar utveckling och dessa ska inte 

ses som “guidelines” för vad som bör göras i varje given situation. Målet med denna 

undersökning var att, genom lärarnas erfarenheter, skapa förståelse kring hur arbetet med 

hållbar utveckling går till och hur detta kan utvecklas (Sund 2016, 802).  

UHU har en mer betydande roll till samhällskunskapsundervisningen utifrån de globala 

målen för Agenda 2030. Vidare i kombination med global medborgarfostran blir UHU en form 
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av medborgarfostran eftersom den visar vad som krävs för att bli en “hållbar medborgare”. 

Detta kan utgöra ett nytt förhållningssätt kring vad som läraren möjligtvis behöver behandla i 

undervisningen och är då relevant för samhällskunskapsdidaktiken. I relation till denna uppsats 

blir detta relevant utifrån vad som framskrivs i läroplaner och läroböcker för samhällskunskap. 

Hur hållbar utveckling framställs i läroböckerna och läroplanerna samt ifall det kan kopplas till 

det pluralistiska förhållningssätt som UHU förespråkar blir relevant att undersöka på grund av 

de globala målen. Vidare blir denna uppsats undersökning relevant för 

samhällskunskapsdidaktiken för att materialet som kommer bearbetas i denna uppsats har en 

möjlig påverkan på lärarens undervisning.   
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel så presenteras de teorier och teoretiska begrepp som används som redskap för att 

nå denna uppsats kunskapsobjekt genom att redogöra för hur läroböcker kan anses förhålla sig 

till hållbar utveckling samt hur detta förhållande har förändrats över tid.  Hur läroböckerna och 

läroplanerna förhåller sig till hållbar utveckling kommer analyseras utifrån följande teorier. 

Först så presenteras två läroplansteorier, ramfaktorteori och undervisning som 

meningserbjudande. Dessa teorier utgör en grund för att kunna föra en diskussion om hur 

läroplaner (och läroböcker) förhåller sig till undervisning om hållbar utveckling samt ifall det 

begränsar det sätt som läraren undervisar på gällande UHU. Sedan följs detta av en redogörelse 

av hur denna uppsats definierar diskursbegreppet mot bakgrund av hur bredare samhälleliga 

diskurser påverkar framskrivningen av HU och UHU i läroplaner och läroböcker. Vidare 

avgränsas detta till de selektiva undervisningstraditionerna och dimensionerna av hållbar 

utveckling som utgör vilken roll diskursanalysen respektive innehållsanalysen spelar i 

undersökningen av läroböckerna och läroplanerna. Detta kapitel avslutas med hur relationen 

mellan utbildning för hållbar utveckling (UHU) och global medborgarfostran skildras samt hur 

detta är relevant för samhällskunskapsdidaktiken.  

4.1 Läroplansteori  

4.1.1 Ramfaktorteori 

Ramfaktorer berör de aspekter som en lärare ska ta hänsyn till i utformningen och utförandet 

av sin undervisning. I “Frame factors and the teaching process…”, skrivet 1972 av Ulf P. 

Lundgren, så behandlar han detta koncept. Lundgren beskriver ramfaktorer som de faktorer 

som sätter gränser för hur läraren kan utföra sin undervisning. Det finns tre huvudsakliga 

ramfaktorer läraren ska ta hänsyn till. Den första faktorn som påverkar lärarens sätt att 

undervisa är de mål och innehåll som finns i läroplanen. Läraren måste förhålla sig till 

läroplanen när hen undervisar. Den andra faktorn är den tid som läraren har tillgänglig för att 

undervisa och instruera eleverna. Denna tid kan ses som en tidsram som påverkar vad som är 

möjligt att hinna undervisa om. Den tredje faktorn beaktar den nivå som eleverna befinner sig 

på och tiden som krävs för att eleverna ska klara av ett mål (Lundgren 1972, 12). Dessa tre 

faktorer ska även förstås utifrån hur de berörs av läroplanens utformning och organisationens, 

till exempel skolans, komposition. Lundgren definierar detta i hans teorimodell där han delar 

upp ramfaktorerna och presenterar undervisningsprocessens variabler.  
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Utifrån lärarens perspektiv blir ramfaktorerna uppdelade i två nivåer: en nivå för läroplanen 

och en nivå för organisationen. De ramfaktorer som kopplas till läroplansnivån är de satta målen 

och kriterierna för undervisningen samt det ämnesinnehåll som presenteras. Den ramfaktor som 

kopplas till organisationsnivån är tiden som krävs för att eleverna ska uppnå ett visst mål utifrån 

deras kunskapsnivå. Dessa ramfaktorer samvarierar, utifrån den givna tidsramen, och visar 

vilka valmöjligheter läraren har för att genomföra undervisningen. Lärarens val beror sedan i 

sin tur på läroplanens och skolans utformning (Lundgren 1972, 42). 

De variabler som påverkar undervisningsprocessen är uppdelade i begreppen innehåll, 

aktivitet och individer. När läraren utför sin lektion så blir innehållet som är tillgängligt, den 

aktivitet som utförs och de individer som närvarar de variabler som läraren måste hantera för 

att uppnå de målen satta för undervisningen. Givet det som har behandlats tidigare så är 

ramfaktorerna det som avgör vad som är möjligt att utföra och kan ha en begränsande effekt på 

undervisningsprocessens variabler (Lundgren 1972, 43).  

Det är relevant för denna uppsats att ta hänsyn till ramfaktorteorin för att förstå läroplanens 

påverkan på undervisningen och läroböcker. Vidare ger det anledning att granska utformningen 

av läroplanerna och ta reda på hur sambandet mellan läroplanen och läroböckerna ser ut, ifall 

läroplanerna har en påverkan på läroböckernas utformning. Detta är även relevant då 

läroböckerna är kopplat till den organisatoriska nivån där skolan väljer vilka böcker de anser 

vara lämpliga utifrån läroplanen. De ramfaktorer som tidigare behandlat, har en påverkan på de 

val som en lärare gör i klassrummet. Ramfaktorer utgör en begränsande faktor att ta hänsyn till 

utifrån en didaktisk synvinkel, där läroplaner avgör till stor del vilka val lärare kan göra i sin 

undervisning. Denna uppsats kommer använda ramfaktorteorin för att diskutera den möjliga 

påverkan läroplanerna har på undervisning av hållbar utveckling och läroböckerna. 

Ramfaktorteorin kommer utgöra en del av reflektionen av det resultat vi får för att ge en möjlig 

förklaring på vad resultatet kan ha för implikationer. Detta för att förklara sambandet mellan 

läroplanen och läroböckerna som en form av begränsning på lärarens undervisning. Vidare 

kommer reflektionen kompletteras med det innehåll i nästkommande kapitel om 

meningserbjudande för att skapa en mer nyanserad förståelse av undersökningens resultat där 

tolkningarna som läraren gör spelar roll. I nästa del behandlas då hur Tomas Englunds teori om 

undervisning som meningserbjudande ger en insyn på hur kunskap i skolan är beroende av 

historiska och sociala faktorer samt dess relation till vetenskapliga discipliner och politisk 

styrning genom läroplaner.  
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4.1.2 Undervisning som meningserbjudande  

Tidigare så behandlades ramfaktorer och dess påverkan på lärarens undervisning med fokus på 

läroplanen som en begränsande faktor. Tidsramen, läroplanens innehåll och mål samt 

ämnesinnehållet som erbjuds är några av de många faktorer som påverkar vilka val läraren kan 

göra när hen undervisar. Tomas Englund tar hänsyn till detta i hans redogörelse av undervisning 

som en social handling, eller meningserbjudande. Englund beskriver meningserbjudande som 

det sätt som “...meningar tar form som de studerande erbjuds genom undervisning”. (Englund 

1997, 120) Anledningen till att detta ses som en läroplansteori är att läroplanens text påverkar 

vilka meningar som läraren kan förmedla vidare eftersom de måste förhålla sig till läroplanen. 

Vad Englund menar med detta är att hur läraren tolkar ett ämnesinnehåll och vilka läroböcker 

som används kan påverka vad undervisningen erbjuder eleverna. Det blir viktigt att granska 

valet av innehåll utifrån tre perspektiv:  

● Att innehållet och valet av innehåll är beroende av historiska och sociala faktorer.  

● Att innehållet och valet av innehåll har ett förhållande till bakomliggande 

vetenskapliga discipliner.  

● Att innehållet och valet av innehåll kan ge uttryck för politisk styrning.  

(Englund 1997, 121)  

Det sista perspektivet ger upphov till att granska vilka politiska diskurser formar läroplanen och 

hur detta påverkar läroböckers innehåll.  

Undervisning som en social handling kan ses som att undervisning medför olika former av 

val. Detta kan ske när läraren undervisar, när kunskap formas hos eleverna och när läroböcker 

skapas. Undervisningen blir ett uttryck för samspelet mellan text och kontexten undervisningen 

utspelar sig i (Englund 1997, 127). Text i detta sammanhang kan representera undervisningens 

innehåll. Hur läraren förmedlar innehållet kan variera beroende på hur läroböckerna är skrivna 

och även hur läraren väljer att tolka innehållet av texten. Läroplanen kan ses som en av dessa 

faktorer som påverkar lärarens tolkning av ett innehåll, om man utgår från det som tidigare 

behandlats av Lundgrens ramfaktorteori (se 4.1.1; Lundgren 1972, 42). Den kontext som 

undervisningen utspelas i kan ses på olika sätt. Englund beskriver kontexten som de faktorer 

som skapar förutsättningar som leder till att undervisningen blir meningsskapande (Englund 

1997, 129). Man ska förstå detta som att det är aldrig enbart texten och undervisningen i sig 

som är meningsskapande, utan det är hur texten blir upplevd i en specifik kontext som ger 

undervisningen mening (Englund 1997, 129).  
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Hur innehåll väljs ut och hur undervisningen kontextualiseras, alltså vilken mening och 

sammanhang som innehållet ges i, är avgörande för undervisning som en social handling. 

Utifrån det sammanhang som ges, vare sig det är i en lärobok eller från en lärare, så erbjuds den 

som studerar olika typer av mening (Englund 1997, 139). Varje undervisningstillfälle har ett 

underliggande syfte som vill förmedla ett visst innehåll, vissa typer av värderingar och ett visst 

arbetssätt för att uppnå detta syfte. Vidare kan det finnas skillnader mellan lärobokens och 

lärarens underliggande syfte som i sig påverkar det som eleven faktiskt lär sig (Englund 1997, 

139). Detta kan även vara ämnesrelaterat och bero på vad som ska undervisas samt vilket syfte 

varje respektive ämne har.  

Meningserbjudande, till skillnad från ramfaktorteorin, är inte determinerande i sin syn på 

hur de olika faktorerna påverkar undervisningen och de val som läraren gör eller vad eleverna 

tar med sig i form av kunskap. Vad som menas med detta är att den mening som erbjuds är inte 

förutbestämd och är påverkad av hur texten är utformad och i vilken kontext den ges i. Detta 

innebär att det finns många möjliga tolkningar ett innehåll kan ha, utifrån till exempel historiska 

och vetenskapliga förutsättningar, men att läroplanen som ramfaktor kan leda till att mängden 

tolkningar som läraren kan göra begränsas.  

I undersökningen av hur sambandet mellan läroplanen och läroböckernas utformning 

framstår så blir Englunds teori om meningserbjudande relevant för denna uppsats genom att 

bidra till diskussionen av de implikationer olika typer av mening kring hållbar utveckling 

möjligen har på undervisning. Utifrån det som har behandlats om ramfaktorteorin, där 

läroplanen kan ses som en begränsande faktor för lärarens undervisning, så kan 

meningserbjudande ge en mer nyanserad bild av vilka förhållanden som finns mellan läroplanen 

och läroböckerna samt hur de beskriver och tolkar hållbar utveckling. Genom att ta hänsyn till 

de tre perspektiven, som redogör för vilka faktorer som påverkar innehåll och valet av innehåll 

(se ovan), så kan denna uppsats diskutera hur läroböckerna och läroplanerna kan ha påverkats 

av dessa perspektiv. De historiska och sociala faktorerna, de vetenskapliga disciplinerna och 

den politiska diskursen kan hjälpa förklara de skillnader mellan materialet som hittas i 

undersökningen, i form av hur de framställs och vilka meningar som blir möjliga att få från en 

lärobok eller läroplan.  

I nästa del så kommer diskursbegreppet definieras som kommer utgöra hur vi kommer 

analysera sambandet mellan läroplanerna och läroböckerna kopplat till hur olika diskurser kan 

erbjuda olika meningar. Vidare presenteras även hur vi förhåller oss till begreppet för att kunna 

uttala oss om ett möjligt samband där läroböcker också erbjuder en viss mening till läraren i 

planeringen och genomförandet av deras undervisning utifrån HU.  
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4.2 Definition av diskursbegreppet 

För att vi ska kunna uttala oss om ett samband, i termer av hur diskurser kan erbjuda olika 

meningar, mellan läroplanerna och läroböckerna så måste vi definiera diskursbegreppet. Det 

finns några definitioner som är relevanta till denna undersökning som redogörs av Bryman i 

form av fyra olika teman av diskursanalys. Den första utgår ifrån att diskursen utgör ett tema 

där diskursen i sig är ett undersökningsfokus och inte bara ett sätt att få tillgång till olika 

aspekter av en text. Det andra temat är att språket kan ses som konstruktivt där diskursen i sig 

blir då ett sätt att konstituera en specifik syn på verkligheten som ett sätt att ge mening till 

världen. Det tredje temat ser diskursen som en form av handling. Vidare ses då språket som ett 

medel att utföra handlingar eller åstadkomma något, till exempel som ett sätt att få någon att 

acceptera ett argument. Det sista, och fjärde, temat behandlar diskursen som retoriskt 

organiserad där den som förmedlar något försöker, till exempel, slå fast vid en specifik version 

av världen bland många konkurrerande versioner (Bryman 2011, 476).  

Alla dessa teman är relevanta för vår undersökning på olika sätt. Sättet som vi definierar 

diskursbegreppet är delvist kopplat till det som har behandlats i det tidigare stycket, om 

undervisning som meningserbjudande. De historiska och sociala faktorer, vetenskapliga 

discipliner och politiska diskurser som påverkar synen på innehåll och valet av innehåll kan 

förklara det vi analyserar i läroböcker och läroplanerna samt avgör hur vi förhåller oss till det 

vi läser. Det vill säga att diskurser erbjuder specifika sätt att skapa mening kring hållbar 

utveckling. Vi kommer även granska hur innehållet är strukturerat och skrivet för att dra 

slutsatser kring dess meningserbjudande kopplat till diskursbegreppet. Detta kommer beskrivas 

tydligare i metodkapitlet, men vi avgränsar det vi kommer att analysera till det kapitel i 

samhällskunskapsböckerna som handlar om “hållbar utveckling”, eller, i äldre läroböcker, till 

det kapitel (eller flera kapitel) som handlar om “miljö”.  

Det som kommer att analyseras avgränsas ytterligare till de selektiva 

undervisningstraditionerna och dimensionerna av hållbar utveckling som kan tydas i materialet. 

Vi ser även de selektiva traditionerna som en form av institutionaliserad diskurs där diskurserna 

är typiska för specifika praktiker, till exempel kopplat till författandet av läroböcker eller 

undervisning. Traditionerna och dimensionerna skapar tillsammans ett sätt för oss att se vilket 

förhållningssätt som förespråkas i läroböckerna och i läroplanerna. Detta är ett sätt för oss att 

uttala oss om hur sambandet mellan läroplanen och läroboken kan se ut genom materialets 

skildring av hållbar utveckling. Vidare erbjuder diskursbegreppet en grund för att jämföra 

möjliga institutionaliserade sätt att tala om undervisning och dess innehåll i termer av 
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läroplaner, läroböcker och eventuella konsekvenser för undervisning. Det hjälper oss även att 

se vilka skillnader och likheter som finns mellan läroplanerna och läroböckerna beroende på 

deras förhållande till dimensionerna och de selektiva traditionerna. Vidare möjliggör detta ett 

sätt att uttala sig om läroböckerna och läroplanerna är lämpliga för en utbildning för hållbar 

utveckling. Nedan så följer en redogörelse av de selektiva undervisningstraditioner som hjälper 

oss att förstå undersökningens kunskapsobjekt i kombination med de tre dimensionerna för 

hållbar utveckling, som beskrivs i kapitlet därefter.  

4.3 Selektiva undervisningstraditioner 

Denna del kommer att redogöra för de utgångspunkter som har hjälpt utveckla de selektiva 

undervisningstraditionerna som denna uppsats använder för att analysera materialet kopplat till 

vår definition av diskursbegreppet. Först beskrivs Skolverkets undersökning som har 

synliggjort dessa undervisningstraditioner. Sedan en kort redogörelse av dessa traditioner och 

vad de innebär samt hur de hjälper oss att skapa förståelse kring vårt kunskapsobjekt.  

I Skolverkets utvärdering utfört 2001 om hur lärare undervisar om miljö och hållbar 

utveckling utförde de en kategorisering av miljöundervisningstraditionerna de kunde hitta i 

deras undersökning. Hur de har kategoriserat detta bygger på utvecklingen av den samhälleliga 

miljödiskursen samt ur en utbildningsfilosofisk synvinkel. Miljödiskursen menas med “...den 

vetenskapliga, politiska och moraliska diskurs som rör människans och samhällsutvecklingens 

relation till naturen.” (Skolverket 2001, 20). Med utbildningsfilosofi så utgår Skolverket från 

de olika sätt att se på lärandet och hur man kan förstå utbildningens syfte och roll i samhället.  

Det är tre huvudsakliga utbildningsfilosofier som har genomsyrat diskussionen om 

utbildning sedan runt mitten på 1900-talet och början av 2000-talet; essentialism, progressivism 

och rekonstruktivism (Skolverket 2001). Utbildningsfilosofierna skapar ett sätt att förstå 

undervisning i sin helhet. Till exempel så skapar utbildningsfilosofierna ett sätt att förstå de 

skilda innebörder undervisning kan ha, “...beroende på val av undervisningsform, innehåll och 

de sammanhang som man placerar innehållet i” (Skolverket 2001, 21). Dessa 

utbildningsfilosofier har lett till utvecklingen av de selektiva undervisningstraditioner inom 

miljöundervisning där Skolverket har hittat tre: en faktabaserad miljöundervisning, en normativ 

miljöundervisning och en undervisning om hållbar utveckling (pluralistisk). Vidare är de 

selektiva undervisningstraditionerna en ytterligare tolkning av hur man vill att undervisningen 

ska förhålla sig miljödiskursen vilket, till exempel, har sin påverkan på vilka meningar som 

erbjuds eleverna (se 4.1.2; Englund 1997).  
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Den faktabaserade undervisningstraditionen börjar ta sin form redan under 1960-talet där 

undervisningen bygger på en tilltro till vetenskapen som lösning på människors problem. De 

miljöproblem som finns ses därför som ett kunskapsproblem som kan åtgärdas med att bidra 

mer information via forskning till människor. Utbildningsfilosofiskt kopplat så är 

essentialismen närmast besläktat till den faktabaserade traditionen.  

Den normativa undervisningstraditionen började utvecklas under 1980-talet genom att 

utmana den traditionella synen på miljöfrågor och miljöundervisning. Denna tradition 

karakteriseras av värdering av innehåll där man tar ställning kring miljöproblematiken och 

kunskapsbaserad argumentation. Denna kombination av förhållande mellan vetenskapliga fakta 

och ställningstagande gör att denna diskurs är en blandning mellan den traditionella 

essentialismen och den mer modernt fokuserade progressivismen. (Skolverket 2001, 21)  

Undervisning om hållbar utveckling eller den pluralistiska undervisningstraditionen 

utvecklades i samband med Rio-konferensen 1992 i samband med införandet av Agenda 21.  

Miljöfrågor ses som konflikter mellan olika mänskliga intressen där miljöproblemen kan 

betraktas som sociala konstruktioner utifrån vad människor har för synsätt och värderingar. 

Detta kan påverka hur man betraktar olika fenomen som miljöproblem, eller ifall de är det. En 

viktig del i denna tradition är att samtalet skapar förutsättningar för att lyfta fram olika 

uppfattningar. Detta gäller både vetenskapliga uppfattningar om, till exempel, miljöproblemen 

och erfarenhetsbaserade, moraliska och estetiska aspekter. Denna tradition har då ett 

pluralistiskt förhållningssätt knutet till sig och är det som utgör hur hållbar utveckling ska 

uppfattas. Vidare har undervisningen därmed en rekonstruktivistisk karaktär där eleverna ska 

aktivt och kritiskt värdera olika alternativ och ta ställning. (Skolverket 2001, 21)  

Specifika former av meningserbjudande och de selektiva undervisningstraditionerna avgör 

vad som gör det möjligt att säga om hur läroböckerna skriver om hållbar utveckling och 

utbildning för hållbar utveckling. Vidare hur innehållet ges mening samt hur undervisning 

bedrivs. Genom att fastställa vilken av dessa traditioner som är mest förekommande så kan man 

uppmärksamma de olika sätt läroböcker och läroplaner skriver fram UHU och HU. Detta blir 

relevant då traditionerna kan erbjuda perspektiv på kontinuitet över tid samt en delad syn på 

undervisning och innehållet. Detta kan hjälpa oss urskilja mönster i läroböckerna och 

läroplanerna som har utvecklats över tid genom att se hur de förhåller sig till traditionerna. De 

tre selektiva traditionerna används för att komma åt vilken syn på undervisning materialet har 

och hur innehållet ska användas. Sedan i kombination med de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling kan man avgöra hur innehållet förstås i termer av hållbar utveckling. I nästa kapitel 

behandlas de tre dimensionerna av hållbar utveckling som utgångspunkt för att avgöra hur 



 

25 

 

läroböckerna förhåller sig till begreppet hållbar utveckling där den huvudsakliga definitionen 

av hållbar utveckling är att alla dimensioner tas hänsyn till.  

4.4 Tre dimensioner av hållbar utveckling  

Hur man definierar hållbar utveckling kan variera utifrån vad det är man lägger fokus på 

(SOU2004:104, 33). I regeringens betänkande gällande “Att lära för hållbar utveckling”, utförd 

2004 av kommittén för utbildning för hållbar utveckling, så utgår de från tre huvudsakliga 

definitioner, eller dimensioner, av hållbar utveckling: den ekonomiska dimensionen, den 

sociala dimensionen och miljödimensionen. Utifrån regeringens redogörelse så utgör 

miljödimensionen en yttre gräns som gör det möjligt för den sociala dimensionen och den 

ekonomiska dimensionen att utvecklas. Man kan förstå miljödimensionen som det som skapar 

förutsättningar för, till exempel, hälsa och ekonomisk utveckling att upprätthållas utan att ske 

på bekostnad av miljön och kommande generationer (SOU 2004:104, 33). Med det sagt så bör 

man förhålla dessa dimensioner av hållbar utveckling i samband med varandra då de utgör en 

helhet där balansen mellan dimensionerna kan variera beroende på sammanhang 

(SOU2004:104, 34). Vi kommer att använda dessa dimensioner för att avgöra hur materialet vi 

analyserar förhåller sig till hållbar utveckling. Vidare för att ha ett sätt att jämföra läroböckerna 

och läroplanerna i relation till hur dimensionerna tas upp men också för att säkerställa att 

läroböckerna har ett balanserat fokus kopplat till dimensionerna, vilket i sig avgör om de har 

ett pluralistiskt förhållningssätt som utbildning för hållbar utveckling förespråkar. En kort 

redogörelse av dessa dimensioner krävs för att sedan kunna beskriva hur denna uppsats kommer 

att använda dessa.  

Den ekonomiska dimensionen behandlar ekonomisk tillväxt som en förutsättning för 

utveckling. Detta betyder samtidigt att en hållbar ekonomisk utveckling sker bara om miljön 

inte försämras. Vidare så ska denna ekonomiska tillväxt ha en positiv påverkan på välfärden 

och hälsa samt utbildning för att den ska kunna klassas som hållbar (SOU2004:104, 33). Den 

sociala dimensionen är på så vis nära relaterat till den ekonomiska utvecklingen där en social 

utveckling är både ett resultat och en förutsättning för ekonomisk utveckling. Denna dimension 

har ett fokus på användningen av, till exempel, resurser, rättvisa samt jämlikhet i form av att 

alla människor för tillgång till social service. Dessa kriterier är några som avgör ifall hållbart 

social utveckling sker (SOU2004:104, 33). Miljödimensionen har sitt fokus på att man ska 

bevara miljön genom att värna om, till exempel, ekosystemets resurser och 

återhämtningsförmåga. Detta är, som beskrevs tidigare i detta kapitel, det som gör det möjligt 
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för den ekonomiska och sociala dimensionen att utvecklas om utvecklingen ska klassas som 

hållbar (SOU2004:104, 33).  

Denna uppsats kommer att använda dessa dimensioner för att analysera och granska hur 

läroböckerna förhåller sig till denna definition av hållbar utveckling, där man behandlar 

dimensionerna i samband och i balans med varandra. Vidare leder detta till att kunna dra 

slutsatser om läroböckerna har ett förhållningssätt som kan klassas som hållbart utifrån 

användningen av dessa dimensioner men i kombination med vilka selektiva traditioner som är 

mest framstående. Detta kan delvist påverka vilken form av UHU som blir möjlig utifrån hur 

man ser undervisningens roll. Vidare kan detta kopplas till vilka former av medborgarfostran 

som blir möjlig och omöjlig. I nästa kapitel så bearbetas hur denna uppsats förhåller sig till 

utbildning för hållbar utveckling i relation till global medborgarfostran. Detta kommer utgöra 

en grund för diskussionen ifall de läroböckerna som undersöks är lämpliga i utbildning för 

hållbar utveckling samt hur denna uppsats är relevant för samhällskunskapsdidaktiken. 

4.5 Relationen mellan UHU och GMF  

I detta delkapitel presenteras hur denna uppsats gör sig relevant för 

samhällskunskapsdidaktiken. Vi gör detta genom att beskriva UHU:s koppling till UNESCO:s 

Global Citizenship Education (GCE eller global medborgarfostran, GMF) och att den 

pluralistiska traditionen ser UHU som en form av demokratifostran. 

Utbildning för hållbar utveckling är kopplat till en av de sjutton globala målen för hållbar 

utveckling som sattes på agendan mellan den 25–27 september 2015 för “att sätta världen på 

rätt kurs”. Målen är universella och ska inkludera alla länders delaktighet i att försöka uppnå 

dessa mål innan 2030. Mål nummer fyra innefattar att man ska uppnå “god utbildning för alla” 

där delmålet 4.7, “utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap”, behandlar att 

länder ska senast 2030 göra att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för 

att främja en hållbar utveckling. (UN, SDG:s Sustainable Development Goals) Vidare sker detta 

genom UHU:s implementering bland andra indikatorer som nämns i 4.7.1: Att utbildning för 

hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter kommer att inkluderas 

på alla nivåer: (a) inom utbildningspolitik, (b) läroplaner, (c) lärarutbildning och (d) 

elevbedömning. (UN, SDG:s Sustainable Development Goals) Målen och delmålen för agenda 

2030 är integrerade med varandra och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling, 

den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen. (Regeringskansliet, 2016) Global 

medborgarfostran är UNESCO:s svar på de utmaningar och problem som finns i världen på allt 
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från ojämlika samhällen, fattigdom och hot mot mänskliga rättigheter vilket påverkar fred och 

hållbar utveckling. (Global Citizenship Education, GCED) UHU kopplas till GCED i de globala 

målen för hållbar utveckling och gör UHU relevant att undersöka i den mån att den kan ha en 

påverkan på kommande undervisning, genom dess implementering i läroplanerna. 

 Utifrån dessa redogörelser förespråkar denna typ av undervisning ett pluralistiskt 

förhållningssätt där UHU kan ses som en form av demokratifostran. Som Sund och Wickman 

nämner så använder man detta förhållningssätt i undervisningen för att möjligt kunna redogöra 

för den ökade politiseringen av ämnet hållbar utveckling, delvist på grund av vetenskapens 

oenighet kring hur miljöproblemen ska lösas. (Sund & Wickman 2008, 604) Hur en elev fostras 

för att främja hållbar utveckling påverkas utifrån dessa omständigheter. Pluralismen, där ett 

demokratiskt förhållningssätt förespråkas med ett hänsynstagande till olika perspektiv av 

hållbar utveckling, blir därför en viktig utgångspunkt för UHU (Sund & Wickman 2008, 604).  

Hållbar utveckling som innehåll är här särskilt relevant för medborgarfostran som är ett 

centralt syfte i samhällskunskapsdidaktiken eftersom den ofta associeras med behovet att göra 

politiska ställningstaganden. Vidare utifrån att det inte finns ett enkelt samband mellan kunskap 

om problemet och dess lösning. Hur denna undersökning kommer förhålla sig till UHU är då 

att titta efter den pluralistiska undervisningstraditionen kopplat till läroböckernas hantering av 

hållbar utveckling. Vidare handlar detta om att granska läroböckerna och läroplanerna utifrån 

de selektiva traditioner och dimensionerna för hållbar utveckling vilket kommer utgöra de 

analysverktyg som används för att tolka diskursen i materialet. Ramfaktorteori, 

meningserbjudande och utbildning för hållbar utveckling är utgångspunkter som gör det möjligt 

att säga något om resultatet i förhållande till läraren och dess undervisning. Detta följs upp i 

diskussionen.  
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5. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka sambandet mellan läroplaner och läroböcker för samhällskunskap 

på gymnasienivå över tid utifrån hur hållbar utveckling framställs.  

Vårt kunskapsbidrag med denna uppsats är att redogöra för relationen mellan läroböcker och 

läroplaner utifrån a) historiska och sociala faktorer (diskurser), b) institutionaliserade former 

att se på undervisning (selektiva traditioner) och c) hur politiska faktorer (diskurser i läroplaner) 

påverkar framställningen av hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling i 

läroböcker för samhällskunskap. Vi anser att detta kan bidra till förståelsen av vilka faktorer 

som har påverkat läroplanens samt läroböckernas utformning av hållbar utveckling samt hur 

detta påverkar lärarens undervisning utifrån två läroplansteorier, ramfaktorteori och 

undervisning som meningserbjudande. Den tidsram som vi kommer förhålla oss till är perioden 

mellan 1994 - 2022. Undersökningen utgår ifrån två läroplaner, lpf94 och Gy11, samt några 

läroböcker i samhällskunskap från denna tidsperiod.  

 

Här följer de forskningsfrågor som beskriver det denna uppsats menar att undersöka: 

1.  Vilka mönster av hållbar utveckling hittar vi i läroböcker för samhällskunskap på 

gymnasienivå?  

a. Vilka likheter/skillnader hittas mellan läroböckerna utifrån selektiva 

undervisningstraditioner?  

b. Hur ser likheterna/skillnaderna ut över tid? 

2.  Hur beskrivs hållbar utveckling i styrdokument (läroplaner)? 

a. Vilka likheter/skillnader hittas mellan lpf94 och Gy11? 

3.  Vilka samband, i form av likheter/skillnader, hittas mellan läroplanerna och 

läroböckerna i deras redogörelse av hållbar utveckling? 

a.  Hur kan sambandet mellan läroplanerna och läroböckerna förklaras i termer av 

historiska, politiska diskurser och institutionaliserade praktikers påverkan? 
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6. Metod  

6.1 Tillgångavägsätt 

Denna uppsats kommer att utföra en kvantitativ innehållsanalys (se 6.1.1) och en kvalitativ 

diskursanalys (se 6.1.2) på läroplaner och läroböcker. Utifrån de givna metodvalen så kommer 

undersökningen främst bestå av en kvalitativ diskursanalys där den kvantitativa 

innehållsanalysen kommer vara ett verktyg för att beskriva, analysera och sammanställa det 

analyserade materialet. Vidare kommer innehållsanalysen även användas för att antyda 

proportioner, det vill säga hur framstående dimensionerna är i läroböckerna. I detta kapitel så 

kommer först en redogörelse av den kvantitativa innehållsanalysen som kommer användas för 

att besvara frågeställningarna 1 och 1b. Vidare beskrivs hur innehållsanalysen kommer att 

användas på valda läroplaner och läroböcker. Detta följs av en beskrivning av hur den 

kvalitativa diskursanalysen kommer att utföras som kommer besvara frågeställningarna 1a, 1b, 

2 och 2a samt varför den används. Frågeställningarna 3 och 3a besvaras genom att jämföra 

resultatet från de tidigare metoderna. Sedan redogörs de begränsningar som påverkar vad 

uppsatsen kan uttala sig om angående resultatet från innehållsanalysen, diskursanalysen och 

vad materialet kan erbjuda (6.1.3). Sist så behandlas de material som kommer att användas och 

vilka avgränsningar som äger rum (6.2–6.2.3).  

6.1.1 Beskrivning av innehållsanalysen 

Innehållsanalys beskrivs som det angreppssätt som används när det gäller analys av texter på 

ett systematiskt och replikerbart vis utifrån förbestämda kategorier eller teman. (Bryman 2011, 

283) Detta kan ses som en objektiv metod att sammanställa, till exempel, vilken typ av diskurs 

som förekommer mest. Denna metod är även användbar när man gör en longitudinell analys då 

man har möjlighet att göra jämförelser över tid. (Bryman 2011, 296–297) Innehållsanalysen i 

detta fall används för att beräkna mängden sidor i det kapitel som behandlar “miljö” och 

“hållbar utveckling” relativt till den totala mängden sidor i läroböckerna utifrån dimensionerna 

för hållbar utveckling. Hur detta räknas fram är genom att identifiera en eller flera dimensioner 

som förekommer på en sida i läroboken som på så vis delas upp procentuellt i relation till 

lärobokens totala mängd sidor. Till exempel, i Reflex (2000) är det sex sidor som behandlar 

hållbar utvecklingsbegreppet utav 428 sidor (lärobokens totala mängd sidor). Den procentuella 

andelen av sidor som behandlar hållbar utvecklingsbegreppet blir då ca 1,4 % (6/428≈1,4%). 

Detta anses relevant för att se hur mycket utrymme som har lämnats för att redogöra för dessa 

ämnen och medför ett sätt att jämföra läroböckerna i deras behandling av hållbar 
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utvecklingsbegreppet och dimensionerna. Denna metod kommer även att användas för att 

sammanställa resultatet av diskursanalysen för att redogöra för vilken av de tre dimensionerna 

eller selektiva traditionerna är mest förekommande i läroböckerna. Innehållsanalysen kommer 

inte att tillämpas på läroplanerna för att läroplanerna för att textomfånget är för likt och för litet 

att räkna på. I stället kommer läroplanerna att användas som utgångspunkt i diskursanalysen 

för att jämföra och analysera läroböckernas innehåll och hur den relateras till läroplanens 

innehåll.  

6.1.2 Beskrivning av diskursanalysen 

I en kvalitativ undersökning så lägger diskursanalysen betoning på “…hur olika versioner av 

världen, samhället, händelser, och inre psykologisk verklighet produceras i diskurser”. (Bryman 

2011, 474) Den kvalitativa diskursanalysen denna uppsats kommer att utföra kommer att 

använda sig av olika teman, som övergripande innehåll där meningar erbjuds utifrån det som vi 

anser vara uttryck för selektiva traditioner, samt tolkningar av hållbar utveckling. Tolkningarna 

av hållbar utveckling kommer att avgränsas till de tre dimensionerna (ekonomiska, sociala och 

miljö dimensionen) (se 4.4) och kopplas till de teman som erbjuds i läroböckerna. 

Dimensionerna representerar en bredare politisk och samhällelig diskurs som påverkar hur vi 

talar om hållbar utveckling och bidrar till hur vi besvarar vilka mönster som kan förekomma i 

läroplanerna och läroböckerna. Diskursen kring hållbar utveckling bygger på att alla eller flera 

av dimensionerna måste adresseras samt de eventuella konflikter som kan uppstå mellan dem. 

Undersökningen utgår ifrån de tre selektiva undervisningstraditionerna (se 4.3) av 

miljöundervisning (faktabaserad, normativ och pluralistisk) som institutionaliserade diskurser. 

De är institutionaliserade i relation till den didaktiska ambition läroboksförfattarna har när de 

skriver en lärobokstext utifrån vilken undervisningstradition de förespråkar. Slutligen relaterar 

dimensionerna för hållbar utveckling till hur hållbar utveckling skrivs fram och de selektiva 

traditionerna relaterar till synen på undervisning och innehåll. 

Dessa traditioner kommer att användas för att analysera hur läroböckerna och läroplanerna 

förhåller sig till hållbar utveckling. För att göra detta så kommer vi tolka hur innehållet i texten 

behandlas, alltså hur undervisningen och hållbar utveckling som innehåll ges i olika meningar 

i termer av selektiv tradition. Utbildning för hållbar utveckling innefattar ett pluralistiskt 

förhållningssätt där alla dimensionerna av hållbar utveckling blir representerade på ett sådant 

sätt att det finns olika perspektiv som eleven behöver relatera till utan att undervisningen 

förespråkar ett perspektiv. Detta jämfört med den faktabaserade och den normativa traditionen 

alltid kommer bygga på antagandet att det finns ett rätt sätt att se på hållbar utveckling och 
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samtidigt förespråka en dimension av HU som viktigare. Det är då relevant att undersöka hur 

läroböckerna förhåller sig till UHU för att kunna avgöra ifall innehållet kan klassas som 

hållbart. Vidare är detta ett sätt att avgöra hur läroböckerna och läroplanerna vill att läsarna ska 

förhålla sig till innehållet samt hur lärare ska undervisa om innehållet. Anledningen till att 

diskursanalys används är för att analysera och tolka innehållet i materialet utifrån vilka 

meningserbjudanden begreppet “hållbar utveckling” kan erbjuda utifrån de historiska och 

sociala faktorer, vetenskapliga discipliner och politisk diskurs som finns. Diskursanalysen kan 

även besvara vilka mönster av hållbar utveckling, i termer av dimensionerna och de selektiva 

traditionerna, som kan urskiljas från läroplanerna och läroböckerna samt vilka likheter och 

skillnader som kan hittas. Diskursanalysen process illustreras i figur 1.  

 

 
Fig.1 Diagram av hur diskursanalysens process går till i arbete med materialet. 

 

I identifikationen av de olika selektiva traditionerna har avgränsningar gjorts för att kunna 

identifiera vilka selektiva traditioner som används i läroböckerna. Det som har tittats på är hur 

själva faktan presenteras i de olika läroböckerna. Den faktabaserade traditionen har definierats 

utifrån hur faktan presenteras där den inte ifrågasätts och behandlas som en absolut fakta. Här 

nämns inga värderingar eller uppmanande slutsatser samt så presenteras inte fakta från olika 

synvinklar. Den normativa traditionen har definierats som att den värderar faktan och uppmanar 

läsaren. I de läromedel som använder sig av en normativ tradition presenteras ett problem ur en 
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synvinkel för att sedan berätta med en normativ slutsats vad som behöver göras. Detta blir 

tydligt med ett exempel från en av de analyserade läroböckerna:  

 

Men det är den enskildes val som bestämmer hur framtiden ska bli. Det är dina val av konsumtion 

transporter, resor och bostäder som avgör om vi kan skapa ett hållbart samhälle. Hur stort utrymme av 

jorden behövs för din konsumtion idag? Vad är ditt ‘ekologiska fotavtryck’? (Reflex 2011, 50) 

 

I de läroböcker som behandlar en pluralistisk tradition har det tittats efter hur fakta presenteras 

från olika synvinklar. Här dras heller inga slutsatser då ansvaret ligger hos läsaren att skapa sin 

egen uppfattning av fakta. Redskap ges alltså till läsaren att dra sina egna slutsatser utan att 

berätta vad som är rätt och fel. Detta kan ses på detta exempel från Arena 123 (2021): “Medan 

många har hävdat att råvarorna snart tar slut har andra haft motsatt uppfattning” (Arena 2021, 

391). Mer ingående redogörelser för hur de olika böckernas förhållning till de olika selektiva 

traditionerna presenteras i 7.1.4 i analysen. 

6.1.3 Begränsningar  

Här följer en reflektion kring de begränsningar dessa metodval och analysmaterial medför och 

hur detta påverkar möjliga tolkningar av resultatet. Innehållsanalysen medför en möjlighet att 

kunna uttala sig om de förändringar har skett över tid genom att, till exempel, spåra de 

dimensioner som har varit mest uppmärksammat i läroböckerna. (Bryman 2011, 380) Det finns 

däremot en begränsning med detta där dimensionerna i sig inte leder till att man kan uttala sig 

om varför en viss dimension av hållbar utveckling används i läroboken. (Bryman 2011, 380) 

För att kompensera för detta så behöver man behandla dimensionerna utifrån en kontext där de 

selektiva traditionerna agerar som ett komplement som hjälper en att förstå hur läroböckerna 

förhåller sig till hållbar utveckling. Läroböcker som material utgör också bara en bild av 

kunskap och det är det är hur läroböckerna förhåller sig till hållbar utveckling som denna 

uppsats kan uttala sig om.  

Diskursanalysen medför också en begränsning där sättet som denna uppsats definierar 

diskursbegreppet utgör vad som gör det möjligt att uttala sig om på grund av denna avgränsning. 

Eftersom denna uppsats söker hur de selektiva traditionerna förekommer i texten på dessa 

läroböcker så “missar” man andra slutsatser som kan dras från det analyserade innehållet. Det 

slutar med att denna uppsats enbart kan relatera till hållbar utveckling i koppling till selektiva 

traditioner, dimensioner och UHU.   
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Utifrån det givna syftet för denna uppsats kan inte undersökningen uttala sig om hur 

läroböckerna och läroplanen påverkar undervisning om hållbar utveckling. Det är läroböcker 

och läroplaner som ska analyseras och hur läraren sedan förhåller sig till läroböckerna och 

läroplanerna kommer denna undersökning inte kunna dra någon slutsats om. Frågeställningarna 

är skapade utifrån syftet och möjliggör ett sätt för denna uppsats att uttala sig om till exempel 

vilka mönster av hållbar utveckling som hittas i läroböcker, deras likheter och skillnader samt 

hur dessa skillnader ser ut över tid och enbart dessa. Vidare blir detta en avgränsning i sig 

utifrån vilka resultat vi kan få och använda oss av i besvarandet av frågeställningarna. 

Frågeställning 2 utgör ett exempel på en frågeställning som bygger på en teoretisk grund. Det 

vill säga att en definition av HU behövs för att kunna visa hur HU beskrivs i läroplanerna. Den 

sista frågeställningen bygger på det resultat som denna uppsats får genom innehållsanalysen 

och diskursanalysen vilket i sig utgör en begränsning i hur man kan uttala sig om sambandet 

mellan läroplanerna och läroböckerna. Diskurser och selektiva traditioner påverkar den mening 

som läraren och eleven kan skapa i sin undervisning. I slutändan så är läroböckerna bara ett 

redskap för läraren och om dessa läroböcker används på ett bra sätt, delvist genom 

komplettering av material, minskas lärobokens inflytande på undervisningen.  

6.2 Material och avgränsning  

6.2.1 Forskningsetiska överväganden 

Det material som kommer att användas i denna uppsats är tillgängliga offentligt samt att denna 

uppsats, till exempel, inte har individer som analysenheter som måste behandlas med sekretess 

och respekt. Då denna uppsats använder sig av offentligt material, som läroplaner och 

läroböcker är, så behöver de redogöras för med objektivitet och rättvisa för att inte sprida 

missinformation och påvisa transparens (Vetenskapsrådet, 2018).  

6.2.2 Läroplaner 

De läroplaner som kommer användas i denna undersökning som kommer vara en utgångspunkt 

för diskursanalysen är “Läroplan för gymnasieskolan” 2011 (Gy11) och “Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna” 1994 (Lpf 94). De delar i dessa läroplaner som kommer att användas 

för analys är de delar som nämner ordet “hållbar utveckling” och/eller talar om miljö eller visar 

kopplingar till en pluralistisk selektiv tradition. Detta är vidare avgränsat till det som står skrivet 

i “skolans värdegrund och uppgifter“ och kurser för samhällskunskap i båda läroplanerna. För 

Gy11 så kommer denna uppsats utgå ifrån texten för ämnessyfte i samhällskunskap och det 
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centrala innehållet för kurserna samhällskunskap 1b, 2 och 3 samt “skolans värdegrund och 

uppgifter” avgränsat till och inklusive de “övergripande mål och riktlinjer”. I Lpf 94 så kommer 

denna uppsats utgå ifrån texten för ämnessyfte i samhällskunskap och det centrala innehållet 

för kursen samhällskunskap A samt de “grundläggande värdena” och “gemensamma uppgifter 

för de frivilliga skolformerna” i “skolans värdegrund och uppgifter”.  

Anledningen till valet av dessa läroplaner är att de är de enda svenska läroplanerna som 

behandlar hållbar utveckling. Lpf94 var den första läroplanen som inkluderade hållbar 

utveckling som ett perspektiv för skolan att utgå ifrån i fostran av framtida samhällsmedborgare. 

Den utgör en bra startpunkt och utgångspunkt för analys av hur begreppet hållbar utveckling 

har använts och behandlats i läroböcker från mitten av 90-talet och framåt. Gy11 kommer att 

användas som en måttstock för att se vilka likheter eller skillnader som kan finnas gällande 

vilka selektiva traditioner som framstår i senare läroböcker. Vidare för att avgöra ifall det finns 

ett samband mellan förändringar som har skett över tid.  

6.2.3 Läroböcker 

I denna del kommer de valda läroböckerna beskrivas samt vilka delar i läroböckerna som 

analyseras. Valet av de delar av läroböckerna som ska analyseras förklarades i föregående 

kapitel (se även 6.1.1 och 6.1.2). Samtliga böcker behandlar kurserna 1, 2 och 3 eller 

motsvarande (A, B och C innan Gy11). Alla böckerna som analyseras är de fysiska utgåvorna. 

Den första boken som ska analyseras är Arena 123 (2021) skriven av Lars-Olof Karlsson. I 

denna bok kommer kapitlet “Hållbar utveckling” behandlas i analysen. Den andra boken som 

ska analyseras är Zigma (2017) skriven av Bengt-Arne Bengtsson. I denna bok kommer framför 

allt kapitlet “Miljön - problem och åtgärder” analyseras. I Zigma förekommer inte begreppet 

“hållbar utveckling” så mycket. Därmed kommer detta även kompletteras med teman som 

behandlas i andra böcker där hållbar utvecklingsbegreppet förekommer. Den tredje boken som 

ska analyseras är Reflex (2011) skriven av Almgren, Höjelid & Nilsson. I denna bok kommer 

kapitlet “Ett hållbart samhälle” analyseras. Den fjärde boken som ska analyseras är Forum 

(2011) skriven av Brolin & Nohagen. I denna bok kommer underkapitlet “hållbar utveckling”, 

en del om hållbar utveckling i kapitlet “Ekonomisk tillväxt” samt en del om hållbar utveckling 

i kapitlet “ekonomisk politik” analyseras. Den femte boken som kommer analyseras är Arena 

123 (2011) skriven av Lars-Olof Karlsson. I denna bok kommer kapitlet “Befolkning, resurser 

och miljö” analyseras. Den sjätte boken som kommer analyseras är Zigma (2006) skriven av 

Bengt-Arne Bengtsson.  I denna bok kommer samma kapitel som i senare upplagan, “Miljön - 

problem och åtgärder” analyseras. Den sjunde boken som ska analyseras är Reflex (2000) 
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skriven av Almgren, Höjelid & Nilsson. Här kommer kapitlet “Människa, miljö och resurser” 

analyseras. Den sista boken som ska analyseras är Samhällsboken (1997) skriven av Kieser & 

Rydén. Det som ska analyseras i denna bok är delar av kapitlet “Näringsliv” samt underkapitlet 

“Tillväxt och miljöhot”.  

Tanken bakom urvalet av dessa läroböcker är att de representerar tiden de är utgivna i och 

hur de kan ha påverkats av dåtidens läroplaner, specifikt Lpf94 och Gy11. Alla böcker som har 

valts behandlar alla kurser i samhällskunskap på gymnasiet. Detta för att få en så 

sammanhängande bild av behandlingen av hållbar utveckling i samhällskunskap i gymnasiet 

som möjligt och över tid. Tanken bakom att analysera olika läroböcker från samma bokserie är 

för att kunna se den faktiska förändringen över tid. Eftersom det är samma författare borde 

påverkan av de oberoende variablerna minskas. Detta kommer även kompletteras med analyser 

av enskilda böcker i ett försök att få en så komplett bild som möjligt av behandlingen av hållbar 

utveckling. Valet av att ha tre böcker som är utgivna 2011 är för att kunna se om Gy11 haft en 

direkt effekt på läroböckerna. Exempelvis skrivs det i Arena 123 (2011) att de utgår från Gy11 

då det uttrycks att den är nyskriven för den nya läroplanen. Vi har valt tre bokserier, Zigma,  

Reflex och Arena 123, där respektive har en lärobok utgiven före och efter Gy11 för att kunna 

se förändringarna i bokserierna efter läroplanens implementering.   
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7. Analys 

I detta kapitel kommer en redogörelse av resultatet från undersökningen. Först i 7.1 kommer 

enbart resultatet från läroböckerna. I underkapitlen: 7.1.1 kommer en övergripande redogörelse 

av det kvantitativa resultatet och i 7.1.2 kommer en mer ingående redovisning av det kvalitativa 

resultatet. Sedan följs detta upp av 7.1.3 som är en övergripande redogörelse av resultatet från 

den kvalitativa diskursanalysen med koppling till det kvantitativa resultatet. 7.1.4 fungerar som 

en mer ingående redovisning av resultatet från diskursanalysen. I 7.2 behandlas resultatet från 

läroplanerna. Detta kapitel börjar med en jämförelse av läroplanerna (7.2.1), Lpf 94 och Gy11, 

med fokus på hållbar utvecklingsbegreppet, miljöbeskrivningar samt selektiva traditioner. 

Följande i 7.2.2 kommer en jämförelse mellan läroplanerna och läroböckerna där sambandet 

mellan läroplanerna och läroböckerna beskrivs i relation till hållbar utveckling. Slutligen i 7.3 

kommer en reflektion i koppling till undersökningens teorikapitel. Här kommer resultatet och 

sambandet mellan läroplanerna och läroböckerna förklaras utifrån ramfaktorteori (7.3.1) samt 

meningserbjudande (7.3.2). 

I 7.1 besvaras frågeställningarna: 1) “Vilka mönster av hållbar utveckling hittar vi i 

läroböcker för samhällskunskap på gymnasienivå?” 1a) “Vilka likheter/skillnader hittas mellan 

läroböckerna utifrån selektiva undervisningstraditioner?” och 1b) “Hur ser 

likheterna/skillnaderna ut över tid?”  

I 7.2 besvaras frågeställningarna: 2) “Hur beskrivs hållbar utveckling i styrdokument 

(läroplaner)?” 2a) “Vilka likheter/skillnader hittas mellan Lpf 94 och Gy11?” och 3) “Vilka 

samband, i form av likheter/skillnader, hittas mellan läroplanerna och läroböckerna i deras 

redogörelse av hållbar utveckling?”   

I 7.3 besvaras den sista frågeställningen: 3a) “Hur kan sambandet mellan läroplanerna och 

läroböckerna förklaras i termer av historiska, politiska diskurser och institutionaliserade 

praktikers påverkan?” 

7.1 Resultat från läroböckerna 

I detta första kapitel presenteras det övergripande resultatet av undersökningen av läroböckerna. 

I den första delen (7.1.1) kommer en övergripande redogörelse av resultatet från den 

kvantitativa innehållsanalysen av de tre dimensionerna av hållbar utveckling i läroböckerna. 

Detta fungerar som en introduktion till 7.1.2 där en mer ingående redovisning av resultatet 

kommer. Därefter (7.1.3) kommer en övergripande redogörelse av resultaten från den 
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kvalitativa diskursanalysen om selektiva traditioner. Detta kommer agera som en introduktion 

till 7.1.4 som är en mer fördjupad presentation av diskursanalysen av de selektiva traditionerna. 

7.1.1 Läroböcker: övergripande mönster (Dimensioner) 

 
Diagram 1.1. Representation av hållbar utvecklingsbegreppet och förekommande dimensioner i läroböcker 

uttryckt i procentandelar av läroböckernas totala mängd sidor. För de exakta siffrorna se tabell 1.1 

 
Utifrån resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen kan det ses att det finns en skillnad i 

vilken utsträckning som läroböckerna behandlar de olika dimensionerna samt hållbar 

utvecklingsbegreppet (se tabell 1.1 nedanför). Diagram 1.1 är en visuell representation av 

resultatet från tabell 1.1. Vad resultatet visar är att vissa läroböcker tar exempelvis inte upp 

hållbar utvecklingsbegreppet och lägger olika mycket fokus på respektive dimensioner. Det 

procentuella omfånget i läroböckerna som behandlar hållbar utveckling har däremot ökat över 

tid. Den enda avvikelsen är Zigma (2017) där nästan hela kapitlet är kopierat från den tidigare 

upplagan av Zigma som skrevs 2006 och har därför inte sett någon utveckling (se tabell 1.1). 

För att se större skillnader mellan läroböckernas hantering av de olika dimensionerna och 

hållbar utvecklingsbegreppet bör man nog analysera läroböcker som släpptes före 1994. Detta 

baseras utifrån att de största skillnaderna som hittades är mellan den senaste läroboken, “Arena 

123” (2021), och den äldsta läroboken, “Samhällsboken” (1997), i deras hantering av 

dimensionerna för hållbar utveckling. I tabell 1.1 så finns en sammanställning av hur många 

sidor som behandlar respektive variabel och deras storlek. Det finns däremot inga tydliga 
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mönster mellan läroböckernas procentuella omfång på de respektive dimensionerna över tid (se 

tabell 1.1). Även om det inte kan hittas mönster i undersökningen utifrån det relativa omfånget 

av dimensionerna kan det ses en förändring på vad läroböckerna behandlar i sitt faktiska 

innehåll. Detta kan exempelvis ses på hur miljödimensionen har utvecklats med tiden till att 

lägga större fokus vid de globala aspekterna av miljöproblemen (se 7.1.2 “Miljödimensionen”). 

Representationen av det procentuella omfånget i läroböckerna är vidare fortfarande relevant till 

undersökningen då det utgör en analysgrund för när detta resultat ställs mot resultatet från 

diskursanalysen. I nästa delkapitel kommer en mer ingående redogörelse av resultatet som 

presenterats i denna del.  

 

Lärobok Total 
antal 
sidor 

“HU-
begreppet”  

“Miljödimensionen”  “Sociala 
dimensionen” 

“Ekonomiska 
dimensionen” 

Arena 123, 2021 496 18 (3,6%)  12 (2,4%)  3 (0,6%)  4 (0,8%)  

Zigma, 2017 665 2 (0,3%)  8 (1,2%)  — 2 (0,3%)  

Reflex, 2011 359 14 (3,9%) 12 (3,3%)  — 1 (0,3%)  

Arena 123, 2011 438 — 7 (1,6%)  4 (0,9%)  4 (0,9%)  

Forum, 2011 623 10 (1,6%) 5(0,8%)   3 (0,5%)   3 (0,5%)  

Zigma, 2006 625 1 (0,2 %)   9 (1,5%)  — 1 (0,2%)  

Reflex, 2000 428 6 (1,4%)  4 (0,9%)  3 (0,7%)  1 (0,2%)  

Samhällsboken, 
1997 

530 — 4 (0,7 %)  3 (0,5 %)  4 (0,7 %)  

Tabell 1.1 Procentuella andelar och antal sidor som behandlar respektive dimension och hållbar 

utvecklingsbegreppet i relation till den totala mängden sidor i läroböckerna. 

 

7.1.2 Dimensionerna för hållbar utveckling i läroböcker  

I denna del kommer de olika dimensionerna för hållbar utveckling och deras representation i 

läroböckerna samt hur de presenteras i termer av de mönster som går att se över tid. Detta blir 

relevant för undersökningen för att kunna se läroböckernas faktiska behandling av de olika 

dimensionerna samt hållbar utvecklingsbegreppet över tid. En övergripande bild ges av hur 

mycket de olika dimensionerna och hållbar utveckling i stort behandlas. I sin tur blir detta som 

en grund för diskursanalysen (7.1.3–7.1.4) där de selektiva traditionerna behandlas. För om 
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UHU ska uppnås krävs delvis att alla dimensioner behandlas ur ett pluralistiskt perspektiv och 

därför blir det relevant att redovisa hur dimensionerna behandlas i respektive lärobok. 

Utgångspunkten för analysen är därmed de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 

ekonomiska-, sociala- och miljö-dimensionen. För kontinuitetens skull kommer beskrivningen 

ske i termer av utvecklingen över tid vara i omvänd kronologisk ordning. Förklaringen av detta 

val är att hållbar utvecklingsbegreppet är frånvarande i vissa av de äldre läroböckerna och 

därmed används de senare läroböckernas hantering av hållbar utvecklingsbegreppet som ett sätt 

att fånga vad som ska analyseras i de äldre läroböckerna. Vidare är detta ett sätt att kunna se 

spår av hållbar utveckling i de äldre läroböckerna även om de inte använder begreppet “hållbar 

utveckling” i sig. Vad som menas med spår av HU är att de äldre läroböckerna kanske inte 

specifikt använder sig av termen “hållbar utveckling” men visar möjliga tendenser av HU. 

Genomgående är miljödimensionen av hållbar utveckling den mest förekommande i alla 

läroböcker (se tabell 1.1). Den näst mest förekommande dimensionen är den ekonomiska trots 

att den endast behandlas i relativt liten mängd i de flesta läroböcker. Den dimensionen som 

behandlas minst är den sociala dimensionen då den förekommer i endast 5 av 8 analyserade 

läroböcker. Över tid kan vi också se att omfånget av de sidor som behandlar hållbarhets 

begreppet generellt har ökat. Nedan följer en redogörelse av vilka teman som de olika 

dimensionerna behandlar och i vilka läroböcker som de förekommer i. 

 

Miljödimensionen 

Miljödimensionen i läroböckerna behandlar i stort samma övergripande teman. Dessa teman 

handlar generellt om miljöproblem, lösningar till dessa miljöproblem, resurshantering och 

politiska beslut kopplat till miljö. Det mest förekommande miljöproblemet som tas upp är 

växthuseffekten som ses i alla läroböcker förutom samhällsboken (1997). Miljödimensionen av 

internationella politiska beslut som Agenda 21 är även förekommande i alla förutom 

samhällsboken (1997). Resurshantering kopplat till miljödimensionen kan ses i båda Arena 123 

(2021, 2011) samt båda Reflex (2011, 2000). Sammanfattningsvis kan vi se att alla böckerna 

förutom Samhällsboken (1997) behandlar miljödimensionen i omfattande utsträckning och den 

procentuella ökningen av miljödimensionen har stigit med tiden (se tabell 1.1). Över tid kan en 

skillnad ses i den faktiska informationen inom miljödimensionen. I de senare utgåvorna läggs 

generellt ett större fokus på den globala aspekten av miljöproblemen medan de äldre utgåvorna 

har ett större fokus på de lokala aspekterna. Ett exempel på detta kan ses i Zigma (2006, 288) 

och Samhällsboken (1997, 188) då de är de enda läroböckerna som tar upp lokal sophantering.  
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Ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen förekommer i alla läroböcker även om det förekommer i form 

av bara en eller två meningar i vissa läroböcker. Denna dimension behandlas framför allt i 

relation till utsläppsskatt eller försäljning av utsläppsrätter. Detta exempel kan ses i alla 

läroböcker förutom Forum (2011), Reflex (2000) och Samhällsboken (1997). Det andra temat 

kopplat till den ekonomisk dimensionen är diskursen om tillväxt där den ses som en 

förutsättning eller ett hinder för en hållbar utveckling. Detta kan ses i Zigma (2017, 2006), 

reflex (2011, 2000) samt Forum (2011). Arena 123 (2021, 2011) är de enda läroböckerna som 

tar upp hållbar utveckling kopplat till utbud och efterfrågan med hänsyn till råvaror och mat 

(2021, 391–392) (2011, 360–361).  

 

Sociala dimensionen 

Den sociala dimensionen är som tidigare nämnt den minst förekommande i läroböckerna. När 

den denna dimension väl förekommer är det genom en beskrivning av konsekvenserna kopplat 

till olika miljöproblem. Detta kan exempelvis ses i båda utgåvorna av Arena 123 (2021, 2011) 

där de nämner att flyktingvågor och hälsoproblem är en konsekvens av att klimatet blir varmare 

(se: 2021, 399 & 2011, 368). Liknande exempel ses även i Forum (2011) där svält och 

översvämningar förklaras som konsekvenser av miljöproblemen (se 145, 147). Ett annat 

exempel på de konsekvenser som förekommer är undernäring och överkonsumtion som kan 

också kan ses i Arena 123 (2021). 

 

Sammanfattning 

Skillnaderna mellan de olika bokseriernas behandling av dimensionerna och hållbar utveckling 

varierar beroende på upplaga. Zigma (2017 & 2006) är väldigt lika i stor utsträckning medan i 

Arena 123 (2021 & 2011) ser man tecken på en positiv utveckling i dess behandling av hållbar 

utvecklingsbegreppet. I Zigma-bokserien (2017 & 2006) är den enda skillnaden mellan de två 

upplagorna är att politiska beslut som kommer efter den första lärobokens utgivningsdatum tas 

upp i den senare upplagan. Allt annat som behandlas i kapitlet är bara kopierat från tidigare 

upplaga. I båda versioner av Arena 123 (2021 och 2011) återanvänds mycket text men i den 

senare upplagan kontextualiserar man informationen i relation till hållbar utvecklingsbegreppet. 

I Arena 123 (2021) så inleds kapitlet “hållbar utveckling” med en förklaring av begreppet och 

de olika dimensionerna, vilket saknas i den tidigare upplagan. Den största skillnaden mellan de 

två Reflex-böckerna (2011 & 2000) är att behandlingen av hållbar utvecklingsbegreppet ges 
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större utrymme i den senare upplagan. I Reflex (2011) beskrivs de olika dimensionerna av 

hållbar utveckling och vad de innebär i kapitlet “Ett hållbart samhälle” men de används inte i 

samband med varandra. Reflex (2011) för en generell diskussion om dimensionerna utan vidare 

utveckling i resten av kapitlet. Vidare som kan tydas i tabell 1.1 så har Reflex (2011) störst 

fokus på miljödimensionen och den sociala dimensionen är helt frånvarande. I reflex (2000) 

behandlas hållbar utvecklingsbegreppet bara en gång i texten. Trots detta är fördelningen och 

behandlingen av de olika dimensionerna mer jämn i denna lärobok. Alla dimensioner tas upp 

och får sin beskärda del (se tabell 1.1). 

7.1.3 Läroböcker: övergripande mönster (Selektiva traditioner) 

Lärobok Pluralistisk Normativ Faktabaserad 

Arena 123, 2021 + — — 

Zigma, 2017 (-) (+) — 

Reflex, 2011 (-) (+) — 

Arena 123, 2011 + — — 

Forum 2011 + — — 

Zigma 2006 (-) (+) — 

Reflex 2000 (-) (+) — 

Samhällsboken 1997 — — + 

Tabell 1.2 Dokumentering av förekommande selektiva traditioner i läroböckerna. + = enbart denna tradition 

behandlas, (+) = behandlar denna tradition till övervägande del, (-), behandlar denna tradition men inte till 

övervägande del och — = ej förekommande. 

 
Det går inte att dra en slutsats om det har skett en gemensam förändring i vilken tradition 

läroböckerna behandlar över tid utifrån denna undersöknings resultat. Dock kan det ses hur 

läroböcker från samma bokserie behandlar samma traditioner över tid (se tabell 1.2). Det som 

skulle kunna sägas om de analyserade läroböckerna är att den pluralistiska traditionen är mer 

förekommande i senare upplagor om man räknar bort Zigma (2017) som framför allt behandlar 

en normativ tradition (se tabell 1.2). Som tidigare nämnt har denna lärobok (Zigma) knappt 

ändrats sedan den tidigare upplagans utgivning 2006.  
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Det kan dock sägas något om de mönster som funnits inom de olika traditionerna. I de 

läroböckerna (se tabell 1.2) som förhåller sig till den pluralistiska traditionen presenteras olika 

fakta från olika synvinklar där sedan läsaren får dra egna slutsatser utifrån presenterad 

information. De läroböcker (se tabell 1.2) som behandlar en normativ tradition visar ett mönster 

där det först presenteras problem ur en synvinkel för att sedan dra en normativ slutsats kring 

vilka lösningarna på problemet är. Eftersom det bara finns en lärobok (Samhällsboken 1997) 

som utgår från en faktabaserad tradition kan man inte säga något om vilka mönster som 

förekommer (se tabell 1.2). 

Det tydligaste mönstret hittas när resultatet från diskursanalysen kopplas ihop med resultatet 

från innehållsanalysen där traditionerna kopplas ihop med dimensionerna. Här ser vi att de 

läroböcker som behandlar en normativ tradition nästan enbart fokuserar på miljödimensionen 

och prioriterar bort de andra dimensionerna. Alla läroböcker som har analyserats som inte 

behandlar den sociala dimensionen förhåller sig oftast till en normativ tradition. Läroböckerna 

som utgår från en normativ tradition behandlar den ekonomiska dimensionen minst relativt till 

de andra läroböckerna: Reflex (2000) 0,2%, Zigma (2006) 0,2 % Reflex (2011), 0,3% Zigma 

(2017), 0,3 %. Detta till skillnad från de läroböcker som behandlar en pluralistisk tradition där 

man kan se att den ekonomiska dimensionen är större: Arena 123 (2021) 0,8 %, Arena 123 

(2011) 0,9 % samt Forum (2011) 0,5 %. Den ekonomiska dimensionen behandlas i mindre 

utsträckning i de läroböcker som förhåller sig till en normativ tradition. En mer ingående 

redogörelse av detta resultat kommer i nästa kapitel.  

7.1.4 Kvalitativ diskursanalys av selektiva traditioner 

Denna del innehåller en redovisning av hur respektive lärobok förhåller sig till de selektiva 

traditionerna. Som tidigare nämnt är en pluralistisk tradition en väsentlig del för UHU och 

därmed blir detta relevant att undersöka. Frågeställning 2a är direkt kopplat till selektiva 

traditioner och den kommer besvaras i denna del. Vidare sker även en djupgående ingång på 

hur varje selektiv tradition representeras i läroböckerna. Slutligen kommer detta kopplas till hur 

förändringen av val av selektiva traditioner kan tolkas över tid. De mest förekommande 

traditionerna är den normativa samt den pluralistiska. Tre läroböcker förhåller sig enbart till en 

pluralistisk tradition. Dessa är båda läroböckerna för Arena 123 (2021 & 2011) samt Forum 

(2011). Fyra läroböcker förhåller sig övervägande till en normativ tradition med få pluralistiska 

inslag. Dessa läroböcker är båda Reflex läroböckerna (2011 & 2000) samt båda Zigma 

läroböckerna (2017 & 2006). Det är enbart Samhällsboken (1997) som förhåller sig till en 

faktabaserad tradition. 
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Pluralistisk tradition 

Det övergripande mönstret i båda Arena 123 läroböckerna (2021 & 2011) är att ingen ensidig 

lösning på miljöproblemen presenteras. Olika lösningar från olika synvinklar presenteras och 

läsaren själv får dra sina egna slutsatser. Detta blir tydligt i ett stycke som handlar om ifall den 

ökande konsumtionen gör så att råvarorna tar slut: “Medan många har hävdat att råvarorna 

snart tar slut har andra haft motsatt uppfattning” (Arena 2021, 391; Arena 2011, 360). Detta 

följs upp med att båda sidornas argument tas upp om varför eller varför inte råvarorna håller på 

att ta slut. Detta leder sedan vidare till en koppling om den ökande konsumtionen av 

resursintesiva livsmedel samt den prisökning av livsmedel som sker i stort och hur detta 

påverkar individers tillgångar till resurser. Här fortsätter den pluralistiska traditionen där olika 

synvinklar presenteras. Lösningarna som indirekt presenteras är en minskad konsumtion eller 

genmodifierade växter. Inga slutsatser presenteras och läsaren får själv dra egna slutsatser. 

Frågan blir indirekt: Ska man minska sin konsumtion eller inte, samt är genmodifierade växter 

en bra lösning på problemet? 

 

Det tydligaste exemplet på pluralistisk tradition i båda Arena 123 läroböckerna (2021, 2011) 

kommer i den sista delen av deras kapitel. Detta kan ses i en diskussionsfråga som hör till den 

del som diskuterar det individuella ansvar som finns kopplat till miljöproblemen: “Hur tycker 

du att din egen livsföring kunde bli ‘klimatvänligare’?”(Arena 2021, 405; Arena 2011, 371). 

Innan presenteras även olika lösningar på miljöproblemen, både utifrån individuella och 

kollektiva perspektiv. Därmed ser vi återigen ett exempel på att läsaren får dra sina egna 

slutsatser ifrån de olika problem som presenterats. Ingen ensidig lösning på miljöproblemen har 

presenterats, i stället visas olika lösningar från olika synvinklar som läsaren själv får dra 

slutsatser om. Tycker läsaren att man ska förändra sin livsföring eller inte, har man ett 

individuellt ansvar eller inte? Detta visar bevis för ett pluralistiskt förhållningssätt. 

Forum 2011 ger uttryck för en pluralistisk tradition förutsatt att läsaren har förkunskaper i 

ämnet då det inte finns många exempel där olika synvinklar på problemen presenteras. Detta 

blir exempelvis tydligt när de olika miljöproblemen tas upp. Först beskrivs miljöproblemen och 

varför de finns följt av ett längre stycke som beskriver framtiden och att forskare är oense om 

hur det faktiskt kommer se ut. Man beskriver miljöproblemens komplexitet men tar inte upp 

exempel på vad forskarna faktiskt hävdar. Ett exempel på en pluralistisk tradition kan ses i 

stycket med rubriken “Något måste göras”. Här nämns det först hur vi människor använder för 

mycket av jordens resurser och vad som kommer hända om man inte stoppar dagens utsläpp. 
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Det som kopplar detta till en pluralistisk tradition är slutsatsen i detta stycke: “Något måste 

göras - frågan är vad.”(Forum 2011, 147). Här låter man läsaren själv dra slutsatsen om vad 

som behöver göras. Däremot saknas det exempel på lösningar som läsaren kan själv dra 

slutsatser utifrån i denna lärobok. Detta mönster kan även ses i hur olika öppna frågor avslutar 

ett stycke där en diskussion förs om ifall milleniemålen kommer nås eller inte. Detta görs utan 

att gå in på exempel på olika lösningar i respektive ämne:  

 

Trots en del globala trender finns det alltså anledning att känna viss oro för världens och mänsklighetens 

framtid: Tar oljan slut? Räcker sötvattnet? Kommer det att finnas mat till alla människor? Kan vi hejda hiv/aids, 

malaria samt välfärdens hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma? Hur påverkas världsekonomin och 

freden av den pågående klimatförändringen? När ska fattigdomen äntligen utrotas? (Forum 2011, 154) 

  

Det enda undantaget från detta mönster, att läroboken inte presenterar lösningar, ses när olika 

synvinklar diskuteras utifrån vilken påverkan den ekonomiska tillväxten har på en hållbar 

utveckling (Forum 2011, 215). Här presenteras hur vissa påstår att dagens ekonomiska tillväxt 

är ett problem för en hållbar utveckling och att tillväxten måste regleras med hållbar utveckling 

i beaktning. Därefter presenteras hur andra ser ekonomisk tillväxt som en förutsättning för att 

motverka olika miljö- och samhällsproblem för att gå mot ett mer hållbart samhälle. Detta är 

ett exempel på den enda likheten som finns mellan de läroböcker som huvudsakligen förhåller 

sig till en normativ tradition och den pluralistiska tradition som ses i Forum (2011) där de båda 

hanterar olika synvinklar på ekonomisk tillväxt kopplat till hållbar utveckling. Detta är även 

det enda exemplet på hur de läroböcker som huvudsakligen förhåller till en normativ tradition 

hanterar pluralism. Vidare finns detta båda Zigma läroböckerna (2017; 2006) där beskrivningen 

är snarlik kring hur de behandlar två synvinklar på ekonomisk tillväxt:  

 

... i svensk miljödebatt framställs ekonomisk tillväxt som ett hot mot miljön…  I sin rapport anser 

kommissionen nämligen att ekonomisk tillväxt är en förutsättning (men inte en garanti) för framgångsrikt 

miljöarbete (Zigma 2017, 273; Zigma 2006, 294).  

 

I Reflex (2011;2000) kallar man de olika synsätten för “optimisten” och “pessimisten”. 

“Optimisten” är optimistisk för framtiden och tror problemen kommer lösas ekonomin medan 

pessimisten tror att det är kört om konsumtionen inte minskas då resurserna är begränsade (se 

Reflex 2011, 49–50;  Reflex 2000, 76). 

Sammanfattningsvis kan ett mönster ses i de läroböcker som enbart förhåller sig till en 

pluralistisk tradition. I dessa läroböcker dras inga normativa slutsatser och ifall slutsatser 
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presenteras utgår de från minst två olika synvinklar. Svaret på problemet lämnas till läsaren 

själv att besvara. Den pluralistiska traditionen är tydligast i båda Arena 123 läroböckerna (2021; 

2011). Detta är för att exempel på olika synvinklar presenteras utförligt för att låta läsaren sedan 

dra slutsatser utifrån det som presenterats. Forum (2011) tolkades även som pluralistisk då det 

läggs mycket vikt på komplexiteten av problemen kopplat till hållbar utveckling. Det beskrivs 

att det inte finns en ensidig lösning på problemen och exempelvis hur forskare är oense i hållbar 

utvecklingsfrågan. Dock som nämnt innan exemplifieras inte olika synvinklar och en 

konsekvens av att läsa boken kan bli att man får en förenklad bild av de miljöproblem som finns 

kopplat till hållbar utveckling samt att inga förslag på faktiska lösningar presenteras. Det är som 

att läroboken förklarar dessa problem som för stora för läsaren att förstå. 

 

Normativ tradition 

Det genomgående mönstret i de läroböcker som har en övervägande normativ tradition är att 

fakta först presenteras följt av normativa slutsatser. Dessa slutsatser kan vara i form av 

värderingar eller uppmaningar. Det övergripande mönstret kan beskrivas som: här är 

problemen (1) och här lösningarna (2).  

I Reflex (2011) inleds kapitlet med ett citat från FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-

moon från 2007: “Världen står inför en katastrof om inget görs” (Reflex 2011, 44). Citatet 

inleder kapitlet och är ett exempel på lärobokens övervägande normativa tradition. Här kommer 

den första delen i mönstret här är problemen (1). Vidare presenteras lösningar (mönster 

nummer 2) på miljöproblemen utifrån en synvinkel i underkapitlet “VAD KAN VI GÖRA”. 

Detta kan exempelvis visas i ett uppmanande citat som inleder den del som diskuterar lösningar 

på miljöproblemen på nationell nivå: “Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta” (Reflex 2011, 47). Därefter kommer exempel 

på lösningar utifrån samma mönster. Den övervägande normativa traditionen slås fast i kapitlets 

slutsats:  

 

Men det är den enskildes val som bestämmer hur framtiden ska bli. Det är dina val av konsumtion transporter, 

resor och bostäder som avgör om vi kan skapa ett hållbart samhälle. Hur stort utrymme av jorden behövs för 

din konsumtion idag? Vad är ditt ‘ekologiska fotavtryck’? (Reflex 2011, 50) 

 

Detta följs av en länk där man kan kolla upp om ens konsumtion är hållbar eller inte. Den 

normativa traditionen blir tydlig i detta fall då läroboksförfattaren berättar för dig vad du 
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behöver göra för att samhället ska bli hållbart och det blir tydligt att det betonas ett individuellt 

ansvar i att följa de råd som presenteras i läroboken.  

I läroböckerna Zigma (2017) och Zigma (2006) ses liknande exempel på en normativ 

tradition utifrån hur de diskuterar de olika miljöproblem som växthuseffekten och uttunning av 

ozonlagret. Det första exemplet på normativ tradition kommer när det diskuteras hur utsläpp 

och föroreningar påverkar vår värld:  “Föroreningar och utsläpp i luft och vatten stannar inte 

vid några gränser eller tullstationer. Miljöproblemen är globala (världsomfattande) och berör 

varenda människa på vårt klot!”(1) (Zigma 2017, 268; Zigma 2006, 288). Vidare så avslutas 

denna del om utsläpp med ännu en normativ slutkläm: “...Men lika nödvändiga är de insatser 

som måste göras lokalt. Varje land, varje stad och varje by måste engageras - men också varje 

företag och varje enskild människa!”(2) (Zigma 2017, 269; Zigma 2006, 289). Det 

övergripande mönstret som fastställdes i början av denna del blir synligt här där problemet 

fastställs (1) och sammanfattas med en normativ slutsats där lösningarna presenteras (2). 

Reflex (2000) har definierats som att ha en övervägande normativ tradition för att hela 

kapitlet som behandlar hållbarhet där den avslutas med: 

 

Men Agenda 21 är framför allt en uppmaning till oss alla att ta ansvar för miljön och utvecklingen. Hur 

utvecklingen kommer att bli och hur jordens framtid kommer se ut beror på hur vi alla handlar och hur 

beredvilliga vi är att ta ansvar för framtiden (Reflex 2000, 76) 

 

Här ser vi hur författarna har en normativ agenda där de uppmanar läsaren till att visa att de är 

en del av hur framtiden kommer se ut och om man inte tar sitt ansvar så är det ens eget fel om 

dessa problem kvarstår/växer. Tidigare i kapitlet har olika miljöproblem beskrivits där, bland 

annat, växthuseffekten och uttunningen av ozonlagret har behandlats (1). Till sist följer denna 

normativa slutsats med uppmaningen att alla måste ta ansvar och att alla tar sitt ansvar är det 

som kan lösa miljöproblemen (2). Återigen ser vi samma mönster som är förekommande i alla 

läroböcker med en övervägande normativ tradition. 

Sammanfattningsvis förhåller sig läroböckerna med en övervägande normativ tradition till 

mönstret: här är problemen (1) och här lösningarna (2). Inget utrymme för egen tolkning 

lämnas till läsaren. Författaren berättar för läsaren vilka problem som finns och vad samhället 

och läsaren behöver göra för att lösa dessa problem. Om dessa instruktioner inte följs kommer 

det medföra negativa konsekvenser för framtiden. Generellt presenteras inte heller olika 

synvinklar på hur problemen kan lösas. Ett mönster som blir tydligt i relation till de läroböcker 

som behandlar andra traditioner är att i de normativa läroböckerna får miljödimensionen ännu 
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större relativt utrymme än i de läroböcker som behandlar en annan tradition. Detta ses 

exempelvis i 3 av 4 läroböcker som behandlar en normativ tradition där de inte ens behandlar 

den sociala dimensionen. Även fast hållbar utvecklingsbegreppet nämns i alla de normativa 

läroböckerna så har de “glömt bort” att göra en omfattande beskrivning av de andra 

dimensionerna som inte är miljödimensionen.   

 

Faktabaserad tradition 

Samhällsboken (1997) är den enda läroboken av det analyserade materialet som förhåller sig 

till en faktabaserad tradition. I underkapitlet “Tillväxt och miljöhot” beskrivs bara 

miljöproblemen utan att normativt uppmana läsaren eller pluralistiskt framföra olika 

synvinklar. Information presenteras som absolut fakta. Miljöproblemen diskuteras ur en lokal 

kontext och inte från ett globalt perspektiv. Exempelvis behandlas Tjernobyl med fokus på vad 

som hände på lokal nivå i Ukraina men det skrivs inte något om vilka globala effekter 

händelsens hade. Ett annat exempel är att de beskriver även hur företag släpper ut giftiga ämnen 

i vattendrag och hur detta påverkar vattnet lokalt. Lösningen på dessa lokala problem beskrivs 

ur en synvinkel. Detta är att man ska ha ett kretsloppstänk i återvinningen samt att lagstifta mot 

utsläpp av giftiga ämnen (se Samhällsboken 1997, 188). Till skillnad från alla andra läroböcker 

ser vi inget exempel av ett globalt perspektiv i koppling till dessa frågor. Växthuseffekten, 

ozonlagret samt globala uppvärmningen m.fl. nämns inte. Den faktabaserade traditionen blir 

tydlig i att icke ifrågasatt information presenteras från en vetenskaplig synvinkel och 

lösningarna på dessa problem beskrivs som självklara utan värdering men som en absolut 

sanning. Inget utrymme lämnas till läsaren att dra egna slutsatser för att de är redan redogjorda 

för i texten. 

7.2 Läroplaner 

7.2.1 Jämförelse av läroplanerna 

I detta delkapitel följer en jämförelse mellan läroplanerna, “Läroplan för gymnasieskolan 2011 

(Gy11)” och “1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)”. Denna del kommer 

presentera vilka likheter och skillnader som finns mellan hur läroplanerna förhåller sig till 

hållbar utveckling och miljö i olika delar av styrdokumenten. Vidare sker även en redogörelse 

av hur läroplanerna förhåller sig till en pluralistisk tradition av undervisning. Denna analys 

kommer inte behandla vilka dimensioner som förekommer för att läroplanernas beskrivning av 

hållbar utvecklingsbegreppet är för generellt för att kunna dra rättvisa kopplingar till 
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dimensioner utifrån innehållet i de allmänna delarna (se “skolans värdegrund och uppgifter”). 

Dimensionerna synliggörs lättare i koppling till fakta och läroplanerna ger inte specifika 

exempel på fakta utifrån det som ska undervisas i, till exempel, de allmänna delarna och 

kursernas centrala innehåll. Med det sagt så förekommer några enstaka fall av en ekonomisk 

dimension i det centrala innehållet för kurserna samhällskunskap 1b och samhällskunskap 2 i 

Gy11 men detta ger inte tillräckligt med underlag för att kunna generalisera om den påverkat 

läroböckerna. De olika delarna som jämförs i respektive läroplan är som följer:  

 

För Gy11 så behandlas delarna:  

● “Skolans värdegrund och uppgifter” 

● “Övergripande mål och riktlinjer” avgränsat till de mål och riktlinjer för “kunskaper” 

och “normer och värden”.  

● Syfte för ämnet samhällskunskap 

● Centrala innehållet för kurserna: Samhällskunskap 1b, 2 och 3. 

För Lpf 94 så behandlas delarna:  

● “Skolans värdegrund och uppgifter” 

● “Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna”  

● “Mål och riktlinjer” avgränsat till de mål och riktlinjer för delarna “kunskaper” och 

“normer och värden”.  

● Syftet för ämnet samhällskunskap och ämnets “karaktär och struktur”.  

● Centrala innehållet för kursen: Samhällskunskap A.  

 

Båda läroplanerna har en liknande uppbyggnad av hur de presenterar den värdegrund och 

uppgifter som skolan står för och ska förmedla. Första likheten i relation till ett pluralistiskt 

förhållningssätt hittas i underrubriken, för båda läroplaner, “Saklighet och allsidighet” där det 

beskrivs att “skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram”. 

(se Gy11, 2; Lpf 94, 7) Detta är början på den skildring av det pluralistiska förhållningssätt som 

präglar båda läroplanerna och beskriver en av de stora utgångspunkterna i denna tradition där 

perspektiv ska tas in och behandlas i samband med varandra. Läroplanerna är också väldigt lika 

i deras presentation av gymnasieskolans uppdrag i Gy11 (“Skolans huvuduppgifter” för Lpf 94) 

där båda läroplaner nämner, till exempel, att eleverna ska tränas att tänka kritiskt och inse 

konsekvenserna av olika alternativ, även här syns ett pluralistiskt perspektiv.  
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“Gymnasieskolans uppdrag” (och “Skolans huvuduppgifter” i Lpf 94) visar även det första 

exemplet på hur elever ska förhålla sig till miljöfrågor som generellt nämns i syfte till elevernas 

anpassning för kommande förändringar i arbetslivet. Det miljöperspektiv som läroplanerna 

håller beskrivs utifrån elevernas medverkan att hindra skadlig miljöpåverkan samt hur de ska 

lära sig att förhålla sig till de globala miljöfrågorna. Undervisningen ska även belysa hur 

samhället och “…vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. (se 

Gy11, 4; Lpf 94, 8)  

De generella målen för gymnasieskolan visar en skillnad mellan läroplanerna där begreppet 

hållbar utveckling implementeras i målen för Gy11: “eleven kan observera och analysera 

människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling”. (Gy11, 7) Detta 

jämförs med Lpf 94 version: “kan observera och analysera människans samspel med sin 

omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv”. (Lpf 94, 12) En tolkning är att detta 

avgör delvist att hållbar utveckling ska behandlas till viss mån i varje skola för de skolor som 

följer Gy11. Däremot hur eleven ska förhålla sig till perspektivet hållbar utveckling beskrivs 

inte. Värt att nämna att ett mål, i “normer och värden” för båda läroplanerna, beskriver att elever 

ska “...visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv”. (se 

Gy11, 8; Lpf 94, 13)  

I ämnet samhällskunskap skiljer läroplanerna sig åt gällande deras hantering av ämnet utifrån 

begreppet hållbar utveckling. Gy11 är den enda som nämner hållbar utveckling i ämnets 

syftesförklaring, i form av att “eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om 

arbetsliv, resurser och hållbar utveckling”. (Gy11 Samhällskunskap, 1) Detta syns även i de 

övergripande målen för ämnet samhällskunskap där ett av kunskapsmålen behandlar hur, bland 

annat, miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer. (Gy11 Samhällskunskap, 1) Vidare syns några bevis för en behandling av 

hållbar utveckling i det centrala innehållet för kurserna “Samhällskunskap 1b” och 

“Samhällskunskap 2”. Exempel från kursen “Samhällskunskap 1b” finns i delen om 

samhällsekonomi där eleven ska lära sig om resursanvändning och resursfördelning utifrån 

olika förutsättningar. “...Olika förutsättningar” kan möjligtvis ses som en koppling till hållbar 

utveckling eller ett miljöperspektiv. (Gy11 Samhällskunskap, 7) Exempel från 

“Samhällskunskap 2” finns i delen om nationalekonomiska teoriers framväxt där eleverna ska 

lära sig om “frågor om… ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i 

relation till de ekonomiska teorierna.” (Gy11 Samhällskunskap, 10) Kursen “Samhällskunskap 

A” i Lpf 94 nämner inte något om hållbar utveckling eller miljö i det centrala innehållet. I 

ämnets syfte så berörs det att eleverna ska ges beredskap i att hantera förändringar i samhället 
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vilket, genom en tolkning, kan kopplas till miljö i sig men det är inte tydligt nog för att avgöra. 

Däremot betonas ett pluralistiskt förhållningssätt i ämnets “karaktär och struktur” där “det är 

väsentligt att i samhällskunskap ha ett pluralistiskt perspektiv, vilket innebär att eleverna skall 

se samhällsfrågorna utifrån olika perspektiv.” (Lpf 94, 39) 

Läroplanerna är väldigt lika i den mån att båda förespråkar ett pluralistiskt förhållningssätt 

samt att Gy11 lånar mycket text av Lpf 94. De skillnader som hittas mellan läroplanerna i de 

allmänna delarna är därmed väldigt få. Främst ligger skillnaderna i läroplanernas redogörelse 

av hållbar utveckling i kapitlet “skolans värdegrund och uppgifter” samt i ett av de generella 

målen för gymnasieskolan. Läroplanerna skiljer sig mest åt i hur ämnet samhällskunskap 

behandlas samt i hur kurserna för samhällskunskap är upplagda utifrån deras centrala innehåll. 

Kurserna för samhällskunskap i Gy11 har ändå en delvis koppling till hållbar utveckling i det 

centrala innehållet. Syftet för ämnet samhällskunskap i Gy11 behandlar att hållbar utveckling 

ska läras ut. Lpf 94 förhåller sig inte på detta vis utan nämner inte hållbar utveckling 

överhuvudtaget i ämnets syfte eller i kursen samhällskunskap A. Nästa delkapitel kommer att 

sammanställa och jämföra läroplanerna med de analyserade läroböckerna.  

7.2.2 Jämförelse mellan läroböcker och läroplan 

Som beskrivits i tidigare kapitel syns inga tydliga mönster i vilka traditioner läroböckerna 

använder sig av (se 7.1.3).  Det enda som kan sägas, nämnt tidigare i 7.1, är att ju senare i tiden 

läroboken är utgivet desto mer synlig blir en pluralistisk tradition. Detta om man räknar bort 

Zigma (2017) som förhåller sig främst till en normativ tradition. Det tydligaste sambandet finns 

mellan läroböckerna från samma bokserie, då alla upplagor från samma serie visar samma 

tradition oavsett vilken tid de är utgivna (se 7.1.3). 

I jämförelsen av läroplanerna ser vi däremot en ökning i behandlingen av hållbar 

utvecklingsbegreppet över tid (se 7.2.1). Denna ökning syns framför allt i den del som 

behandlar ämnet samhällskunskap, där begreppet enbart omnämns i Gy11. I de allmänna 

delarna syns dock knappt någon förändring. Genomgående visar båda läroplanerna att man ska 

eftersträva en pluralistisk tradition i undervisningen. 

Läroplanernas påverkan på läroböckerna kan ses i vissa fall man inte i andra. Tydligaste 

exemplet på denna påverkan finns i båda Arena 123 läroböckerna (2021, 2011) där det står hur 

läroboken skapats efter läroplanen (se Arena 2011, 3). Frånvaron av denna påverkan kan ses i 

Zigma läroböckerna (2017, 2006) som inte alls har kopplats till läroplanen. Utifrån 

undersökningens resultat finns dock inte ett övergripande mönster i hur läroböckerna behandlar 

traditionerna över tid. Vissa läroböcker har en tydlig förhållning till den pluralistiska traditionen 
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och vissa läroböcker använder samma text från tidigare upplagor utan att omarbeta det (se 

Zigma 2017). I stort kan det dock ses en liten ökning i omfånget av de sidor som behandlar 

hållbar utveckling. Detta kan kopplas till att Gy11, som behandlar hållbar utveckling i större 

utsträckning, kan ha haft en påverkan på att hållbar utvecklingsbegreppet förekommer mer i de 

senare läroböckerna.  

Sammanfattningsvis kan den påverkan som läroplan har på läroböckerna, utifrån 

undersökningens resultat, enbart påvisas i vissa fall men inte i regel. Se exemplet i stycket ovan 

om Zigma och Arena 123. I vissa fall har läroböckernas innehåll anpassats till läroplanen och i 

vissa fall inte. Resultatet antyder därmed att läroplanen inte determinerar vad som kommer 

behandlas i läroböckerna i relation till traditionerna samt hållbar utvecklingsbegreppet, förutom 

att hållbar utvecklingsbegreppet behandlas oftare i senare läroböckerna. Utifrån resultatet så 

kan man inte vara säker på varför hållbar utvecklingsbegreppet är mer förekommande i senare 

upplagor. Vidare skulle det krävas ett större urval att bearbeta för att kunna kartlägga hur 

påverkan från läroplanerna ser ut. Exempelvis så kan en regressionsanalys av innehållet i 

läroböckerna och läroplanerna kunna visa den möjliga påverkan som finns.  

7.3 En reflektion över analysens resultat  

Hur ser det övergripande resultatet från analysen ut? I 7.1.1 och 7.1.2 besvarades frågeställning 

1, ”Vilka mönster av hållbar utveckling hittar vi i läroböcker för samhällskunskap på 

gymnasienivå?”, där vi ser en ökning av det faktiska omfånget av hållbar utvecklingsbegreppet 

samt dimensionerna. Dock så går det inte att se någon relativ skillnad i vilka dimensioner som 

prioriteras över tid. I 7.1.3 och 7.1.4 besvarades 1a, ”Vilka likheter/skillnader hittas mellan 

läroböckerna utifrån selektiva undervisningstraditioner?”, och där beskrevs de olika 

läroböckernas förhållning till de olika traditionerna. Vidare har det skett en liten ökning av en 

pluralistisk tradition över tid men inget signifikant. När resultatet från den kvantitativa 

innehållsanalysen och den kvalitativa diskursanalysen slogs ihop hittades det att läroböcker som 

förhåller sig till en övervägande normativ tradition nästan enbart behandlade miljödimensionen. 

Frågeställning 1b, ”Hur ser likheterna/skillnaderna ut över tid?”, bevarades både utifrån den 

kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa diskursanalysen i hela 7.1 då analysen 

kopplar till förändring över tid. Frågeställning 2, ”Hur beskrivs hållbar utveckling i 

styrdokument (läroplaner)?”, och 2a, ”Vilka likheter/skillnader hittas mellan Lpf94 och 

Gy11?”, besvarades i 7.2.1 där det redogjordes för den skillnad som finns i hur läroplanerna 

behandlar hållbar utvecklingsbegreppet över tid. Framför allt syns skillnaden i hur 
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samhällskunskapsämnets hanteras av läroplanerna. Frågeställning 3, ”Vilka samband, i form av 

likheter/skillnader, hittas mellan läroplanerna och läroböckerna i deras redogörelse av hållbar 

utveckling?”, besvarades i 7.2.2 där läroplanerna jämfördes med det tidigare resultatet från 

läroböckerna. Det hittades inget övergripande mönster på hur läroplanerna har påverkat 

läroböckerna. Det finns diverse exempel som visade att läroplanerna har haft en påverkan och 

vissa exempel som visade motsatsen. Vidare i denna reflektion kommer frågeställning 3a, ”Hur 

kan sambandet mellan läroplanerna och läroböckerna förklaras i termer av historiska, politiska 

diskurser och institutionaliserade praktikers påverkan?”, besvaras då resultatet tolkas utifrån 

ramfaktorteori och meningserbjudande i 7.3.1 och 7.3.2.  

7.3.1 Ramfaktorteori 

Ifall ramfaktorteorin ska appliceras på resultatet från denna undersökning blir det relevant att 

diskutera läroplanen som en ramfaktor vid skapandet av läroböckerna. I behandlingen av 

hållbar utveckling i diverse läroböcker kan läroplanens påverkan på läroböckerna ses i olika 

grader. Detta syns tydligast i hur de selektiva traditionerna har behandlats i läroböckerna. I 

läroplanerna kan det tolkas att man ska förhålla sig till en pluralistisk tradition generellt och 

detta bör appliceras i behandlingen av hållbar utveckling. När man ställer det mot denna 

undersökningsresultat blir det tydligt att läroplanen som ramfaktor har haft en påverkan i vissa 

fall och i vissa fall inte. Majoriteten av de läroböcker som har analyserats förhåller sig framför 

allt till en normativ tradition i behandlingen av hållbar utveckling. I dessa fall går det inte att 

påstå att läroplanen har haft en stor påverkan på hur läroboksförfattaren behandlar hållbar 

utveckling. I läroböcker med ett pluralistiskt förhållningssätt går det att säga att läroplanen haft 

en påverkan. Detta blir tydligast i båda Arena 123 läroböckerna (2011 och 2021) där det står 

att boken är skriven för Gy11. Därmed kan man påstå i detta fall att läroplanen har varit 

avgörande i framställningen av läroböckerna.  

Hur innehållet i läroböckerna framställs gällande hållbar utveckling blir också en ramfaktor 

då det kan det ha en påverkan på hur läraren i förhåller sig till HU i undervisningen. Till exempel 

om en lärobok som förhåller sig till en normativ tradition används i en skola så begränsar det 

lärarens möjligheter att använda det som ett redskap för att anpassa undervisningen utifrån en 

pluralistisk tradition. Detta skulle kunna leda till att läraren aktivt behöver välja att komplettera 

informationen från läroboken med information som behandlas genom pluralism. Vidare skulle 

det troligtvis vara mindre tidskrävande för läraren och resultatet skulle bli bättre om en lärobok 

som förhåller sig till en pluralistisk tradition används. Därmed blir det relevant att se över 

läroböckerna för att se om de förhåller sig till en pluralistisk tradition, vilket läroplanen även 
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förespråkar. Detta förutsätter att man gör valet att använda sig av läroböcker i undervisningen. 

Det kan bli problem i undervisningen för läraren om inte läroplanen och läroboken stämmer 

överens i sin behandling av hållbar utveckling utifrån vilka selektiva traditioner som används. 

Det kan bli komplicerat för läraren att ha en röd tråd i undervisningen om läroplanen och 

materialet som används inte stämmer överens. Vidare påverkar läroplanen och läroboken som 

ramfaktorer även de val som läraren har möjlighet att göra i undervisningens sammanhang och 

därmed utgör en viss begränsning för läraren. Resonemanget som har redogjorts är ett försök 

till att förankra resultatet i ramfaktorteorin för att analysera hur läroböcker och läroplaner som 

ramfaktorer kan ha en påverkan på undervisningen vilket i sin tur ger underlag i besvarandet av 

frågeställning 3a. 

7.3.2 Meningserbjudande 

Vidare blir det relevant att föra en diskussion om meningserbjudande i koppling till 

undersökningens resultat. Genom att titta på meningarna läroböckerna kan erbjuda kan man se 

vilket förhållningssätt till hållbar utveckling i samhällskunskap läroböckerna förespråkar. Detta 

i sin tur har en begränsande effekt på undervisningen utifrån de meningserbjudanden 

läroböckerna erbjuder som man bygger sin undervisning på. Exempelvis om en lärobok 

förhåller sig till en normativ tradition avgränsar den innehållet och dess behandling ur ett 

normativt perspektiv. Detta kan även ses i hur läroböckerna behandlar de olika dimensionerna 

för HU. Om störst fokus läggs på miljödimensionen medför boken att denna dimension är den 

“viktigaste” och avgränsar innehållet utifrån den synvinkeln. Tydligast syns detta i 

läroböckerna som har en övervägande normativ tradition, exempelvis Zigma (2017), där 

meningserbjudandet avgränsar innehållet utifrån en övervägande normativ tradition där fokuset 

hamnar på miljödimensionen. Därmed går man miste om olika synvinklar och slutsatser dras 

om vad man ska tycka samt läggs fokus på den dimension som är “viktigast”. En god förhållning 

till den pluralistiska traditionen resulterar i att man motverkar avgränsningar i 

meningserbjudandet och eftersträvar att ge en så bred bild som möjligt. Slutsatsen blir därmed 

lik slutsatsen i föregående stycke om ramfaktorer att om man som lärare eftersträvar ett 

pluralistiskt förhållningssätt till hållbar utveckling bör man se över de läroböcker man 

använder. Utifrån detta gäller det att inte avgränsa meningserbjudandet genom att visa ämnet 

ur en synvinkel men att försöka göra bilden så bred som möjligt. 

Sammanfattningsvis i 7.3.1 och 7.3.2 besvaras frågeställningen 3a. Här förklaras sambandet 

mellan läroböcker och läroplan utifrån ramfaktorteori samt meningserbjudande och dess 

påverkan på undervisningen. Det kan ses hur läroplanen varit mer av en ramfaktor där 
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läroplanen har haft en större påverkan på vissa läroböcker än andra. Om läroböcker och 

läroplaner inte stämmer överens kan bli problem för läraren att förhålla sig till dem. 

Dissonansen mellan läroplan och läroböcker kan även ses ur dess meningserbjudande. 

Exempelvis förhåller sig vissa läroböcker till en normativ tradition även fast läroplanen 

förespråkar en pluralistisk tradition generellt. Detta kan leda till att olika meningar erbjuds 

eleverna utifrån det som behandlas i läroböckerna utifrån vad som står i texten.  
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8. Diskussion  

I detta kapitel kommer resultatet ställas mot tidigare forskning. Fokus kommer läggas på 

forskning kring policy (8.1) samt bidraget som undersökningen tillför till 

samhällskunskapsdidaktiken (8.2). Svensk forskning om UHU samt global citizenship 

education kopplas till samhällskunskapsdidaktiken och har därmed inget eget kapitel. Policy är 

för långt ifrån klassrummet och får därmed ett eget kapitel då det inte har samma koppling till 

samhällskunskapsdidaktiken. 

8.1 UHU och Politiska ramverk 

Undersökningens syfte var att redogöra för sambandet mellan läroplaner och läroböcker för 

samhällskunskap på gymnasienivå utifrån deras förhållning till hållbar utveckling. De globala 

målen som redogjordes för, i Agenda 2030, gör detta relevant att undersöka för 

samhällskunskapsdidaktiken. Hur läroböckerna förhåller sig till utbildning för hållbar 

utveckling är nödvändigt att granska för de kommande globala målen. Denna uppsats har gett 

ett förslag på hur man kan granska läroböckerna i samhällskunskap utifrån de selektiva 

traditionerna och dimensionerna för hållbar utveckling. Vad resultatet har visat är att sambandet 

mellan läroplanerna och läroböckerna inte är “top-down”, som Stevensons nämner (Stevensons 

2007, 278). I stället så visar undersökningens spridda resultat att läroböckerna inte enbart 

påverkas av läroplanerna och det går alltså inte att säga att läroböckerna är underordnade 

läroplanen (se 7.2.2). Detta gör det ännu mer relevant för lärare att granska läroböckerna för att 

bedöma deras lämplighet i förhållande till läroplanen och deras undervisning av hållbar 

utveckling. I Crossleys (2019, 179) forskning beskrivs det hur kvantifieringen av 

undervisningen resulterar i hur policy lånas från andra ställen för att uppnå samma resultat. Han 

hävdar att man går miste om den lokala kontexten av hållbar utveckling när policy lånas. Detta 

i sin tur har lett till att den lokala kontexten kan få mindre fokus i undervisningen, vilket 

resulterar i ett minskat fokus på de hållbara utvecklingsmålen lokalt. Detta kan bekräftas med 

att senare läroböcker i denna undersökning lägger mindre fokus på de lokala aspekterna av 

hållbar utveckling. (se 7.1.2 “Miljödimensionen”) 

8.2 Vad kan detta tillföra samhällskunskapsdidaktiken?  

Det bidrag denna undersökning tillför till samhällskunskapsundervisningen är det spridda 

resultatet från de olika läroböckerna och dess olika grad av förhållning till läroplanerna. Även 
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fast hållbar utveckling fått ett större fokus med tiden är detta inte en garanti för att läroböcker 

som är utgivna senare behandlar ämnet ur ett pluralistiskt förhållningssätt. Jickling och Wals 

(2008) diskuterade de risker för indoktrinering den normativa traditionen kan medföra och hur 

läroböcker hanterar ämnet hållbar utveckling kan, teoretiskt sett, ha en påverkan på lärarens 

undervisning. (se 3.2) Det ses hur läroböckerna medför olika diskurser gällande, till exempel, 

miljöpolitik så det kan även vara svårt att avgöra vad som blir normativt. (Jickling & Wals 

2008, 4) Även om denna uppsats inte kan uttala sig om hur resultatet påverkar undervisning ur 

ett praktiskt perspektiv så kan uppsatsen bidra med ett ramverk för att undersöka vilken tradition 

samt vilka dimensioner läroböcker behandlar, vilket i sin tur kan användas av lärare när de ska 

välja den lärobok som ska användas (se 7.3–7.3.2).  

Utifrån de globala målen som ska uppnås i Agenda 2030 där implementeringen av UHU, 

bland andra indikatorer, nämns i ett av delmålen för mål nummer fyra, “God utbildning för 

alla”. (UN, SDG:s Sustainable Development Goals) Detta delmål, 4.7.1, innefattar att UHU ska 

implementeras på alla nivåer: a) inom utbildningspolitik, b) läroplaner, c) lärarutbildning och 

d) elevbedömning. Det blir därmed relevant att granska hur läroplaner och läroböcker förhåller 

sig till hållbar utveckling, till exempel, utifrån de selektiva traditionerna och dimensionerna för 

HU. Vidare genom det spridda resultatet kan vi se att det blir relevant att se över valet av 

läroböcker utifrån de globala målen. Detta eftersom de globala målen kommer implementeras 

i undervisningen i Sverige. Mannion et.al. (2011) behandlade hur miljöundervisningen blev mer 

globaliserat efter Agenda 21 och visat det som en del av den globala medborgarfostran. 

(Mannion et.al 2011, 446) Vad resultatet har visat är att ju senare utgivet läroböckerna är desto 

mer fokus hur de på olika nivåer av samhället, där en nationell och internationell betoning 

förekommer i samband med varandra utifrån hållbar utveckling (se 7.1.2). Detta förstärker det 

förhållningssätt som vissa läroböcker har till internationella organisationer som FN där de 

globala målen blir riktlinjer för länder i världen att skapa en “god utbildning för alla”. (UN, 

SDG:s Sustainable Development Goals) Vidare bidrar detta till den medborgarfostran som 

krävs för att vara en “hållbar medborgare”. (Mannion et.al 2011, 446) Läroböckerna kan bidra 

med olika meningserbjudanden, kopplat till dimensionerna och de selektiva traditionerna, som 

stödjer denna medborgarfostran som sker genom en utbildning för hållbar utveckling. Det bör 

däremot tilläggas att det är läraren i slutändan som bidrar till att undervisningen sker i 

förhållande till UHU och att en pluralistisk tradition förekommer. Läroboken agerar som ett 

komplement och har utifrån resultatet från denna uppsats så har några läroböcker visat en 

positiv utveckling utifrån hur de behandlar HU. Läroboken ersätter inte läraren.  
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9. Slutsats 

Resultatet från denna undersökning bidrar med att visa hur läroböckerna inte är konsekventa i 

sin behandling av dimensionerna, traditionerna och hållbar utveckling i stort. Som nämnt innan 

bidrar denna uppsats med en mall för lärare att granska sina läroböcker inför undervisning om 

hållbar utveckling. Antingen för att byta eller komplettera det material man använder. 

Undersökningen synliggör de olika läroböckernas brister och styrkor och kan hjälpa lärare att 

se vad de ska leta efter när de väljer läroböcker för undervisning om hållbar utveckling.  

9.1 Framtida forskning  

Om framtida forskning, inom samma område av UHU kopplat till läroböcker, skulle en mer 

extensiv kvantitativ undersökning kunna göras i koppling till resultatet som framkommit i 

denna undersökning. Den faktiska påverkan från läroplanen skulle kunna ses genom en 

regressionsanalys, vilket skulle klargöra de frågetecken som förekommit angående läroplanens 

påverkan på UHU. Exempelvis att det inte går att fastställa vad som är det som faktiskt påverkar 

läroböckerna genom denna undersökningsresultat.  

Vidare skulle det också vara intressant att undersöka hur lärare använder sig av olika 

läromedel i sin undervisning om hållbar utveckling. Genom, till exempel, en 

observationsundersökning skulle man kunna se vilken tradition läraren förhåller sig till samt 

vilka dimensioner som läraren fokuserar på. Då skulle man kunna se vilka läromedel som 

används och vilket förhållningssätt dessa medför. Denna undersökning skulle kunna göras 

genom att anknyta till resultatet från denna uppsats och ta det ett steg längre för att se hur 

läromedlen påverkar undervisningen om hållbar utveckling. Genom att göra en 

observationsundersökning kompenserar man för denna undersöknings begränsning om att 

kunna uttala sig läromedlens påverkan på den faktiska undervisningen av hållbar utveckling. 
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