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Sammanfattning 

Denna studie undersöker vilka miljödiskurser, sätt att tala om och förstå, miljöproblematik 

som finns i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. Syftet är att undersöka detta och sätta 

det i relation till läroplanen Lpf94. Detta inbegriper att undersöka den diskursordning som 

läromedlen skapar, vilket är summan av de miljöproblematiksdiskurserna vilka finns i 

läroböckerna. De läroböcker som undersökts är Zigma ABC, Reflex ABC, Samhälle.nu BC, 

Forum ABC, Nya Millennium ABC och Exposé AB. Undersökningen har skett genom en 

diskursanalys baserad på Norman Faircloughs Critical Discourse Analysis och John S. 

Dryzeks miljöproblematiksdiskurser. Genom att undersöka förekomsten av diskursernas 

grundbeståndsdelar i läroböckerna har fem stycken diskurser påträffats. Dessa är 

administrativ pragmatism, grön medvetenhet, prometheanism, survivalism och hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling är den vanligast förekommande diskursen och utgör den 

främsta diskursen i fyra av sex läromedel. Survivalism är den näst vanligaste och förekommer 

i tre stycken läroböcker. Diskursordningen är relativt stor då flera olika diskurser återfinns i 

läroböckerna och varierar mellan en och tre stycken diskurser per lärobok. I Lpf94 hittades 

enbart diskursen hållbar utveckling. Studien tolkar hållbar utveckling som en officiell 

miljöproblematiksdiskurs vilken i läromedlen möter de övriga inofficiella 

miljöproblematiksdiskurserna. 

  

Nyckelord 
  

Nyckelord: Samhällskunskap, hållbar utveckling, diskursanalys, läromedelsanalys 
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1. Bakgrund. 

Antropocentrism är idén om att det finns en skillnad mellan människor och övrigt liv vilken 

innebär att människor får en upphöjd relation till detta övriga liv. Modern antropocentrism är 

antropocentrismens idé sammankopplat med den moderna tidens vetenskap, utvecklingsideal 

och framstegsoptimism. [härefter förkortat MA] Något som fick en allt större spridning i 

västvärlden under 1600-talet och framåt.
1
 Människan förstods här inte bara som överlägsen 

den övriga skapelsen utan kunde också genom vetenskapliga framsteg och en allt högre grad 

av industrialisering också behärska och styra över denna.
2
 MA förstod naturen som något 

vilket mekaniskt kunde reduceras till sina olika delar. Naturens värde existerade främst i vad 

det kunde ge till människor. MA kom att utgöra en bärande idé för det industriella samhällets 

utveckling under 1800-talet och framåt.
3
 Den allt högre graden av industrialisering och 

förbrukning av råvaror från naturen kom under 1900-talets andra halva att ge upphov till flera 

negativa effekter som naturkatastrofer och klimatförändringar. Sociologen Ulrich Beck 

beskriver i Risksamhället från 1987 att västvärlden lämnat det tidigare industriella samhället 

och istället trätt in i ett risksamhälle. Detta samhälle karakteriseras av att industrins 

miljöförstörelse och utsläpp har blivit så stora att de negativa miljöeffekterna är större än den 

materiella välfärd de ger upphov till.
4
 

MA och vetenskapens syn på människan som avskild och separerad från naturen kallar 

Beck för primär vetenskap. Beck menar att det från denna primära vetenskap utvecklats en 

reflexiv vetenskap. De negativa miljöeffekternas stora påverkan på människor har tydligt visat 

hur den tidigare idén om naturen som separerad från människan inte stämmer. Den reflexiva 

vetenskapen präglas av självreflektion och ett kritiskt ifrågasättande i hur vetenskapen har 

varit en bidragande orsak till skapelsen utav den globala miljöproblematiken.
5
  

1987 presenterade också FN organet World Commission on Environment and 

Development den inflytelserika rapporten Our Common Future. Denna rapport beskriver hur 

den tidigare utvecklingen har blivit problematisk och behöver förändras. Rapporten präglas av 

den kritiska reflektion som Beck benämner reflexiv vetenskap, något som går att se i hur 

rapporten betonar att miljön inte utgör en separat sfär för människans ambitioner, handlingar 

och behov.
6
 Sandell, Öhman & Östman beskriver hur rapporten präglas av en ny form av 

                                                 

1
 Sandell 2003:92 

2
 Sandell 2003:92 

3
 Sandell 2003:92 

4
 Beck 1998:71 

5
 Beck:1998:259  

6
 World Commission on Environment and Development 1987:xi 



5 

 

 

 

antropocentrism vilken de benämner senmodern antropocentrism.
7
 [härefter förkortat SA] SA 

har samma människo- och natursyn som modern antropocentrism men har genom reflexiv 

vetenskap kommit till insikt att de handlingar den tidigare antropocentrismen gett upphov till 

leder till allvarliga problem för mänskligheten och övrigt liv på jorden.
8
 Rapporten beskriver 

idén att dessa problem utgör ett hot mot framtidens människor.
9
 Den lösning rapporten 

presenterar är att utvecklingen måste omvandlas till en ”hållbar utveckling”. Detta begrepp är 

ett av rapportens mest centrala och definieras som:  

”en utveckling som tillfredsställer dagens [människors] behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
10

  

Hållbar utveckling har haft ett mycket stort genomslag både i Sverige och i den internationella 

debatten kring hur den globala miljöproblematiken skall lösas.
11

 

1.2 Hållbar utveckling  

Definitionen av hållbar utveckling kan dock förstås på flera olika sätt och det är inte självklart 

hur centrala begrepp som ”utveckling”, ”tillfredsställa” och ”behov” skall tolkas. Denna 

oklarhet har lett till att flera aktörer som stater, miljöskyddsgrupper och företag har kunnat 

ansluta sig till begreppet samtidigt som de ofta har velat lägga olika innebörder i dessa 

begrepp.
12

 Björneloo argumenterar för att den öppenheten för tolkning har varit en viktig 

orsak till det genomslag begreppet har haft.
13

 Otydligheten har samtidigt inneburit ett problem 

och utifrån en strävan att minska denna vaghet konkretiserades begreppet under 1990-talet till 

att inkludera tre stycken dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social.
14

 Det innebär att en 

utveckling endast kan förstås som hållbar när alla tre dimensionerna tillgodoses i 

utvecklingen. Dessa dimensioner vilka ofta tidigare förstods som konkurrerande med varandra 

sammanfördes här och tolkades om till att istället tillsammans förstås som förutsättningar för 

en hållbar utveckling.
15

  

                                                 

7
 Sandell 2003:92f  

8
 Sandell 2003:92 

9
 http://www.un-documents.net/ocf-01.htm (hämtad 2013-02-21) 

10
 Sandell 2003:93  

11
 Dryzek 2005:145 

12
 Dryzek 2005:145  

13
 Björneloo 2007:20 

14
 Wärneryd, Hallin & Hultman 2002:27f 

15
 Johnsson 2008:8 

http://www.un-documents.net/ocf-01.htm
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1.3 Hållbar utveckling i skolundervisningen   

Den stora påverkan idén om hållbar utveckling har haft går även att se i Sveriges skolor. 2002 

genomförde Öhman och Östman en omfattande studie i svenska skolor vilken beskrev 

förekomsten av tre stycken undervisningstraditioner kring miljön. Dessa benämner de 

faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning respektive undervisning om 

hållbar utveckling.
16

 Dessa traditioner behöver inte utesluta varandra och kombineras ofta i 

undervisningen.
17

 Faktabaserad miljöundervisning växte fram under 1960- och 70-talet och 

förstår miljöproblematik främst som ett kunskapsproblem. Detta innebär att vetenskaplig 

forskning tillsammans med undervisning utav människor förstås som de bästa lösningarna på 

dessa problem.
18

 Undervisningens fokus är därför på att förmedla vetenskapliga fakta och 

terminologi vilken eleverna sedan förväntas kunna ta ställning och agera utifrån.
19

 Under 

1980-talet introducerades normerande miljöundervisning vilken placerade ett större fokus på 

värdefrågor.
 
Miljöproblem förstås här främst som intressekonflikter mellan människor och 

natur. Dessa konflikter anses bäst kunna lösas kan genom att människor formar samhället 

utifrån vetenskapen om naturen.
20 

Den normativa dimensionen utgörs av en strävan att skapa 

miljövänliga attityder och handlingar hos eleverna.
21

 Utifrån normerande miljöundervisning 

kom underisning om hållbar utveckling att växa fram. Detta är ett resultat av den stora 

påverkan rapporten Our Common Future kom att få på Sveriges skolväsende. Undervisning 

om hållbar utveckling innebär en pluralistisk miljöundervisningstradition där flera olika 

perspektiv integreras i undervisningen.
22

 Miljöfrågor förstås som konflikter mellan olika 

mänskliga intressen och begreppet
 
”miljön” har i hög grad ersatts utav ”hållbar utveckling”.

23
 

Denna undervisningstradition eftersträvar att lyfta fram både naturvetenskapliga och 

humanistiska sätt att förstå miljön och även moraliska och estetiska aspekter behandlas.
24

 

Undervisning om hållbar utveckling har allt mer kommit att karakterisera den undervisning 

vilken äger rum i Svenska skolor.
25

 Denna tradition har uppkommit som ett led i strävan att 

lyckas genomföra en hållbar utveckling i samhället. Miljödidaktikerna Scott & Gough 

argumenterar för att denna typ av undervisning har en avgörande betydelse för möjligheterna 

                                                 

16
 Öhman & Östman 2002:14 

17
 Sandell 2003:133 

18
 Öhman & Östman 2002:13 

19
 Wingård 2011:24 

20
 Öhman & Östman 2002:14 

21
 Wingård 2011:25 

22
 Öhman 2008:19 

23
 Wingård 2011:26 

24
 Wingård 2011:26 

25
 Skolverket 2002:15 
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att en hållbar utveckling skall kunna införas i världen.
26

 Det framstår därför som angeläget att 

närmre kritiskt studera undervisningen kring miljöproblematik och hållbar utveckling i 

skolan. 

                                                 

26
 Scott & Gough 2003:1 Scott & Gough använder termen Education for Sustainable Development (ESD) som 

motsvarar Öhman & Östmans undervisning om hållbar utveckling. 
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2. Litteraturöversikt  

Litteraturöversikten behandlar i första delen tidigare forskning kring hållbar utveckling i 

läromedel i Samhällskunskap och olika diskursanalytiska studier av miljöproblematik. I den 

efterföljande delen beskrivs de teoretiska utgångspunkterna vilka ligger till grund för studiens 

diskursanalys. 

2.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som presenteras utgörs av de läromedelsanalyser som undersökt 

hållbar utveckling i Samhällskunskap tillsammans med en genomgång olika diskursanalytiska 

undersökningar av miljöproblematik i andra texter än läromedelstexter. Detta avslutas sedan 

med en kortare diskussion vilken förklarar valet av den diskursanalytiska metod som  används 

i undersökningen. 

2.1.1 Hållbar utveckling i samhällskunskapsläromedel 

Englund har visat att läromedlen intar en viktig roll sedan en lång tid tillbaka i Sveriges 

skolundervisning.
27

 Läromedlen har också en funktion som riktningsgivare för lärare i vad 

som behandlas i undervisningen.
28

 Läromedel utgör en kategori vilken utöver läroböcker även 

inkluderar andra medel för undervisningen. Detta kan exempelvis vara bilder, fordon, djur 

eller webbaserad text.
29

 Begreppet har definierats som undervisningsmaterial vilket elever och 

lärare tillsammans väljer att använda i undervisningen för att nå uppsatta mål.
30

 Med 

utgångspunkt i den viktiga roll läromedel har i skolundervisningen blir det relevant att 

undersöka hur hållbar utveckling beskrivs i dessa. Andersson har undersökt hur begreppet 

hållbar utveckling behandlas i läroböcker i Samhällskunskap A och om det finns en skillnad 

mellan läroböckernas innehåll och Samhällskunskap A:s kursplan. Undersökningen har 

genomförts genom en läromedelsanalys av fyra stycken läromedel utgivna runt år 1995 

respektive stycken utgivna runt 2007.
31

 Hållbar utveckling har operationaliserats i studien 

utifrån om ”hållbar utveckling” nämns i läromedlen och hur det behandlas i dess miljö- och 

                                                 

27
 Englund 2011:327ff 

28
 Skolverket 2006:14 

29
 Amnert 2011:17 

30
 Amnert 2011:17 

31
 Utgivna mellan 1995 och 1998 är Zigma, Reflex, Samhälle A 2000 och Millennium. Utgivna från 2005 till 

2007 är Z-classic, Reflex, Aspekt 2007 och Nya Millennium. 
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ekonomikapitel.
32

 Anderssons studie visar att hållbar utvecklingen inte upptar en central roll i 

de undersökta läromedlen både för de som givits ut runt 1995 respektive 2007.
33

 Nya 

Millennium från 2007 utgör här ett undantag. Johnsson har undersökt perspektivet hållbar 

utveckling i läromedel för Samhällskunskap.  Läromedlen som har undersökts är utgivna 2011 

och för Samhällskunskap 1b vilket motsvarar den tidigare kursen Samhällskunskap A.
34

 

Johnssons undersökning har skett genom en kvantitativ innehållsanalys vilken har undersökt 

hur stort utrymme perspektivet hållbar utveckling har i läromedlen. Innehållsanalysen har 

kompletterats med en kvalitativ idéanalys som har undersökt vilka idéer om ekonomisk 

tillväxt och hållbar utveckling som beskrivs i läromedlen. Den kvantitativa studiens resultat är 

att hållbar utveckling utgör huvudämne i genomsnitt 3,1 % av läromedlens totala antal sidor 

och att detta varierade i läromedlen mellan 0 och 7,8 %. Studien fann i läromedlen de tre 

ideologierna tillväxtförespråkade, reglerad tillväxt respektive en tillväxtkritisk hållning.
35

 Det 

existerade en stor skillnad mellan olika läromedlen i hur mycket perspektivet hållbar 

utveckling förekom.
36

 Krausz Sahlin har undersökt hur hållbar utveckling framställs i relation 

till demokrati i läromedlen Exposé och Forum.
37

 Detta har skett med teoretiska 

utgångspunkter vilka beskriver läromedlen främst som pedagogiska texter, hämtade från 

teorier av Ann-Christine Juhlin Svensson, Lars Ove Dahlgren och Staffan Selander. Den 

metod vilken har använts är en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningens resultat visar att 

hållbar utveckling används men att det framställs på olika sätt i de två läromedlen. Exposé 

betonar hållbar utveckling men tillsamman med flera andra perspektiv. Forum betonar i 

motsats enbart hållbar utveckling som överordnande värde.
38

 Ingen av de beskrivna studierna 

undersöker förekomsten av andra sätt att tala om och förstå den globala miljöproblematiken. 

Det existerar här ett tomrum bland tidigare studier.   

2.1.2 Diskursanalytiska studier av miljöfrågor 

Miljöfrågor och miljöproblematik har flera gånger undersökts genom diskursanalys. Hajer har 

undersökt aspekter av den ekologiska moderniseringen vilken ägde rum i Storbritannien och 

Nederländerna under 1970-talet och framåt. Detta har skett genom att undersöka hur 

diskurserna kring surt regn har sett ut i policydokument i respektive land. Hajers analysmetod 

bygger på en vidareutveckling utav Michael Foucaults diskursanalytiska metod och 

                                                 

32
 Andersson 2008:12 

33
 Andersson 2008:1 

34
 Johnsson 2011:30 Läromedlen är Aspekt, Exposé, Reflex plus, Samhällskunskap 1b och Z-classic. 

35
 Johnsson 2011:27f 

36
 Johnsson 2011:22 

37
 Exposé - samhällskunskap 1 och 2 respektive Forum 1 2 3. Båda utgivna 2011. 

38
 Krauzs Sahlin 2011:3 
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socialpsykologerna Horace Romano Harré och Michael Billig.
39

 Resultatet av undersökningen 

visar på att surt regn i båda länderna har fungerat som en symbol för miljöfrågor och 

underlättat andra större skiften kring förståelsen utav miljön och miljöfrågor.
 40

 

Litfin har undersökt vilka diskurser kring ozon som existerar i Montrealprotokollet från 

1987 vilket skapades under överinseende från FN:s miljöprogram UNEP.
41

 Detta protokoll 

skapades i hög grad som ett resultat av de stora ozonhålen över Antarktis som då nyligen 

upptäckts.
42

 Litfins diskursanalys har skett utifrån ett teoretiskt ramverk hämtat ifrån 

Foucault. Den största skillnaden från Foucaults diskursteori är hur  Litfin har utgått ifrån att 

enskilda människor har en ökad förmåga att påverka olika diskurser.
43

 Undersökningen har 

både skett genom en analys av texten i protokollet och intervjuer med forskare och politiker, 

vilka deltog i skapandet utav protokolltexten.
44

 Studiens fokus har varit på hur diskursen kring 

försiktighetsåtgärder under skapandet av protokollet gick från en underordnad till en 

dominerande roll.
45

 Denna förändring kopplar studien samman med hur den vetenskapliga 

kunskapen tolkades av ”kunskapsmäklare”, personer vilka hade möjligheter att förmedla 

kunskap mellan olika parter, vilka hade starka band till FN:s miljöprogram och hur 

förhandlingarnas kontext skapades genom de ozonhål som hade hittats över Antarktis.
46

 

Herndl och Brown har genomfört en mer generell analys av retoriken kring miljön och 

delat upp denna i tre olika grundläggande diskurser. De har utgått ifrån de tre retoriska 

begreppen ethos, logos och pathos och fört samman dem med de tre diskurserna 

regelverksdiskurs, vetenskapsdiskurs och en poetisk diskurs. I regelverksdiskursen förstås 

naturen som resurser vilken människan kan använda, i vetenskapsdiskursen förstås naturen 

som ett vetenskapligt objekt och i den poetiska diskursen placeras naturen i centrum och 

förstås som en plats för emotionella upplevelser och fylld utav ande. Dessa tre diskurser 

behöver inte utesluta varandra utan beskrivs av författarna att de ofta går in i varandra. Herndl 

och Brown beskriver dock hur denna indelning av tre grundläggande diskurser utgör en 

förenkling då det existerar en mångfald utav olika miljödiskurser.
47

 Dobsons respektive 

Eackersleys följande ideologianalyser beskriver inte sig själva som diskursanalyser, men 

                                                 

39
 Hajer 1995:4 

40
 Hajer 1995:261ff 

41
 Litfin 1994:5 

42
 Litfin 1994:10 

43
 Litfin 1994:5 

44
 Litfin 1994:9 

45
 Litfin 1994:10 

46
 Litfin 1994:10 

47
 Herndl & Brown 1997:12 
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motsvarar diskursanalysers genomförande och beskrivs därför här.
48

 Dobson har genomfört en 

idéanalys av ”gröna” politiska idéer respektive ekologism.
49

 Detta har skett genom att primärt 

undersöka det Engelska respektive Tyska miljöpartiernas inställning i olika miljöfrågor i 

respektive land. Resultatet av undersökningen beskriver hur ekologisk modernisering har 

framträtt som den mest framträdande diskursen kring miljön. Studiens resultat beskriver en 

grundläggande spänning mellan miljöaktivism och radikal ekologism vilken den beskriver 

som negativ för miljörörelsen som helhet.
50

 Eackersley står idémässigt i ett 

motsatsförhållande till Dobson. I en uppdelning av miljöaktivism i fem olika former: 

resurshållning, mänsklig välfärdsekologi, preservationism, befrielse av djur och ekocentrism 

väljer hon att fördjupa sig i och försvara ekocentrism. Ekocentrism beskrivs som idén att sätta 

det som är levande i centrum, oavsett om det är mänskligt eller ej.
51

 Studien diskuterar 

ekocentrism och hur denna förhåller sig till marxism, socialism och anarkism.
52

 

Undersökningen innebär en politisk uppdelning i ideologierna antropocentriska gröna och 

ekocentriska gröna.
53

 Resultatet av undersökningen är att ingen av de politiska ideologierna 

som undersökts i relation till ekocentrism fungerar som tillräckliga ekocentriska politiska 

teorier.
54

 Dessa studiers diskursanalyser har antingen som Dobson eller Herndl och Brown 

utgått ifrån stora och generaliserande kategorier kring miljöproblematik eller som Hajer och 

Litfin undersökt specifika miljökontexter. Eackersley utgör ett undantag och har beskrivit 

flera olika sätt att tala om och förstå miljön. Eackersleys ideologier begränsas dock av att de 

enbart fokuserar på ekocentriska diskurser. Ett alternativ till dessa studier är statsvetaren John 

S. Dryzeks indelning i fyra stycken generella diskurser, och nio stycken specifika kring 

miljöproblematik. Dessa nio diskurser innehåller både antropocentriska och icke-

antropocentriska diskurser kring miljöproblematik och flera olika sätt att förstå relationen 

mellan människa och natur. Av de redogjorda studierna utgör Dryzeks nio 

miljöproblematiksdiskurser den mest utvecklade teorin av diskurser kring miljöproblematik 

och kommer därför att användas i denna studie. Dryzeks miljöproblematiksdiskurser beskrivs 

i avsnitt 2.2.2. 

                                                 

48
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50
 Dobson 1990:205ff  

51
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52
 Eackersley 1992 

53
 Eackersley 1992:8 

54
 Eackersley 1992:4 Dobsons och Eackersleys undersökningar utgår inte uttryckligen ifrån diskursteoretiska 

metoder men deras analyser utav olika ideologier motsvarar diskursanalyser. Dryzek 2005:11 
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens primära teoretiska utgångspunkter är Critical Discourse Analysis [härefter förkortat 

CDA] och Dryzeks miljöproblematiksdiskurser vilka används tillsammans i studiens metod. 

Både CDA och Dryzek utgår ifrån den vetenskapsfilosofiska traditionen kritisk realism och en 

social konstruktivistisk förståelse av verkligheten. Dessa teoretiska riktningar kommer därför 

att presenteras för att underlätta en förståelse av CDA:s respektive Dryzeks teorier. CDA:s 

mest kända företrädare är Norman Fairclough och beskrivningen av CDA utgår ifrån 

Faircloughs böcker Media discourse och Discourse and Society tillsammans med Winther-

Jörgenssens & Philips genomgång av CDA:s analysmetod i Diskursanalys som teori och 

metod.
55

 Beskrivningen av Dryzeks diskurser kring miljöproblematik utgår ifrån Dryzeks bok 

The politics of the Earth: environmental discourses.
56

 

2.2.1 Kritisk realism 

Den följande undersökningen utgår ifrån en vetenskapsfilosofisk tradition kallad kritisk 

realism. Denna tradition utgår ifrån att det existerar strukturer oberoende av människor men 

att människans förståelse av dessa begränsas av urvalet av undersökningar, erfarenhet och vad 

hon exponeras för.
57

 Det leder till ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och föreställningar 

om verkligheten då andra upplevelser och erfarenheter skulle kunna lett till en annan 

upplevelse av densamma. Konkret innebär det kritiska förhållningssättet att kunskap inte tas 

för självklar utan att även ”givna sanningar” undersöks och ifrågasätts. I den här studien 

innebär det konkret att jag eftersträvar att inte ta hållbar utveckling för givet som det enda och 

heller med nödvändighet det rätta sättet att tala om och förstå den globala miljöproblematiken.  

2.2.2 Dryzeks diskurser kring miljöproblematik 

Dryzek beskriver fyra generella diskurser kring miljöproblematik som har vuxit fram som 

reaktioner på industrialismen, vars diskurs har varit en inflytelserik diskurs under 1800-talet 

och stora delar av 1900-talet och har präglat människors syn på naturen. Industrialismen har 

ignorerat den miljöproblematik som dess diskursiva praktik har skapat då naturen och 

människan förståtts som avskilda från varandra. Dryzeks fyra generella diskurserna avviker 

på olika sätt ifrån industrialismens syn på miljöproblematik.
58

 Dryzek beskriver dessa 

avvikelser genom två dimensioner. Den eftersträvade graden av förändring i samhället, 

                                                 

55
 Fairclough 1995, Fairclough 1993, Winther-Jörgensen och Philips 2000 

56
 Dryzek 2005 

57
 Fairclough 2006:11 

58
 Med undantag utav den ”prometheska” diskursen vilken beskrivs nedan. 
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vilken kan vara reformistisk eller radikal respektive graden av förändring i synen på 

miljöproblematik, vilken kan vara prosaisk eller fantasifull.
59

 

 Reformistisk i den eftersträvade graden av förändring i samhället innebär ett fokus på 

lösningar av miljöproblem men att dessa inte kopplas samman med samhällsstrukturer, vilket 

gör att några större förändringar inte förstås som nödvändiga. Radikal förändring innebär att 

större förändringar i samhällsstrukturer förstås som nödvändigt då det är dessa strukturer vilka 

ytterst ger upphov till miljöproblem. Prosaisk i graden av förändring i synen på 

miljöproblematik innebär att industrialismens utgångspunkter i hög grad tas för givna. 

Miljöproblem ses som något negativt men innebär inte att några större förändringar i synen på 

det industriella samhället förstås som nödvändiga. Fantasifull i motsats innebär en förändring 

där både ekonomisk utveckling och synen på naturen omvärderas. Hur denna omvärdering 

uttrycker sig skiljer sig åt mellan olika diskurser. Tillsammans bildar de två dimensionerna 

kring förändring fyra stycken generella diskurser kring miljöproblematik, vilka presenteras i 

matris nummer 1. nedan. Dessa benämns problemlösande, survivalism, hållbarhet respektive 

grön radikalism.
60

 
 

 

Matris 1. Översikt över de fyra generella dimensionerna, samt de åtta 

specifika diskurser kring miljöproblematik som dessa bildar (enl. 

Dryzek, 2005:15). 

  Graden av eftersträvad förändring i samhället 

Dimensioner Reformistisk Radikal 

 

 

Prosaisk 

 

Problemlösande 

- administrativ rationalism 

- demokratisk pragmatism 

- ekonomisk rationalism 

lism 

 

Survivalism 

- survivalism 

 

Fantasifull 

 

Hållbarhet 

- hållbar utveckling 

- ekologisk modernisering 

 

 

 

Grön radikalism 

- grön medvetenhet 

- grön politik 
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Dessa fyra generella diskurser kring miljöproblematik som är understrukna i tabellen 

innehåller åtta specifika diskurser. Problemlösande innehåller diskurserna administrativ 

rationalism, demokratisk pragmatism och ekonomisk rationalism. Survivalism utgör endast en 

diskurs. Hållbarhet innehåller hållbar utveckling och ekologisk modernisering.  Grön 

radikalism inkluderar grön medvetenhet och grön politik. Utanför dessa fyra generella 

diskurser beskriver Dryzek en nionde diskurs vilken heter promethean vilken utgör en 

utveckling av industrialismens diskurs. I den här undersökningen kallas den för 

prometheanism.  

  Dryzek beskriver hur de nio diskurserna består av olika beståndsdelar nämligen: 

grundläggande entiteter, antaganden om naturliga relationer, agenter och dess motiv och 

nyckelmetaforer med tillhörande retoriska enheter.
61

 Grundläggande entiteter innebär vad 

som förstås som centralt i diskursen. Det kan vara djur, ekosystem, medborgare, staten, 

ekonomisk utveckling, liberal kapitalism, teknologi med mera. Antaganden om naturliga 

relationer beskriver utifrån vilka relationer diskursen förstår världen. Det kan bland annat 

inbegripa hierarkier, samarbeten, ömsesidigt beroende mellan människan och natur, kamp 

mellan människor. Agenter och dess motiv beskriver vilka personer eller grupper som förstås 

som aktivt skapar förändringar. Det kan utgöra vetenskapsmän, medborgare, politiker eller 

konsumenter. Nyckelmetaforer med retoriska enheter innebär språkliga tillvägagångssätt som 

återkommer i diskurserna. Detta kan exempelvis inkludera jorden som ett rymdskepp, naturen 

som en maskin, mänskligheten som ett virus. I de följande diskursanalyserna används 

beståndsdelarna som markörer för att identifiera förekomsten utav de olika specifika 

miljöproblematiksdiskurserna i analysmaterialet. Diskurserna presenteras också i tabellform i 

metodavsnittet. Utöver diskursernas namn används kursiverad text från 2.2.2.1 till 2.2.2.5 för 

att lyfta fram diskursernas beståndsdelar. 

 

Tabell 1. Översikt över diskursernas beståndsdelar 

 

Grundläggande entiteter 

 

Antaganden om naturliga 

relationer: 

Agenter och dess motiv: Nyckelmetaforer med 

retoriska enheter: 

De primära saker som 

konstituerar diskursen.. 

Exempelvis ekosystem 

djur, medborgare, staten 

eller ekonomisk 

utveckling. 

Relationer som beskrivs 

som naturliga mellan 

grundläggande entiteter 

eller olika agenter. 

Exempelvis samarbete 

mellan människor, 

experter kontrollerar 

samhället. 

Beskriver vilka personer 

eller grupper som förstås 

som de vilka aktivt 

skapar förändring i 

världen. Exempelvis 

vetenskapsmän, 

medborgare, politiker 

eller konsumenter. 

Språkliga utryckssätt som 

återkommer i diskurserna 

Exempelvis jorden som 

ett rymdskepp, naturen 

som en maskin, 

mänskligheten som ett 

virus. 

                                                 
61
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2.2.2.1 Administrativ rationalism 

Administrativ rationalism konstitueras utav en liberal kapitalism där staten har en viktig 

administrativ funktion. Staten styrs av experter och chefer och människor är underordnade 

staten. Underst befinner sig naturen som är underordnad de problem vilka människor 

försöker lösa. Miljöproblem förstås som problem vilka bäst kan lösas utav experter eller 

vetenskapsmän. Experterna och cheferna drivs utav ett intresse för det allmännas bästa, 

definierat utifrån villkor som är likadana ut för alla. Diskursens retorik präglas utav omtanke 

och trygghet.
62 

2.2.2.2 Survivalism 

Diskursen survivalism beskriver att jordens tillgångar är begränsade samtidigt som 

människlighetens industrialisering kontinuerligt växer. Detta innebär en risk för ett 

katastrofscenario där planetens tillgångar i framtiden riskerar att inte räcka till för dess 

befolkning. Survivalism förespråkar därför en kraftig begränsning utav den fortsatta 

industrialiseringen alternativt mängden människor på jorden, eller båda alternativen. Detta 

synsätt leder till att människor främst förstås som populationer och inte som individer. 

Survivalism förstår mänskligheten som driven utav egenintresse. Detta egenintresse riskerar 

att leda till vad Garrett Harding har benämnt ”allmänningens tragedi”. Fenomenet att när 

människor ser en möjlighet till ökad vinst på en individuell nivå vilket enbart drabbar något 

som inte ägs av någon riskerar detta att individerna söker maximera sin profit. Vilket sedan 

leder till en katastrof för det som ägs kollektivt eller inte alls som luft och vatten. Detta har 

lett till att mänskligheten ibland beskrivs som ett virus, eller en cancersvulst vilken parasiterar 

på jorden.
 63 

2.2.2.3 Prometheanism 

Den här diskursen utgör en fortsättning på industrialismens diskurs vilken nämndes i avsnitt 

2.2.2. Den survivalistiska diskursen uppstod som en reaktion på industrialismens diskurs och 

praktik och prometheanism är en reaktion på survivalismen. Detta innebär att den inte förstår 

miljöproblem som annorlunda från andra typer av problem. Genom att det existerar 

marknader för det och det därför blir lönsamt kommer människors självintresse, kreativitet 

och uppfinningsrikedom att även lösa de miljöproblem hon ställs inför. Nya upptäckter och 

teknologi anses flytta fram de gränser som survivalismen beskrivit. Därför utgör tävlan mellan 

människor och grupper av människor en viktig del av diskursens grundbeståndsdelar. Naturen 

förstås som rå materia vilken kan användas utav människor för olika ändamål. Naturen 

förstås i grunden som mekanisk. Diskursen förutsätter att inga grundläggande förändring 
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behöver ske i människans syn på och relation till naturen.
64

 Framträdande namn är Julian 

Simone respektive Björn Lomborg.
 65 

2.2.2.4 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling utgår ifrån en kapitalistisk ekonomi där sociala, ekonomiska och 

ekologiska system förstås som sammankopplade med varandra. De ekologiska är dock 

underordnade de ekonomiska systemen. Samtidigt betonar diskursen att den ekonomiska 

exploateringen måste bli "hållbar" vilket innebär ett av skydd utav miljön och att framtida 

generationer människors intressen skall respekteras. Agenter existerar på både lokala, statliga 

och transnationella nivåer och dessa interagerar med varandra. Den gemensamma 

drivkraften beskrivs som motiverad utav det allmänna goda. Diskursens retorik präglas utav 

beskrivningar av organisk tillväxt, naturen som naturkapital, sammankoppling med utveckling 

och försäkringar om ett positivt utvecklingsförlopp.
66

 

2.2.2.5 Grön medvetenhet 

Grön medvetenhet beskriver världen utifrån globala gränser där jorden förstås som ett större 

ekosystem. Naturen är en viktig entitet och gränser vilka har dragits upp av människor 

beskrivs som onaturliga. De naturliga relationerna mellan människor och natur beskrivs som 

skadad. Utöver människor kan även naturen förstås som en form av agent genom djurs 

ageranden som påverkar människor. Grön medvetenhet inkluderar flera olika riktningar som 

djupekologi, bioregionalism, livsstils gröna, ekofeminism och ekoteologi. Diskursens retorik 

vädjar till känslor och passion och bygger ofta på organiska och biologiska metaforer.
 67

 

2.2.3 Socialkonstruktivism 

I likhet med kritisk realism intar socialkonstruktivism ett kritiskt förhållningssätt till kunskap 

vilken föreställs vara självklar. Kunskap är inte direkta speglingar av verkligheten utan formas 

alltid av människors erfarenheter och språk. Kunskap förstås också som något vilket bildas, 

upprätthålls och förändras i sociala processer. Det är i kontakt med andra människor som både 

kunskap hålls för sann och det sker konflikter om vilka ”sanningar” som är sanna.
68

 Denna 

kunskapssyn leder till att språket får en central roll i hur upplevelsen av verkligheten förstås 

och formas. Socialkonstruktivismen förstår också människors handlingar som tätt 
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sammankopplat med den kunskap som hålls för sann. Människors kunskap och världsbilder 

både möjliggör och omöjliggör vissa former av handlingar.
 69

 

2.2.4 Critical Discourse Analysis  

En teoretisk position inom CDA är att sociala och kulturella processer har både en diskursiv 

och icke-diskursiv karakteristik.
70

 Den diskursiva karaktären består av diskursiv praktik som 

innebär produktion och konsumtion av texter. Diskursiv praktik förstås som en viktig del i 

både upprätthållandet och förändringar av den sociala världen, sociala identiteter och sociala 

relationer.
 71

 Diskursiva praktiker utgör en del av den större kategorin sociala praktiker, 

vilken även inkluderar icke-diskursiva praktiker. Exempel på praktiker vilka främst är icke-

diskursiva är byggandet av en bro, styrketräning eller en promenad. Social praktik innebär att 

människors handlingar förstås utifrån två perspektiv: de är dels individuella, konkreta och 

kontextbundna samtidigt som de är institutionaliserade, socialt förankrade och uppvisar därför 

en viss regelbundenhet.
 72

 Genom diskursiva praktiker som läsande och skrivande sker en 

reproduktion och förändring av kulturer. 

Vid CDA fokuseras på de kommunikativa händelserna, vilket här utgörs av 

läromedelstexterna, respektive diskursordningen. Diskursordning utgörs av alla de diskurser 

som används inom den sociala domän som undersöks och beskriver i denna studie även 

vilken diskurs som dominerar respektive diskursordningen.
73 

Social domän innebär en 

avgränsning utav en del av den sociala dimensionen hos människor, exempelvis en skola eller 

en del av undervisningen i skolor. Den sociala domän som undersöks här är läromedel i 

samhällskunskap. Undersökningen av de kommunikativa händelserna innefattar traditionellt 

sett i CDA en grammatisk undersökning av texterna. Det är dock möjligt att genomföra en 

undersökning med CDA utan en grammatisk undersökning. Denna undersökning kommer inte 

att innehålla någon grammatisk undersökning på grund av utrymmesbrist. I CDA ställs de 

kommunikativa händelserna och diskursordningen också i relation till en social praktik vilken 

påverkar de kommunikativa händelserna och diskursordningen. Fairclough menar att det finns 

social praktik vilken inte kan undersökas genom diskursanalys utan kräver andra teoretiska 

                                                 

69
 Winther-Jörgensen och Philips 2000:11f   

70

 Winther-Jörgensen och Philips 2000:67f  
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 Winther-Jörgensen och Philips 2000:67 Beskrivningen av den sociala världen, identiteter och relationer ingår 

även i den sociala praktiken.
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73
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metoder.
74

 Winther-Jörgensen och Philips beskriver sociologisk teori respektive kulturstudier 

som exempel på sådana metoder.
75

 Denna sociala praktik kan dock även utgöras av andra 

diskursordningar som inverkar på de kommunikativa händelser som analyseras. I denna 

undersökning kommer de kommunikativa händelserna att sättas i relation till den 

diskursordning kring miljöproblematik som existerar i läroplanen Lpf94. CDA utgår ifrån att 

diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan 

sociala grupper, som exempelvis grundas i etnicitet, klasstillhörighet eller kön. I skolan kan 

ett exempel vara om enbart pojkars namn används vid skoluppgifter så skapar det en implicit 

förståelse av att det är endast eller främst är dessa vilka är aktörer värda att ta upp. På 

motsvarande vis om naturen konsekvent beskrivs på enbart ett sätt kommer det sättet, 

tillsammans med andra diskurser på andra platser, att skapa en homogen syn på miljön hos 

människor. Fokus för forskning med CDA är både på de diskursiva praktiker som 

upprätthåller världsbilder, sociala identiteter, sociala relationer såväl som maktrelationer och 

hur dessa diskursiva praktiker upprätthåller bestämda sociala grupperingars intressen. Ett 

viktigt syfte är eftersträva social förändring i riktning mot mindre ojämlika maktförhållanden i 

samhället.
76
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser kring miljöproblematik som existerar 

i läromedel i samhällskunskap och sätta dessa i relation till de diskurser kring 

miljöproblematik som finns i läroplanen Lpf94. 

 

1. Hur ser diskursordningen ut kring miljöproblematiken i den sociala domän som 

läromedel i Samhällskunskap utgör? 

 

2. Hur förhåller sig diskurserna kring miljöproblematik i läromedel i Samhällskunskap 

till diskursordningen om miljöproblematik i läroplanen Lpf94?  
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4. Metod 

4.1 Textanalys som metod 

Läromedel har sedan en lång tid tillbaka en viktig roll i Sveriges skolundervisning.
77

 Dessa 

fungerar ofta som riktningsgivare för vilket innehåll som tas upp i undervisningen.
78

 Denna 

påverkan gör det relevant att genom textanalys undersöka hur miljöproblematik beskrivs då 

denna beskrivning även kan påverka hur undervisningen kring miljöproblematik formas.  

Valet att undersöka miljöproblematiksdiskurser i läromedel istället för hos enskilda lärare 

eller elever bygger på att läromedel når ut till betydligt fler människor än enskilda lärare och 

därför påverkar mer människor. 

4.2 Urval av läromedelstexter 

Avgränsningar för vad som analyseras i undersökningen är läromedel i Samhällskunskap A-, 

B- och C-kursen utgivna mellan år 2000 och 2010. Samhällskunskap A är den första 

samhällskunskapskursen på gymnasiet och är ett kärnämne. Samhällskunskap B och C är 

fördjupningskurser och inte kärnämnen. Studien eftersträvar att inkludera läromedel vilka 

innehåller minst två av dessa tre kurser. Antagandet bakom detta är att mer avancerade kurser 

kan uttrycka fler diskurser kring miljöproblematik vilka är studiens syfte att undersöka. 

Analysen begränsas också enbart till böckernas miljökapitel utifrån antagandet att 

miljöproblematiksdiskurserna där framträder tydligast. 

Urvalet har skett från de fyra största svenska läromedelsförlagen Bonniers, Gleerups, Liber 

respektive Natur och Kultur.
79

 För att kunna välja ut läromedel som innehåller två av de tre 

samhällskunskapskurserna krävdes att urvalet skedde över en längre tid. År 2010 valdes ut för 

att detta var Lpf94:s sista år som styrdokument innan detta ersattes av den nya läroplanen 

Gy11. Avgränsningen till år 2000 gjordes då det där igenom skapades ett lämpligt urval utav 

sex stycken läromedel från dessa läromedelsförlag som uppfyllde kriterierna. Från Gleerups 

läromedelsförlag kommer Reflex ABC från 2003 författad av Hans Almgren, Stefan Höjelind 

och Erik Nilsson. Den del av Reflex ABC som behandlar miljöproblematik består av 7 sidor av 

bokens totalt 457 sidor. Natur och Kulturs Samhälle.nu BC från 2004 av Ferrarini m.fl. har ett 

miljökapitel som är 13 sidor av bokens totalt 263 sidor. Från Bonniers förlag ingår Nya 

Millennium ABC från 2007 av Christer Palmqvist och Hans Kristian Widberg respektive 

Forum ABC från samma år författade av Krister Brolin och Lars Hohagen. Nya Millennium 
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ABC behandlar miljöproblematik på 11 sidor utav läromedlets totalt 486 sidor. Forum ABC 

behandlar detta i 10 sidor av totalt 571 sidor. Från Liber kommer Exposé AB från 2009 av 

Mats Andersson med ett miljökapitel på 16 sidor utav bokens totalt 592 sidor, och Zigma från 

2010 där 12 sidor utav läromedlets totalt 617 sidor behandlar miljön. 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

CDA karakteriseras av att resultatet av den diskursiva analysen sätts i relation till en bredare 

social praktik. En bredare social praktik som inverkar på utformandet av läromedel i 

samhällskunskap är styrdokumenten. Därför kommer resultaten av diskursanalysen att sättas i 

relation till det styrdokument som funnits under den tid dessa läromedel författats och använts 

– Lpf94. När diskursanalys sker med CDA skall ett fokus finns på två dimensioner. De 

kommunikativa händelserna, vilket här är läromedlen, respektive diskursordningen vilken är 

summan av de diskurser vilka används inom en viss social domän eller institution. Den 

sociala institution som undersöks är skolan, med avgränsning utav läromedel i 

samhällskunskap. Enligt CDA är alla händelser av språkbruk kommunikativa händelser vilka 

har tre dimensioner. Dessa tre dimensioner utgörs av textens egenskaper, de diskurser vilka 

återfinns i texten, respektive den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är 

en del av eller står i relation till. Som beskrevs i avsnitt 2.2.3 är den följande analysen 

anpassad efter det som undersöks. Det medför att den första dimensionen, vilket fokuserar på 

textens grammatik exkluderas och att analysen istället sker utifrån den diskursiva praktiken i 

formen av vilka miljöproblematiksdiskurser som existerar i texten respektive den bredare 

sociala praktik som Lpf94 utgjorde när läromedlen skrevs. 

Analysen kommer att genomföras med utgångspunkt från hur Winther-Jörgensen & Philips 

i sin diskussion kring olika diskursanalytiska metoder förespråkar att använda diskurser som 

förberedda analytiska verktyg vilka jämförs med det som undersöks.
80

 Denna metod 

förutsätter att diskurserna är tydligt beskrivna och att det finns återgivet hur diskurserna kan 

identifieras. I avsnitt 2.2.2 presenterades Dryzeks beskrivningar av 

miljöproblematiksdiskurserna och dess beståndsdelar vilka består av: grundläggande 

entiteter, antaganden om naturliga relationer, agenter och dess motiv och nyckelmetaforer 

med tillhörande retoriska enheter.
81

 De sex läromedlen har analyserats genom att undersöka 

ifall dessa beståndsdelar vilka tillhör de nio specifika diskurserna kan identifieras i 

analysmaterialet. Av dessa har fem av diskurser identifierats i analysmaterialet. Diskursernas 

beståndsdelar redogörs även för i avsnitt 4.4. På grund av avgränsningar i omfånget på 

undersökningen har endast de identifierade diskurserna beskrivits med dess tillhörande 

beståndsdelar. I en avvägning mellan olika behov hänvisar jag därför läsare som vill 
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genomföra egna analyser av dessa läromedel till Dryzeks The Politics of the Earth för 

beskrivningar av alla nio diskurser.
82

 I diskursanalysen kommer diskursernas beståndsdelar 

att fungera som markörer för förekomsten av diskurserna.  Vid förekomsten av någon av de 

beståndsdelar som redogörs för i avsnitt 4.4 kommer texten att jämföras med den 

miljöproblematiksdiskurs som beståndsdelen utgör en del av. Detta innebär en kontextuell 

läsning där beståndsdelen kommer att läses i det textsammanhang som den befinner sig för att 

se hur den framställs i relation till den övriga texten. Exempel på detta är när begreppet 

"hållbar utveckling" används krävs det en kontextuell läsning. Om det är utan någon av 

diskursen hållbar utvecklings beståndsdelar är det troligare en annan diskurs än hållbar 

utveckling men vilken talar om denna diskurs. Om den upptäckta beståndsdelen förs fram av 

texten som något eftersträvansvärt eller det finns fler beståndsdelar tillhörande samma diskurs 

har detta betecknats som förekomst av diskursen ifråga. Detta genomförande kommer att 

genomföras både av Lpf94:s diskursordning och av den diskursordning som de sex 

läromedlen analytiskt utgör. Resultaten av analyserna av båda diskursordningarna kommer 

sedan att sättas i relation till varandra. Analysen av texterna har skett vid två olika tillfällen 

där resultaten sedan har jämförts med varandra. Detta heter test-retest och är ett sätt att testa 

analysens reliabilitet.
 83

  

4.4 Dryzeks sex specifika diskurser kring miljöproblematik 

4.4.1 Administrativ rationalism 

Tabell 1. Administrativ rationalisms grundbeståndsdelar enligt Dryzek (2005 s. 89) 

 

Grundläggande 

entiteter 

Antagande  

om naturliga relationer 

Agenter och dess 

motiv 

Nyckelmetaforer 

Liberal kapitalism  

 

Administrativ stat  

 

Experter.  

 

Chefer 

Naturen underordnad för 

mänsklig problemlösning 

Människor underordnad 

staten  

Experter och föreståndare 

kontrollerar staten 

Experter och chefer 

 

Motiverade utav 

allmänintresse, 

definierade i 

enhetliga villkor 

Blandning av 

omtänktsamhet och 

försäkranden 

Det administrativa sinnet 

4.4.2 Survivalism 

Tabell 2. Survivalisms grundbeståndsdelar enligt Dryzek (2005 s.41) 
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Grundläggande 

entiteter 

Antagande  

om naturliga relationer 

Agenter och dess motiv Nyckelmetaforer 

Begränsat med tillgångar 

av resurser 

Ekosystemens 

bärandekapacitet 

Befolkning 

Eliter 

Konflikt 

Hierarki och kontroll 

 

Eliter med motivationen 

att vinna 

 

Populationer. 

Överskridande och 

kollaps 

Rymdskeppet jorden 

Näckrosdamm 

Cancer 

Bilder av undergång och 

ånger 

4.4.3 Prometheanism 

Tabell 3. Prometheanismens grundbeståndsdelar enligt Dryzek (2005 s. 61) 

 

Grundläggande 

entiteter 

Antagande  

om naturliga relationer 

Agenter och dess motiv Nyckelmetaforer 

Natur är enbart rå materia 

Marknader 

Priser 

Energi 

Teknologi 

Folk 

Mänsklig hierarki över 

allt annat 

Tävlan 

Alla 

 

Motiverade utav 

självintresse 

Mekaniskt 

Trender 

4.4.4 Hållbar utveckling 

Tabell 4. Hållbar utvecklings grundbeståndsdelar enligt Dryzek (2005 s. 157) 

 

Grundläggande 

entiteter 

Antagande  

om naturliga relationer 

Agenter och dess motiv Nyckelmetaforer 

Fasta och 

nätverksanslutna sociala 

och ekologiska system 

Kapitalistisk ekonomi 

Tvetydighet kring 

existensen av gränser för 

den ekonomiska 

tillväxten 

Samarbete 

Naturen underordnad 

Ekonomisk tillväxt 

Skyddande utav miljön 

Rättvis fördelning och 

långsiktig hållbarhet är 

sammankopplade 

 

Flera agenter på flera 

olika nivåer som 

transnationella, statliga 

och lokala 

 

Motiverade utav det 

allmänna goda 

Organisk tillväxt.  

 

Naturen som naturkapital. 

 

Sammankopplad med 

utveckling.  

 

Försäkranden. 
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4.4.5 Grön medvetenhet 

Tabell 5. Grön medvetenhets grundbeståndsdelar enligt Dryzek (2005 s. 197) 

 

Grundläggande 

entiteter 

Antagande  

om naturliga relationer 

Agenter och dess motiv Nyckelmetaforer 

Globala gränser  

Naturen 

Onaturliga gränser 

Idéer 

Naturliga relationer  

mellan människor och 

natur vilka har blivit 

skadade. 

 

Mänskliga subjekt, några 

mer ekologiskt medvetna 

än andra.  

 

Agenter kan existera i 

naturen också. 

 

Stor mängd biologiska 

och organiska metaforer 

Passion 

Vädjan till känslor och 

intuitionen 

4.5 Reflektioner över metoden 

Innan Dryzeks miljöproblematiksdiskurser valdes genomförds läsningen utav texterna utifrån 

de var antropocentriska, ekocentriska eller biocentriska.
84

 När Dryzeks diskurser ersatte dessa 

grundläggande diskurser med en mångfald av antropocentriska och ekocentriska diskurser 

ledde det till att tidigare osynliga ståndpunkter i texterna blev möjliga att urskilja. Det 

tydliggjorde också skillnader mellan olika diskurser vilka också tidigare varit osynliga. 

Frågeställningen ”Vilka diskurser kring den globala miljöproblematiken existerar i läromedel 

i Samhällskunskap på gymnasial nivå?” får olika svar beroende på vilka diskurser som 

används som raster för att urskilja olika ståndpunkter.
85

 Om Eackersleys ekocentriska 

diskurser, vilka beskrevs i avsnitt 2.1.2, skulle använts istället för Dryzeks 

miljöproblematiksdiskurser skulle det genererat ett annorlunda resultat än det vilket det här 

valet av teori ger. Detta innebär inte med nödvändighet att studiens validitet behöver 

ifrågasättas. Flera av Dryzeks miljöproblematiksdiskurser skiljer sig avsevärt åt från varandra 

och de som inte gör detta uppvisar istället en nyansering kring att texter som skenbart kan 

tolkas som en diskurs egentligen innebär två olika.
86

 Mångfalden hos Dryzeks diskurser gör 

att texterna kan belysas utifrån flera olika håll. Det är möjligt att en ännu mer utvecklad 

diskursteori kring miljöproblematik skulle genererat ett annorlunda resultat än Dryzeks teori 

skapat för de analyserade texterna. Det skulle dock inte sänka validiteten för den här 

undersökningen utan istället kunna höja den ytterligare för framtida undersökningar.  
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86
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men samtidigt ingår i två olika generella diskurser kring miljöproblematik, hållbarhet respektive 

problemlösande. 
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 Winther-Jörgensen & Philips beskriver att diskursanalysers validitet består i analysens 

fruktbarhet. Detta innebär analysens förklaringskraft, inkluderande dess förmåga att skapa 

nya förklaringar.
 87

 Genom att använda Dryzeks miljöproblematiksdiskurser blev det möjligt 

att förklara på ett framgångsrikt sätt vilka miljöproblematiksdiskurser som finns i texten.  

Under arbetet med diskursanalysen av texterna blev jag medveten om hur flera av 

diskursernas grundbeståndsdelar inte är exklusiva för dem. Exempelvis utgör liberal 

kapitalism en grundläggande beståndsdelar i administrativ rationalism, demokratisk 

pragmatism och hållbar utveckling. Detta innebar att där grundbeståndsdelar utgör en del i 

mer än en diskurs har det varit av vikt att se till kontexten för att uttolka vilken diskurs det är 

som förekommer. Som beskrevs i avsnitt 4.3 har analysens reliabilitet undersökts genom ett 

test-retest. Inga större skillnader påträffades under det andra analystillfället. Risken när ett 

test-retest genomförs utav samma person är att samma misstag genomförs vid båda tillfällena 

och inte upptäcks. Undertecknad har därför försökt att kritiskt jämföra resultatet från den 

första analysen i relation till den andra. Resultaten från båda analyserna har resulterat i ett i 

hög grad identiska resultat vilket tolkas som en för studien hög grad av reliabilitet.   

4.6 Etiska överväganden 

Jag har utgått ifrån forskningsetiska principer hämtade ifrån Vetenskapsrådet.
88

 Vid studier 

som innebär intervjuer, observationer eller enkäter existerar viktiga etiska överväganden kring 

att informanterna visar sitt samtyckte till deltagande i undersökningen och att de blir 

informerade om var de kan ta del utav resultatet. Läromedelsanalys kräver inte samma typ av 

etiska överväganden då läromedelsförfattarna är medvetna om att deras böcker kan komma att 

användas vid forskning och undersökningar. 
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5. Resultat och analys 

Här beskrivs diskursanalysen av Lpf94 respektive de sex läromedlens miljökapitel. Dessa 

analyser utgör sedan utgångspunkter för genomgången av Lpf94:s respektive läromedlens 

diskursordningar. 

5.1 Analys av Lpf94 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna - Lpf94 var det styrande dokumentet för lärare och 

rektorers verksamhet i svenska gymnasieskolor från år 1994 till 2011. Dokumentet beskrev 

skolans demokratiska värdegrund och vilka riktlinjer som skolans verksamhet skulle ske 

utifrån.
89

 I Lpf94 kapitel 1.2 betonas att undervisningen skall leda till att eleverna skall kunna 

ta ett självständigt ansvar för att hindra skadlig miljöpåverkan och skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till miljöfrågor.
90

 Detta motsvarar hållbar utvecklings grundbeståndsdel att 

agenter existerar även på lokal nivå. Undervisningen skall också belysa hur samhället och 

människors sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Ett tydligt uttryck för 

HU. Texten kopplar samman det lokala med det globala genom att:  

”Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna verkligheten 

i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna 

för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser.”
91

  

De olika nivåerna motsvarar hur hållbar utveckling betonar flera olika nivåer och 

”internationell solidaritet” och ”kontakt över nations- och kulturgränser” kan läsas som ett 

förespråkande utav samarbete vilket är en naturlig relation i hållbar utveckling. ”Internationell 

solidaritet” motsvarar också grundbeståndsdelen ”rättvis fördelning”. Den enda 

miljöproblematiksdiskursen som förekommer i Lpf94:s diskursordning är hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling intar här en hegemonisk position där den ensam ger direktiv kring hur 

undervisningen om miljön och miljöproblematik skall genomföras. 

5.2 Analys av läromedelstexter 

Här följer diskursanalyserna av läromedlen som utgörs av: Zigma ABC vilken har författats av 

Bengt-Arne Bengtsson, Reflex ABC som har skrivits av Hans Almgren, Stefan Höjelid och 

Erik Nilsson och Samhälle.nu som är skriven av Tommy Ferrarini. Forum ABC är skriven av 
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Krister Brolin och Lars Nohagen medan Nya Millennium har författats av Christer Palmquist 

och Hans Kristian Widberg. Exposé AB är skriven av Mats Andersson.   

5.2.1 Zigma ABC 2010  

Kapitlet ”Miljön – problem och åtgärder” börjar med en beskrivning av att inga resurser finns 

i oändliga mängder och att det är kapitlets huvudpoäng.
92

 Därefter följer en genomgång av 

olika typer av miljöproblem. Sedan börjar en beskrivning av de åtgärder som behöver ske. 

administrativ rationalism kommer här tydligt till tals:  

”För att åstadkomma förändringar i miljöarbetet krävs att samhället har medel att styra och 

påverka företagens och människornas beteenden.”
 93 

 
Samma diskurs uttrycker sig också i texten genom att ekonomiska styrmedel och miljörätt ges 

som exempel hur människor och företag kan styras. På sidan 294 beskrivs två stycken 

”positiva framtidsbilder” vilket utgörs av två institut. Dessa beskriver olika bedömningar utav 

miljön och miljöförstörelse. Dessa institut får här rollen som experter vilka uttalar sig om hur 

problematiken kan lösas. Detta utgör ytterligare grundbeståndsdelar i Administrativ 

rationalism. På sidan 296 diskuteras kortfattat FN:s rapport Our Common Future från 1987. 

Noterbart är här hur hållbar utveckling inte kommer till uttryck utan att texten fokuserar på att 

denna rapport betonar att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för framgångsrikt miljöarbete.  

På sidan 292 beskrivs hur skogar har en viktig roll för människor nu och kommande 

generationer. Betoningen av ”kommande generationer” är ett uttryck för hållbar utveckling. 

På sidan 293 beskrivs hur ett nytt FN organ Commission on Sustainable Development införts 

vars syfte är att få stater att verka för en ”hållbar utveckling”. Citattecken finns med i boken 

och är intressant då det antingen är enbart ett mycket kort citat eller möjligen ett sätt att peka 

på en negativ aspekt av det då citattecken ibland kan användas som ett sätt att ta valda delar 

från en text och försöka underminera den. Kapitlet avslutas med en anknytning till nästa 

kapitel, vilket handlar om handel, genom ett citat från Agenda21 vilken betonar vikten av 

frånvaro av handelshinder för U-länder så att dessa också kan övergå till en hållbar 

utveckling. Detta kan också tolkas som hållbar utveckling. I det här kapitlet framkommer 

tydligt diskursen administrativ rationalism. Termen ”hållbar utveckling” används tre gånger i 

hela kapitlet och inte som något vilket förs fram av texten själv. Hållbar utveckling framträder 

som en perifer diskurs i texten.   
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5.2.2 Reflex ABC 2003 

Inledningen på delen av miljökapitlet vilket behandlar miljöförstörelse har rubriken 

”MÄNNISKAN - FÖRVALTAE ELLER FÖRSTÖRARE?” vilket motsvarar de två  

diskurser som  uttrycks i kapitlet.
94

 Rubriken knyts ihop med frågorna om jordens tillgångar 

kommer att räcka och hur människans utnyttjande av resurser påverkar naturen. Båda svaren 

är tämligen negativa i sina svar och betonar begränsningen av olja, vatten och metaller. 

Betoningen på begränsningar utav tillgångar är en central grundbeståndsdel i survivalism. 

Därefter följer på sidorna 33 och 34 beskrivningar av olika former av miljöproblematik.  På 

sidan 34 ställs igen de två perspektiven mot varandra, vilka texten benämner en optimistisk 

respektive pessimistisk inställning. Den första beskrivs hur den tror att: 

 ”ekonomin kommer tvinga människor att hitta nya lösningar.”  

Människan anpassar sig efter nya omständigheter genom teknologiska innovationer. Den 

andra beskrivs istället hur de: 

 ”utgår ifrån det faktum att den totala mängden naturtillgångar är begränsade”  

och att detta riskerar att leda till olika konflikter, vilka kan riskera att ta väpnad form. 

”Teknologiska innovationer” utgör en grundbeståndsdel i prometheanism och ”begränsningar 

utav tillgångar” en grundbeståndsdel i survivalism. Den ”positiva uppfattningen” motsvarar en 

promethesk diskurs vilken ställs mot en survivalistisk sådan, som motsvarar den ”negativa 

uppfattningen”. Texten beskriver hur det inte finns några enkla svar på dessa frågor. Hur 

citatet vilket beskriver den survivalistiska diskursen innehåller ordet ”faktum” kan tolkas som 

att texten lutar mer åt denna diskurs. På sidan 34 nämns också i korthet FN dokumentet 

Agenda21 och hur enligt detta målet är att:  

”arbeta för en hållbar utveckling, utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön”.
95

  

Detta är ett uttryck för hållbar utveckling. På kapitlets sista sida beskrivs ett ”case” som 

handlar om Björn Lomborg ”struntpratare eller sanningssägare?”.
 96

 Den danske forskaren 

Lomborg tillhör den tidigare beskrivna positiva riktningen då han anser att 

miljöproblematiken är överdriven och att världens utveckling rör sig positivt istället för 

negativt. De två diskurser som ställs emot varandra i kapitlet är survivalism respektive 

prometheanism. Detta sker både i frågan om människan är förvaltare eller förstörare och i 

motsättningen mellan det ”positiva” respektive ”negativa” synsättet på utvecklingen. Även i 

kapitlets ”case” går detta att se då Björn Lomborg är en framstående förespråkare för 
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diskursen prometheanism.
97

 Fråga om han är en ”struntpratare eller sanningssägare?” handlar 

om huruvida prometheanismen är ”struntpratare” eller ”sanningssägare”. I detta case 

förväntas eleverna genom efterforskningar själva ta ställning i denna fråga. Det vill säga göra 

ett val mellan dessa två diskurser. Hållbar utveckling nämns i korthet i kapitlet och framträder 

som en tredje mindre diskurs vid sidan av de två större 

5.2.3 Samhälle.nu BC 2004 

Kapitlet börjar huvudrubriken: ”ATT BYGGA ETT HÅLLBAT SAMHÄLLE” och dess 

första underrubrik är ”Hållbar utveckling för alla”.
98

 Sidorna 90 till 95 har följande 

underrubriker:  

”Principer för hållbarhet”, ”Svenska hållbarhetsprinciper”, ”Generationsmål för miljön” [och] 

”hållbart samhälle - bara en riktning”. 

Rubrikernas titlar om hållbar utveckling innebär diskursen hållbar utveckling. Ett av kapitlets 

rubriker är ”Rymdskeppet Jorden” och texten betonar att naturen inte är outtömlig:  

”I praktiken befinner vi oss på ett rymdskepp med begränsade resurser.” 
99

 

 Rymdskeppsmetaforen och den efterföljande texten är beståndsdelar i survivalism. Sedan 

följer en betoning att olika upptäckter under mänsklighetens historia har gjort det möjligt för 

mänskligheten att växa. Texten frågar om lösningen på problemet med den växande 

befolkningen kan vara ett nytt ”teknologisprång”. Problematiken formuleras utifrån diskursen 

survivalism och svaret utifrån promhetheanism. Därefter följer rubrikerna: ”Hållbar energi när 

solen slår ut oljan” respektive ”mindre naturresurser i omlopp”.
100

 En central 

grundbeståndsdel i hållbar utveckling är här värnandet om miljön då oljan beskrivs som 

negativ för miljön och solkraft som ett bra alternativ för detsamma. Det här läromedlet 

domineras tydligt av hållbar utveckling tillsammans med mindre inslag av survivalism och 

promethanism. 

5.2.4 Forum ABC 2007 

Kapitlet ”Växande miljöproblem” inleds med en diskussion kring de växande miljöproblemen 

och frågeställningen ”håller resurserna på att ta slut?” ställs i en underrubrik.
101

 Romklubben, 

vilket var en survivalistisk intressegrupp, används som exempel på frågeställningen ifall 
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resurserna riskerade att ta slut.
102

 Texten förklarar att så dock inte blev fallet och avfärdar 

därför detta synsätt. Svaret är istället att akut sett är det inte så men att det finns problem vilka 

behöver lösas, vilket sedan diskuteras i resten av kapitlet. Detta beskrivs i kapitlets 

underrubriker: ”den globala uppvärmningen”, ”vilka är orsakerna?” och ”Hur ser framtiden 

ut?”. Kapitlet avslutas med: ”Något måste göras - frågan är vad?” och svaret kommer i 

kapitlet efter vilket heter ”Globalt samarbete”.
103

 ”Samarbete” utgör ett antagande om 

naturliga relationer för diskursen hållbar utveckling. Detta kapitel inleds med: ”Ekonomisk 

tillväxt är en viktig förutsättning för att människor ska få det bättre. Men inget land kan i 

längden skapa ekonomisk utveckling om miljön ständigt försämras eller om välståndet inte 

fördelas rättvist”.
104

 Hur ekonomisk tillväxt måste stå i balans till den ekologiska respektive 

sociala dimensionen kan tolkas som en del av hållbar utveckling antagande om naturliga 

relationer att naturen behöver skyddas. Termen ”hållbar utveckling” introduceras också på 

sidan 127 som en underrubrik. Sedan följer en kort historisk genomgång respektive diskussion 

kring delar av hållbar utveckling.
105

 Kapitlet avslutas med ett problematiserande kring vad 

som har kunnat genomföras på följande sätt: ”Trots en del positiva globala trender finns det 

alltså anledning till att känna viss oro för världens och mänsklighetens framtid: Tar oljan snart 

slut? Räcker sötvattnet? Kommer det att finnas mat till alla människor?”
 106

 Samtidigt som 

hållbar utvecklings grundbeståndsdelar dominerar det andra kapitlet återkommer 

survivalismens grundläggande beståndsdel begränsat med tillgång till resurser, vilken i 

korthet presenterades i första kapitlet, som ett möjligt skräckscenario. Diskursanalytiskt står 

inte hållbar utveckling ohotad. Om dess diskursiva praktik inte lyckas skapa den hållbarhet 

som den beskriver står survivalism redo att ta över.  

5.2.5 Nya Millennium ABC 2007 

Kapitlets namn är ”Det är ont om jordklot!” och det börjar med en beskrivning av hur 

människans tidigare förståelse utav jorden som en källa som ständigt återskapas kanske har 

överskattat naturens förmåga.
107

 Sedan beskriver texten hur jordens resurser per person har 

minskat som en effekt av miljöförstörelsen. Sedan följer en beskrivning av växthuseffekten 

och vad som krävs för att minska den. Sedan följer rubriken ”Framtiden skapar vi själva” 

vilken innehåller texten:  

                                                 

102
 Brolin 2007: 121, Dryzek 2005:30 

103
 Brolin 2007:125 

104
 Brolin 2007:125 

105
 Brolin 2007:127ff 

106
 Brolin 2007:130 

107
 Palmqvist 2007:202 



31 

 

 

 

”Nu måste alla, företagare, politiker, forskare och ekonomer, samarbeta för att skydda miljön 

för framtida generationer.”
 108 

Ett kollektivt ansvar på olika nivåer för miljön motsvarar hur agenter i hållbar utveckling 

existerar på flera olika plan. ”Framtida generationer” utgör också ett fokus i hållbar 

utveckling. Sedan följer  fyra stycken ”kom-ihåg-regler”. Den tredje beskriver: ”Naturen har 

alltid rätt” vilken trots sin titel i innehållet betonar jordens förutsättningar för mänskligt liv. 

Den fjärde regeln ”Inget är gratis” nämner att naturen alltid har fått betala för människans 

utsläpp och att fler och fler arter hotas av utrotning.
109

 Detta skulle kunna förstås som grön 

medvetenhet. Grön medvetenhet uttrycker sig dock ännu mera tydligt kring att människans 

exploatering av andra arter inte är acceptabel och att flera arter redan har utrotats, något inte 

texten nämner. En bättre tolkning är antagligen att det utgör en del av den ekologiska 

dimensionen i hållbar utveckling. En annan rubrik är ”Konsumera mera!” vilken betonar att 

läsaren skall köpa miljövänliga varor.
110

 Detta kan tolkas som hållbar utvecklings 

grundbeståndsdel kapitalistisk ekonomi och att det inte finns något motsatsförhållande mellan 

ekonomisk utveckling och den ekologiska dimensionen, utan att dessa istället utgör 

förutsättningar för varandra. Texten har flera grundbeståndsdelar vilka tillhör hållbar 

utveckling och detta utgör den enda tydliga diskursen i kapitlet.  

5.2.6 Exposé 2009 

Kapitlet ”Miljö och demokrati” inleds med en återberättelse kring hur Greenpeace bordade 

oljebolaget Shells oljeplattform Brent Spar i Nordsjön. Detta var en protestaktion mot att 

Shell skulle dumpa den uttjänta oljeplattformen i havet. Denna händelse fick stort medialt 

genomslag och slutade med att Shell ändrade sitt beslut. Texten liknar detta vid en informell 

miljödomstol där Shell var anklagad, Greenpeace åklagare och en mängd nationella politiker, 

intresseorganisationer och konsumenter utgjorde jury.
111

 Texten frågar sig om 

gränsöverskridande miljöproblem kräver den här typen av aktioner eller om det rådande 

systemet av med stater som undertecknar avtal klarar av det. Texten frågar också om den här 

typen av aktioner är något som stärker eller riskerar att hota demokratin. Sedan beskrivs vad 

som utgör ett miljöproblem och hur synen på detta har förändrats över tid.
112

 Relationen 

mellan globala och lokala miljöproblem diskuteras också. Efter detta sätts demokrati och 

miljön i fyra stycken tänkta motsatsförhållanden.
 113

 Den första är: ”Demokrati och framtidens 
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generationer.” vilken beskriver spänningsförhållandet mellan nu levande människors 

konsumtion mot framtida generationers behov. Texten kopplar samman detta med FN:s 

Brundtland-kommission från 1987 som beskrev hur det var en skyldighet att lämna ifrån sig 

ett arv till kommande generationer. Framtidens generationer utgör en del utav hållbar 

utveckling. Det är inte självklart om texten ställer sig bakom hållbar utveckling men det 

antyds då kommissionens betoning på framtida generationer beskrivs att det därefter har varit: 

”en viktig del av internationell miljöpolitik”.
114

 Det tredje motsatsförhållandet handlar om 

människor och djur. Texten beskriver hur demokratin har utvecklats från att inbegripa allt fler 

grupper och att vissa nu menar att ett naturligt steg är att även ta hänsyn till djur. Den motsatta 

sidan kommer inte alls till tals här vilket antingen kan förstås som till favör för grön 

medvetenhet alternativt att den motsatta förståelsen är självklar och inte behöver uttryckas. 

Det fjärde motsatsförhållandet beskrivs som ”Folkvälde eller expertvälde?” och handlar 

om experterna kring miljöproblematiken istället för medborgare skall vara de som också 

bestämmer kring hanteringen av den. Emot detta skriver texten att:  

”Andra är mycket kritiska till det och hävdar att istället att dagens miljöutmaningar handlar om 

rättvisa - mellan generationer, länder och arter.” 

 Att experterna skall styra innebär diskursen Administrativ rationalism. Det motsatta 

betonandet av dels framtida generationer människor, men även andra arter, utgör 

grundbeståndsdelar i hållbar utveckling respektive grön medvetenhet.  

Efter de olika motsatsförhållandena följer på rubriken: ”Det finns inga givna svar” med 

efterföljande text vilken betonar att det finns olika utgångspunkter, men inte några självklara 

svar.
115

 Efter detta beskrivs olika mellanstatliga organisationer vilka beskrivs som viktiga för 

att skapa en hållbar utveckling.
116

 Detta kan förstås som en grundbeståndsdel i hållbar 

utveckling då denna diskurs bland annat fokuserar på transnationella aktörer. Kapitlet 

karakteriseras av att flera miljöproblematiksdiskurser framträder och ofta i konflikt med 

varandra. Texten har inte en tydligt dominerande diskurs, men hållbar utveckling är den 

diskurs som framträder tydligast samtidigt som både grön medvetenhet och Administrativ 

rationalism uttrycks i texten.   

5.2.7 Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning över vilka diskursers grundbeståndsdelar som återfinns i de 

olika läromedlen. Fet text i tabell nummer 7. avser den diskursen som dominerar i det 

läromedlet. 
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Tabell 7. Sammanfattning över analysen av läromedlen 

 

Zigma ABC 2000 Administrativ rationalism, Hållbar utveckling 

Reflex ABC 2003  Survivialism, Prometheanism, hållbar utveckling 

Samhälle.nu BC 2004  Hållbar utveckling, Survivalism, Prometheanism  

Forum ABC 2007  Hållbar utveckling, Survivalism 

Nya Millennium ABC 2007 Hållbar utveckling  

Exposé AB 2009 Hållbar utveckling, Grön medvetenhet, Administrativ rationalism,  

5.3 Läromedlens diskursordning 

I avsnitt 2.2.4 definierades diskursordning som alla de diskurser som används inom den 

sociala domän som läromedlen utgör och vilken eller vilka diskurser som dominerar 

respektive diskursordningen. Diskursordningen utgörs utav fem stycken diskurser vilka är: 

administrativ rationalism, grön medvetenhet, hållbar utveckling, prometheanism och 

survivalism. Den vanligast förekommande diskursen är hållbar utveckling vilken finns i alla 

sex läromedlen. Survivalism återfinns i tre läromedel: Reflex, Samhälle.nu och Forum. 

Prometheanism finns i Reflex och Samhälle.nu och administrativ rationalism finns i Exposé 

och Zigma. grön medvetenhet finns enbart i Exposé. Hållbar utveckling förekommer både i 

störst antal läromedel och dominerar i störst antal av dem. De läromedel där hållbar 

utveckling dominerar är Forum, Samhälle.nu, Nya Millennium och Exposé. Survivalism vilken 

är den näst vanligaste diskursen möter också hållbar utveckling i både Forum och 

Samhälle.nu. I Samhälle.nu utgör den en påminnelse om att världens tillgångar är begränsade 

och i Forum står den redo att träda fram om inte hållbar utveckling lyckas förändra världens 

utveckling.  

I Samhälle.nu möts surivalism och dess beskrivning av världens begränsade tillgångar och 

att mänskligheten växer av prometheanism vilken beskriver möjligheten att teknologiska 

innovationer kan förändra dessa begränsningar. Hur denna survivalistiska fråga möts utav ett 

prometheskt svar blir intressant då Dryzek beskriver att dessa diskurser existerar i ett 

motsatsförhållande till varandra där prometheanism helt avfärdar existensen av några 

gränser.
117

 Fairclough beskriver att diskursivt sker förändringar när diskurser från olika 

diskursordningar blandas på ett kreativt sätt.
118

 Det är möjligt att detta möte mellan 

prometheanism och survivalism utan ett motsatsförhållande mellan dem indikerar en sådan 

blandning. Prometheanism möter också Survivalism i Reflex men här uttryck de dock i ett 

motsatsförhållande till varandra vilket domineras utav Survivalism. Administrativ Rationalism 

dominerar över hållbar utveckling i Zigma och utgör en av flera diskurser i Exposé. Utöver 
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Administrativ Rationalism innehåller Exposé också diskurserna grön medvetenhet och hållbar 

utveckling med hållbar utveckling som mest dominerande. 

Diskursordningen är baserad på läromedel från fyra olika läromedelsförlag. Dessa är 

Bonniers, Gleerups, Liber och Natur och Kultur. Bonniers har gett ut Forum och Nya 

Millennium, Gleerups har gett ut Reflex. Liber är utgivare för Zigma och Exposé och Natur 

och Kultur för Samhälle.nu. Hållbar utveckling dominerar i båda Bonniers läromedel. Libers 

två läromedel skiljer sig ifrån varandra genom att administrativ rationalism nästan helt 

dominerar i Zigma över en svag hållbar utveckling medan i Exposé är det inte alltid tydligt 

vilken diskurs som dominerar mötena mellan administrativ rationalism, hållbar utveckling 

och grönt medvetande. Dock är det samma diskurser, förutom grönt medvetande, som 

återfinns i båda läromedlen. Detta skulle kunna innebära att Bonniers och Liber har utvecklat 

förlagskulturer vilka domineras utav vissa miljöproblematiksdiskurser. Det skulle dock krävas 

ytterligare kritiska diskursanalyser av andra läromedel från respektive läromedelsförlag för att 

verifiera detta. 
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6. Diskussion 

Skillnaden mellan Lpf94:s diskursordning och läromedlens diskursordning kan förstås genom 

att klassificera Lpf94:as diskursordning som en officiell diskursordning, och läromedlens 

diskursordning som en inofficiell sådan. ”Officiell” utifrån innebörden ”fastslagen utav 

myndighet”. Den officiella diskursordningen kring miljöproblematik utgår enbart från 

diskursen hållbar utveckling vilken inom denna diskursordning intar en hegemonisk position. 

När denna officiella diskurs skall föras över till läroböcker i samhällskunskap sker detta 

genom läromedelsförfattarnas diskursiv praktik i skrivandet av de texter som konstituerar 

läroböckerna. Genom denna diskursiva praktik möter hållbar utveckling diskurserna: 

survivalism, prometheanism, administrativ rationalism och grön medvetenhet. Dessa möten 

sker i de sociala domäner som läromedelsförlagen utgör. Fairclough har beskrivit att 

diskurser antingen kan mötas i kreativ diskursiv praktik alternativt mötas på ett konventionellt 

sätt där diskursiv praktik upprätthåller diskursordningar och även ett upprätthållande av en 

härksande social ordning.
 119

 Den här studien har inte jämfört läromedel över tid men genom 

att utgå ifrån resultaten av Anderssons och Johnssons examensarbeten kan detta till att vissa 

jämförelser kan genomföras. Anderssons examensarbete från 2008 har undersökt tre 

läromedel som är samma eller ingår i samma läromedelsserier som de läromedelsserier som 

undersökts. Dessa är Millennium från 1995 respektive Nya Millennium från 2007, Reflex A-

kurs bas från 1995 respektive Reflex A-kurs bas från 2005 och Zigma A-kurs från 1995 

respektive Z-classic - kurs A från 2005. Av dessa sex läromedel är Nya Millennium från 2007 

samma som i den här undersökningen och övriga läromedel ingår i serierna Reflex respektive 

Zigma. Anderssons studie beskriver att begreppet hållbar utveckling i hög grad är frånvarande 

i de läromedel som han studerade både i läromedlen från 1995 och 2005.
 120

 Nya Millennium 

beskrivs som ett undantag. Johnssons examensarbete har också analyserat Reflex plus från 

2011 och Z-classic från 2011.
121

 Denna studies resultat visar ett liknande resultat som 

Andersson där Z-classic ger mycket lite utrymme för hållbar utveckling medan Reflex plus ger 

lite mer utrymme för hållbar utveckling. Detta resultat liknar den här studiens resultat där 

hållbar utveckling utgör en diskurs som varken dominerar i Zigma eller Reflex. Anderssons 

beskrivning av att begreppet hållbar utveckling är tydligt i Nya Millennium motsvarar hur 

motsvarande diskurs dominerar i detta läromedel i den här undersökningen. Andersson och 

Johnsson diskuterar båda möjligheten att anledningen till frånvaron av begreppet hållbar 

utveckling över tid i läromedlen beror på att läromedelsförfattarna utgår ifrån samma stoff i 
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de nya upplagorna av läromedlen.
122

 Denna studie stödjer också detta resonemang. 

Diskursanalytiskt innebär det att det att läromedelsförlagen utgör sociala domäner där det 

finns en diskursiv praktik kring miljöproblematiksdiskurser som upprätthåller 

diskursordningar istället för att förändra dem.Det existerar dock en tydlig skillnad mellan den 

här studiens resultat respektive Anderssons och Johnssons resultat. Denna skillnad består i hur 

hållbar utveckling dominerar läromedlens diskursordning medan motsvarande begrepp 

respektive perspektiv i Anderssons respektive Johnssons studier utgör svaga sådana. Denna 

skillnad i resultat beror troligen på skillnader i urval kring antal sidor text. Den här studien har 

enbart studerat miljökapitlen i respektive läromedel och studiens diskursordning beskriver 

inte hur viktigt miljöproblematik anses vara i relation till andra områden utan enbart vilka 

diskurser som kommer till uttryck när miljöproblematik diskuteras.  
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7. Konklusion 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka miljöproblematiksdiskurser som existerar i 

läromedel i Samhällskunskap på gymnasial nivå. Detta har genomförts genom en kritisk 

diskursanalys baserad på de miljöproblematiksdiskurser som Dryzek har beskrivit. Studiens 

resultat visar att hållbar utveckling utgör den dominerande miljöproblematiksdiskursen i de 

undersökta läromedlen. Detta resultat skiljer sig åt från resultaten av Anderssons och 

Johnssons studentuppsatser vilka genomfört läromedelsanalyser av hållbar utveckling i 

Samhällskunskap. Studiens resultat visar att det är möjligt att det hos läromedelsförlagen 

Bonniers och Libers kan existera förlagskulturer kring vilka diskurser om miljöproblematik 

som dominerar. Detta utgör ett område kring vilket framtida studier skulle kunna undersöka 

förekomsten av eventuella förlagskulturer kring miljöproblematiksdiskurser. Från 2011 har 

läroplanen Gy11 ersatt den tidigare läroplanen Lpf94 vilket även öppnar upp möjligheter att 

undersöka hur detta påverkar vilken eller vilka miljöproblematiksdiskurser som dominerar 

läromedel i samhällskunskap. 

I avsnitt 1.3 beskrevs tre stycken miljöundervisningstraditioner som existerar i svensk 

skolundervisning. En av dessa utgörs av undervisning om hållbar utveckling. Denna 

undervisningstradition är en pluralistisk sådan vilken eftersträvar att lyfta fram humanistiska, 

naturvetenskapliga, etiska och estetiska perspektiv på miljöproblematik. [not] Denna 

mångfald av perspektiv tänks inte stå i motsatsförhållande till att uppnå en hållbar utveckling. 

Utifrån denna undervisningstradition framstår studiens resultat som positivt. Flera olika 

diskurser kring miljöproblematik kommer till uttryck i läromedlen samtidigt som hållbar 

utveckling utgör den dominerande diskursen. Den mångfald av perspektiv som undervisning 

om hållbar utveckling eftersträvar är dock inte självklar i miljöproblematiksdiskursen hållbar 

utveckling. Genom att den enligt Dryzeks beskrivning utgår ifrån en Reformistisk syn i den 

eftersträvade graden av förändring av samhället respektive en Fantasifull syn i graden av 

förändring på miljöproblematik delar den inte fullt utgångspunkter med de fyra övriga 

diskurserna som påträffades i undersökningen.
 123

 Detta skapar en potentiell spänning mellan 

miljöproblematiksdiskursen hållbar utveckling och undervisning om hållbar utveckling.  
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