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Sammanfattning 

Föreliggande studie har för avsikt att fördjupa våra kunskaper om och i vilken utsträckning 

geografiläroböcker ger möjlighet att undervisa om hållbar utveckling i årskurs 4–6. Under 

arbetet med denna studie var det svårt att finna studier som undersökte läroböckers användning 

i årskurs 4–6 med fokus på hållbar utveckling. De studier som fanns och var utförda i Sverige 

gjordes i lägre och högre årskurser. Andra studier som återfanns var gjorda utomlands men 

även de fokuserade på lägre och högre årskurser. Många studier lyfte begreppet hållbar 

utveckling och dess komplexitet samt behovet att lyfta fler dimensioner än de tre traditionella; 

ekologisk, ekonomisk och social dimension (Biström & Lundström, 2021; Purvis et al., 2019). 

Baserat på komplexiteten som framkommer i tidigare studier kring begreppet hållbar 

utveckling och Åhlbergs (2005, s. 2) presentation av sex dimensioner, har denna studie för 

avsikt att lyfta fram sex dimensioner istället för tre. Dessa sex dimensioner är ekologisk, 

ekonomisk, social, kulturell, hälsofrämjande och politisk dimension. För att besvara studiens 

syfte har tre frågeställningar konstruerats: Vilka av de sex dimensionerna inom hållbar 

utveckling finns representerad, vilka av de sex dimensionerna är överrepresenterade alternativt 

underrepresenterade och vilka aspekter inom handlingskompetens presenteras i de utvalda 

läroböckerna för att uppnå hållbar utveckling baserat på kunskapsinnehållet. Metoden som 

användes i studien var en kvalitativ läromedelsanalys med kvantitativa inslag.  

 

Resultatet som denna studie visar är att den ekologiska dimensionen är den dimension som 

förekommer i alla läroböcker samt är överrepresenterad, vilket bekräftas av tidigare forskning 

(Biström, 2022, s. 3). I Koll på geografi 6 Grundbok, Utkik 4–6 Geografi och PULS geografi 

4–6 Grundbok var det den politiska dimensionen som var underrepresenterad. I Upptäck 

jordens resurser-människor och miljö var det den sociala dimensionen. Vidare var 

kunskapsinnehållet i Koll på geografi 6 Grundbok och PULS geografi 4–6 Europa Grundbok 

faktakunskaper då aspekter inom handlingskompetens för att uppnå hållbar utveckling 

saknades eller var bristfällig. Vidare i Upptäck jordens resurser-människor och miljö och Utkik 

4–6 Geografi presenterade kunskapsinnehållet flera aspekter inom handlingskompetens för hur 

man uppnår hållbar utveckling. Slutsatsen som dras är att den ekologiska dimensionen är 

överrepresenterad och i tre av fyra läroböcker är det den politiska dimensionen som är 

underrepresenterad. Vidare lyfter två av fyra läroböcker faktakunskaper och två läroböcker 

presenterar flera aspekter inom handlingskompetens, där kunskaper i och om hur man ska agera 

för att uppnå hållbar utveckling presenteras.  

 

Avslutningsvis, beroende på vilken lärobok man använder i sin undervisning genererar det i 

olika möjligheter att undervisa i och om hållbar utveckling i årskurs 4–6.  

 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Geografiläroböcker, Handlingskompetens, Grundskola, Sex 

dimensioner 
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1 Inledning 

Fridays For Future började som en skolstrejk för klimatet 2018 och är idag en internationell 

klimatrörelse. Initiativet togs och grundades av Greta Thunberg som inspirerade många unga 

att engagera sig i miljö- och hållbarhetsfrågor. Under slutdebatten i valrörelsen 2022 reagerade 

en gymnasieelev, som är verksam i denna rörelse, väldigt starkt mot Sveriges politiker gällande 

miljöpolitiken som drivs i Sverige.  

 

Idag är klimatfrågan en uppmärksammad fråga bland barn och unga, detta är något som vi har 

stött på i klassrummen under praktiktillfällen. Vi har mött elever med klimatångest, det vill 

säga elever som känner en stark oro och rädsla på grund av klimatförändringarna. Av denna 

anledning föll valet på att undersöka hur man med hjälp av läroböcker kan undervisa i och om 

hållbar utveckling. Vi vill öka vår kunskap i hur man med hjälp av geografiläromedel kan 

undervisa i och om hållbar utveckling med fokus på de sex dimensionerna ekologisk, 

ekonomisk, social, kulturell, hälsofrämjande och politisk dimension. Anledningen till att vi 

väljer att göra detta är för att bli mer insatta i olika geografiläroböcker som används av 

verksamma lärare, samt för att vi vill kunna bemöta elever med klimatångest i vårt kommande 

yrke som lärare för årskurs 4–6.      
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2 Bakgrund   

I detta avsnitt ges en orientering av begreppet hållbar utveckling och dimensionerna inom 

hållbar utveckling. Vidare ges en förklaring på vad läroböcker gör och hur de används i 

undervisning. Det finns många begrepp som används i samma kontext, i denna studie har vi 

valt att använda oss av begreppet läroböcker. Avslutningsvis avslutas avsnittet med en 

didaktisk reflektion där vi argumenterar kring studiens utformning. 

2.1 Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp och kan förklaras på många olika sätt. Den mest 

förekommande begreppsförklaringen som används internationellt formulerades i 

Brundtlandskommisionen 1987 (Skolverket, 2012, s. 1): “En utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov”. Brundtlandkommissionens förklaring av begreppet hållbar utveckling har senare 

omskrivits och lyder översatt till svenska ungefär (Björneloo, 2007, s. 25–26): ”Hållbar 

utveckling är en utveckling som förser ett samhälles alla invånare med grundläggande 

miljömässiga, ekonomiska och sociala tjänster utan att hota livskraften hos de naturliga, 

byggda och sociala system varpå försörjningen av dessa tjänster är beroende”. Björneloo menar 

att komplexa begrepp får många resonanser som bidrar till många olika tolkningar, vilket kan 

försvåra att få en uppfattning om vad begreppet egentligen handlar om (Björneloo, 2007, s. 

21). 

2.2 Dimensioner 

Som tidigare nämnts, är hållbar utveckling ett komplext begrepp. För att förenkla förståelsen 

av begreppet har det delats in i tre olika dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social 

dimension (Borg, 2017, s. 3). Biström hävdar att relationen mellan dimensionerna, likt 

begreppet hållbar utveckling, är komplexa och omtvistade (Biström, 2022, s. 3). Enligt 

UNESCO handlar den ekonomiska dimensionen om fattigdom, företagsansvar, 

ansvarsskyldighet och marknadsekonomi. Den sociala dimensionen handlar bland annat om 

mänskliga rättigheter, mänsklig säkerhet, fred, jämställdhet, hälsa och kulturell mångfald. 

Slutligen handlar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling om naturresurser såsom 

vatten, energi, jordbruk och biologisk mångfald. Det handlar också om klimatförändring och 

hållbar urbanisering (Boeve-de Pauw et al., 2015, s. 15694). Biström (2022, s. 3) nämner Littig 

och Griessler som belyser att den ekologiska dimensionen vanligtvis synliggörs mest och att 

den sociala dimensionen är den mest omstridda med en vag definition. Den sociala 

dimensionen är analytiskt och teoretiskt svagare, av den anledningen är den svår att definiera. 

Vidare i sin avhandling refererar Biström (2022, s. 3) till Lehtonen (2004) som definierar den 

sociala dimensionen:  

 

Given the distinctive character of the social, and its place embedded in the environment 

and encompassing the economy, the social dimension of sustainable development 

cannot be addressed with the same analytical toolbox as the ecological and economic 

dimensions.   
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2.3 One-Pillar Models och Multi-Pillar Models 

Enligt Littig och Griessler (2005) krävde Brundtlandrapporten (WCED 1987) och 

Riodokumenten (FN 1992) en kombination av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Dessa områden har kommit att kallas ”dimensioner” eller ”pelare”. I denna studie används 

benämningen dimensioner för dessa områden. Littig och Griessler nämner Kopfmüller som 

hävdar att dessa ”dimensioner” eller ”pelare” kan delas in i modeller, antingen one-pillar 

models (enpelare) eller multi-pillar models (flerpelare) (Littig & Griessler, 2005, s. 2). I 

modellerna med en pelare gällande hållbar utveckling prioriteras den ekologiska dimensionen 

högst. Ekonomi och livsstil, som går att koppla till det sociala, bedöms vara de största orsakerna 

till miljöproblem. Dessa måste förändras och förbättras för att ekologisk hållbarhet ska kunna 

uppnås (Littig & Griessler, 2005, s. 2). I modellerna med flera pelare gällande hållbar 

utveckling bör ekologiska, ekonomiska och sociala mål försöka uppnås. Mänskliga behov kan 

inte tillgodoses tillräckligt genom att endast fokusera på den ekologiska dimensionen. Av den 

anledningen bör de tre dimensionerna sociala, ekonomiska och ekologiska samspela (Littig & 

Griessler, 2005, s. 3).  

2.4 Olika sätt att se på hållbar utveckling 

Borg (2011, s. 24–25) nämner att det finns tre olika sätt att se på begreppet hållbar utveckling 

I det första synsättet jämförs hållbar utveckling med ekologisk hållbar utveckling och skildrar 

den produktionsnivå som är hållbar för våra ekosystem. Det centrala är att behålla en biologisk 

mångfald och värna om ekosystemens kapacitet att klara av förändring. I det andra synsättet 

jämförs hållbar utveckling med ekonomisk hållbar utveckling där den ekonomiska tillväxten 

ställs i fokus. Det tredje synsättet att se på hållbar utveckling är ur ett holistiskt perspektiv där 

ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv samspelar med varandra i en helhet. Det 

centrala är att miljö- och utvecklingsfrågor inte kan lösas separat utan bör lösas samtidigt. Borg 

hävdar att det holistiska synsättet på hållbar utveckling är det mest fruktbara (Borg, 2011, s. 

24–25). Borg et al., nämner Sandell, Öhman och Östman som menar att det holistiska 

perspektivet, där ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter integreras, är en nödvändighet i 

undervisningen av hållbar utveckling (Borg, et al., 2012, s. 186). För att främja ett holistiskt 

synsätt i undervisningen av hållbar utveckling krävs en elevcentrerad undervisningsstrategi 

såsom kritiskt tänkande och ett värdebaserat lärande (Borg, et al., 2012, s. 186).  

 

Figur 1. Ett holistiskt synsätt där ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter integreras.      
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2.5 Läroböcker i undervisningsprocessen  

Begreppet lärverktyg används i skollagen och innefattar “de läromedel och den utrustning som 

används för att eleverna ska nå utbildningens mål” (Regeringen, SOU 2021:70). I detta begrepp 

inkluderas bland annat läroböcker och digitala läromedel. Begreppen läromedel och lärobok 

används inte i skollagen och den bakomliggande orsaken anses vara att det är mer passande till 

den moderna undervisningssituationen, enligt regeringen. Trots att läromedel och lärobok inte 

representeras i skollagen finns det många olika förklaringar av begreppen. På 1960-talet 

beskrev Urban Dahllöf och Eric Wallin begreppet läromedel som: ”Det är en lärobok med eller 

utan illustrationer, en film, ett bildband, ett undervisningsprogram och liknande” (Svensson, 

2011, s. 295). I 1980 års läroplan för grundskolan står det att ”Läromedel är sådant som lärare 

och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål” (Skolverket, 2006, s. 14). 

Begreppet läromedel förekommer även i andra skolförfattningar såsom läroplanerna och 

skolförordningen (Regeringen, SOU, 2021:70). En begreppsförklaring av läroböcker är svår 

att fastställa. Karlsson (2011, s. 49) skriver att: “Läroboken är en sammansatt produkt och en 

del av en komplex kommunikationsprocess som är relaterad till ett ämnesinnehåll, pedagogik, 

moral och politik”. Wikman (2004, s. 17) nämner att Choppin (1992) använde följande 

förklaring av läroböcker: “by textbook we mean any printed work, excluding periodicals, 

intended, more or less explicitly, depending on the period when it was produced, to fulfill the 

purposes of teaching”. Enligt denna förklaring, är läroböcker litteratur som framställs för att 

tillgodose målen med undervisningen.  

 

Lärobokens grundläggande syfte är att främja lärande. Få lärare väljer att arbeta helt utan 

läroböcker, vilket tyder på att dem har en stark koppling till skolundervisningen (Englund, 

2006, s. 6). Läroboken underlättar arbetet och är ett praktiskt arbetsredskap för lärare. Den har 

en sammanhållande och disciplinerande roll, en trygghet och motverkar känslan av splittring 

både för elever och lärare (Englund, 2011, s. 282). Englund nämner Garefalakis som i sin 

avhandling Läroboken som traditionsbärare från 1994 belyser att läroboken kan anses vara 

mer styrande för undervisningen i jämförelse med läroplanen (Englund, 1999, s. 333–334). 

Resultat gällande lärobokens funktioner i undervisning från tidigare forskning går att föra 

samman, vilket Englund gör och presenterar i fem olika rubriker (Englund, 1999, s. 339–340):  

 

1. Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll. För att kursplanens mål 

ska uppfyllas anser många lärare att läroboken är viktig. I användandet av en lärobok 

ges kunskaper som uppfyller målen som krävs. Tillbaka i tiden och än idag, har text en 

stor auktoritet i samhället. Texttyper som har haft särskild stor makt är läroböcker och 

uppslagsböcker.  

 

2. Läroboken har en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll, både praktiskt och 

ideologiskt. Den bidrar till att ge studierna ett sammanhang, en trygghet och en helhet. 

Den hindrar känslan av splittring och erbjuder en slags gemensam mening.  

 

3. Läroboken underlättar utvärderingen av eleverna samt deras kunskaper för lärarna. Vid 

utvärdering är det pragmatiskt att ha en bok att anvisa till vid prov, vilket gör att 
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läroboken i stor utbredning är ett underlag vid utvärdering.  

 

4. Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet, framför allt för lärarna men troligen 

även för eleverna. Vid osäkerhet gällande ämneskunskaper utgör läroboken ett stöd i 

undervisningen för lärare. Läroboken är även praktisk att hänvisa till då elever varit 

frånvarande eller om de väljer att byta skola. För lärare blir arbetsbördan mindre och 

för eleverna är det praktiskt att ha en lärobok att förhålla sig till istället för arbetsblad 

eller artiklar.  

 

5. Läroboken har en disciplinerande roll och förhindrar att det blir kaos i klassrummet. 

Den håller eleverna sysselsatta och disciplinerar eleverna till att arbeta och läsa läxor. 

 

Nelson nämner en svensk undersökning från 1992 av Gruvberger, Severin och Svingby. Där 

framkom det att lärare följde läroboken i geografi och historia men att läroboken valdes bort i 

religion och samhällskunskap (Nelson, 2006, s. 18). Studier av hur läroboken används i 

undervisningen pekar på att många lärare väljer att följa boken snarare än att planera 

undervisningen efter kursplanen och egna idéer. Hur viktig läroboken är varierar dock från 

lärare till lärare och vilket ämne man undervisar i (Nelson, 2006, s. 18). Enligt forskning 

dominerar läroboken undervisningen i flera ämnen och den har en central roll i skolans 

undervisning. Även om läroboken används som hänvisning snarare än vägledning eller om 

läraren hämtar stoff ur olika typer av medier, utgör läroboken ändå en central del (Ammert, 

2011, s. 26). Vilken funktion läroböcker har för eleverna som möter dem beror på hur de 

används, men det beror även på vilken läraren är och vilken eleven är (Englund, 2011, s. 282). 

Lee och Catling nämner Kleeman (2011) som menar att skolböcker fortfarande används flitigt 

i klassrummet världen över trots digitaliseringen och utvecklandet av digital teknik som gett 

nya medier inom utbildning de senaste åren (Lee & Catling, 2015, s. 50).   

2.6 Didaktisk reflektion  

I läroplanen och många avhandlingar framgår det att hållbar utveckling är sammankopplat med 

tre dimensioner. Vi pekar på möjligheten att undersöka om det är möjligt att applicera sex 

dimensioner för att reda ut komplexiteten kring hållbar utveckling. Denna komplexitet kring 

hållbar utveckling lyfts bland annat i kommentarmaterialet för geografi (Skolverket, 2021, s. 

28): 

 

I det här kunskapsområdet vävs de tre dimensionerna av hållbar utveckling – 

ekologiska, sociala och ekonomiska – samman för att belysa komplexiteten i några av 

de utmaningar som miljö och människor står inför. 

 

Vidare belyser kommentarmaterialet vikten av att lyfta olika perspektiv för att främja hållbar 

utveckling (Skolverket, 2021, s. 32). Dessa perspektiv kan ses som ett tecken på att det krävs 

mer än tre dimensioner.  
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Som tidigare nämnts har läroboken en central roll i undervisningen, delvis för att främja 

lärandet och underlätta arbetet för läraren. Lärobokens funktion beror på vilka elever och lärare 

som nyttjar den och trots digitalisering används fortfarande läroböcker i hög utsträckning. 

Studier som visar effektiviteten som utbildning har för att uppnå hållbar utveckling är bristfällig 

(Biström, 2022, s. 7). Med detta menas att det saknas underlag för att se vad utbildning i hållbar 

utveckling ger för påverkan i det dagliga livet. Biström lyfter vikten av att analysera 

läroböckers innehåll i ämnet hållbar utveckling för att få insikt i den makt som undervisning i 

allmänhet har (Biström, 2022, s. 8). Undervisning i sig är inte ett subjekt som kan besitta makt, 

utan det handlar mer om att kunskap i sig genererar i makt. Utifrån vad vi funnit under arbetets 

gång så saknas det studier som undersöker lärobokens betydelse om och i undervisning om 

hållbar utveckling med inriktning på årskurs 4–6. Med detta i åtanke finner vi det relevant att 

undersöka om och hur dimensionerna inom hållbar utveckling presenteras i fyra 

geografiläroböcker för årskurs 4–6.  
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3 Forskningsöversikt   

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är av intresse för denna studies syfte och 

frågeställningar. Vidare lyfts tidigare forskning om framställningen av hållbar utveckling i 

läroböcker och utbildning i och om hållbar utveckling.  

3.1 Undervisning i och om hållbar utveckling  

Jimenez et al., (2021, s. 1) nämner att beslutfattare, föräldrar, lärare och många andra länge har 

förespråkat att utbildning kan vara avgörande för att lindra förstörelsen av vår värld och 

pågående våld. Vidare ses rollen som hållbar utveckling har alltmer som en central punkt för 

att befrämja rättvisa och fred världen över (Jimenez et al., 2017, s. 1). Granados hävdar 

specifikt att geografiämnet har ett stort ansvar att tillhandahålla utbildning för hållbar 

utveckling (Granados Sánchez, 2011, s. 158). Liknande resultat presenteras i Sustainable 

Development in Geography Education for Middle School in China (2018) där Guo et al., 

undersöker hållbar utveckling i geografiutbildningen i Kina. Kortfattat var resultatet av studien 

att geografiutbildning är viktigt gällande utbildning för hållbar utveckling samt ökar förståelsen 

för ämnets betydelse (Guo et al., 2018, ss. 1, 3). Biström (2022, s. 2) uppmärksammar att 

intresset kring att undersöka förhållandet mellan utbildning och hållbarhet har ökat de senaste 

deceniet.  

 

Utbildning för hållbar utveckling är en del av mål 4 i de globala målen för hållbar utveckling i 

Agenda 2030 (Liu et al., 2020, s. 1). Enligt UNESCO syftar del 4,7 av mål 4 till att se till att 

alla elever utvecklar kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att möta behov och 

utveckla ett integrerat förhållningssätt till de ekonomiska, sociala och ekologiska 

dimensionerna av hållbar utveckling (Liu et al., 2020, s. 2). Undervisning gällande hållbar 

utveckling ska utgå från en förståelse för hur samhällen, naturens ekosystem och människor är 

sammanflätade och att alla dessa delars välbefinnande är viktigt. En utmaning som lyfts med 

hållbarhetsutbildning är att lära ut om gränserna för vår miljö och för vårt livsrum, att utbilda 

hur man förstår och kan kontrollera den (Määttä et al., 2020, s. 2).    

 

I Geography Education for Sustainable Development (2020) hävdar Meadows att geografi är 

ett ämne som kan utveckla en holistisk förståelse för globala miljöutmaningar. Av den 

anledningen är utbildning i geografi ett viktigt verktyg för att medborgare, i alla åldrar, ska 

förstå den komplexitet som finns gällande hållbarhet och vad som kan och bör göras för att 

åstadkomma en hållbar framtid (Meadows, 2020, s. 88). Vidare menar Meadows att 

geografiutbildning för hållbar utveckling ser olika ut och vilka metoder som lämpar sig bäst 

beror på nationella och kulturella sammanhang (Meadows, 2020, s. 91).  

 

Dessa studier lyfter alla den viktiga roll som undervisning i och om hållbar utveckling har. 

Däremot lyfts inga praktiska exempel på hur undervisningen bör vara konstruerad. 

Problematiken med denna form av studier, som presenterats ovan, är läroböckers roll i 

undervisningsprocessen, då läroböcker ses som ett viktigt verktyg inom undervisning.   
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3.2 Hållbar utveckling i läroböcker  

I Textbooks and action competence for sustainable development: an analysis of Swedish lower 

secondary level textbooks in geography and biology (2021) undersöker Biström och Lundström 

läroböcker med fokus på handlingskompetens för hållbar utveckling. En analys genomfördes 

av svenska läroböcker i högstadiet, årskurs 7–9, i ämnena geografi och biologi. Biström och 

Lundström fokuserade enbart på de senaste utgåvorna av läroböcker publicerade av de fyra 

dominerande förlagen i Sverige inom ämnena geografi och biologi. Empirin i deras studie 

bestod av fyra biologiböcker och fyra geografiböcker (Biström & Lundström, 2021, s. 282). 

Författarna använde sig av en tematisk analysmetod där de analyserade hur läroböckerna 

presenterade hållbar utveckling för att sedan analysera hur multidimensionalitet och konflikter 

såg ut i läroböckerna. Därefter genomfördes en komparativ analys där resultaten jämfördes i 

geografi och biologi. I huvudsak fokuserade Biström och Lundström på likheter och skillnader 

mellan ämnena (Biström & Lundström, 2021, s. 282). Vidare hävdar Biström och Lundström 

att läroböcker bör ge insikter i en mångdimensionell karaktär och belysa komplexiteten 

gällande relationen mellan dimensionerna av hållbar utveckling (Biström & Lundström, 2021, 

s. 282). I avhandlingen framgår det att läroböckerna presenterar mycket innehåll gällande 

hållbar utveckling men att relationen mellan de tre dimensionerna; ekologiska, ekonomiska 

och sociala, är underutvecklade. Biström och Lundström fann också att innehållet som 

behandlas gällande hållbar utveckling i läroböckerna döljer komplexiteten och konflikter som 

har en avgörande roll att förstå utmaningar med att åstadkomma hållbar utveckling.  

 

Den ekologiska dimensionen inom hållbar utveckling är den dimension som är mest 

framträdande i läroböckerna (Biström, 2022, s. 3). Vidare lyfts relationen mellan de ekologiska, 

ekonomiska och sociala dimensionerna och beroendet sinsemellan. Inom den sociala 

dimensionen, som innefattar all mänsklig handling ingår den ekonomiska dimensionen. 

Människan i sin tur är beroende av naturen, det vill säga den ekologiska dimensionen. Biström 

nämner kritiker som i sin tur menar att denna komplexitet kan bli otydlig om man förenar 

sociala problem med hållbar utveckling utan att lyfta den nödvändiga roll som den ekologiska 

dimensionen faktiskt har (Biström, 2022, s. 3). Det kan ses som en fördel att lyfta den viktiga 

roll som den ekologiska dimensionen har, då individer sällan vill offra “the good life” på grund 

av miljömedvetenhet (Biström, 2022, s. 3). I studier om innehållet inom hållbar utveckling har 

det visat sig att den sociala dimensionen med fokus på mänskliga rättigheter har ökat även om 

detta kanske inte alltid återfinns i läroböckerna. Det som förekommer i läroböcker är ofta 

kunskap som utbildade grupper ser som självklara menar Biström (Biström, 2022, s. 9). 

 

I Teaching Geography for a Sustainable World: A Case Study of a Secondary School in Spain 

(2011) undersöker Granados Sánchez undervisning i geografi och hållbar utveckling på 

gymnasiet i Katalonien, i Spanien (Granados Sánchez, 2011, s 171). I studien menar Granados 

Sánchez att geografi har ett stort ansvar för att tillhandahålla utbildning för hållbar utveckling 

eftersom begreppen plats och rum är två geografiska nyckeldimensioner för strävan efter 

hållbarhet (Granados Sánchez, 2011, s. 158). Granados Sánchez utför en fallstudie där 

analysenheten bestod av tre geografilärares åsikter och uppfattningar och didaktiskt material 

de använder kopplat till läroplanen. Ett av resultaten som författaren kommer fram till är att 
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läroplanen förenar alla geografiska kompetenser inom hållbarhet men i läroböckerna är dessa 

inte utvecklade på ett fullständigt sätt (Granados Sánchez, 2011, s. 176). I en liknande studie, 

Characterization of Environmental Education in Spanish Geography Textbooks undersöks nio 

geografiläroböcker för grundskolan och gymnasiet. Läroböckerna är utgivna av Spaniens tre 

största förlag. Resultatet visar att det finns mycket utrymme för förbättringar gällande 

miljöutbildning och hållbar utveckling i Spanien (García-González et al., 2021, s. 16). De 

förbättringar som författarna föreslår är ett tydligare samspel mellan läroplanen i Spanien och 

innehållet i läroböckerna. De ovannämnda studier är båda utförda i Spanien men de är båda 

relevanta att lyfta då de menar på att det finns brister i de existerande läroböcker som används 

vid geografiundervisningen om hållbar utveckling. Vid en läromedelsanalys likt detta arbete 

kan brister i läroböcker uppmärksammas och lärare och andra verksamma kan få ökad kunskap 

i hur de ska välja läroböcker. 

 

En annan studie om geografiläroböckers presentation av hållbar utveckling är Reviewing 

Vietnam Geography Textbooks from an ESD Perspective (Nguyen, 2019), utförd i Vietnam, 

med fokus på hur frågor kring hållbar utveckling integreras i innehållet i läroböckerna. I studien 

undersöks också i vilken utsträckning frågor och uppgifter i läroböckerna främjar kompetensen 

kring kraven för utbildning gällande hållbar utveckling. Resultatet från studien visar att 

läroböckerna, genom sitt innehåll och didaktiska förhållningssätt främjar utbildning för hållbar 

utveckling. Vidare lyftes nackdelar. Innehållsmässigt, framhåller läroböckerna hållbar 

utveckling och kärnkunskaper i geografi men med en viss propaganda. När det gäller 

läroböckernas didaktiska förhållningssätt är frågorna och uppgifterna byggda på att eleverna 

ska återge eller memorera information i stället för att bidra till att eleverna främjar kompetenser 

inom hållbar utveckling (Nguyen, 2019, s. 1). Vidare var läroböckernas innehåll faktabaserat 

men fragmenterat. Nguyen menar att samspelet mellan ekologiska, ekonomiska och sociala 

aspekter och samspelet mellan miljö och människor inte lyfts i läroböckerna. Sociala aspekter 

framkom ofta som osammanhängande och ekonomiska aspekter, såsom ekonomiskt tillväxt 

och industriutveckling, ansågs i läroböckerna vara “bra” (Nguyen, 2019, s. 11–13). 

Avslutningsvis fann Nguyen att läroböckerna inte beskrev åtgärder för hållbar utveckling ur ett 

individuellt perspektiv (Nguyen, 2019, s.11). Åtgärder kan exempelvis innefatta 

tillvägagångssätt som den enskilde individen kan göra för att bidra till hållbar utveckling. Det 

bör noteras att denna studie är utförd i Vietnam och att det framgår i den svenska läroplanen 

från 2022 att “eleverna ska utveckla kunskaper på både individ- och samhällsnivå för att främja 

hållbar utveckling” (Skolverket, 2022, s. 176). Å andra sidan är det intressant att lyfta huruvida 

presentationen kring hållbar utveckling ser ut i svenska läroböcker. Om innehållet presenteras 

faktabaserat eller kunskap om och i hur man ska agera för att uppnå hållbar utveckling. 

 

Tidigare forskning lyfter hur hållbar utveckling framställs i svenska, spanska och 

vietnamesiska läroböcker. En likhet som författarna kommer fram till i dessa studier är att 

samspelet mellan de tre dimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet saknas helt 

i läroböckerna alternativt att det kan förbättras. En skillnad är att i de svenska studierna belyser 

man att den ekologiska dimensionen är överrepresenterad i läroböckerna och att relationen 

mellan de tre dimensionerna är komplexa. Medan i de andra studierna är det mer diffust vilken 

dimension som framhävs mest alternativt vad mer konkret som bör förändras i läroböckerna. I 
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det avseendet ser vi möjligheten att applicera sex dimensioner på läroböckers innehåll om 

hållbar utveckling för att reda ut komplexiteten men också för att tydligare lyfta relationen 

mellan dimensionerna. Vidare är det relevant att undersöka hur läroböckerna presenterar 

kunskapsinnehållet kring hållbar utveckling, om det sker faktabaserat eller om aspekter inom 

handlingskompetens lyfts. Detta grundar sig bland annat i det som Nguyen konstaterar i sin 

studie, att individuella åtgärder för att uppnå hållbar utveckling inte framgår i vietnamesiska 

läroböcker.     
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras begreppen hållbar utveckling och de sex dimensionerna mer 

detaljerat då dessa utgör de teoretiska utgångspunkter som används i denna studie. För att 

kartlägga dessa sex dimensioner har vi konstruerat nyckelord inom varje dimension. Vidare 

presenteras handlingskompetens, som används för att kartlägga läroböckernas 

kunskapsinnehåll. Om innehållet är faktakunskaper eller kunskaper i och om hur man agerar 

för att uppnå hållbar utveckling.  

4.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling som begrepp myntades i mitten på 1980-talet genom FN:s arbete med 

Brundtlandskomissionen. Brundtlandkommissionens definierade begreppet hållbar utveckling 

som:  

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (SOU 2004:104, s. 32).  

 

Biström för fram problematiken med den vaga och breda definitionen av hållbar utveckling 

som används av FN (Biström, 2022, s. 2). Den vaga och breda definitionen kan vara 

appliceringsbar på flertalet områden. Begreppet i sig ämnar förändra och samtidigt bevara, 

vilket är varandras motpoler och resulterar i otydlighet. I definitionen som presenterades av 

Brundtlandskommisionen, saknas en detaljerad beskrivning kring vems behov det är som ska 

tillfredsställas, vilket i sin tur resulterar i att begreppet i sig blir komplext. Ytterligare en 

definition på hållbar utveckling är den som förekommer i två huvuddokument. Dessa två 

huvuddokument ifrågasätter Björneloo både dess innebörd och meningsfullhet, där definieras 

hållbar utveckling som (Björneloo, 2007, s. 21): 

 

Att förbättra kvaliteten hos mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen för de 

stödjande ekosystemens bärkraft.  

 

Hasslöf (2009, s. 8) hävdar att Brundtlandrapporten öppnade upp för att se miljöfrågorna 

utifrån ett samhällsperspektiv, vilket ledde till att aspekter såsom ekologiska, ekonomiska och 

sociala fördes fram. Dessa tre aspekter presenteras även i SOU 2004:104 som tre bärande 

principer av hållbar utveckling (SOU 2004:104, s. 33). Boeve-de Pauw m.fl. (2015, s. 15694) 

menar att begreppet hållbar utveckling syftar till att förena miljösynen med ekonomisk och 

social utveckling. Begreppet hållbar utveckling handlar om ett globalt miljöansvarstagande där 

fattiga, rika, män och kvinnor i gemenskap över landsgränser samarbetar för strävan om en 

hållbar värld med ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter som grundpelare.  

4.2 De tre dimensionerna 

Som tidigare nämnts, presenterade Hasslöf (2009, s. 8) att i och med Brundtlandrapporten så 

öppnades det upp så att miljöfrågorna lyftes utifrån ett samhällsperspektiv. Där tre aspekter 

framfördes: ekologisk, ekonomisk och social dimension. Dessa tre dimensioner, aspekter eller 

pelare, anses utgöra en grund för den hållbara utvecklingen med fokus på en ömsesidig balans 
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sinsemellan. Vidare bör dessa tre dimensioner inte ses som enskilda dimensioner utan att de 

ständigt interagerar med varandra.  

 

Den ekologiska dimensionen handlar om den miljömässiga aspekten av hållbar utveckling, 

Naturresurser, ekosystem, råmaterial, rening av luft och vatten, energi, jordbruk och biologisk 

mångfald är faktorer som är avgörande i den ekologiska dimensionen. Den ekonomiska 

dimensionen innefattar bland annat fattigdom, produktion, tillväxt, företag, företagsansvar, 

ansvarsskyldighet och marknadsekonomi. Åhlberg menar att denna dimension kan utökas med 

infrastruktur, hus, vägar, fabriker och pengar (Åhlberg, 2005, s. 2). Den sociala dimensionen 

innefattar mänskliga rättigheter, säkerhet, fred, jämställdhet, utbildning, hälsa och kulturell 

mångfald. Man kan säga att den sociala dimensionen handlar om alla människors rätt till ett 

värdigt liv. Många menar att målet med hållbar utveckling är den sociala dimensionen, att 

människans grundläggande behov blir uppfyllda utan att ekosystemet fallerar (Björneloo, 2007, 

s. 26).   

4.3 De sex dimensionerna 

Många forskare menar att de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social dimension är 

vanligt förekommande i forskning inom hållbar utveckling men att det inte nödvändigtvis 

resulterar i att dimensionerna är universella (Purvis et al., 2019, s. 685). Med detta menas att 

möjligheten att se på hållbar utveckling inte automatiskt bör grundas i de tre dimensionerna 

utan öppnar upp för andra sätt att se på hållbar utveckling. Andra menar att det är för begränsat 

att se på hållbar utveckling enbart från de tre dimensionerna utan lyfter även dimensioner som 

institutionell, kulturell och teknisk (Purvis et al., 2019, s. 685). Goodland (2002) är en forskare 

som hävdar att hållbar utveckling inte enbart kan rymmas inom tre dimensioner utan kräver 

fyra dimensioner för att beskriva detta komplexa begrepp. Goodlands fyra dimensioner 

presenterar Björneloo i sin avhandling (Björneloo, 2007, s. 26–27). Den saknade dimensionen 

anses vara “human sustainability” eller “mänsklig hållbarhet”. Mänsklig hållbarhet handlar om 

det individuella och privata mänskliga kapitalet och inkluderar hälsa, utbildning, kompetens 

och kunskap, ledarskap och tillgänglighet till service (Björneloo, 2007, s. 26–27).    

 

Åhlberg menar att hållbar utveckling bör ha utgångspunkt i sex dimensioner i stället för tre 

eller fyra dimensioner. Dessa sex dimensioner är (Åhlberg, 2005, s. 2):  

 

• Ekologisk dimension 

• Ekonomisk dimension 

• Social dimension 

• Kulturell dimension 

• Hälsofrämjande 

• Politisk hållbar utveckling 

 

Enligt Åhlbergs syn på de sex dimensionerna innefattar den ekologiska, ekonomiska och 

sociala dimensionen fortfarande de egenskaper som nämnts under 4.2. Den kulturella 
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dimensionen innefattar de värdefulla lärdomar som individer, samhällen, organisationer, 

nationer och mänskligheten lärt sig. Detta omfattar utvecklade förmågor, kompetens och 

expertis, intelligens, kreativitet och visdom. Utbildning i och om hållbar utveckling och 

kulturarvet är faktorer som är viktiga inom det kulturella perspektivet (Åhlberg, 2005, s. 2). 

Den hälsofrämjande dimensionen handlar om vikten av “god hälsa” för alla människor. Vidare 

handlar politisk hållbarhet om de personer som företräder nationer och har undertecknat avtal 

i syfte att främja hållbar utveckling och marknadsföra det. Om nationen eller den berörda 

organisationen inte kan utföra det som lovats eller överenskommits, så tappar de sin 

trovärdighet och den politiska hållbarheten blir svag (Åhlberg, 2005, s. 2). Den politiska 

dimensionen är en dimension som Bursjöö lyfter och menar att den politiska dimensionen har 

adderats i policytexter från UNESCO (Bursjöö, 2014, s. 15).  

Denna studies frågeställningar och analys är baserat på Åhlbergs presentation och definition 

av de sex dimensionerna. Hållbar utveckling och de sex dimensionerna lämpar sig som 

teoretisk utgångspunkt för att undersöka vilka av de sex dimensionerna som presenteras inom 

hållbar utveckling i de utvalda geografiläroböckerna för årskurs 4–6. De sex dimensionerna 

tillsammans med de nyckelord som konstruerats, med bakgrund i tidigare forskning, används 

som analysverktyg för att avgöra vilken dimension som är över- och underrepresenterad i de 

fyra läroböckerna. Dessa nyckelord inom varje dimension återfinns i tabellen nedan: 

 

Tabell 1. Nyckelord som i denna studie utgör de sex dimensionerna inom hållbar utveckling.  

 

Ekologisk Naturresurser 

Råmaterial 

Rening av luft och vatten 

Jordbruk 

Biologisk mångfald 

Ekosystem 

Klimatförändring 

Kretslopp 

 

Ekonomisk Fattigdom 

Produktion 

Tillväxt 

Företag 

Pengar 

Företagsansvar 

Ansvarsskyldighet  

Marknadsekonomi 

Infrastruktur 

Konsumtion 

Social Mänskliga rättigheter 

Säkerhet 
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Fred 

Familj 

Vänner 

Jämställdhet 

Levnadsvillkor 

 

Kulturell Kulturell mångfald 

Lärdomar 

Individer, samhällen, organisationer 

Expertis 

Intelligens 

Kreativitet  

Visdom 

Utbildning i och om hållbar utveckling 

Kulturarv 

Hälsofrämjande “God hälsa” 

Hälsovård 

Sjukvård 

Sjukdomar 

Politisk Politik  

Överenskommelse 

Avtal 

Marknadsföring av hållbar utveckling 

 

4.4 Handlingskompetens  

Flera forskare belyser att utbildning för hållbar utveckling har sin historiska bakgrund i 

miljöundervisning. På grund av den bakgrunden finns det otydligheter i hur miljöundervisning 

och utbildning för hållbar utveckling ska beskrivas i dagens läge (Bursjöö, 2014, s. 24). 

Miljöundervisningen har ett tydligt naturvetenskapligt arv och en möjlighet att åskådliggöra 

konflikter mellan natur och människor. Utbildning för hållbar utveckling präglas i stället av att 

vara antropocentrisk, vilket betyder att människan är i centrum. Av den anledningen kan 

utbildning för hållbar utveckling erbjuda en möjlighet att framhäva konflikter mellan 

samhället, naturen och människan (Bursjöö, 2014, s. 24). Enligt Borg (2011, s. 15–16) lyfter 

flera forskare (Cotton et al. 2007; Sterling 2001) att det finns en skillnad att undervisa “i”, “om” 

eller “för” hållbar utveckling. Att undervisa “om” hållbar utveckling innebär att överföra fakta 

om begreppet hållbarhet och olika processer. Utbildning “i” hållbar utveckling berör mestadels 

att genom experiment och interaktiva lärprocesser bringa en ökad förståelse och en 

känslomässig koppling. Slutligen handlar undervisning “för” hållbar utveckling om att främja 

vissa värderingar som är sammankopplade med hållbar utveckling. En del 

undervisningsforskare är dock negativa till användningen av ordet “för” eftersom det kan tolkas 

som att samhällsutvecklingen skulle ha ett givet mål. De anser att undervisningen i stället borde 

röra sig om att utveckla allmänna handlingskompetenser (Borg, 2011, s. 15–16). 
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Hållbar utveckling är ett viktigt mål i samhället och det finns en övergripande enighet om att 

utbildning är avgörande för att uppnå det. Utbildning gällande hållbar utveckling syftar till att 

fostra medborgare med handlingskompetens för hållbarhet, det vill säga individer som aktivt 

kan ingripa och vara med och skapa hållbar utveckling (Biström, 2022, s. 1). Enligt Almers 

(2013, s. 117) definierade Schnack år 1994 begreppet handlingskompetens som:  

a capability—based on critical thinking and incomplete knowledge—to involve 

yourself as a person with other persons in responsible actions and counter-actions for a 

more humane world. 

Begreppet handlingskompetens uppmärksammades 2004 i regeringens officiella rapport SOU 

2004:104. Handlingskompetens beskrevs som ett övergripande mål för utbildning gällande 

hållbar utveckling. Sedan dess används begreppet handlingskompetens ofta, speciellt av icke-

statliga organisationer, lärare i utbildningsmiljöer och utbildningsforskare (Almers, 2013, s. 

116). Almers lyfter Breiting et al., från 1999, som presenterar fyra olika aspekter av 

handlingskompetens. Breiting med flera beskriver handlingskompetens som en personlig 

kapacitet som kan kopplas till kognitiva, sociala, värdemässiga och personlighetsmässiga 

aspekter. Almers beskriver aspekterna (Almers, 2009, s. 34): 

• De kognitiva aspekterna framställs som kunskap om problem och deras orsaker samt 

möjliga lösningar.  

• De sociala aspekterna innefattar insikt i och erfarenheter av hur man enskilt eller i 

grupp handlar på ett ansvarsfullt sätt.  

• De värdemässiga aspekterna omfattar en förmåga att se vad som är problemet, ta 

ställning till alternativa lösningar och olika handlingsalternativ.  

• De personlighetsmässiga aspekterna av handlingskompetens framställer vilja, lust och 

mod att involvera sig och att agera ansvarigt för sin egen och andras existens.  

Främjandet av handlingskompetens inom utbildning för hållbar utveckling går inte enbart att 

uppnå av läroböcker. Det är snarare en dynamisk process där en stor variation av 

klassrumsmetoder har en betydande roll (Biström & Lundström, 2021, s. 280). 

I denna studie används de fyra aspekterna som kriterier för att tydliggöra hur 

kunskapsinnehållet i läroböckerna presenteras. För att ses som kunskaper i och om hur man 

ska agera för att uppnå hållbar utveckling bör en eller flera av de fyra aspekterna finnas i 

läroboken. Om en av de fyra aspekterna finns presenterade följt av faktakunskaper tolkar vi 

dessa som faktakunskaper likaså om ingen av de fyra aspekterna finns i läroboken. 
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5 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Under arbetet med denna studie saknade vi studier som lyfte hur läroböcker användes i årskurs 

4–6 i undervisning i och om hållbar utveckling. Vidare fann vi ingen studie som undersökte 

hur och om de sex dimensionerna presenterades i läroböcker. Alla studier vi fann lyfte enbart 

tre dimensioner inom hållbar utveckling. Anledningen till att vi valde att lyfta sex dimensioner 

är för det första, att det i flertalet studier nämns att hållbar utveckling är komplext. Vår tanke 

var att genom att undersöka det komplexa begreppet hållbar utveckling mer detaljerat försöka 

att reda ut komplexiteten. För det andra fann vi studier som framförde att vissa forskare hävdar 

att det inte går att förklara hållbar utveckling enbart utifrån tre dimensioner utan att det krävs 

ytterligare dimensioner.  

 

Syftet med denna studie är att fördjupa våra kunskaper om och i vilken utsträckning 

geografiläromedel ger möjlighet att undervisa om hållbar utveckling i årskurs 4–6. För att 

besvara studiens syfte har dessa frågeställningar formulerats:  

• Vilka av de sex dimensionerna inom hållbar utveckling förekommer i de utvalda 

läroböckerna? 

• Vilka av de sex dimensionerna är överrepresenterade alternativt underrepresenterade i 

de utvalda läroböckerna? 

• Vilka aspekter inom handlingskompetens presenteras i de utvalda läroböckerna för att 

uppnå hållbar utveckling baserat på kunskapsinnehållet? 
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6 Metod  

I detta avsnitt presenteras metoder som används i studien och hur de valdes och varför. För att 

besvara studiens frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ innehållsanalys med 

kvantitativa inslag. 

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Denna studie har för avsikt att undersöka hur hållbar utveckling och de sex dimensionerna är 

presenterade i fyra geografiläroböcker. Detta ledde till att valet föll på att göra en kvalitativ 

innehållsanalys, en form av kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa metoder är metoder som 

används när man har för avsikt att finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som 

beskriver fenomenet eller sammanhanget (Larsson, 1986, s. 8). När man ska utföra en kvalitativ 

analys av ett dokument är det vanligast att man utför en kvalitativ innehållsanalys. Bryman 

(2018, s. 677) förtydligar att detta innefattar att söka efter bakomliggande teman i det aktuella 

materialet. I denna studie innefattar detta de utvalda nyckelord inom varje dimension som 

presenteras under avsnitt 6.7. Närläsning är den analysmetod som använts i den kvalitativa 

innehållsanalysen. Vidare kommer det förekomma kvantitativa inslag då vi kommer räkna ord 

för att urskilja vilken av dimensionerna som är över- respektive underrepresenterad. Slutligen 

kommer vi analysera kunskapsinnehållet som presenteras i läroböckerna baserat på fyra 

aspekter inom handlingskompetens. Dessa fyra aspekter inom handlingskompetens presenteras 

ovan i avsnitt 4.4.  

6.2 Urval och avgränsningar 

Urvalet i denna studie har varit målstyrt och innebär att valet av material har direkt koppling 

till de forskningsfrågor som formulerats. Bryman poängterar att det är forskningsfrågorna som 

visar vilka enheter man bör välja ut (Bryman, 2018, s. 495).  

För att besvara studiens forskningsfrågor avgränsades urvalet till fyra geografiläroböcker. De 

kriterier som urvalet avgränsades emot var: 

• Kapitel som tar upp hållbar utveckling 

• Anpassad för årskurs 4–6 

• Publicerade av olika förlag   

Fördelen med urvalet av böcker är sannolikheten att de används i svenska skolor, detta då de 

förlag som utgett dessa är fyra av Sveriges största förlag inom läromedel. Dessa förlag är: 

Liber, Natur och kultur, Gleerups utbildning AB och Sanoma utbildning. I denna studie 

avgränsas analysen till att endast fokusera på det kapitel i varje lärobok som behandlar området 

hållbar utveckling även om förlagen hävdar att hållbar utveckling genomsyrar hela läroboken. 

6.3 Material 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet som använts i denna studie. I tabellen nedan 

presenteras de utvalda geografiläroböcker som studien har för avsikt att analysera. Därefter ges 

en mer utförlig presentation om varje lärobok. 
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Tabell 2. Presentation av läroböckerna 

Titel Författare Förlag Utgivningsår Sidor 

Upptäck 

Jordens 

Resurser- 

Människor och 

miljö 

Torsten 

Bengtsson, 

Annica Hedin. 

Liber 2014 52–59 

PULS Geografi 

4–6 Europa 

Grundbok 

Katarina 

Olsson, Ingrid 

Åsgård 

Natur & Kultur 

Läromedel 

2013 100–105 

Utkik 4–6 

Geografi 

David Örbring Gleerups 

Utbildning AB 

2022 168–179 

Koll på 

Geografi 6 

Grundbok.  

Kjell 

Haraldsson, 

Hanna Karlsson, 

Lena Molin 

Sanoma 

Utbildning 

2018 24–35 

 

Lärobok 1: Upptäck Jordens Resurser - Människor och miljö, Liber. 

Förlaget presenterar att läroboken ingår i en serie för årskurs 4–6. Geografiska analyser och 

diskussioner har ett stort utrymme och förmågor såsom analys, kommunikation och 

begreppsförståelse tränas. I presentationen på förlagets hemsida ställs frågan “Hur tar vi hand 

om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling är möjlig?”.  

 

Lärobok 2: PULS Geografi 4–6 Europa Grundbok, Natur & Kultur Läromedel. 

PULS är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och teknik enligt Natur och kultur 

läromedels hemsida. Förlaget presenterar PULS Geografi som en lärobok som “beskriver vår 

världsdel utifrån ett geografiskt helhetsperspektiv”. Varje kapitel i boken har ett 

fördjupningsuppslag med framtid, forskning eller historia inom geografi. Avslutningsvis 

presenteras att boken avslutas med ett kapitel om hållbar utveckling med fokus på det globala, 

klimatet, resurserna och miljön. 

 

Lärobok 3: Utkik 4–6 Geograf, Gleerups Utbildning AB 

Utkik 4–6 SO presenteras på Gleerups Utbildning AB:s hemsida som ett läromedel som är 

utvecklat och anpassat för Lgr22. Det finns utöver läroboken en elevbok och en lärarwebb. 

Elevböckerna innehåller texter, uppgifter och viktiga begrepp som möjliggör att elever kan 

tillämpa sina kunskaper. Vidare så finns det minst två aktiviteter där eleverna exempelvis kan 

arbeta med namngeografi, kartanalys och fältstudier. Det sista kapitlet i boken heter olika 

levnadsvillkor och hållbar utveckling.  

 

Lärobok 4: Koll på Geografi 6 Grundbok, Sanoma Utbildning. 

Koll på Geografi 6 presenteras som ett läromedel som är tillägnat för årskurs 6 där 

hållbarhetsfrågor genomsyrar hela läromedlet. Utöver att hållbarhetsfrågor genomsyrar 
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läromedlet finns ett eget kapitel för detta. Varje kapitel inleds med ett startuppslag som 

beskriver innehållet och de centrala geografiska begrepp som finns i kapitlet. Förlaget 

presenterar att utöver läroboken finns en lärarguide och en aktivitetsbok ämnad för elever. Det 

finns en digital färdighetsträning i Bingel för Koll på geografi 6. 

 

I studien har läroböckernas namn förkortats: Upptäck jordens resurser-människor och miljö 

namnges som Upptäck, PULS geografi 4–6 Europa Grundbok namnges som PULS, Utkik 4–6 

Geografi namnges som Utkik och Koll på geografi 6 Grundbok namnges som Koll på geografi. 

6.4 Genomförande 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar inleds analysen av att läroböckernas kapitel 

om hållbar utveckling läses igenom med hjälp av närläsning. Där utgår vi från nyckelord som 

valts ut inom varje dimension. Dessa nyckelord presenteras i tabellform under avsnitt 6.7. 

Nyckelorden noteras och sammanställs sedan för att finna vilken dimension som är över- 

respektive underrepresenterad. Det noteras även i vilken ordning som dimensionerna 

presenteras. I kartläggningen lyfts även hur läroböckerna presenterar kunskapsinnehållet, om 

innehållet är faktabaserat eller berör aspekter inom handlingskompetens det vill säga ett mer 

handlingsinriktat kunskapsinnehåll hur man kan uppnå hållbar utveckling. I slutskedet av 

undersökningen redovisas det resultat som besvarar studiens syfte och frågeställningar. 

Svårigheten med genomförandet är om någon lärobok inte namnger dimensionerna eller saknar 

nyckelord. Detta uppmärksammas i avsnitt 7.1, där vi noterar om nyckelorden förekommer i 

de utvalda läroböckerna. Analysingången, att undersöka huruvida de sex dimensionerna 

behandlas, kan öka risken att studiens analys blir för detaljerad och skapa tolkningsfrågor.  

6.5 Etiska principer 

I denna studie utförs en innehållsanalys av läroböcker, vilket innebär att denna studie inte har 

hanterat integritetskänsligt material om någon enskild person. Vidare har vi som författat denna 

studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets allmänna regler. Vi har talat sanning, redovisat 

utgångspunkterna med vår studie och öppet visat metod och resultat (Vetenskapsrådet, 2017, 

s. 8).    

6.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om undersökningen har hög tillförlitlighet. Reliabilitet avser att mäta 

huruvida resultatet från undersökningen får samma utfall om undersökningen sker på nytt eller 

om resultatet påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga villkor (Bryman, 2018, s. 72). I denna 

studie blir reliabiliteten hög om samma metod utförs på de fyra utvalda läroböckerna och om 

samma nyckelord används. Däremot blir reliabiliteten hotad om samma studie utförs på samma 

läroböcker men med andra nyckelord. Validitet är ett annat forskningskriterium som Bryman 

beskriver som handlar om när bedömningen av de slutsatser som framkommit från en 

undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2018, s. 72). Bryman lyfter att validitet och dess 

strävan att mäta det som avses mäta i undersökningen inte alltid är det främsta intresset för en 

forskare som utför en kvalitativ forskning (Bryman, 2018, s. 465). Validiteten kan hotas om 

det som är tänkt att undersökas inte undersöks i studien. För att motverka detta har vi i analysen 
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utgått ifrån studiens tre frågeställningar för att besvara det som är tänkt att undersökas. I denna 

studie fokuserar vi på att enbart analysera de utvalda läroböckerna utifrån de nyckelord som är 

förutbestämda för att säkerställa att studiens syfte och frågeställningar besvaras. 

 

Larsson (1987, s. 41) hävdar att genom att utföra en kvalitativ innehållsanalys medför en viss 

risk till skillnad från när man utför en kvantitativ analys. Resultatets värde är beroende av att 

ny kunskap tillförs. Vid en beskrivning riskerar materialet att bli platt och leder då till att värdet 

av resultatet blir mindre värt, detta då man nöjer sig med ytliga aspekter av datainsamlingen 

(Larsson, 1987, s. 41). Detta är något som vi under arbetets gång har i åtanke för att förhindra.  

6.7 Bearbetning och analys 

I denna studie utförs analysen med hjälp av närläsning för att klargöra huruvida de utvalda 

läroböckerna presenterar hållbar utveckling och de sex dimensionerna: ekologisk, ekonomisk, 

social, kulturell, hälsofrämjande och politisk dimension.  

Schur (1998, s. 11) beskriver närläsning som: 

  

The close reader's search for details is guided by a desire for coherence and supported 

by a sense of conviction. Hence the immediate attraction of patterns and repetition; we 

look for significant connections (coherence) instead of random accidents. One might 

try out all kinds of connections, but a good reader will discard those that do not prove 

convincing, viable, or recognizable.   

 

Närläsningen baseras på de nyckelord som vi med bakgrund i tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkterna finner relevanta inom varje dimension. Vi har valt ut: 

   

• Den ekologiska dimensionen handlar om miljöaspekter såsom ekosystem och 

klimatförändringar. Den ekologiska dimensionen handlar också om naturresurser och 

råmaterial och dess ursprung; naturen och klassificeras att tillhöra den ekologiska 

dimensionen.  

• Den ekonomiska dimensionen handlar om resurser som berör material med värde såsom 

fattigdom, pengar och produktion. 

• Den sociala dimensionen handlar om människans rätt till ett värdigt liv såsom 

mänskliga rättigheter.  

• Den kulturella dimensionen handlar om lärande. Skola och all form av lärdomar i detta 

arbete ses som en del av den kulturella dimensionen.  

• Den hälsofrämjande dimensionen handlar om hälsovård. Det vill säga sådant som 

främjar en god hälsa och förebygger sjukdomar, detta kan exempelvis vara mediciner. 

• Den politiska dimensionen handlar om av avtal som författats för att stärka den hållbara 

utvecklingen i ett land, nation, företag eller organisation.   

 

Nyckelorden som används i denna studie för att urskilja, identifiera och kartlägga hur 

dimensionerna förekommer i läroböckerna presenteras i tabellen nedan:  
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Tabell 3. Nyckelord som i denna studie utgör de sex dimensionerna inom hållbar utveckling.  

Ekologisk Naturresurser 

Råmaterial 

Rening av luft och vatten 

Jordbruk 

Biologisk mångfald 

Ekosystem 

Klimatförändring 

Kretslopp 

 

Ekonomisk Fattigdom 

Produktion 

Tillväxt 

Företag 

Pengar 

Företagsansvar 

Ansvarsskyldighet  

Marknadsekonomi 

Infrastruktur 

Konsumtion 

Social Mänskliga rättigheter 

Säkerhet 

Fred 

Familj 

Vänner 

Jämställdhet 

Levnadsvillkor 

 

Kulturell Kulturell mångfald 

Lärdomar 

Individer, samhällen, organisationer 

Expertis 

Intelligens 

Kreativitet  

Visdom 

Utbildning i och om hållbar utveckling 

Kulturarv 

Hälsofrämjande “God hälsa” 

Hälsovård 

Sjukvård 

Sjukdomar 

Politisk Politik  
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Överenskommelse 

Avtal 

Marknadsföring av hållbar utveckling 

 

Arbetet inleds med att närläsa de berörda kapitlen för att uppmärksamma huruvida de sex 

dimensionerna förekommer i utvalda kapitlen läroböckerna. För att strukturera läsningen 

baseras närläsningen på de nyckelord som presenteras i tabell 2. När vi noterar hur hållbar 

utveckling och dimensionerna har presenterats i varje lärobok sammanställs huruvida de sex 

dimensionerna finns presenterade i läroboken med hjälp av ett x i en tabell (se tabell 4). Denna 

sammanställning kring presentationen av dimensionerna presenteras i en tabell för en 

övergripande kartläggning för att senare mer detaljerat undersöka hur dimensionerna 

presenteras och vilka dimensioner som är över- respektive underrepresenterade. Om någon av 

dimensionerna inte förekommer i form av nyckelorden söker vi efter om något ord kan kopplas 

till nyckelorden med en motivering som utförs av oss. För att besvara studiens andra 

frågeställning, vilka av dimensionerna som är över- respektive underrepresenterad, har 

nyckelorden tillhörande respektive dimension räknats. Här har vi enbart sökt efter nyckelorden 

och inte ord som kan kopplas till nyckelorden. Vi räknade sedan nyckelorden i respektive 

lärobok utifrån varje dimension. Den dimension vars nyckelord som förekom flest antal gånger 

tolkade vi som överrepresenterad. Samma tillvägagångssätt gjordes för att se vilken dimension 

som var underrepresenterad. Där sökte vi den dimension vars nyckelord förekom minst antal 

gånger. Vidare undersöker vi också om det finns något samband mellan ordningen som 

dimensionerna presenteras i. Avslutningsvis har vi för avsikt att undersöka läroböckernas 

kunskapsinnehåll och presentationen av detta. För att göra detta används fyra aspekter av 

handlingskompetens som kriterier för att avgöra om kunskapsinnehållet i läroboken presenterar 

handlingskompetens för hur man uppnår hållbar utveckling. Om flera av de fyra aspekter av 

handlingskompetens förekommer i läroboken anser vi att kunskapsinnehållet i läroboken är 

kunskaper i och om hur man agerar för att uppnå hållbar utveckling. Om enbart en av de fyra 

aspekterna presenteras följt av faktakunskaper tolkar vi detta som att kunskapsinnehållet i 

läroboken främst är faktakunskaper. Lika så om ingen av de fyra aspekterna återfinns i 

läroboken.  

 

Som tidigare nämnts baseras analysen enbart på de kapitel i läroböckerna som behandlar 

hållbar utveckling. I Upptäck heter kapitlet “Hållbar utveckling”, i PULS “Jämlikt och 

hållbart”, i Utkik ”Olika levnadsvillkor och hållbar utveckling” och i Koll på geografi 

“Hållbar utveckling”. 

6.8 Arbetsfördelning 

I början av detta arbete har material till inledning bearbetats och insamlats tillsammans. Under 

arbetets gång har material delats mellan varandra. Rebecka Gustavsson har haft huvudansvaret 

för bakgrund och tidigare forskning och Sara Pers Wahlman har haft huvudansvaret för 

teoretiska utgångspunkter och metodavsnittet. Sammanställningen av analysen, avsnitten 

resultat, analys, diskussion och konklusion har utförts och författats tillsammans. I den 

avslutande fasen med arbetet skrevs alla avsnitt om tillsammans till den grad att det inte längre 
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går att avgöra vem som har huvudansvar för vilken del. Detta innebär att vi gemensamt bär 

ansvaret för studiens innehåll 
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7 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi utförligt de resultat, med utgångspunkt i studiens frågeställning 

som vi funnit under analysen av läroböckerna. Inledningsvis presenterar vi en övergripande 

sammanfattning av vilka dimensioner som förekommer i de fyra läroböckerna med hjälp av en 

tabell. Detta följs av en mer detaljerad beskrivning där vi redogör eventuell koppling mellan 

nyckelord och läroboksinnehåll. Därefter presenteras vilka dimensioner som är över- 

respektive underrepresenterade. Tillvägagångsättet är att räkna konstruerade nyckelord och 

enbart dessa nyckelord samt undersöka den ordning som dimensionerna presenteras i. I den 

tredje och slutliga fasen redogörs kunskapsinnehållet i läroböckerna, huruvida det är 

faktakunskaper eller handlingskompetens som lyfter hur man ska agera för att nå hållbar 

utveckling.     

7.1 Vilka av de sex dimensionerna inom hållbar utveckling förekommer i de utvalda 

läroböckerna?  

Inledningsvis belyser alla läroböcker i de undersökta kapitlen hållbar utveckling på något sätt. 

I Utkik definieras hållbar utveckling (Örbring, 2022, s. 175): 

 

Hållbar utveckling innebär att vi som lever idag tar hand om jorden så pass väl att även 

nästa generation kan leva på den. 

 

Liknande definitioner återfinns i både Koll på Geografi (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, 

s. 25) och Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 52). I PULS nämns begreppet hållbar 

utveckling endast en gång och då i slutet av kapitlet i en underrubrik (Olsson & Åsgård, 2013, 

s. 105). En detaljerad beskrivning av begreppet anges inte, läroboken använder i stället 

begreppen ‘hållbarhet’ och en ‘hållbar värld’.   

 

Vidare redogörs hur och om de sex dimensionerna ekologisk, ekonomisk, social, kulturell, 

hälsofrämjande och den politiska finns presenterade i de läroböcker som vi analyserat. I 

tabellen nedan väljer vi att redogöra om dimensionerna finns presenterade i böckerna, detta 

markeras med ett litet x.  

 

Tabell 4. Översikt över läroböckerna och om de sex dimensionerna förekommer i 

läroböckerna.  

 Ekologisk 

dimension 

Ekonomisk 

dimension 

Social 

dimension 

Kulturell 

dimension 

Hälso-

främjande 

dimension 

Politisk 

dimension 

Upptäck x X x x x x 

PULS x X x x x x 

Utkik x X x x x x 

Koll på 

geografi  

x X x x x saknas 
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I både Utkik (Örbring, 2022, s. 175) och Koll på Geografi (Haraldsson, Karlsson & Molin, 

2018, s. 25) visas relationen mellan den ekologiska, ekonomiska och den social dimensionen i 

form av ett venn-diagram, ett så kallat holistiskt synsätt på hållbar utveckling som tidigare 

nämnts under avsnitt 2.4.  

 

Figur 2. Venn-diagram över de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social dimension 

från Koll på Geografi (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, s. 25).  

 
 

Vidare följs av en mer detaljerad förklaring om den ekologiska, ekonomiska och sociala 

dimensionen. I Utkik (Örbring, 2022, s. 175) beskrivs varje dimension på samma sida där venn-

diagrammet är i punktform och i Koll på Geografi (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, s. 

26–29) har varje dimension en egen sida. I Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 57) 

presenteras istället dimensionerna i en faktaruta som är placerad längst ner på sidan. Där 

framgår det att den ekologiska dimensionen främst handlar om miljön men även att vi 

människor behöver ren luft och rent vatten. Vidare nämns att vi människor måste vara 

försiktiga med hur vi nyttjar naturens resurser (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 57). Nyttjandet av 

naturens resurser kan efterlikna det som presenteras i Utkik (Örbring, 2022, s. 175) där 

relationen mellan människan och naturen poängteras, att naturen inte ska förstöras. I Koll på 

Geografi (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, s. 26–27) presenteras ekologisk hållbarhet som 

allt som har med jordens ekosystem att göra. Avslutningsvis framförs det framför allt i PULS 

(Olsson & Åsgård, 2013, s. 104–105) att klimatförändringar är en del av den ekologiska 

dimensionen. 

 

I Utkik (Örbring, 2022, s. 175) beskrivs det ekonomiska perspektivet som “utvecklingen i 

världen ska vara hållbar för länder och människors sätt att använda resurser och pengar”. 

Beskrivningen som görs i Koll på Geografi (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, s. 28) av 

den ekonomiska dimensionen lyfts utifrån två aspekter. Först att produktionen av varor ska ske 

utan påverkan på den ekologiska dimensionen och för det andra som att länders ekonomi ska 

bli bättre utan att människor får det sämre. I Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 57) väljer 

författarna att presentera naturresurser under ekonomisk hållbar utveckling, något som vi inte 

gör i denna studie. Dock så nämns det att varor måste produceras på ett effektivt sätt och att vi 

inte får slösa på resurserna, vilket går att koppla till nyckelorden produktion och konsumtion 

som ryms under den ekonomiska dimensionen i denna studie. I PULS (Olsson & Åsgård, 2013, 

s. 102–103) jämförs rika och fattiga länder och vilken skillnad det finns kopplat till 
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levnadsvanor. De nämner även ordet produceras, vilket kan kopplas ihop med fattigdom och 

produktion inom den ekonomiska dimensionen.   

 

Vidare presenteras social hållbar utveckling i Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 57) som 

något som handlar om att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Att 

alla har rätt att gå i skolan, äta sig mätta, ha någonstans att bo och leva ett bra liv. Det finns 

även en faktaruta i läroboken (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 59) som går att koppla till den 

sociala dimensionen gällande jämställdhet. Malala Yousafzai är en kvinna som presenteras i 

läroboken som en symbol för kvinnors kamp mot diskriminering och kvinnors rätt till 

utbildning. 

 

Figur 3.  Malala Yousafzai, en symbol för kvinnor kamp (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 59). 

 
 

Likvärdig beskrivning av den sociala dimensionen som finns i Upptäck (Bengtsson & Hedin, 

2014, s. 57) görs i både Utkik (Örbring, 2022, s. 175) och Koll på Geografi (Haraldsson, 

Karlsson & Molin, 2018, s. 29). Denna beskrivning är överensstämmande med de nyckelord 

som i denna studie presenteras under den sociala dimensionen. I PULS (Olsson & Åsgård, 

2013, s. 102) beskrivs det att alla människor är i behov av rent vatten, mat och skola, vilket går 

att koppla ihop med nyckelordet mänskliga rättigheter som används inom den sociala 

dimensionen.   

 

Den kulturella dimensionen återfinns i Utkik (Örbring, 2022, s. 169) som lyfter utbildning på 

en egen sida. Det som framförs är att utbildning är en mänsklig rättighet och att alla ska ha 

tillgång till det oavsett vilket land du kommer ifrån eller vilka förutsättningar du har. Detta kan 

då kopplas till den sociala dimensionen, utifrån mänsklig rättighet och utbildning utifrån den 

kulturella dimensionen. I Koll på Geografi (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, s. 29) 

presenteras vikten av att utbilda flickor, detta presenteras i en faktaruta där det står “att utbilda 

en kvinna är som att utbilda ett helt land”. I Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 58) inleds 

sista sidan med rubriken Utbildning hjälper. Boken belyser kunskap och hur viktigt det är för 

att uppnå hållbar utveckling. Det presenteras sex punkter gällande hur kunskap gör skillnad 

(Bengtsson & Hedin, 2014, s. 58):  

 

1. Kunskap gör att befolkning inte ökar lika snabbt. Kvinnor med utbildning bestämmer 

mer hur de vill leva sina liv vilket resulterar i att de inte skaffar lika många barn. 

2. Kunskap gör att sjukdomar minskar eftersom människor lär sig mer om hygien. 
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3. Kunskap gör att demokratin ökar och fler människor vågar ställa krav, vara delaktiga 

och påverka i samhället 

4. Kunskap gör att fler människor kan forska och utveckla lösningar gällande 

miljöproblem, jordbruk och brist på vatten.  

5. Kunskap gör att samhället blir mer jämställt, både män och kvinnor införskaffar sig 

arbete och utbildning. 

6. Kunskap om jordens ekosystem bidrar till att samhället blir mer hållbart.  

 

Eftersom alla ovanstående punkter berör kunskaper och utbildning så kan de kopplas ihop med 

utbildning i och om hållbar utveckling som hör till den kulturella dimensionen. I PULS 

återfinns den kulturella dimensionen under rubriken “Skola åt alla” (Olsson & Åsgård, 2013, 

s. 103). Författarna trycker på att kunskap är makt och att kunskaper och utbildning bidrar till 

att människor får jobb och ett bra liv.  

 

Den hälsofrämjande dimensionen nämns under rubriken “Hälsovård” i läroboken Utkik (2022, 

s. 170) som presenteras på en egen sida. Det som författarna belyser är bland annat utvecklad 

och välfungerade hälsovård och medicin som kan ses som ett tecken på nyckelordet “god 

hälsa”. Brister såsom barnadödlighet, graviditets- och förlossningsproblem presenteras även på 

denna sida som kan ses som hälsovård som inte är fungerade. Vidare återfinns nyckelordet god 

hälsa i Koll på Geografi (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, s. 29) under rubriken “Social 

hållbarhet” där författarna lyfter att alla människor ska ha god hälsa. Under rubriken 

“Utbildning hjälper” i Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 58) presenteras den 

hälsofrämjande dimensionen gällande god hälsa och sjukdomar. Författarna skriver att kunskap 

minskar sjukdomar, att människor lär sig mer om hygien och skyddar sig mot olika sjukdomar 

så som aids, malaria och kolera. Här presenteras både den hälsofrämjande dimensionen och 

den kulturella, då man lyfter att kunskap om sjukdom är viktigt (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 

58). I PULS (Olsson & Åsgård, 2013, s. 102) går denna dimension och nyckelorden sjukdomar 

och sjukvård att koppla ihop med att författarna skriver att smutsigt vatten bidrar till sjukdomar 

och att alla människor är i behov av sjukvård.   

 

Den politiska dimensionen presenteras i Utkik (Örbring, 2022, s. 171) då författaren under 

rubriken “Medborgerliga och politiska rättigheter” redogör att “FN har en överenskommelse 

med många länder...”. Överenskommelsen och rubriken ses här som en del av den politiska 

dimensionen då överenskommelsen som sker mellan länder i avsikt att nå hållbar utveckling är 

i fokus. I Koll på Geografi förekommer inget av de nyckelord som denna studie anser tillhöra 

den politiska dimensionen. I tabell 3 presenteras denna avsaknad av nyckelord som “saknas”. 

I PULS (Olsson & Åsgård, 2013, s. 105) skriver författarna att FN försöker lösa problemen 

gällande minskade utsläpp för en hållbar utveckling. De nämner även att det är svårt att enas 

och finna ett sätt som passar alla länder, vilket kan kopplas till nyckelordet överenskommelse 

under den politiska dimensionen. På sidan 54 i Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 54) finns 

underrubriken Politiker kan fatta hållbara beslut. I texten framgår det att politiker fattar många 

beslut som påverkar både oss människor och miljön. Det alternativet som är mest hållbart är 

bland väljarna inte alltid det populäraste. Eftersom politiker vill få många röster så fattar de 

ibland beslut som de tror lockar flest väljare och som kanske inte blir det mest hållbara 
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alternativet. Detta är något som starkt kan kopplas ihop med den politisk dimensionen och 

nyckelordet politik. På samma sida i Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 54) återfinns bilden 

nedan som kan kopplas till samma dimension och nyckelordet marknadsföring av hållbar 

utveckling. 

 

Figur 4. Marknadsföring av hållbar utveckling i Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 54).  

 
 

Alla fyra läroböcker nämner FN, antingen genom att lyfta mänskliga rättigheter, arbetet som 

FN gör för att förbättra levnadsvillkor eller FN-rapporter. Vidare tar Utkik (Örbring, 2022, s. 

173) upp FN:s 17 globala mål där alla sex dimensioner i denna studie finns representerade:   

 

Den ekologiska dimensionen representeras av:  

• Mål 6 som består av rent vatten och sanitet för alla.  

• Mål 13 som lyfter vikten av att bekämpa klimatförändringar.  

• Mål 14 som belyser hav och marina resurser. Här tolkar vi hav och marina resurser som 

att ett fungerande kretslopp behöver havet och de marina resurserna.  

• Mål 15 lyfter ekosystem och biologisk mångfald.  

 

Den ekonomiska dimensionen representeras av: 

• Mål 1 som består av ingen fattigdom. 

• Mål 7 belyser hållbar energi och kan kopplas till nyckelordet konsumtion och 

produktion 

• Mål 8 lyfter anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Här tolkar vi målet att 

tillhöra både den ekonomiska då den ekonomiska tillväxten lyfts men även den sociala 

då målet belyser anständiga arbetsvillkor, som vi tolkar belyser mänskliga rättigheter.  
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• Mål 9 lyfter hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Infrastruktur används som 

ett nyckelord under den ekonomiska dimensionen i denna studie. 

• Mål 12 innefattar hållbarhet gällande konsumtion och produktion, vilket även ryms 

inom denna dimension.  

 

Den sociala dimensionen representeras av:  

• Mål 2 som lyfter ingen hunger tolkas i denna studie som något tillhör levnadsvillkor 

som ses som nyckelord.  

• Mål 5 och mål 10. Mål 5 lyfter jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet. 

• Mål 16 lyfter fredliga och inkluderande samhällen.  

 

Den kulturella dimensionen representeras av: 

• Mål 4 behandlar god utbildning för alla och delmål 4.7 belyser även utbildning för 

hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Detta kan kopplas till den kulturella 

dimensionen och nyckelordet utbildning i och om hållbar utveckling som används i 

denna studie.  

 

Den hälsofrämjande dimensionen representeras av: 

• Mål 3 som lyfter god hälsa och välbefinnande 

 

Den politiska dimensionen representeras av: 

• Mål 17 som lyfter genomförande och globalt partnerskap, där tolkas detta mål som en 

överenskommelse och strävan att uppnå hållbar utveckling. Överenskommelsen ses här 

som ett nyckelord inom den politiska dimensionen.   

 

Figur 5. FN:s globala mål (Örbring, 2022, s. 173) som presenteras i Utkik. 

 

 

7.2 Vilka av de sex dimensionerna är överrepresenterade alternativt 

underrepresenterade? 

För att kartlägga vilka dimensioner som är över - alternativt underrepresenterade har vi räknat 

de nyckelord som tillhör varje dimension. Vidare har vi undersökt i vilken ordning som 

dimensionerna presenteras i de utvalda kapitlen.  



 

 

 30 

 

I tabellen nedan visas dimensionerna som är överrepresenterade med grön textfärg och de 

dimensioner som är underrepresenterade visas med röd textfärg. I de fyra läroböckerna som 

analyserades är den ekologiska dimensionen överrepresenterad i samtliga böcker. Den politiska 

dimensionen är underrepresenterad i PULS, Utkik och Koll på Geografi. I Upptäck var det den 

sociala dimensionen som var underrepresenterad. I Koll på Geografi och PULS saknas 

nyckelord inom den politiska dimensionen helt. Resultatet av vilka dimensioner som är över- 

respektive underrepresenterade är endast baserat på de nyckelord som tidigare presenterats i 

tabell 2 som finns i avsnittet 6.7 i denna studie. Vidare i detta avsnitt presenterar vi resultatet 

mer detaljerat.   

 

Tabell 4. Antal nyckelord funna per dimension i respektive lärobok. De grönmarkerade 

siffrorna är överrepresenterade och de rödmarkerade är underrepresenterade. 

 Ekologisk 

dimension 

Ekonomisk 

dimension 

Social 

dimension 

Kulturell 

dimension 

Hälso-

främjande 

dimension 

Politisk 

dimension 

Upptäck  

 

24 18 2 7 3 4 

PULS 33 3 3 1 3 0 

Utkik 30 22 25 8 9 3 

Koll på 

Geografi  

41 34 10 2 3 0 

 

Som tidigare nämnt och som tabellen ovan visar, är den ekologiska dimensionen 

överrepresenterad i alla fyra läroböcker. I Koll på Geografi var det totalt 90 nyckelord varav 

41 av dessa var inom den ekologiska dimensionen, där ordet vatten förekom flest gånger. 

Vidare presenterades ett helt uppslag i boken om just nyckelordet vatten. I PULS återfanns 

totalt 43 nyckelord varav 33 av dessa var nyckelord inom den ekologiska dimensionen. Likt 

boken Koll på Geografi, så förekom ordet vatten väldigt ofta i PULS. I underrubriken “Vatten 

åt alla” (Olsson & Åsgård, 2013, s. 102) belyser författarna att vatten behövs till allt liv på 

jorden, både människor, djur och växter. De trycker på att vi i Sverige har tillgång till rent 

vatten och att vi förbrukar väldigt mycket vatten i jämförelse med andra länder. Ordet jordbruk 

och klimat nämns även ett flertal gånger, som båda är nyckelord under den ekologiska 

dimensionen i denna studie. I Upptäck återfanns 58 nyckelord och 24 av dessa ryms inom den 

ekologiska dimensionen. Naturresurser var det mest dominerande ordet följt av nyckelordet 

material. I Utkik var det totalt 97 nyckelord varav 30 inom den ekologiska dimensionen. Efter 

den ekologiska dimensionen har den ekonomiska dimensionen mest utrymme i både Upptäck, 

Koll på Geografi och Utkik. I PULS var det endast 3 nyckelord kopplade till den ekonomiska 

dimensionen. I Upptäck var det 18 nyckelord och läroboken nämner främst orden produktion, 

företag och pengar. I kapitlet finns det även mycket som kan kopplas till nyckelordet 

företagsansvar, men eftersom ordet inte nämns ordagrant i läroboken så har det inte räknats 

med.  
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Som tidigare nämnt, var den sociala och politiska dimensionen underrepresenterade i de olika 

läroböckerna. I Upptäck återfanns endast två nyckelord inom den sociala dimensionen och det 

som tas upp är jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det förekom inget nyckelord varken i 

Koll på Geografi eller PULS inom den politiska dimensionen, vilket resulterar i att denna 

dimension är underrepresenterad i båda läroböckerna. I Utkik presenterades nyckelord inom 

den politiska dimensionen tre gånger, vilket resulterar i att dimensionen är underrepresenterad. 

 

I Utkik var ordningen som dimensionerna presenterades i: kulturell dimension, hälsofrämjande, 

politisk, ekologisk, ekonomiskt, sociala dimensionen och den ekologiska dimensionen igen.  

Baserat på den ordning som dimensionerna presenteras i Utkik och det faktum att det 

ekologiska perspektivet presenteras två gånger så stärker det vårt fynd att den ekologiska 

dimensionen är överrepresenterad i Utkik. Ordningen på dimensionerna som presenteras i Koll 

på Geografi är ekologisk, ekonomisk, social, hälsofrämjande, kulturell dimension och slutligen 

ekologisk och ekonomisk dimension igen. I slutet på kapitlet är det ett uppslag med rubriken 

“Det osynliga vattnet”, där främst den ekologiska dimensionen lyfts men även relationen 

mellan den ekologiska och ekonomiska dimensionen (Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, s. 

34–35). I Upptäck var ordningen som dimensionerna presenterades i den ekologiska, sociala 

och ekonomiska. Följt av den politiska, kulturella och avslutningsvis den hälsofrämjande. Detta 

stödjer vårt fynd, då vi menar att den ekologiska är överrepresenterad i Upptäck. I PULS inleds 

kapitlet med den ekologiska dimensionen, då det framgår att vi ska dela på jordens 

naturresurser. Därefter tas den sociala dimensionen upp följt av ekonomisk, hälsofrämjande, 

kulturella och avslutningsvis den kulturella.     

7.3 Vilka aspekter inom handlingskompetens presenteras i de utvalda läroböckerna för 

att uppnå hållbar utveckling baserat på kunskapsinnehållet? 

För att kartlägga vilka aspekter inom handlingskompetens som presenteras används fyra 

aspekter inom handlingskompetens för att avgöra kunskapsinnehållet i de utvalda 

läroböckerna. De fyra aspekterna är: de kognitiva, de sociala, de värdemässiga och de 

personlighetsmässiga aspekterna. Om flera av de fyra aspekterna inom handlingskompetens 

förekommer i läroboken tolkar vi detta som att kunskapsinnehållet i läroboken är kunskaper i 

och om hur man agerar för att uppnå hållbar utveckling. Om enbart en av de fyra aspekterna 

presenteras följt av faktakunskaper tolkar vi detta som att kunskapsinnehållet i läroboken 

främst är faktakunskaper. Om ingen av aspekterna presenteras tolkar vi detta som att 

kunskapsinnehållet i läroboken är faktakunskaper. 

7.3.1 Upptäck  

Majoriteten av kunskapsinnehållet som presenteras i läroboken Upptäck är kunskap i och om 

hur man ska agera för att uppnå hållbar utveckling. Detta då de aspekter som presenteras är: 

sociala, kognitiva och personlighetsmässiga. 

 

I Upptäck lyfter författarna begreppet ekologiska fotavtryck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 53) 

där läsarna får reda på att naturen påverkas av allt vi gör, köper och äter och att varje individ 
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gör ett fotavtryck på jorden. Det framgår att dessa fotavtryck blir mindre om man till exempel 

cyklar till skolan istället för att åka bil eller äter pannkakor istället för en biff. Vidare förmedlar 

texten att vi i Sverige ofta bor i stora hus, köper många saker och äter mycket kött och att det 

skulle behövas mer än tre jordklot om alla levde som vi gör (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 53). 

Detta kan ses som faktakunskaper men det kan även kopplas till de sociala aspekterna av 

handlingskompetens utifrån att läsarna får en insikt i hur de enskilt och i grupp kan agera på 

ett ansvarsfullt sätt. Att man till exempel kan välja att ta cykeln istället för bilen. Det kan även 

kopplas till de kognitiva aspekterna eftersom läsarna får kunskap om problem och möjliga 

lösningar till problemet. Att vi i Sverige kan köpa färre saker och äta mindre kött för att dessa 

fotavtryck ska bli mindre på jorden. I Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 57) återfinns även 

de personlighetsmässiga aspekterna av handlingskompetens. Bilden nedan visar hur läroboken 

trycker på dessa aspekter. Att läsaren själv kan agera ansvarigt och välja sådant som är bra för 

en hållbar utveckling och att läsaren kan vara modig och involvera sig gällande företagsansvar.     

 

Figur 6. Exempel på de personlighetsmässiga aspekterna (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 57). 

 
 

På sidan 56 i Upptäck (Bengtsson & Hedin, 2014, s. 56) står det: “Allt du köper påverkar 

naturen och andra människor på flera olika sätt”. Följt av detta tar boken upp nio olika frågor 

som man kan ha i åtanke när man exempelvis ska köpa en ny t-shirt eller en ny mobiltelefon. 

De nio frågorna berör bland annat vilket material som varan är gjord av, om människorna som 

gjort varan haft det bra och hur varan har transporterats. Utifrån dessa nio frågor förmedlas 

mycket fakta, som läsare får man exempelvis reda på att det går åt 25 000 liter vatten för att få 

fram bomull till en t-shirt. Detta kan kopplas till de sociala aspekterna då läsarna ska få en 

insikt och känna att de bör agera ansvarsfullt varje gång de köper en ny vara.  

 

Sammanfattningsvis, så presenteras både faktakunskaper och kunskaper i och om hur man ska 

agera för att nå hållbar utveckling i läroboken Upptäck. Läroboken använder sig mycket av 

ordet “du” och trycker på hur man som enskild individ kan agera. Avslutningsvis, genomsyrar 

handlingskompetens kapitlet då tre av fyra aspekter presenteras i lärobokens kunskapsinnehåll.  

7.3.2 PULS 

Kunskapsinnehållet som presenteras i läroboken PULS är mer faktakunskaper än kunskaper i 

och om hur man ska agera för att nå hållbar utveckling. Detta baseras på att enbart de kognitiva 

aspekterna av handlingskompetens återfanns i kunskapsinnehållet.  
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Kapitlet gällande hållbarhet inleds med citatet: “Vi blir allt fler som ska dela på jordens 

resurser. En viktig fråga för framtiden är därför hur vi ska få en jämlik och hållbar värld” 

(Olsson & Åsgård, 2013, s. 100). Detta är något som kan kopplas till de kognitiva aspekterna 

och hur vi kan finna lösningar på att göra världen mer jämlik. Till skillnad från Upptäck så 

använder författarna i PULS ordet “vi” istället för “du”, hur vi som en grupp kan handla på ett 

ansvarsfullt sätt. Kapitlet är relativt kort och två sidor består enbart av fakta kring jordens 

klimat och hur det har varierat (Olsson & Åsgård, 2013, s. 104-105). Bilden nedan är ett 

exempel från läroboken på en text som förmedlar fakta kring växthusgaser och koldioxid och 

vad det bidrar till.  

 

Figur 7. Faktakunskaper kring varför klimatet förändras (Olsson & Åsgård, 2013, s. 105).   

 
 

I början av kapitlet belyser läroboken PULS att vi måste lära oss att använda och återanvända 

jordens resurser på ett klokt sätt, så att alla får ett bra liv (Olsson & Åsgård, 2013, s. 100). 

Boken presenterar mycket faktakunskaper och belyser skillnader mellan rika och fattiga länder. 

Exempelvis att människor i rika länder kan äta sig mätta men att många människor dör av svält 

i fattiga länder (Olsson & Åsgård, 2013, s. 103). Sammanfattningsvis, presenterar PULS mer 

faktakunskaper än handlingskompetens då enbart den kognitiva aspekten återfanns i 

lärobokens kunskapsinnehåll. 

7.3.3 Utkik 

I Utkik genomsyras kapitlet av de sociala, personlighetsmässiga, värdemässiga och kognitiva 

aspekterna inom handlingskompetens då alla fyra aspekter finns presenterade i 

kunskapsinnehållet. 

 

Vidare presenteras de sociala och personlighetsmässiga aspekterna av handlingskompetens 

främst i underrubriken “Vad kan jag göra?” (Örbring, 2022, s. 177). Där författarna presenterar 

olika saker som den enskilde individen kan göra för att uppnå hållbar utveckling. Den sociala 

aspekten som handlar om att arbeta både enskilt och i grupp tas upp i den sista punkten i 

underrubriken där författarna lyfter att det är viktigt att agera tillsammans och uppmuntra 

varandra. Den personlighetsmässiga aspekten lyfts där författarna menar att det kan vara bra 

att informera andra om konsekvenser av handlingar, väcka uppmärksamhet och berätta vad 

varje individ kan göra. De kognitiva aspekterna genomsyrar hela kapitlet i Utkik. De 

värdemässiga aspekterna återfinns bland annat i aktiviteten som finns på sidan 173 där 

eleverna ska undersöka ett av FN:s 17 globala mål. Där individen uppmuntras till att ta ställning 

till olika handlingsalternativ då de ska besvara olika frågor, bland annat vilka tips som de har 
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för att hjälpa till med arbetet mot målet. Med detta till grund är innehållet i Utkik främst 

kunskaper i och om hur man ska agera för att nå hållbar utveckling detta då alla fyra aspekter 

finns presenterade. 

7.3.4 Koll på Geografi 

Kunskapsinnehållet i Koll på Geografi är mer faktakunskaper, detta då endast den kognitiva 

aspekten inom handlingskompetens presenterades i läroboken.  

 

I Koll på Geografi presenteras den kognitiva aspekten bland annat på sidan 25 där det i 

punktform framgår vad eleven ska kunna, känna och förstå om hållbar utveckling. En kognitiv 

aspekt är exempelvis punkten “förstå hur de val vi gör kan bidra till hållbar utveckling”. Vidare 

saknas de sociala, värdemässiga och personlighetsmässiga aspekterna då det som följer i 

kapitlet består av ren faktatext. Faktatexten handlar bland annat om återvinning (Haraldsson, 

Karlsson & Molin, 2018, s. 30–31) och om hjälp från rymden (Haraldsson, Karlsson & Molin, 

2018, s. 32–33). I underrubriken hjälp från rymden presenteras fakta kring miljöforskning, 

miljöbrott och vattenkvaliteten. Baserat på att endast den kognitiva aspekten finns presenterad 

är kunskapsinnehållet i Koll på Geografi till största del faktakunskaper. 

  

Figur 8. Den kognitiva aspekten av handlingskompetens som framgår i Koll på Geografi 

(Haraldsson, Karlsson & Molin, 2018, s. 25) 
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8 Sammanfattning och diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas, analyseras och diskuteras studiens resultat på en generell nivå 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I 

slutet på detta avsnitt lyfts eventuella felkällor och förslag på vidare forskning.  

 

Syftet med denna studie är att fördjupa våra kunskaper om och i vilken utsträckning 

geografiläromedel ger möjlighet att undervisa om hållbar utveckling i årskurs 4–6. Då vi har 

för avsikt att öka vår kunskap om hur läroboken kan användas för att undervisa i och om hållbar 

utveckling. Forskare menar att utbildning utgör en avgörande roll för att bromsa förstörelsen 

av världen och att hållbar utveckling utgör en central roll. Vilket leder till att geografiämnet 

har ett stort ansvar för att tillhandahålla utbildning för hållbar utveckling (Granados Sánchez, 

2011; Jimenez et al., 2017). Av den anledningen valde vi att analysera hur fyra 

geografiläroböcker presenterar hållbar utveckling. I vårt kommande yrke är det viktigt att 

kunna analysera läroböcker, bland annat då det är viktigt att få insikt i den makt som 

undervisning i allmänhet har (Biström, 2022, s. 8). Vi har funnit tidigare studie vars fokus har 

varit de tre dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Biström och 

Lundström hävdar i sin studie att dessa tre dimensioner är underutvecklad i läroböcker (Biström 

& Lundström, 2021, s. 279). Under arbetets gång fann vi studier där forskare hävdar att hållbar 

utveckling är ett brett begrepp och att det inte kan förklaras enbart utifrån tre dimensioner, det 

behövs fler (Purvis et al., 2019, s. 685). Med detta i åtanke har vi valt att fördjupa våra 

kunskaper om och i vilken utsträckning geografiläroböcker ger möjlighet att undervisa om 

hållbar utveckling. Genom att fokusera på sex dimensioner, om och i så fall hur dessa blir 

presenterade i läroböckerna. De sex dimensionerna som vi analyserar är baserat på de som 

Åhlberg presenterar i Educating for wisdom, creativity and intelligence as a main part of 

Education for Sustainable Development. Dessa är den ekologiska, ekonomiska, sociala, 

kulturella, hälsofrämjande och politiska dimensionen (Åhlberg, 2005, s. 2). Vidare undersöker 

vi vilka av dessa dimensioner som är överrepresenterad alternativt underrepresenterad och 

vilken typ av kunskaper som läroböckerna förmedlar. Vi valde att analysera vilka aspekter 

inom handlingskompetens som presenteras i de utvalda läroböckernas kunskapsinnehåll. Det 

vill säga om kunskapsinnehållet lyfter faktakunskaper eller kunskaper i och om hur man ska 

agera för att uppnå hållbar utveckling. För att analysera detta valde vi att använda oss av Almers 

fyra aspekter inom handlingskompetens. I denna studie har vi använt ett antal nyckelord inom 

varje dimension för att undersöka hur dimensionen presenteras eller inte. Samma nyckelord 

har använts för att ta reda på vilken av dimensionerna som är överrepresenterad alternativt 

underrepresenterad.  

 

Resultatet visar att de sex dimensionerna finns presenterade i tre av fyra läroböcker. I boken 

Koll på Geografi saknas den politiska dimensionen då inget av nyckelorden fanns. Det är värt 

att nämna att denna dimension möjligen hade varit representerad om vi haft fler nyckelord, 

men vi var tvungna att begränsa oss till ett visst antal ord inom varje dimension. Biström 

belyser att den ekologiska dimensionen inom hållbar utveckling får mest utrymme i läroböcker 

(Biström, 2022, s. 3). Likt Biström, hävdar vi att detta överensstämmer med de resultat vi 

funnit. Vi har funnit att den ekologiska dimensionen är överrepresenterad i alla fyra läroböcker. 
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I analysen framkom det även att denna dimension blev presenterad först i alla läroböcker. 

Samtliga läroböcker belyste naturens resurser och klimatförändringar, men även nyckelord 

såsom vatten, material och jordbruk. En anledning till fyndet, att den ekologiska dimensionen 

är överrepresenterad, kan vara dels de kritiker som menar att den ekologiska dimensionen 

ligger till grund för de andra dimensionerna. Dels det som Littig och Griessler (2005, s. 2) 

nämner att i enpelare så prioriteras den ekologiska dimensionen.  

 

Den dimension som vi fann underrepresenterad, baserat på nyckelorden, var den politiska 

dimensionen då vi inte fann några nyckelord i vare sig i PULS eller i Koll på Geografi. I Utkik 

förekom endast tre nyckelord inom den politiska dimensionen. I Upptäck fann vi i stället den 

sociala dimensionen som underrepresenterad. Som tidigare nämnts i denna studie, anses den 

social dimensionen vara den mest omstridda samt ha en vag definition eftersom den är 

analytiskt och teoretiskt svagare (Biström, 2022, s. 3). Nguyen belyser även att den sociala 

dimensionen är osammanhängande i läroböcker (Nguyen, 2019, s. 11–13). Detta är något som 

överensstämmer med våra fynd då exempelvis mänskliga rättigheter, som var ett nyckelord 

inom dimensionen i denna studie, kan kopplas till många olika sammanhang. Återigen, så är 

det även här värt att nämna att vi möjligen hade funnit denna dimension mer synliggjord om vi 

haft fler nyckelord. Biström hävdar att flera studier gällande hållbar utveckling och den sociala 

dimensionen med fokus på mänskliga rättigheter har ökat, även om det inte alltid påträffas i 

läroböcker (Biström, 2022, s. 9).  

Handlingskompetens, som är en av de teoretiska utgångspunkterna i denna studie, innebär att 

eleverna ska utveckla kunskaper på individ- och gruppnivå för att främja hållbar utveckling. 

Detta är något som förespråkas i den nya svenska läroplanen från 2022. Nguyen belyser att 

detta är något som saknas i läroböcker från Vietnam då böckerna endast presenterar 

faktakunskaper och inte åtgärder ur ett individuellt perspektiv (Nguyen, 2019, s. 11–13). Detta 

skiljer sig något från denna studies resultat, då två av fyra läroböckers kunskapsinnehåll 

presenterar flera aspekter inom handlingskompetens. Om flera av aspekterna varit presenterade 

i läroböckerna har vi kopplat det till handlingskompetens, att innehållet i läroboken är 

kunskaper i och om hur man ska agera gällande hållbar utveckling. Om vi funnit endast en 

aspekt följt av faktakunskaper, har vi kopplat det till att läroboken förmedlar faktakunskaper. 

De aspekter som vi har utgått ifrån är de kognitiva, sociala, värdemässiga och 

personlighetsmässiga aspekterna. I läroboken Koll på Geografi presenteras en av de fyra 

aspekterna inom handlingskompetens. De kognitiva aspekterna återfinns i början på kapitlet, 

där författarna beskriver kunskaper som man ska ha när man arbetat med kapitlet som följs av 

faktakunskaper. Vi anser därför att kunskapsinnehållet i Koll på Geografi är faktakunskaper då 

endast en av de fyra aspekterna inom handlingskompetens fanns presenterade. I Utkik 

presenteras samtliga fyra aspekter inom handlingskompetens. De sociala och de 

personlighetsmässiga aspekterna återfinns bland annat när författarna presenterar vad den 

enskilde individen kan göra för att uppnå hållbar utveckling. De värdemässiga aspekterna 

återfinns där eleverna ges i uppgift att undersöka ett hållbarhetsmål utifrån FN. Vidare fann vi 

att de kognitiva aspekterna genomsyrar hela kapitlet i läroboken där individen uppmuntras till 

att ta ställning till olika handlingsalternativ då de ska besvara olika frågor. Utifrån detta, är 

kunskapsinnehållet i Utkik kunskaper i och om hur man ska agera för att nå hållbar utveckling, 
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det vill säga handlingskompetens. I Upptäck fann vi tre av fyra aspekter inom 

handlingskompetens. Läroboken trycker exempelvis på att läsaren själv kan agera ansvarsfullt 

gällande vad man köper och äter. Vidare lyfts hur man som enskild individ kan agera och välja 

rätt varor. Resultatet vi kom fram till var att handlingskompetens genomsyrar hela kapitlet 

gällande hållbar utveckling i Upptäck, detta då tre av fyra aspekter återfinns. I den sista 

läroboken som vi analyserade, PULS, fann vi endast de kognitiva aspekterna presenterade. 

Läroboken belyser bland annat att vi är många som ska dela på jordens resurser och tar upp 

frågan gällande hur vi ska få en mer hållbar värld. Följt av detta presenteras endast 

faktakunskaper i läroboken. I de två läroböckerna, Koll på Geografi och PULS, var 

kunskapsinnehållet främst faktakunskaper och i de andra två läroböckerna, Utkik och Upptäck, 

återfinns handlingskompetens, det vill säga kunskaper i och om hur man ska agera kring hållbar 

utveckling. Dock så poängterar Biström att handlingskompetens är en dynamisk process som 

inte går att uppnå av endast läroböcker (Biström, 2021, s. 280). I framtida studier skulle det 

vara intressant att utöka underlaget och se hur utfallet blir om fler läroböcker undersöks. Då vi 

i vår studie konstaterar att hälften av läroböckernas kunskapsinnehåll är faktakunskaper och 

den andra hälften är kunskapsinnehållet handlingskompetens.  

Denna studie konstaterar att den politiska dimensionen inom hållbar utveckling är 

underrepresenterad. Faktum att den politiska dimensionen är underrepresenterad har vi inte 

uppmärksammat i någon tidigare studie. Vårt fynd är intressant då Björneloo menar att den 

politiska dimensionen återfinns i policytexter från UNESCO (Björneloo, 2014, s. 15). Av den 

anledningen skulle det vara intressant att i kommande studier utöka underlaget och se om och 

i sådana fall hur läroböcker inom geografi lyfter den politiska dimensionen.   

Sammanfattningsvis, hade vi förmodligen fått ett annat resultat gällande vilken dimension som 

var överrepresenterad alternativt underrepresenterad om vi hade haft fler nyckelord inom varje 

dimension. Vidare om samma nyckelord appliceras på hela innehållet i läroböckerna istället 

för utvalda kapitel, kan resultatet komma att skilja från det som denna studie har funnit. Om 

andra läroböcker som publicerats i samband med den nya läroplanen kan också göra att 

resultatet är olikt denna studie. Detta då enbart Utkik är den bok som är publicerad i och med 

den nya läroplanen som implementerades höstterminen 2022. Avslutningsvis, skulle det vara 

intressant att se vidare studier som undersöker hur verksamma lärare i årskurs 4–6 väljer att 

nyttja läroböckerna samt vilka, vid undervisning i och om hållbar utveckling.  
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9 Slutsatser 

Studiens syfte var att öka våra kunskaper om och i vilken utsträckning geografiläromedel ger 

möjlighet att undervisa om hållbar utveckling i årskurs 4–6. Samtliga läroböcker presenterar 

den ekologiska dimensionen som även är överrepresenterad. Utifrån det som forskare belyser 

i tidigare studier, och resultatet av denna studie, drar vi slutsatsen att den ekologiska 

dimensionen framställs som den mest centrala inom hållbar utveckling. Vidare är det tre av 

fyra läroböcker som har den politiska dimensionen som underrepresenterad. Innehållsmässigt 

så är det två av de fyra läroböckerna som presenterar faktakunskaper och två som presenterar 

aspekter inom handlingskompetens för att uppnå hållbar utveckling baserat på 

kunskapsinnehållet. 

 

Valet av läroböcker i undervisning har en viktig roll baserat på lärobokens innehåll får läsaren, 

i detta fall eleven olika kunskaper. Det är också viktigt för läraren att kunna avgöra vilket 

kunskapsinnehåll som läroböcker presenterar då majoriteten av lärare baserar sin undervisning 

utifrån läroböckers innehåll. I utformningen av denna studie upplevde vi båda att vår kunskap 

kring utformningen av geografiläroböcker samt det potential att använda dessa i undervisning 

kring hållbar utveckling ökade. Möjligheten att applicera sex dimensioner på läroböcker trots 

att det finns forskare som menar att det finns tre dimensioner. Vi upplever inte heller att dessa 

sex dimensioner skapade förvirring utan mer som ett hjälpmedel för att reda ut komplexiteten 

kring begreppet hållbar utveckling. 

 

Vidare forskning inom detta område kan lyfta vilka läroböcker som används på svenska skolor, 

speciellt i åtanke på att det implementerades en ny läroplan höstterminen 2022, där 

handlingskompetens är mer framträdande än tidigare läroplaner.  
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