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Sammanfattning 

 

I styrdokument och internationella överenskommelser förordas lärande för hållbar utveckling 

som ett övergripande perspektiv som ska anläggas i all undervisning. Lärande för hållbar 

utveckling karaktäriseras av att komplexa hålbarhetsfrågor av ekologisk, ekonomisk och 

social art behandlas på ett pluralistiskt sätt, vilket syftar till att ge eleverna förmåga till 

övervägda etiska ställningstaganden. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur begreppet lärande hållbar utveckling 

behandlas i läroböcker i biologi för grundskolans senare del. Detta studerades genom en 

kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag. Studien undersökte vilket utrymme lärande 

för hållbar utveckling får i läroböckerna, men också vilka innehållsliga aspekter av hållbarhet 

som förekommer. Dessutom studerades huruvida läroböckerna verkade främjande för 

pluralistiska arbetsformer. Tre nya biologiläroböcker, anpassade till den senaste läroplanen, 

jämfördes med motsvarande äldre upplagor i dessa avseenden. 

Lärande för hållbar utveckling visade sig ges ett varierat men genomgående lågt utrymme i 

läroböckerna, och det var då framförallt ekologiska aspekter som lyftes fram. Vidare 

konstaterades läroböckerna genom sin framställningsform och sina arbetsuppgifter 

huvudsakligen hindra möjligheten till pluralistiska arbetsformer. Ingen utveckling i de nyare 

upplagorna kunde ses förutom i ett enskilt fall. Studien konstaterade alltså en diskrepans 

mellan styrdokument och biologiläroböcker vad gäller lärande för hållbar utveckling.  

Resultaten ligger i linje med tidigare forskning på området. En slutsats av studien är att 

läraren inte i första hand kan söka stöd i läroböckerna för att åstadkomma en undervisning för 

hållbar utveckling, en annan att det finns ett behov av vidareutveckling av 

biologiläroböckerna i dessa avseenden.    

 

Nyckelord: Didaktik, biologi, innehållsanalys, läroböcker, lärande för hållbar utveckling. 
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1. Inledning 

 Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp 

 som hållbar utveckling och göra det till en verklighet för människorna 

 över hela världen.   / Kofi Annan1 

 

Vid millennieskiftet flyttade jag ut i en vagn. Jag hade lämnat de naturvetenskapliga studierna 

bakom mig sedan länge, och istället gått en kurs i självförsörjning. Jag var ung och jag var 

arg. Nu ville jag klara mig själv, ställa mig utanför samhällets miljöförstörande strukturer, och 

bevisa att det går att klara sig utan bekvämligheter och prylar. Den gamla arbetsboden 

renoverades och utrustades med en liten täljstenskamin, och sedan flyttade jag in. Första 

vintern blev lång och kall, men känslan av att själv kunna göra något konkret åt 

miljöproblemen värmde mer än tillräckligt. 

 Tretton år senare närmar jag mig min lärarexamen. Jag är inte längre lika ung, och inte 

lika arg. Att bli lärare är på ett sätt motsatsen till att ställa sig utanför samhället och bosätta 

sig ensam i en vagn. I mitt blivande yrke blir jag en representant för det gemensamma, och 

uppdraget är ”att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”.2 Ett uppdrag som heter duga. 

Frågan är då, vilka värden och vilket lärande som behövs för att kunna ”leva och verka” i 

framtidens samhälle? Svaren blir många, och handlar om grundläggande demokratiska 

värden, om förståelse och respekt för oliktänkande, om förmåga att tillägna sig ny kunskap, 

om kritiskt tänkande, om språket och kommunikation. Jag menar dock, att en annan fråga 

borde föregå diskussionen om värden och lärande, nämligen den om framtiden. Vilken 

framtid är det, som jag som lärare ska förbereda eleverna för? Eller annorlunda uttryckt: Vilka 

värden och vilket lärande behöver eleverna utveckla för att det överhuvudtaget ska finnas en 

framtid värd att kämpa för, värd att hoppas på? 

Jag menar, att vår demokrati och vårt samhälle är helt beroende av att vi lyckas skapa en 

hållbar utveckling nu och i framtiden. Liksom Kofi Annan, menar jag att detta är den största 

utmaningen för 2000-talet. För att det ska bli möjligt, behöver vi utrusta kommande 

generationer med verktyg som gör en sådan framtid möjlig. I enlighet med detta, blir lärande 

för hållbar utveckling det övergripande uppdraget för mig som lärare. Därför handlar denna 

studie om lärande för hållbar utveckling, och om hur detta begrepp kan göras till en verklighet 

för lärare och elever. 

Jag är glad att jag lämnat ensamlivet i vagnen och nu står beredd att verka i samhället. 

Ensam kan ingen rädda världen, tillsammans kan vi i varje fall försöka. 

                                                 
1 SOU 2004:104 (2004), s. 31. 
2 Lgr 11 (2011), s. 9. 
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2. Bakgrund 

 Hösten 2013 kommer FN:s klimatpanel IPCC med sin femte globala klimatrapport.3 

Redan ett halvår i förväg konstateras att trots alla varningar och klimatmöten så har världens 

utsläpp av växthusgrader fortsatt att stiga under de senaste sju åren. Forskarna varnar nu för 

att möjligheten att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till två grader kommer att 

vara förverkad om inte utsläppen minskas dramatiskt före år 2020. Alternativet är ett scenario 

med stora temperaturhöjningar, något som skulle innebära enorma konsekvenser för 

ekosystemen och det globala samhället.4 Det står alltså klart att utvecklingen måste vändas, 

och att vi behöver uppnå en hållbar utveckling på en global nivå. 

Begreppet ”Hållbar utveckling” blev allmänt känt genom FN-rapporten Vår gemensamma 

framtid från 1987, även kallad Brundtlandkommissionen. Där definieras hållbar utveckling 

som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov."5 I begreppet hållbar utveckling ligger ett bredare 

synsätt än den tidigare synen på miljöfrågor. Man pratar om hållbar utveckling ur tre aspekter; 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Vidare menar man att en hållbar utveckling inom vart och 

ett av dessa områden är beroende av varandra, de är varandras förutsättning. 

Hållbarhetsbegreppet fick ett stort genomslag och har dominerat miljödebatten i världen 

sedan dess.  

Handlingsprogrammet Agenda 21 togs fram vid FN:s konferens i Rio 1992 för att 

förverkliga visionen om hållbar utveckling lokalt och globalt. Där betonas utbildningens 

centrala roll för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.6 I förlängningen av detta 

proklamerade FN åren 2005-2015 som ”decenniet för lärande för hållbar utveckling”. 

Projektet, som benämns DESD (=Decade of Education for Sustainable Development), verkar 

för att lärande för hållbar utveckling ska integreras i utbildningens alla nivåer. Genom 

utbildning ska människor och grupper kunna förändras och ges förutsättningar att skapa det 

hållbara samhället.7    

För utvecklingen av hållbarhetsbegreppet i den svenska skolan blev handlingsplanen Baltic 

21E ett startskott. Den antogs 2002 av 12 utbildningsministrar i Östersjöregionen, och även i 

den slås fast att hållbar utveckling ska vara ett överordnat mål i hela utbildningssystemet.8 

Detta följdes av att ett antal svenska rapporter i ämnet publicerades av Skolverket och 

                                                 
3 IPCC (2013).  
4 SVT (2013). 
5 World Commission on Environment and Development (1987), s. 43. 
6 UNCED (1992), kap. 36, s. 2. 
7 UNESCO (2004), s. 7. 
8 Baltic 21 (2002), s. 12. 
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Myndigheten för skolutveckling.9 I dessa förordas ett större inslag av lärande för hållbar 

utveckling i skolans styrdokument, något som till viss del blev verklighet i Lgr11.10  

I dessa rapporter konstaterades dock också, att begreppet hållbar utveckling verkar vara 

svårt att förverkliga inom skolan, i synnerhet i grundskolans senare år och i gymnasiet. Detta 

berodde dels på organisatoriska svårigheter att genomföra ämnesövergripande studier, men 

också på att lärare konstaterades ha för lite kunskap om begreppet hållbar utveckling.11 

Lärares svårigheter att omsätta lärande för hållbar utveckling i praktiken har även beskrivits i 

senare forskning.12 

Om det nu är så, att kunskapen kring lärande för hållbar utveckling brister hos många 

lärare, så innebär detta att det blir svårt att uppfylla de internationella och nationella 

styrdokumentens intentioner. Det innebär också att det stöd som lärare får från läromedlen 

blir extra viktigt. Det är därför angeläget att studera hur begreppet hållbar utveckling 

behandlas i läromedlen. Denna fråga är den här studiens utgångspunkt.  

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur begreppet hållbar utveckling behandlas 

i läromedel i biologi för grundskolans senare del. Jag har valt just dessa läromedel eftersom 

jag utbildar mig till biologilärare för grundskolan. Eftersom hållbar utveckling är ett 

perspektiv som enligt styrdokument och internationella överenskommelser ska genomsyra all 

undervisning i skolan kunde lika gärna något annat skolämne och annan utbildningsnivå ha 

valts.  

                                                 
9 Skolverket (2004a), Skolverket (2004b) & SOU 2004:14 (2004). 
10 Lgr 11 (2011). 
11 SOU 2004:104 (2004), s. 12. 
12 Björneloo (2007), s. 162; Jonsson (2007). 
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3. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer de teoretiska begrepp som studien vilar på att beskrivas och fördjupas. 

I första delen beskrivs olika aspekter av begreppet hållbar utveckling, och i den andra vad 

detta får för konsekvenser för begreppet lärande för hållbar utveckling. I tredje delen kommer 

aspekter av läromedelsstudier att avhandlas. I dessa tre olika avsnitt kommer också relevant 

tidigare forskning inom respektive område att refereras. 

3.1. Hållbar utveckling 

Definition av begreppet 

 

Hållbar utveckling är inget entydigt definierat begrepp. Den definition som används mest är  

från Brundtlandkommisionen: 
 

 En hållbar utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att 

 äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov.13 
 

I denna beskrivs alltså hållbar utveckling som något som handlar om solidaritet mellan 

generationer. Som beskrivits ovan innebar denna definition en breddning av miljödebatten, 

och att ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter av hållbar utveckling sågs som tre delar 

av en nödvändig helhet. 

Det finns andra förslag till ett mera precist och konkret definierat begrepp. I det 

internationella dokumentet Caring för Earth definieras hållbar utveckling vara, ”att förbättra 

kvaliteten hos mänskligt liv och samtidigt leva inom ramen för de stödjande ekosystemens 

bärkraft.”14 Denna definition har dock inte fått samma genomslag som 

Brundtlandkommisionens. 

Det finns även de som vill lägga in fler än tre dimensioner i begreppet. Björneloo  refererar 

Goodland, som menar att ”human sustainability” bör läggas till som ett fjärde begrepp för att 

omfatta hela begreppet hållbar utveckling. I denna aspekt lägger han förvaltande av 

”humankapital”, som innefattar hälsa, utbildning, färdigheter, kunskaper och ledarskap. 

Humankapital ses som situerad hos individen, medan den sociala aspekten av hållbarhet då 

mer handlar om mera samhälleliga sidor.15 Sex olika perspektiv i begreppet hållbar utveckling 

har också föreslagits, nämligen ekologisk, ekonomisk, social, kulturell, hälsobefrämjande och 

politisk hållbar utveckling.16 

                                                 
13 World Commission on Environment and Development (1987), s. 43. 
14 IUCN/UNEP/WWF (1991). 
15 Björneloo (2007), s. 26. 
16 Åhlberg (2005), s. 2. 
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Griggs et al. argumenterar i en färsk artikel för att de tre ”benen” som hållbar utveckling 

vilar på istället behöver slås ihop till en enhet. De använder därför definitionen ”en hållbar 

utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov, men bevarar samtidigt jordens 

livsuppehållande system, som framtida generationers välfärd är beroende av (förf. övers.)”. 17 

Denna helhetsmässiga definition av hållbar utveckling kombinerar de sedan med FN:s 

millenniemål för fattigdomsbekämpning, och formulerar sex konkreta mål för global hållbar 

utveckling fram till år 2030. 

I föreliggande studie kommer dock Bruntlandkommisionens definition med de tre 

aspekterna att användas. Anledningen till det är att det är den vanligaste definitionen, och att 

den tillräckligt väl uppfyller behoven i denna studie. Man bör dock vara medveten om att 

hållbar utveckling är ett otydligt definierat begrepp som är föremål för debatt. Mer om detta 

nedan.  

 

Aspekter av hållbar utveckling 

 

I denna studie beskrivs alltså hållbar utveckling som en helhet bestående av ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet.18  

Den ekologiska aspekten handlar om det globala ekosystemet och dess geologiska 

förutsättningar. Man talar här om jordens ”ekosystemtjänster”, som är de gratistjänster från 

naturen som det mänskliga samhället använder sig av, t.ex. rent vatten, odlingsbar mark, 

biologisk mångfald och ren luft. Hoten mot de ekologiska systemen är många, t.ex. 

utrotningshotade arter, ökenspridning, regnskogsskövling och förgiftning av grundvattnet. Det 

allvarligaste och mest genomgripande hotet är dock givetvis de globala klimatförändringarna, 

där världssamfundet inte lyckats formulera ett svar på hur de ska lösas trots många försök. 

Med den sociala aspekten av hållbar utveckling menas vanligen att alla människor ska få 

sina grundläggande behov tillgodosedda. Denna aspekt innefattar därför frågor om rättvis 

fördelning av resurser, samt frågor som rör demokrati, yttrandefrihet, hälsa och utbildning. 

Resursanvändningen på jorden är i hög grad snedfördelad, något som inte är förenligt med en 

socialt hållbar utveckling. Detsamma gäller frågor om maktfördelning, sjukvårdstillång och 

utbildningsmöjligheter.  

Den ekonomiska aspekten handlar om de ekonomiska förutsättningarna för att kunna skapa 

en hållbar utveckling. Här diskuteras sådant som ekonomisk tillväxt, både ur kvantitativt och 

kvalitativt hänseende, samt de ekonomiska och finansiella systemens hållbarhetsaspekter. 

 En vanlig syn på förhållandet mellan dessa tre aspekter är att den ekologiska dimensionen 

är den yttre gränsen för möjlig mänsklig aktivitet. Fungerande ekosystem och naturens 

                                                 
17 Griggs, Stafford-Smith, Gaffney, Rockström,Öhman, Shyamsundar, Steffen, Glaser, Kanie & Noble 

(2013), s. 306. 
18 World Comission on Environment and Development (1987), kap. 1 § 41-43; Sandell et al. (2003) s 55. 
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livsuppehållande förmåga ses då som en förutsättning för all mänsklig verksamhet. Den 

sociala dimensionen ses som målet med hållbar utveckling i ett sådant synsätt, och den 

ekonomiska aspekten blir ett medel för att uppnå detta.19 Det finns dock många olika sätt att 

se på växelspelet mellan de tre aspekterna, t.ex. kan social utveckling ses som en förutsättning 

för ekonomisk, och ekosystem i balans kan ses som ett självändamål istället för en 

förutsättning för mänsklig aktivitet. Allmänt kan man säga att om utveckling inom ett område 

även leder till positiv sådan inom ett annat, så finns förutsättningar för en hållbar utveckling, 

t.ex. när en ekonomisk tillväxt används för sociala reformer. När utveckling av en aspekt 

utarmar en annan, så är utvecklingen inte hållbar.20    

Förutom denna tredelning av hållbar utveckling finns andra aspekter i begreppet som är 

minst lika centrala. En sådan är den demokratiska aspekten. En hållbar utveckling förutsätter 

individens delaktighet och medansvar. Eftersom hållbar utveckling handlar om 

överlevnadsfrågor på ett globalt plan, kommer diskussioner om hållbarhet vidare att präglas 

av en hög grad av komplexitet, där olika intressen konkurrerar med varandra. Som en följd av 

detta tvingas vi till etiska ställningstaganden när det gäller vilken utveckling som är 

önskvärd.21 Dessa karaktäristika hos begreppet hållbar utveckling kommer att utvecklas i 

avsnittet om lärande för hållbar utveckling nedan. 

 

Kritik mot begreppet hållbar utveckling 

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som är ivrigt debatterat. Den vanligaste kritiken går ut på 

att begreppet är alltför brett, och vagt definierat. Enligt kritikerna finns ingen konsensus om 

vad hållbar utveckling egentligen innebär, vilket kan öppna för tolkningar som främjar 

uttolkarens egna syften. Vissa menar att begreppets vaghet är orsaken till dess popularitet, och 

att innebörden i begreppet avgörs av den kontext där det förekommer.22 

Annan kritik riktar in sig på att begreppet hållbar utveckling används alltför flitigt för 

politiska syften. Cullingford menar att begreppet blivit en kliché, som används för att uttrycka 

politisk korrekthet. Han menar att hållbar utveckling blivit ett mål i sig själv, utan egentlig 

koppling till den verklighet som begreppet ska representera, och är tänkt att påverka. Vidare 

menar Cullingford att termen hållbar utveckling blivit så hårt politiserad att en intellektuell 

diskussion om den blir svår att genomföra.23 Det finns också en allmänt spridd besvikelse 

över de reella politiska resultaten av användandet av begreppet hållbar utveckling. Den 

internationella politiken har bara lyckats producera kompromissade bleka avtal, som många 

länder sedan frångår. Dessa avtal karaktäriseras dessutom ofta av ett slags uppifrånperspektiv 

                                                 
19 Björneloo (2007), s. 26. 
20 SOU 2004:104 (2004), s. 33. 
21 Sandell et al. (2003) s 64. 
22 Björneloo (2007), s. 19ff. 
23 Blewitt & Cullingford (2004), s. 17. 
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som är problematiskt ur ett demokrati- och delaktighetsperspektiv.24 Scott & Gough menar 

här att de olika politiska aktörerna inom det ekonomiska, sociala och ekologiska området är 

för isolerade ifrån varandra, något som omöjliggör det helhetsgrepp som förutsätts i begreppet 

hållbar utveckling.25 

I Sverige har Sundqvist kritiserat översättningen av begreppet. Han menar att varken 

begreppet ”hållbar”, eller alternativet ”bärkraftig”, inrymmer det framåtskridande 

tidsperspektiv som ligger i termen ”sustainable”. Han förordar istället översättningen ”uthållig 

utveckling”.26 

Trots kritiken och diskussionen verkar det som om begreppet hållbar utveckling är just 

uthålligt. Begreppet är ständigt aktuellt och används flitig av myndigheter, politiker och 

forskare. Även jag kommer att använda det i denna studie, väl medveten om de svagheter som 

följer av ett begrepp som är vagt definierat. 

3.2. Lärande för hållbar utveckling 

Innebörden i hållbar utveckling får konsekvenser för begreppet lärande för hållbar 

utveckling, i denna rapport förkortat LHU. I internationell forskning förkortas detta begrepp 

ESD (=Education for Sustainable Development). Hållbarhetsbegreppet är i sig nära kopplat 

till lärande. Scott & Gough påpekar att hållbar utveckling rentav förutsätter en läroprocess; 

”[T]here will be no sustainable development where learning is not happening.”27 I detta 

avsnitt skall innebörden av hållbar utveckling som läroprocess diskuteras. 

Användandet av prepositionen för i uttrycket ”lärande för hållbar utveckling” har 

ifrågasatts. Kritikerna menar att prepositionen ger begreppet ett normativt innehåll, och man 

frågar sig om utbildningens mål är att få människor att uppträda på ett visst sätt.28 I denna 

studie kommer jag, liksom t ex Björneloo, att använda begreppet lärande för hållbar 

utveckling. Detta görs dock inte i en normativ mening, utan som ett uttryck för ett slags 

handlingsberedskap eller ”empowerment”, något som är ett av målen med LHU.29 ”Lärande 

för hållbar utveckling” syftar då inte till att utveckla ett speciellt sätt att agera, utan till en 

förmåga att agera utefter sina egna övertygelser. Alternativet, lärande om hållbar utveckling, 

kan ge en alltför passiv bild av begreppet. 

 

 

                                                 
24 Björneloo (2007), s. 21. 
25 Scott & Gough (2003), s 143ff. 
26 Sundqvist (2003), s. 81. 
27 Scott & Gough (2003), s. xiv, Authors´ introduction. 
28 Jickling (2004), s. 133ff., McKeown (2006) s. 9. 
29 Björneloo (2007), s. 31. 
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Tre traditioner i miljöundervisning 

 

Öhman & Östman har beskrivit tre olika typer av miljöundervisning, med olika 

bakomliggande utbildningsfilosofi.30 

 Den faktabaserade miljöundervisningen, tog fart på 60-talet efter att man hade börjat inse 

att naturen kan ta skada av mänsklig aktivitet. Denna tradition utgår ifrån att miljöproblem 

beror på brist på naturvetenskaplig kunskap. Lösningen blir att experter, i form av 

vetenskapsmän, skaffar sig kunskap om sambanden mellan mänsklig aktivitet och 

miljöproblemen, och arbetar fram lösningar. Miljöundervisningen blir då inriktad på att 

förmedla denna objektiva kunskap till elever och studenter. 

På 80-talet växte en normerande miljöundervisning fram, bl.a. som ett resultat av 

kärnkraftsomröstningen. Miljöfrågorna sågs nu som en konflikt mellan naturen och mänskliga 

värderingar, och lösningen var att förbättra medborgarnas miljömoral. Experternas roll blev 

nu, att genom naturvetenskapligt baserad kunskap, påverka människors normer och värden i 

en miljövänlig riktning. Orsakssambanden i denna tradition är enkla; vetenskaplig kunskap 

ska påverka människors normer i miljövänlig riktning, vilket resulterar vi mot ett mer 

miljövänligt samhälle. 

En miljöundervisning syftande till hållbar utveckling utvecklades under 90-talet parallellt 

med att hållbarhetsbegreppet aktualiserades. Miljöfrågor sågs nu som konflikter mellan olika 

mänskliga intressen, och miljöproblemen närmast som sociala konstruktioner. Vetenskapen 

kan då inte ge en enkel moralisk vägledning, dels genom att vetenskapen i sig innehåller 

motstridiga uppfattningar, och dels genom och lösningen på en miljöfråga beror på utifrån 

vilket synsätt och vilka värderingar man tittar på den. Miljöfrågorna breddas till att gälla hela 

hållbarhetsbegreppet, med ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Undervisningen blir 

på detta sätt pluralistisk, med olika motstridiga perspektiv och en hög grad av komplexitet. 

Öhman och Östman påpekar, att idag förekommer alla dessa tre miljötraditioner i skolan 

samtidigt. De vill inte förespråka någon tradition som bättre än någon annan, men menar att 

traditionen lärande för hållbar utveckling stämmer bäst överens med de syften som utmålats i 

aktuella styrdokument, och därmed är eftersträvansvärd.31 

 

Kriterier för lärande för hållbar utveckling 

 

Lärande för hållbar utveckling kan beskrivas utifrån ett antal kännetecken. För att förtydliga 

bilden av LHU som begrepp, väljer jag att dela in dessa kännetecken i tre olika kategorier: 

 

                                                 
30 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 134ff; Skolverket (2002), s. 12ff. 
31 Skolverket (2002), s. 15. 
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1. Innehållsliga aspekter av LHU: 32 

- Nutida mänskliga behov i förhållande till kommande generationers behov behandlas.  

- Ekonomiska, ekologiska och sociala förhållanden avhandlas. 

- Målkonflikter och synergier mellan olika intressen tydliggörs. 

- Innehållet spänner över dåtid till framtid, och från det lokala till det globala.  

- Innehållet beskriver olika typer av perspektiv; vetenskapliga, personliga, estetiska och 

moraliska.  

 

2. Arbetsformer för LHU: 33 

- Undervisningen är pluralistisk, d.v.s. redovisar olika perspektiv i problemställningar 

av komplex art, och ställer därmed den lärande inför etiska ställningstaganden. 

- Demokratiska arbetsformer används, där de lärande har inflytande över 

undervisningens form och innehåll. 

- Undervisningen använder ett ämnesövergripande arbetssätt. 

- Undervisningen är inriktad på problemlösning. 

- Olika metoder används, t.ex. debatter, rollspel, upplevelser och olika konstformer. 

-  Undervisningen är verklighetsnära till sin form, med täta kontakter med natur och 

samhälle. 

 

3. Kunskapsmål i LHU: 34 

- Förmåga till kritiskt tänkande och reflektion. 

- Förmåga till övervägda etiska ställningstaganden. 

- Förmåga till handlingskompetens, något som förutsätter förmåga att kunna uttrycka 

sig, att kunna förstå komplexa samband, och att kunna sätta sig in i den motsattes 

synpunkt. 

 

Här ska poängteras att det givetvis inte är vattentäta skott mellan dessa tre kategorier av 

kriterier för LHU. Det innehåll och de arbetsformer som väljs i undervisningen formar vilka 

kunskapsmål eleverna kan uppnå. En viss arbetsform kan också vara beroende av en viss typ 

av innehåll. T.ex. kräver ett ämnesövergripande arbetssätt, att innehåll plockas från olika 

ämnesdiscipliner. Denna indelning ska därför snarare ses som ett försök att strukturera upp 

den relativt breda bild av kännetecken för LHU som tecknas i litteraturen, än som tre tydligt 

avgränsade kategorier.  

Liksom hållbar utveckling är ett brett och otydligt definierat begrepp, så beskriver inte 

ovanstående kännetecken en entydig typ av undervisning. LHU har tolkats och tillämpats på 

                                                 
32 SOU 2004:104 (2004), s. 73; UNESCO (2004), s. 30f; Sandell et al. (2003), s. 138. 
33 SOU 2004:104 (2004), s. 73; Sandell et al. (2003), s. 137f. 
34 SOU 2004:104 (2004), s. 73; UNESCO (2004), s. 30f; Öhman (2006), s. 16. 
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en mängd olika sätt, och beskrivningen ovan kan snarare ses som ett försök att ge en 

övergripande och summarisk bild av hur dessa tolkningar kan se ut. Det är också så, att det 

teoretiska begreppet LHU i varje enskilt fall måste ges en specifik form och innehåll som är 

lokalt relevant.35 För denna studies syfte målar dock dessa kriterier upp en tillräckligt tydlig 

bild av vad som menas med lärande för hållbar utveckling, och hur det skiljer sig från andra 

typer av miljöundervisning.  

I denna studie kommer jag att fokusera på vissa centrala inslag i ovanstående kriterier för 

LHU. När det gäller innehåll handlar det dels om dagens behov kontra framtidens, och dels 

om hållbar utvecklings tredelning i ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner. De 

arbetsformer som jag ser som centrala gäller det pluralistiska perspektivet, där olika 

perspektiv åskådliggörs, och där fokus ligger på etiska ställningstaganden i 

problemställningar av komplex art. I metoddelen finns en tydligare beskrivning av hur dessa 

kriterier skall undersökas. 

 

LHU i styrdokumenten 

 

I läroplanens övergripande del, ”Skolans värdegrund och uppdrag” nämns hållbar 

utveckling som ett av fyra övergripande perspektiv som ska anläggas i all undervisning: 

 Genom ett miljöperspektiv får [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö 

 de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

 övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

 funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

 utveckling.36 

Även indirekt stämmer kriterierna för LHU väl överens med läroplanens övergripande del. 

De tre andra övergripande perspektiven i läroplanen är historiskt, internationellt och etiskt 

perspektiv, och alla dessa tre kan rymmas inom ramen för LHU. Hela kapitlets allmänna 

inriktning, och särskilt det demokratiska perspektivet, rimmar också väl med en utbildning för 

hållbar utveckling. Det handlar t.ex. om ”betydelsen av personliga ställningstaganden”, 

”förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”, ”demokratiska arbetsformer som 

förbereder eleverna för att aktivt delta i samhällslivet”, ”förmåga till personligt ansvar”, 

”förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ”, samt om ”utrymme för olika kunskapsformer”.37 

Även när det gäller kursplanen i biologi förs LHU fram. Ett av tre huvudsyften med ämnet 

handlar om att eleven ska formulera och granska argument för att kunna hantera ”praktiska, 

                                                 
35 UNESCO (2004), s. 31. 
36 Lgr 11 (2011), s. 9. 
37 Lgr 11 (2011), s. 7ff. 
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etiska och estetiska valsituationer” som rör ekologisk hållbarhet. Hållbar utveckling lyfts 

också fram i det centrala innehållet.38 

Betoningen av LHU har ökat i Lgr 11 jämfört med Lpo 94. Detta gäller dock inte 

läroplanens övergripande del, där formuleringarna är i stort sett identiska. Istället gäller det 

den nya läroplanens allmänna fokus på förmågor som undervisningen ska syfta till att 

utveckla. Förmåga till samtal, argumentation och etiska ställningstaganden är exempel på 

sådana färdigheter, som alla stämmer väl överens med de förmågor som eftersträvas i LHU. 

Lgr 11 och LHU kan således sägas sträva mot samma mål, och att arbeta med LHU i skolan 

kan därför vara ett sätt att uppfylla den nya läroplanens intentioner i praktiken.39 

 

Forskning om LHU i skolan 

 

I Skolverkets rapport ”Hållbar utveckling i skolan” genomfördes en enkät bland lärare för 

att undersöka om LHU praktiseras i skolan. Där konstateras att miljöundervisning förvisso är 

vanligt i den svenska skolan, men att det är den normerande formen av miljöundervisning 

som dominerar. Begreppet LHU är bekant för en del lärare, men dess innehåll har på de flesta 

håll inte realiserats i undervisningen. Anledningarna till detta kan enligt rapporten vara bl.a. 

att miljöperspektivet på senare år fått stå tillbaka till förmån för andra övergripande arbeten 

(t.ex. mångkulturalitet, mobbning, arbetslag, IT), att ämnesöverskridande arbete försvårats av 

organisations- och undervisningsstrukturer samt tidsbrist, och att det föreligger en brist på 

kunskap hos lärarna i hur LHU kan omsättas i praktisk undervisning. Många lärare i 

undersökningen var osäkra på vad LHU egentligen innebär, och upplevde att miljöfrågorna 

blivit alltmer komplexa vilket försvårar undervisningen om dem.40 

Jonssons avhandling ”Mångsynthet och mångfald”, där han studerat lärarstudenters 

inställning till hållbar utveckling, bekräftar denna bild. Han skriver att många lärarstudenter 

anser att hållbar utveckling är ett svårtytt begrepp som är svårt att ta in i undervisningen, och 

att de anser att begreppet saknar definition och är otydligt i sitt kunskapsinnehåll. Jonsson 

menar att ökad kunskap hos lärare om begreppet LHU är vägen framåt, och att undervisning 

för hållbar utveckling bör omfatta både djupa ”horisontella” ämneskunskaper och 

ämnesövergripande ”vertikala” perspektiv.41 

Björneloo har intervjuat lärare om vad de anser om innehållet i undervisning för hållbar 

veckling. Även här pekar svaren på att själva begreppet LHU ställer till med problem för 

lärarna, och att det är ett begrepp som inte diskuteras i särskilt hög utsträckning på skolorna. 

Trots det rapporterar Björneloo om att de enskilda lärarna visade en stark vilja att ändå 

försöka åstadkomma en helhetsmässig och etiskt inriktad undervisning för hållbar utveckling. 

                                                 
38 Ibid., s. 111, 114. 
39 Lpo 94 (2006); Lgr 11 (2011). 
40 Skolverket (2002), s. 121, 137, 143 & 152. 
41 Jonsson (2007), s. 179.  
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Hon menar att en ökad medvetenhet hos lärarna om vad begreppet LHU innebär är en 

förutsättning för att en sådan undervisning ska bli effektiv.42 

Milic & Wieslander har studerat förankringen av LHU i samhällskunskapsämnet, och 

konstaterar att brist på kunskap hos lärarna verkar vara ett hinder för förverkligandet av LHU 

inom ämnet. De drar också slutsatsen att en undervisning för hållbar utveckling kräver större 

intresse och kunskap ute på skolorna, men också tydligare information från 

skolmyndigheterna.43 Öhman menar att bristen på genomslag för LHU i skolan beror på att 

lärarna saknar tillgång till information om ämnet, både vad gäller teoretisk didaktisk litteratur 

och praktiska exempel på genomförande av utbildning för hållbar utveckling.44 

På internationell nivå gjordes år 2010 en översikt av utvecklingen inom ESD (Education 

för Sustainable Development), halvvägs genom FN:s dekad för lärande för hållbar utveckling 

(”DESD”). I denna konstateras att vissa framsteg gjorts, t.ex. att ESD utvecklats till ett 

etablerat begrepp som det numera tas hänsyn till vid politiska beslut i utbildningsfrågor. I 

översikten beskrivs dock också att utvecklingen går långsamt på många områden inom ESD, 

och att många utmaningar och hinder återstår. Detta gäller t.ex. frågor om finansiering av 

ESD-projekt, om en riktning bort från sociala aspekter av ESD till förmån för ekonomiska 

prioriteringar i finanskrisens spår, samt en allmän inriktning inom utbildningsväsendet mot 

”return to the basics” på bekostnad av ESD:s komplexa pluralistiska natur.45   

Den samlade bilden av forskningsläget är att LHU ännu inte fått något större genomslag i 

skolans undervisning, och att en viktig orsak till detta är lärarnas bristande kunskaper om hur 

begreppet kan omsättas i praktiken. I detta perspektiv blir det relevant att studera vilket stöd 

lärarna kan få från läromedlen, något som alltså är denna studies huvudfokus.  

 

Lärande för hållbar utveckling i NO-undervisningen 

 

I Skolverkets rapport ”Hållbar utveckling i skolan” konstaterades alltså att det fortfarande är 

normerande miljöundervisning som dominerar i skolan. Dessutom kunde man se att en lägre 

andel NO-lärare än genomsnittet sade sig undervisa för hållbar utveckling.46 Även i övrigt 

pekar forskningsbilden på att införandet av LHU går särskilt långsamt i NO-ämnena, såväl 

nationellt som internationellt. Burmeister et al beskriver hur LHU i kemi ännu inte fått något 

genomslag i Tyskland, varken när gäller lärarutbildningen eller ute på skolorna. De föreslår 

därför förändringar i lärarutbildningen, med större fokus på LHU både vad gäller innehåll och 

pedagogik.47 

                                                 
42 Björneloo (2007), s. 162f. 
43 Milic & Wieslander (2007), s. 2, 42f. 
44 Öhman (2006), s. 30. 
45 Pigozzi (2010) s 264. 
46 Skolverket (2008), s. 73. 
47 Burmeister, Rauch & Eikls (2012), s. 66. 
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Inte mycket forskning verkar ha gjorts på hur LHU skulle kunna implementeras i skolans 

NO-undervisning. Riess & Mischo har undersökt datasimulering som ett verktyg för att 

utveckla s.k. systemtänkande inom LHU. De fann att användning av datasimulering, särskilt i 

kombination med tydligt lektionsupplägg och instruktion, kan vara ett effektivt sätt att bedriva 

LHU i biologiundervisning.48 Burmeister et al. beskriver fyra olika sätt på vilket LHU skulle 

kunna användas i kemiundervisningen; miljötänkande vid laborationer, val av ämnesinnehåll 

som behandlar frågor kring hållbar utveckling, studier av hur kemi avhandlas i media och 

samhället i stort, samt som en del i praktiskt inriktad LHU-utveckling på skolnivå. De menar 

att den fjärde metoden, med LHU som ett helhetsgrepp på hela skolan, är den metod som har 

potential att uppfylla flest av kriterierna för LHU, men också att en kombination av de fyra 

metoderna borde kunna användas.49 

Orsakerna till att utveckling av undervisning för hållbar utveckling i NO-ämnena går 

långsamt kan var flera. Man kan t.ex. tänka sig att en bakomliggande positivistisk idétradition 

inom NO-ämnena hamnar i konflikt med en pluralistisk filosofi inom LHU, där olika etiskt 

värderade uppfattningar om världen ställs emot varandra.50 

3.3. Läromedelsstudier 

Tidigare forskning konstaterar att lärobokens ställning i skolan är fortsatt stark. Mycket få 

lärare väljer att arbeta helt utan lärobok, och många lärare låter läroboken styra hela eller 

delar av undervisningen. Läroboken får en legitimerande funktion, genom att läraren litar på 

att läroboken uppfyller aktuella styrdokument.51 Studier av läromedel är därför ett angeläget 

forskningsområde ur ett didaktiskt perspektiv. I detta sammanhang bör noteras, att begreppet 

läromedel definitionsmässigt omfattar böcker, filmer, multimedia samt allt annat som läraren 

kan använda som källor i undervisningen. I denna text kommer läromedel att användas i den 

mera specifika betydelsen lärobok. 

Läromedelsstudier kan göras med en mängd olika metoder och med olika urval. Man kan 

studera textinnehåll, bakomliggande idéer, bildanvändning, layout, arbetsuppgifter, utelämnat 

material, o.s.v. Ammert föreslår ett sätt att analysera textinnehåll som kommer att användas i 

denna studie. Han beskriver fyra olika sätt att framställa ett innehåll, och menar att genom att 

placera läroböckers framställningar i någon av dessa fyra grupper, kan man säga något om 

bokens grundläggande perspektiv. De fyra innehållsliga framställningstyper som Ammert 

föreslår är följande:52 

                                                 
48 Riess & Mischo (2009), s. 721. 
49 Burmeister et al. (2012) s. 65. 
50 Östman (1995). 
51 Englund (2010), s. 280ff,; Svensson (2010), s. 301. 
52 Ammert (2010) s. 261f. 
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1. Konstaterande framställningstyp: Bokens författare slår fast enskilda fakta utan vidare 

förklaringar. 

2. Förklarande framställningstyp: Texten förklarar och beskriver ett fenomen, och visar 

på orsakssamband. Händelseförlopp förklaras. 

3. Reflekterande och analyserande framställningstyp: Företeelser belyses ur flera olika 

perspektiv. Analys och reflektion görs med hjälp av yttre sammanhang, eller kopplat 

till läsarens egna erfarenheter. Jämförelser med andra exempel görs. 

4. Normerande framställningstyp: Texten förmedlar ett tydligt normativt budskap. 

Författarna har tagit ställning och vill förmedla en viss tolkning.  

Här kan konstateras, att paralleller finns till Öhmans & Östmans beskrivning ovan av tre 

olika miljöundervisningstraditioner. Även om dessa paralleller inte är entydiga eller 

oproblematiska, överensstämmer de i tillräckligt hög grad för att användas på följande sätt i 

min studie: 

- Konstaterande och/eller förklarande framställningstyp: Kopplas till en faktabaserad 

undervisningstradition. 

- Normerande framställningstyp: Kopplas till normerande miljöundervisning. 

- Reflekterande/analyserande framställningstyp: Ger förutsättning för pluralistisk 

miljöundervisning för hållbar utveckling. 

I metoddelen beskrivs hur denna koppling är genomförd mer explicit. 

 

Studier av läromedel i naturorienterande ämnen 

 

Nelson har gjort en forskningsöversikt av hur läroböcker i NO används. Liksom inom 

andra ämnen rapporteras läroboken ha en stark inverkan på såväl undervisningens innehåll 

som arbetsform. Läroboken får därmed i stor utsträckning rollen av kursplan. En hel del kritik 

mot läroböckerna refereras också i denna rapport. Läroböckerna sägs vara alltför späckade 

med fakta, utan incitament till reflekterande tänkande. Det konstateras också att många 

forskare är kritiska till läroböckernas upplägg, huvudsakligen p.g.a. att läroböckerna inte 

möter upp moderna didaktisk forskning och ett sociokulturellt perspektiv på lärande.53   

I en studie av hur begreppet biologisk mångfald behandlas i biologiläroböcker konstaterar 

Ferlin att böckerna genomgående är likriktade och faktaspäckade. Fördjupade, elevnära och 

komplexa aspekter saknas, vilket hindrar möjligheten till en undervisning som stimulerar 

elevens förmåga till etiska ställningstaganden.54 Denna bild bekräftas även av Skolverket. I 

rapporten ”Vad händer i NO-undervisningen?” konstaterar man att det ännu idag saknas texter 

i NO-läroböcker som tydliggör att naturvetenskapen angår alla, och att naturvetenskapen är en 

                                                 
53 Nelson (2006), s. 16ff. 
54 Ferlin (2011), s. 81. 



17 

 

mänsklig konstruktion med pluralistiska inslag. Där beskrivs också att endast ett fåtal 

läroboksanalyser på NO-läroböcker har genomförts.55 

Östman har undersökt läroplaner och kemi- och biologiböcker från 1980-talet för att 

identifiera vilka diskurser som fanns i texterna, när det gäller synen på naturen och 

människan. Den dominerande diskursen benämns ”vetenskaplig rationell” diskurs, som 

innebär en natursyn där människan är skild från naturen, som ett självständigt subjekt medan 

naturen ses som objekt. Kunskapssynen i denna diskurs är positivistisk, som innebär synen att 

naturvetenskapen beskriver verkligheten som den är.56 Svenbeck bekräftar denna bild i studier 

av fysikläromedel på 1990-talet. Även här konstateras en antropocentrisk hållning, där endast 

människan har ett egenvärde. Naturen ska bevaras för att människan har nytta av det.57 Om 

man tittar på NO-läroböcker i ett längre perspektiv är det tydligt att miljöfrågorna fått en 

stärkt ställning efter 1980. Inom biologin beskrivs då miljöfrågor som en slags naturlag, där 

människan måste följa naturens spelregler.58 

Tracana et al.59 har studerat hur miljöfrågor skildras i portugisiska läroböcker i biologi och 

geografi. De konstaterar en antropocentrisk hållning i böckerna, där naturen primärt ses som 

en resurs att användas av människan. Vidare finns i böckerna en tilltro till teknikens 

utveckling snarare än förändring av individens och samhällets agerande när det gäller hållbar 

utveckling. De föreslår en förändring av böckerna i en riktning där människans roll och 

möjlighet att påverka betonas i högre utsträckning. 

Det finns i övrigt inte många studier gjorda som mera direkt undersöker hur LHU 

behandlas i NO-läroböcker. Fransson har studerat arbetsuppgifterna i fysikläroböcker med 

avseende på hållbar utveckling. Hans resultat pekar på att fysikböckerna berör ämnet hållbar 

utveckling i viss grad, men att fokus ligger på att lösa tekniska och fysikaliska problem, och 

inte på kritiskt tänkande och värderingsförmåga.60 Även om det inte finns många andra 

direkta studier av LHU i NO-läroböcker, finns indikationer på att läroböckerna i NO inte 

uppfyller styrdokumentens intentioner om lärande för hållbar utveckling. I Skolverkets 

rapport Hållbar utveckling i skolan rapporteras:  

 Flera lärare framhåller ett behov av ett undervisningsmateriel som ger en 

 konkret och anpassad vägledning för arbete med miljö och hållbar utveckling. 

 Likaså efterlyser man läroböcker som på ett mer aktuellt sätt behandlar dessa 

 frågor.61 

                                                 
55 Skolverket (2008), s. 54f., 61. 
56 Östman (1995) s. XXXX 
57 Svenbeck (2004), s. 95. 
58 Hultén (2008). 
59 Tracana, Ferreira, Ferreira & Carvalho (2008), s 208. 
60 Fransson (2011), s. 34. 
61 Skolverket (2002), s. 133. 
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Frågan är om denna bild, som rapporterades 2002, gäller även idag. Har styrdokumentens 

intentioner om lärande för hållbar utveckling fått ett större genomslag i de böcker som 

anpassats för nya Lgr11? Ovanstående forskningsöversikt pekar på att det finns skäl att 

undersöka hur LHU behandlas i moderna läroböcker.  
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4. Syfte 

Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur begreppet lärande hållbar utveckling 

behandlas i läroböcker i biologi för grundskolans senare del. Detta är relevant dels eftersom 

läroboken i allmänhet har en styrande inverkan på undervisningen, och dels för att kunskapen 

om LHU bland lärare är svag, vilket kan göra beroendet av läroboken extra stort.  

Som beskrivits ovan är LHU ett vitt begrepp som innefattar såväl undervisningens innehåll 

och arbetsformer som dess kunskapsmål. Här bör noteras att en studie av enbart läromedel har 

sina begränsningar. Läroboken representerar framförallt ett innehåll, sedan det är det upp till 

läraren att styra arbetsformer och kunskapsmål, att genom didaktiska val bestämma hur 

läroboken ska användas.62 I denna studie kommer därför förekomsten av de innehållsliga 

aspekterna av LHU i läroböckerna att fokuseras i första hand.  

Läroboken kan dock indirekt verka främjande eller hindrande för en viss typ av arbetsform. 

Hur texten är skriven påverkar hur den kan användas. Genom att analysera de olika texternas 

innehållsliga framställningstyp och jämföra detta med de arbetsformer som används i LHU, 

kommer denna studie också att försöka säga något om huruvida böckerna kan verka 

främjande eller hindrande för arbetsformer inom LHU. Dessutom är det så, att de frågor och 

arbetsuppgifter som finns i läroboken kan säga relativt mycket om vilket arbetssätt författarna 

har tänkt sig. Därför kommer även arbetsuppgifterna i läroböckerna att studeras översiktligt i 

detta avseende. 

Hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp som successivt håller på att implementeras i 

skolan via styrdokumenten. Redan i Lpo94 betonas begreppet, och i Lgr11 finns ett förstärkt 

fokus på LHU. Det är därför intressant att undersöka om läroböckerna följer med i denna 

utveckling. I denna studie kommer därför läroböcker som anpassats efter Lgr11 att studeras 

och jämföras med motsvarande tidigare upplaga. 

Studiens syfte kommer att brytas ner i följande delfrågeställningar: 

- Vilket innehållsmässigt utrymme ges hållbar utveckling i läroböckerna? 

- Vilka innehållsliga aspekter av lärande för hållbar utveckling lyfts fram i 

läroböckerna? 

- På vilka sätt främjar eller hindrar läroböckerna möjligheterna till de arbetsformer som 

ligger i linje med lärande för hållbar utveckling?  

- Vad kan sägas om läroboksutvecklingen under de senaste åren när det gäller 

ovanstående frågor? 

- Finns det skillnader mellan olika läroböcker inom detta område? 

                                                 
62 Englund (2010), s. 284ff. 
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5. Metod 

5.1. Val av metod 

Frågan om vilket utrymme LHU ges i läroböcker besvaras effektivast med en s.k. kvantitativ 

textanalys. Detta eftersom begreppet utrymme är just kvantitativt, och svårligen låter sig 

undersökas på annat sätt. Även för att studera förändringar över tid eller för att jämföra olika 

läroböcker passar kvantitativ textanalys bra.63 Studiens andra och tredje frågeställning, om 

innehållsliga aspekter respektive arbetsformer, studeras snarare bäst med hjälp av kvalitativa 

metoder. Orsaken till detta är att dessa frågor berör kvalitativa eller idémässiga aspekter av 

texten. För att fånga in samtliga fem frågeställningar i en enda samlad analysmetod, användes 

i denna studie därför en kvantitativ textanalys, men med kvalitativa inslag. Detta är en metod 

som tidigare använts för att analysera fysikläroböcker.64 Denna analys av lärobokstexterna 

kompletterades med en mera översiktlig analys av läroböckernas arbetsuppgifter, för att få 

ytterligare information om vilka arbetsformer läroboksförfattarna betonar. 

En kvantitativ innehållsanalys bygger på en empiristisk vetenskapssyn, i vilken basen för 

våra kunskaper är våra erfarenheter. Det som studeras är manifesta inslag i texten, d.v.s. 

sådant som uttrycks explicit.65 Vid kvantitativ innehållsanalys konstrueras vanligen ett 

analysinstrument som kallas kodbok. Texten delas in i analysenheter, t.ex. ord, meningar eller 

sidor, och var och en av dessa analyseras med hjälp av kodboken. I denna finns ett antal 

variabler, som är de egenskaper hos analysenheten som ska undersökas. Till varje variabel ett 

antal olika variabelvärden, som definierar vilka olika kategorier en variabel kan anta.66  

För att kontrollera reliabiliteten görs vanligen en dubbelkodning, som innebär att analysen 

görs två gånger vid olika tillfällen. På detta sätt kan intrasubjektiviteten kontrolleras, d.v.s. 

överenstämmelsen mellan ens egnas kodningar av samma material vid olika tillfällen.67  

5.2. Urval  

Det material som studerades var biologiböcker för grundskolans senare del, som förekommer 

i lärobokshandeln och som kommit ut med en upplaga anpassad för Lgr11.  Detta eftersom en 

av studiens frågeställningar rörde anpassning till Lgr11. För varje sådan lärobok valdes också 

en tidigare upplaga ut som jämförelseexemplar. Här styrdes valet till viss del av 

tillgängligheten av specifika upplagor på biblioteket, men generellt användes en upplaga som 

                                                 
63 Bergström & Boréus (2012), s. 52f. 
64 Fransson (2011), s. 20ff. 
65 Bergström & Boréus (2012), s 51ff. 
66 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud (2012), s. 202ff. 
67 Bergström & Boréus (2012), s. 56. 
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just föregått den nya, Lgr11-anpassade utgåvan. Den enda lärobok av väsentlig förekomst i 

svenska skolan som inte hade kommit ut med en Lgr11-upplaga var Spektrum Biologi, och 

som därför inte studerades. 

Detta förfarande resulterade i följande urval av läroböcker (tabell 1): 

Tabell 1. De analyserade läroböckerna. För varje lärobok analyserades två upplagor; en 

anpassad efter Lgr 11, och en efter Lpo 94. I tabellen anges även det totala antalet 

textstycken i huvudtexten i respektive lärobok. 

Bok Titel Författare Utg. Uppl. Styrdok. Förlag Antal 

stycken 

A PULS Biologi68 Andréasson, Berth et al 2011 4:2 Lgr 11 Natur & Kultur 1198 

B PULS Biologi69 Andréasson, Berth et al 2007 3:3 Lpo 94 Natur & Kultur 1166 

C Biologi Direkt70 Kukka, Jarmo et al 2012 2:2 Lgr 11 Sanoma Utbildning 993 

D Biologi Direkt71 Kukka, Jarmo et al 2005 1:1 Lpo 94 Sanoma Utbildning 1162 

E MAKRO Biologi72 Henriksson, Anders 2010 1:1 Lgr 11 Gleerups 1187 

F NO Biologi73 Henriksson, Anders 2002 2:3 Lpo 94 Gleerups 1772 

 

Här ska noteras, att Makro Biologi till namnet är ett nytt läromedel, men att den i praktiken 

kan sägas vara en vidareutveckling av NO Biologi. De båda böckerna har samma förlag och 

författare, och det finns många innehållsliga likheter mellan dem. I denna studie kommer 

därför Makro Biologi att betraktas som en nyare upplaga av NO Biologi.  

I dessa böcker analyserades själva huvudtexten, eller löptexten. En ursprunglig avsikt att 

studera även bildtexter och fördjupande textrutor genomfördes inte. Dessa textdelar verkade 

vid en översiktlig översyn inte innehålla några avsevärda avvikelser gällande LHU jämfört 

med huvudtexten.  

                                                 
68 Andréasson, Gedda, Johansson, Bondesson & Zachrisson (2011). 
69 Andréasson, Gedda, Johansson, Bondesson & Zachrisson (2007). 
70 Kukka, Sundberg, Blom & Andersson (2012).  
71 Kukka, Sundberg, Blom & Andersson (2005). 
72 Henriksson (2010). 
73 Henriksson (2002). 
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5.3. Genomförande 

Kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag 

 

Som analysenhet användes begreppet ”stycke”. Den styckesindelning som författarna gjort i 

löptexten användes rakt av, så att varje stycke bildade en egen analysenhet. Varje analysenhet 

kategoriserades sedan med avseende på variabler och variabelvärden enligt följande kodbok 

(tabell 2): 

Tabell 2. Kodbok för kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag. Varje analysenhet 

(stycke) kategoriserades med avseende på nedanstående variabler. 

 Variabel Variabelvärden 

V1 I vilken bok återfinns stycket? 1: PULS Biologi, Lgr11-uppl., bok A 

2: PULS Biologi, Lpo94-uppl., bok B 

3: Biologi Direkt, Lgr11-uppl., bok C 

4: Biologi Direkt, Lpo94-uppl., bok D 

5: MAKRO Biologi, Lgr11-uppl., bok E 

6: NO Biologi, Lpo94-uppl., bok F 

V2 Vad handlar kapitlet om där stycket finns? 1: Växter, djur, systematik el. etologi 

2: Ekologi 

3: Människan och naturen 

4: Människokroppen 

5: Sex och samlevnad / Droger 

6: Genetik och evolution 

V3 Berör stycket hållbar utveckling?  0: Nej       1: Ja 

V4 Berör stycket någon ekologisk aspekt av hållbar utveckling? 0: Nej       1: Ja 

V5 Berör stycket någon ekonomisk aspekt av hållbar utveckling? 0: Nej       1: Ja 

V6 Berör stycket någon social aspekt av hållbar utveckling? 0: Nej       1: Ja 

V7 Framställs innehållet konstaterande och/eller förklarande? 0: Nej       1: Ja 

V8 Framställs innehållet normativt? 0: Nej       1: Ja 

V9 Framställs innehållet reflekterande/analyserande? 0: Nej       1: Ja 

 

Detta förfarande resulterade i att varje analysenhet gavs en uppsättning variabelvärden som 

svar på frågorna i variablerna. Dessa kunde sedan kvantifieras och analyseras. Ingen 

fullständig dubbelkodning gjordes, eftersom det skulle överskrida denna studies yttre 

tidsramar. Istället valdes vissa delar av texterna ut slumpmässigt och dubbelkodades. 
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Förklaringar och tolkningar av variabler 

 

Variablerna V1 och V2 är formvariabler, och kan ses som en positionsbestämning av 

analysenheten (stycket). De ger svar på frågan ”i vilken lärobok och vilket kapitel befinner sig 

stycket?”.  

I variabeln V3 bedöms om analysenheten handlar om hållbar utveckling eller ej. 

Huvudprincipen vid bedömning var att de stycken som ansågs handla om nutida generationers 

behov kopplat till kommande generationers behov sades uppfylla kriteriet att handla om 

hållbar utveckling. Bedömningen vilade alltså på själva definitionen av begreppet hållbar 

utveckling. Stycken som innehöll rena beskrivningar av ämnet ekologi som vetenskap 

tolkades inte som att de direkt handlade om hållbar utveckling. Endast de stycken som 

bedömdes handla om hållbar utveckling analyserades vidare under variablerna V4-V9. 

Variablerna V4-V6 undersöker vilken eller vilka innehållsliga aspekter av LHU stycket 

berör, och belyser alltså studiens andra frågeställning. Här kan ett och samma stycke beröra 

en eller flera aspekter. Som ekologiska aspekter (variabel V4) tolkades allt som rör mänskliga 

aktiviteters kopplingar till jordens ekosystem, t ex när det gäller klimatfrågan och hotade 

arter. Som ekonomiska aspekter (variabel V5) räknades förutom direkta frågor om ekonomi 

och tillväxt, även frågor rörande teknik, konsumtion, matproduktion och energianvändning. 

Som sociala aspekter av hållbar utveckling (variabel V6) räknades allt som handlade om 

fördelning av resurser, makt-/demokratifrågor samt hälsofrågor om dessa kunde kopplas till 

miljön eller globala frågor.  

Variablerna V7-V9 analyserar vilken innehållslig framställningstyp som används i 

stycket. Även här kan ett och samma stycke uppfylla kriterierna för en eller flera 

framställningstyper. Styckena tolkades som normerande (variabel V8) om de innehöll direkta 

uppmaningar till hur vi ”bör” eller ”måste” agera för att lösa miljöproblem. I vissa fall kunde 

en indirekt normerande fråga även göra att stycket tolkades som normerande (t ex ”varför 

måste vi bevara den biologiska mångfalden?) Kriterierna för reflekterande/analyserande 

framställningstyp (variabel V9) ansågs uppfyllda om texten presenterade olika alternativ, 

ställde argument eller konkurerande intressen emot varandra, eller ställde frågor till läsaren. 

     

Översiktlig analys av arbetsuppgifter 

 

Förutom ovan beskrivna kvantitativa textanalys gjordes en avslutande översiktlig studie av 

arbetsuppgifterna i respektive lärobok. Läroböckerna söktes igenom för att försöka hitta 

uppgifter som uppfyllde båda av nedanstående kriterier: 

 

 

 



24 

 

1. Uppgiften handlar innehållsmässigt om hållbar utveckling i någon/några aspekter. 

2. Uppgiften inbjuder till pluralistiska arbetsformer genom att inget ensidigt svar ges, 

och olika sidor av ett problem belyses. Uppgiften inbjuder genom detta till etiska 

ställningstaganden av komplexa problemställningar. 

 

Kopplat till analysschemat ovan kan man säga att denna förenklade variant av metoden går 

ut på att endast identifiera de uppgifter som samtidigt uppfyller båda variablerna V3 och V9. 

Tanken med metoden är att på ett enkelt och översiktligt sätt analysera i vilken omfattning en 

lärobok innehåller arbetsuppgifter som både uppfyller någon innehållslig aspekt av LHU och 

den centrala aspekten gällande arbetsformer för LHU.  

5.4. Reflektion över metoden 

Etiska ställningstaganden 

 

Eftersom inga försökspersoner intervjuats eller studerats, begränsas de etiska 

ställningstagandena i denna studie till det som vanligen benämns god forskningssed. Det 

gäller sådant som korrekt hanterande av använda källor, samt att metod och resultat redovisas 

på ett transparent sätt. Jag har försökt uppfylla dessa kriterier efter bästa förmåga. 

 

Validitet 

 

Kvantitativ innehållsanalys är en metod med begränsningar. Kvantifiering är inte alltid 

lämpligt, eftersom många forskningsfrågor inte kan besvaras med frågor om frekvens eller 

utrymme. I många sammanhang spelar det större roll hur något sägs än hur många gånger det 

sägs. Annan kritik mot metoden är att den betonar manifest textinnehåll på bekostnad av det 

outsagda, att hårt strukturerade tekniker gör att det blir svårt att läsa texten öppet och 

förbehållslöst, och att för lite vikt läggs vid sammanhangets betydelse vilket påverkar 

validiteten.74  

Denna studie innehåller frågor om ett begrepps utrymme i vissa texter samt dessa texters 

utveckling över tid, något som kvantitativ innehållsanalys normalt lämpar sig väl för. 

Eftersom hållbar utveckling är ett begrepp som handlar mycket om vilket grundläggande 

perspektiv som tas, finns det dock en risk att validiteten hämmas av en alltför strikt kvantitativ 

analys. I metoden har jag försökt kompensera för detta genom att införa variabler som just 

undersöker hur innehållet framställs. På detta sätt skaffas information inte bara om hur ofta 

något sägs, utan på vilket sätt och med vilket grundläggande perspektiv det gör det. Analysen 

blir på detta sätt både kvantitativ och kvalitativ till sin natur. 

                                                 
74 Bergström & Boréus (2012), s. 80. 
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När det vidare gäller validiteten kan man fråga sig om metoden verkligen ger svar som 

handlar om studiens frågeställningar. Är det utrymme och aspekter av just lärande för hållbar 

utveckling i läroböckerna som metoden ringar in och mäter? LHU är ett vitt begrepp med en 

lång rad kännetecken, vilket gör det svårfångat. Jag har valt att fokusera på några centrala 

dimensioner av LHU; det gäller för det första själva definitionen av hållbar utveckling, för det 

andra uppdelningen i ekonomiska, ekologiska och sociala innehållsliga aspekter, och för det 

tredje pluralistiskt inriktade undervisningsformer. Jag menar att dessa tre dimensioner 

tillräckligt väl ringar in centrala principer i LHU, vilket gör att jag kan hävda att det faktiskt 

är aspekter av LHU som jag undersöker. Den breda och omdiskuterade definitionen av LHU 

gör dock, att detta är ett faktum som går att problematisera. 

Nästa fråga är hur dessa centrala begrepp operationaliserats, eller hur de har omsatts till 

mätbara variabler. Eftersom den grundläggande frågan, om huruvida ett textstycke handlar om 

hållbar utveckling, i sin operationalisering syftar tillbaka på begreppets definition, torde 

validiteten i denna del vara relativt god. Även uppdelningen i sociala, ekonomiska och 

ekologiska aspekter är relativt direkt och definierbar. Däremot är det svårare veta om metoden 

verkligen svarar på frågan om vilka arbetsformer som främjas eller hindras av 

lärobokstexterna. Mitt tillvägagångssätt har här varit att koppla arbetssätt till textens 

innehållsliga framställningstyp, enligt principen att ett visst stycke främjar LHU om innehållet 

framställts på ett pluralistiskt sätt. Denna koppling är inte självklar, man kan t ex tänka sig att 

två på varandra följande stycken tillsammans ger en pluralistisk och komplex skildring av ett 

fenomen, men att de enskilda styckena var för sig inte gör det. Det är också mera i allmänhet 

en svår fråga att svara på vilket typ av innehåll som främjar eller hindrar en viss arbetsform. 

Här vill jag dock hävda, att det min metod faktiskt kan ge en indikation om, är vilket 

grundläggande perspektiv som uttrycks i texten, där traditionella positivistiska/normativa 

synsätt ställs mot ett pluralistiskt. Eftersom LHU handlar så mycket om just ett grundläggande 

perspektiv, menar jag att metoden åtminstone kan ge en tydlig indikation kring frågan om 

texten är skriven i enlighet med principerna för LHU eller inte. Dessutom kan den 

kompletterande undersökningen av arbetsuppgifter ge en ytterligare indikation när det gäller 

frågan om arbetsformer i läroböckerna som främjar LHU. 

 

Reliabilitet 

 

När det gäller reliabiliteten är det givetvis så, att det manuella tillvägagångssättet innebär en 

risk för subjektiva tolkningar. Detta skulle kunna gälla både intrasubjektivitet (min egen 

tolkning vid olika tillfällen) och intersubjektivitet (någon annans tolkning av samma 

material). Fördelen med en manuell analys jämfört en mera automatiserad är dock att mer 

komplicerade bedömningar kan göras, vilket förbättrar validiteten. Intrasubjektiviteten 
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kontrollerades genom slumpmässigt utvald dubbelkodning av vissa textdelar. Ingen kontroll 

av intersubjektiviteten gjordes. 

Analysverktygets design kan diskuteras utifrån reliabilitetsperspektiv. Valet av stycke som 

analysenhet gör exempelvis att olika långa textdelar kommer att jämföras med varandra. Om 

de stycken som handlar om hållbar utveckling t ex råkar ha extra långa stycken jämfört med 

resten av läroboken, så kommer andelen stycken som handlar om hållbar utveckling vara 

lägre än det faktiska textutrymmet de upptar. Valet av stycke som analysenhet motiveras av att 

enskilda ord eller meningar bedömdes vara för små analysenheter för att ge svar på 

variablerna, medan hela sidor bedömdes som vara för stora. I denna studie är det exakta 

nummervärdet på textutrymme inte heller det centrala, och inget talar för att just de stycken 

som handlar om hållbar utveckling skulle vara extra korta eller extra långa. Därför kan valet 

av stycke som analysenhet anses tillräckligt exakt för denna studies syften. Eftersom det är 

andelen stycken som redovisas spelar det heller ingen roll om en lärobok generellt har längre 

stycke än någon annan. 
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6. Resultat och analys 

Slumpmässig dubbelkodning visade en överensstämmelse mellan analystillfällena på ca 95 %, 

vilket kan anses vara godtagbart. I nedanstående avsnitt kommer resultat och analys att 

presenteras inom var och en av studiens fem frågeställningar. 

6.1. Utrymme för hållbar utveckling 

Andelen textstycken i respektive bok som handlade om hållbar utveckling kan anses belysa 

studiens första frågeställning; den om vilket utrymme hållbar utveckling får i 

biologiläroböcker för grundskolans senare del (tabell 3). Antalet textstycken om hållbar 

utveckling i respektive bok redovisas också för fullständighetens skull. 

Tabell 3. Utrymme för hållbar utveckling i biologläroböcker. Antalet och andelen textstycken 

som handlade om hållbar utveckling i procent, i upplagor anpassade för Lgr 11 resp. Lpo94. 

Bok Titel 

Antal textstycken om 

hållbar utveckling, st. 

(Lgr11 / Lpo94 -upplaga) 

Andel textstycken om 

hållbar utveckling, % 

(Lgr11 / Lpo94 -upplaga) 

A / B PULS Biologi 188 / 96 15,7 / 8,2  

C / D Biologi Direkt 36 / 49 3,6 / 4,2 

E / F Makro / NO Biologi 47 / 91 4,0 / 5,1 

 

Det verkar alltså finnas en variation i hur mycket utrymme hållbar utveckling får i olika 

biologiläroböcker. I bok A och B, som gav hållbar utveckling störst utrymme, fanns en tydlig 

utvecklingstendens; nya Lgr11-anpassade upplagan gav nästan dubbelt så stort utrymme för 

hållbar utveckling jämfört med förra upplagan. Detta berodde främst på att ett nytt och 

omfattande avsnitt om riksdagens 16 nationella miljömål lagts in i bok A. Värt att notera är att 

ett redan lågt utrymme för hållbar utveckling verkar ha minskat ytterligare i nyaste 

upplagorna av Biologi Direkt och Makro Biologi. Notera även att det relativt stora antalet 

stycken om hållbar utveckling i NO Biologi inte resulterar i en hög andel stycken, eftersom 

denna bok också innehåller ett större antal textstycken totalt sett (se tabell 1). 
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Det kan också vara av intresse att studera hur textstyckena som handlar om hållbar 

utveckling fördelar sig över läroböckernas olika ämnesområden. Ingen signifikant skillnad 

mellan olika läroböckerna eller olika upplagor kunde ses i detta avseende, varför resultatet 

redovisas samlat för alla sex läroböckerna (tabell 4).  

Tabell 4. Utrymme för hållbar utveckling inom olika ämnesområden. Andelen textstycken 

inom respektive ämnesområde som handlade om hållbar utveckling i procent, sett över alla de 

sex studerade läroböckerna.  

Ämnesområde 
Andel textstycken om 

hållbar utveckling, % 

Växter, djur, systematik, etologi 1,6 

Ekologi 7,4 

Människan och naturen 77 

Människokroppen 0,3 

Sex och samlevnad, droger 0,4 

Genetik och evolution 1,2 

 

Ämnet hållbar utveckling ges framförallt utrymme i ett specifikt kapitel som handlar om 

”människan och naturen”. Ett begränsat utrymme ges även i ekologiavsnittet i böckerna, men 

i övriga kapitel är utrymmet för hållbar utveckling i princip obefintligt. Detta kan sägas ligga i 

sakens natur, men det bör ändå konstateras att begreppet hållbar utveckling i läroböckerna 

genomgående behandlas som ett isolerat ämnesområde, och inte som ett övergripande 

perspektiv. Det bör också noteras att avsnittet ”människan och naturen” var placerat allra sist i 

böckerna C-F. En sådan placering kan medföra en risk att ämnesområdet tolkas som mindre 

viktigt, och att det faller bort i undervisningen av tidsskäl. 

Det utrymme som begreppet hållbar utveckling ges i läroböckerna visade sig alltså vara 

varierat men genomgående lågt, och i hög grad koncentrerat till ett enskilt avsnitt i 

läroböckerna. 
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6.2. Innehållsliga aspekter av LHU 

Studiens andra fråga gäller vilka innehållsliga aspekter av LHU som lyfts fram i läroböckerna. 

I nedanstående tabell (tabell 5) redovisas hur stor andel av styckena som berörde ekologiska, 

ekonomiska respektive sociala aspekter av LHU, samt hur stor andel av dem som berörde två 

eller tre av aspekterna i samma stycke. Observera att det är hur stor andel av de stycken som 

handlade om hållbar utveckling (förkortat HU-stycken) som berörde en viss aspekt som 

redovisas. 

Tabell 5. Innehållsliga aspekter av LHU i biologiläroböcker. Andel i procent av de stycken 

som handlade om hållbar utveckling som berörde ekologiska, ekonomiska eller sociala 

aspekter i respektive lärobok. Dessutom redovisas andelen stycken om hållbar utveckling som 

berörde två eller tre av aspekterna samtidigt. 

Bok: A / B 

PULS Biologi 

(Lgr11/LpO94-uppl.) 

C / D 

Biologi Direkt 

(Lgr11/LpO94-uppl.)  

E / F 

MAKRO/NO Biologi 

(Lgr11/LpO94-uppl.)  

Andel HU-stycken som 

berörde….      (%) 

Ekologiska aspekter: 83 / 77 83 / 78 98 / 92 

Ekonomiska aspekter: 57 / 71 53 / 67 53 / 48 

Sociala aspekter: 9,6 / 7,3 17 / 14 0,0 / 1,1 

Två av aspekterna: 55 / 59 59 / 64 65 / 53 

Alla tre aspekter: 2,1 / 2,1 5,6 / 2,0 0 / 0 

 

Observera här att i översta raden redovisas samtliga textstycken som innehöll ekologiska 

aspekter, inklusive de textstycken som också innehöll någon annan aspekt. Därmed behöver 

summan av de tre översta raderna tabellen i respektive bok inte vara 100 %.  

De ekologiska aspekterna av hållbar utveckling var som väntat i majoritet. Dessa handlade 

huvudsakligen om klimatkrisens effekter på klimat och ekosystem, samt om hur utsläpp och 

annan mänsklig aktivitet hotar den biologiska mångfalden och miljön. Som synes berördes 

ekonomiska aspekter i relativt hög grad i läroböckerna. Det handlade dock inte så mycket om 

direkta ekonomiska frågor som t ex tillväxt och BNP, utan oftast om frågor kring miljövänlig 

teknik, energianvändning, industriframställning och matproduktion. Sociala aspekter av 

hållbar utveckling var relativt ovanliga. När de förekom berörde de huvudsakligen 

resursanvändningens fördelning i olika länder, befolkningsökning samt miljörelaterade och 

globala hälsofrågor. 
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De stycken som samtidigt berörde två eller tre av aspekterna redovisas också i tabellen. Av 

dessa uppgifter kan dock inte några långtgående slutsatser dras när det gäller omfattningen av 

integrering av de olika aspekterna i texterna. Om ett stycke i en text berör enbart en ekologisk 

aspekt, och nästa stycke enbart en ekonomisk aspekt kan ju texten som helhet ändå sägas 

integrera olika aspekter, även om detta inte kommer att registreras i denna studies 

analysverktyg. I detta fall kan alltså analysenheten ”stycke” sägas vara för liten för att säga 

något om texten som helhet. Uppgifterna om stycken med två eller tre aspekter redovisas 

emellertid ändå, främst för att visa att i mer än hälften av styckena förekom två av aspekterna 

samtidigt. Detta kan visa på en viss integrering av de olika aspekterna i läroböckerna. 

Tilläggas bör att den relativt höga andelen stycken med två aspekter huvudsakligen berodde 

på att i många textstycken förklarades ett problem i miljön (ekologisk aspekt) med en 

mänsklig aktivitet (ekonomisk aspekt). Detta är kanske egentligen mer ett uttryck för 

traditionell miljöundervisning, än faktisk integrering av olika aspekter som avses i LHU.   

Bok E och F utmärkte sig genom en mycket låg andel sociala aspekter. I övrigt var 

skillnaden mellan de olika läroböckerna avseende aspekter relativt liten på ett kvantitativt 

plan. Däremot framträdde kvalitativa skillnader vid genomgången av läroböckerna. 

Miljöfrågorna i bok E och F upplevdes i hög grad som inaktuella och av lokal karaktär, med 

teman som t.ex. oljeutsläpp, försurning och DDT. Dessa teman var även identiska mellan bok 

E och F, vilket är noterbart eftersom bok F gavs ut redan år 2002. Bok A-D upplevdes som 

mera uppdaterade när det gäller de nya globala miljöfrågorna. De innehöll t.ex. begrepp som 

ekologiskt fotavtryck och ekosystemtjänster, samt uppdaterade avsnitt om klimatkrisen. Den 

bok som upplevdes ha kommit längst i denna utveckling var bok A, med bl a ett utförligt 

avsnitt om de 16 nationella miljömål som riksdagen beslutat om. I övrigt sågs inga stora 

förändringar avseende innehållsliga aspekter i de nyare upplagorna.  

Genomgående är det alltså de ekologiska aspekterna av hållbar utveckling som lyfts fram i 

biologiläroböckerna. Ekonomiska aspekter förekommer, men då främst i indirekt form, t.ex. 

när det gäller teknikutveckling och effekterna av mänsklig konsumtion. Sociala aspekter är 

ovanliga eller saknas helt. I enskilda avsnitt i vissa av läroböckerna sågs dock ansatser till en 

utveckling mot ökande integrering av de olika aspekterna inom LHU.  
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6.3. Arbetsformer för LHU 

När det gäller frågan om på vilka sätt läroböckerna hindrar eller främjar möjligheterna till 

arbetsformer i linje med LHU, belystes detta på två olika sätt. Dels analyserades vilken 

innehållslig framställningsform som dominerar i lärobokstexten, där en reflekterande eller 

analyserande framställningsform kopplades till de pluralistiska arbetsformer som präglar 

LHU. Dels undersöktes arbetsuppgifter och lärarhandledning för att hitta uppgifter eller texter 

som behandlade hållbar utveckling på ett pluralistiskt sätt. 

 

Innehållslig framställningstyp i lärobokstexterna (tabell 6) 

Tabell 6. Innehållslig framställningstyp i lärobokstexterna. Andel i procent av de stycken som 

handlade om hållbar utveckling som framställde innehållet konstaterande/förklarande, 

normerande respektive reflekterande/analyserande. 

Bok: A / B 

PULS Biologi 

(Lgr11/Lpo94-uppl.) 

C / D 

Biologi Direkt 

(Lgr11/Lpo94-uppl.)  

E / F 

MAKRO/NO Biologi 

(Lgr11/Lpo94-uppl.)  

Andel HU-stycken som 

framställde innehållet… % 

Konstaterande / Förklarande 99 / 100 100 / 98 98 / 99 

Normerande 9,6 / 15,6 11 / 12 8,5 / 3,3 

Reflekterande/ Analyserande 5,3 / 5,2 2,8 / 4,1 0 / 0 

 

Även här kan ett stycke uppfylla kriterierna för flera framställningsformer. Det är tydligt 

att den konstaterande och/eller förklarande framställningsformen är kraftigt dominerande i 

läroböckerna. Normerande framställningsform förekom även i viss utsträckning. När det 

gäller reflekterande/analyserande framställningsform, som alltså kan sägas verka främjande 

för arbetsformer för LHU, var förekomsten låg. I bok E/F fanns inga sådana inslag alls, i bok 

A-D endast ett fåtal. Ingen tydlig förändring i upplagor anpassade för Lgr 11 kunde ses inom 

detta område. 

De stycken i läroböckerna som handlade om hållbar utveckling framställde alltså generellt 

detta innehåll på ett sätt som inte kan sägas främja de pluralistiska arbetsformer som 

karakteriserar LHU. Istället låg texterna i linje med en traditionell faktabaserad 

miljöundervisningstradition, med vissa inslag av en normerande tradition.  
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Arbetsuppgifter i läroböckerna 

 

Arbetsuppgifterna i läroböckerna analyserades översiktligt för att hitta uppgifter som 

handlade om hållbar utveckling på ett sätt som inbjöd till pluralistiska arbetsformer (tabell 7): 

Tabell 7. Antal arbetsuppgifter om hållbar utveckling med pluralistiska arbetsformer i 

läroböckerna. 

Bok Titel 

Antal uppgifter om HU med 

pluralistiska arbetsformer 

(Lgr11 / Lpo94 -upplaga) 

A / B PULS Biologi 6 / 8 

C / D Biologi Direkt 3 / 2 

E / F Makro / NO Biologi 0 / 0 

 

Arbetsuppgifter om hållbar utveckling som inbjuder till pluralistiska arbetsformer var alltså 

ovanliga (bok A-B), mycket ovanliga (bok C-D) eller saknades helt (bok E-F). De ”LHU-

uppgifter” som kunde hittas i bok A och B återfanns samtliga på en sida med uppgifter, som 

avslutning av kapitlet ”Människan i naturen”.75 Här ska ges två exempel på dessa: 

     

 7 Bevara arter – varför det? 

 Fundera på frågorna och skriv ner dina svar. Diskutera sedan i grupp. Det finns 

 inga färdiga eller sanna svar. 

 a) Finns det arter av växter, svampar och djur som är viktigare och mer värdefulla 

 än andra arter? Motivera 

 b) Ska arterna bevaras bara för att människan ska ha nytta av dem? Eller har de rätt att leva 

 för sin egen skull? Motivera. 

 c) Är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden? Vilka olika skäl kan du komma på?   

 

 15 Jorden om hundra år 

 Skriv ihop en liten historia om hur du tror det ser ut i två länder på jorden om  hundra år. 

 Rita gärna. Välj ett land som var rikt i början av 2000-talet och ett annat  som inte var 

 så rikt. Vad har förändrats? Finns det några problem kvar att lösa? Vilka är planerna 

 framåt? 

  

                                                 
75 Andréasson et al. (2011) s 157f, Andréasson et al. (2007) s 157f. 
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Den första uppgiften om bevarande av arter har en pluralistisk ansats (”Det finns inga färdiga 

eller sanna svar”), något som byggs vidare på i delfråga a. I delfråga b och c får den dock ett 

visst normerande inslag, genom att det underförstått antas att den biologiska mångfalden bör 

bevaras, även om det kan motiveras på olika sätt. 

Den andra uppgiften har ett tydligt framtidsperspektiv med inslag av frågor om rättvis 

resursfördelning. Den kan sägas inbjuda till pluralistiska arbetsformer eftersom inget ”rätt” 

svar kan ges på förhand. Däremot kan man fråga sig om den i praktiken kommer att handla 

om konkurerande intressen och etiska ställningstaganden, eller om den istället kommer att 

resultera i drömlika visioner av ett samhälle i harmoni med den omgivande naturen. 

 Även i bok C och D återfinns ”LHU-uppgifterna” som avslutning till avsnittet om 

människan och naturen. I bok C ser de tre uppgifterna som förekommer ut på följande sätt:76 

  

 Vad tycker du? 

 1. Är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och tänker på miljön eller räcker det med 

 lagstiftning mot stora utsläpp av skadliga ämnen? 

 2. Vad ska vi göra när andra länder gör anspråk på jordens resurser? Har vi rätt att 

 stoppa kineserna från att ha bil eftersom oljan inte räcker och koldioxidutsläppen 

 skulle öka katastrofalt?  

 3. Många vill att vi ska satsa på kärnkraft. Vad tycker du? 

 

Även här ställs frågor av komplex och etisk natur som kräver att eleven tar ställning.  

Värt att notera när det gäller LHU-uppgifterna i bok A-D är att de samtliga är placerade 

allra sist i kapitlet. Först kommer ett antal uppgifter som på traditionellt sätt avhandlar de 

fakta som kapitlet behandlat, och sedan kommer dessa uppgifter av mer resonerande och 

komplex karaktär. Denna undanskymda placering kan innebära en risk att de förbises av den 

icke uppmärksamme läraren, eller att de inte behandlas p.g.a. tidsbrist. 

I vissa av läroböckerna fanns alltså ett fåtal uppgifter rörande hållbar utveckling som 

inbjöd till pluralistiska arbetsformer. I MAKRO/NO Biologi hittades inga sådana uppgifter. 

6.4. Läroboksutvecklingen på området 

Jämförelse mellan upplagor anpassade till Lgr 11 och LpO 94 har redovisats i ovanstående 

avsnitt (se tabell 3, 5, 6 och 7). Genomgående pekar resultaten på att inga stora skillnader 

finns mellan nyare upplagor och de äldre. Detta gäller varken utrymme, innehållsliga aspekter 

eller arbetsformer för LHU. Här utgör PULS Biologi ett undantag, med ett utökat utrymme 

för hållbar utveckling i nyaste upplagan. Däremot hade innehållsliga aspekter eller 

arbetsformer för LHU inte förändrats nämnvärt, trots det utökade utrymmet.  

                                                 
76 Kukka et al. (2012), s. 385. 
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Vid analysen var det istället slående, hur lika de nyare och äldre upplagorna var. 

Textinnehållet var i många stycken identiskt, och det som ändrats var ofta främst layout och 

en del bilder. En allmän tendens verkar vara att texten komprimeras i nyare upplagor till 

förmån för fler bilder. För böckerna C-F innebar detta att en del inslag om hållbar utveckling i 

de äldre upplagorna tagits bort i de nyare, vilket får sägas var anmärkningsvärt. 

6.5. Jämförelse mellan läroböckerna 

Genomgående visade sig PULS Biologi vara den lärobok som kommit längst i utvecklandet 

av LHU. Boken gav störst kvantitativt utrymme för ämnet hållbar utveckling, och hade också 

utökat detta utrymme kraftigt i nyaste upplagan vilket kan tyda på att författarna ser ämnet 

som angeläget (tab. 3). Även om textstyckena om hållbar utveckling huvudsakligen var 

koncentrerade till ett enskilt kapitel, så var detta placerat i mitten av boken och inte i slutet 

som i de andra böckerna. PULS Biologi hade också högst andel textstycken med 

reflekterande/analyserande framställningssätt, även om denna andel endast var ca 5 % (tab. 6). 

Vidare var antalet arbetsuppgifter som inbjöd till pluralistiska arbetsformer störst i PULS 

Biologi, trots att det rörde sig om ett fåtal perifert placerade uppgifter (tab. 7). När det gäller 

innehållsliga aspekter hade inte PULS Biologi någon särställning, utan dominerades liksom 

övriga läroböcker av ekologiska aspekter, med förekomst av indirekta ekonomiska aspekter 

(tab. 5). Här noterades dock att innehållet som rörde hållbar utveckling kvalitativt upplevdes 

som betydligt mera uppdaterat och globalt kopplat jämfört med MAKRO Biologi.  

MAKRO Biologi var i andra änden den bok som uppvisade lägst, eller nästan ingen, 

anpassning till LHU. Utrymmet för frågor kring hållbar utveckling var lågt (tab. 3), innehållet 

innehöll inga sociala aspekter alls (tab. 5) och upplevdes som nämnts ovan som daterat. Inga 

reflekterande/analyserande textdelar eller pluralistiska arbetsuppgifter förekom (tab. 6 och 7). 

Jämfört med förlagan NO Biologi hade texten komprimerats något vilket inneburit att vissa 

stycken som behandlat miljöfrågor tagits bort i MAKRO Biologi. 

Biologi Direkt kan sägas placera sig mellan dessa båda ytterlägen vad gäller behandling av 

LHU. Utrymmet för hållbar utveckling var liksom i MARKO Biologi lågt, endast ca 4 % (tab. 

3). Innehållet var dock mera uppdaterat och innehöll störst andel sociala aspekter av alla 

böckerna (tab. 5). Textstycken och arbetsuppgifter som inbjöd till arbetsformer i linje med 

LHU var ovanligare än i PULS Biologi, men förekommande (tab. 6 och 7). När det gäller 

tidsaspekten var Biologi Direkt den lärobok som hade förändrat minst i den nyare upplagan.    
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6.6. Sammanfattning av resultat 

Begreppet hållbar utveckling visade sig alltså ges ett varierat, men genomgående relativt 

lågt utrymme i biologiläroböckerna. Detta utrymme var huvudsakligen koncentrerat till ett 

enskilt avsnitt i böckerna. När det gäller innehållsliga aspekter av LHU, lyftes främst 

ekologiska aspekter fram, ofta kopplat till vissa indirekta ekonomiska aspekter som t.ex. 

energianvändning och teknikutveckling. Ansatser till integrering av olika aspekter inom LHU 

fanns i vissa läroböcker, men sociala aspekter var ovanliga eller saknades helt. 

Lärobokstexterna konstaterades vidare genom sin framställningsfrom huvudsakligen hindra 

möjligheten till arbetsformer i linje med LHU. Arbetsuppgifter om hållbar utveckling inbjöd 

till pluralistiska arbetsformer endast i enskilda exempel. Av de undersökta läroböckerna 

visade genomgående PULS Biologi störst anpassning till LHU, medan detta var obefintligt i 

MAKRO Biologi. Utvecklingen på området i upplagor anpassade till Lgr 11 visade sig vara 

högst begränsad, även om utrymmet för hållbar utveckling ökat markant i PULS Biologi. 
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7. Diskussion 

Lärobok på hållbar väg? 

 

Baserat på ovanstående resultat, blir den övergripande slutsatsen av denna studie att begreppet 

lärande för hållbar utveckling genomgående behandlas på ett högst begränsat sätt i moderna 

biologiläroböcker. I stort gäller detta både utrymme, innehåll och arbetsformer. Hållbar 

utveckling skildras framförallt utifrån ett enda perspektiv, nämligen det naturvetenskapliga, 

och generellt ges endast ett svar på framtidens frågor. Dessa resultat pekar på att läraren inte i 

någon större utsträckning kan söka stöd i läroboken för att åstadkomma en pluraliskt inriktad 

undervisning för hållbar utveckling.   

Detta kan tolkas utifrån två huvudsakliga utgångspunkter. Å ena sidan kan hävdas att detta 

är ett resultat som ligger i sakens natur. Eftersom LHU är ett brett begrepp som kräver 

ämnesövergripande arbetsätt, blir det svårt att omfatta begreppet i ett enskilt skolämne. Enligt 

detta synsätt är det naturligt att det huvudsakligen är ekologiska aspekter av hållbar 

utveckling som återfinns i biologiläroböckerna, och att endast naturvetenskapens svar på 

hållbarhetsfrågorna behandlas. I linje med detta går det också att argumentera för att olika 

typer av miljöundervisning kan komplettera varandra77, och att faktabaserad och normerande 

miljöundervisning passar bäst inom biologiämnet. Dessutom kan man tänka sig att en 

pluralistisk undervisning med komplexa frågeställningar skulle vara alltför avancerad för 

grundskoleelever, och att det är rimligt att tänka sig att sådana arbetsformer lämpar sig bättre 

för gymnasiet. 

Å andra sidan kan en mera kritisk ståndpunkt intas. LHU är ett övergripande perspektiv 

som enligt läroplanen ska genomsyra all undervisning.78 Dessutom är LHU i fokus i 

internationella överenskommelser som DESD och Baltic 21.79 Studiens resultat pekar på en 

diskrepans mellan styrdokumentens och läroböckernas behandling av begreppet LHU, och det 

verkar här som om styrdokumentens intentioner ännu inte påverkat läroböckerna i någon 

större utsträckning. Man kan tänka sig olika orsaker till detta, något som kommer att 

avhandlas i nedanstående avsnitt.  

Med dessa kritiska ögon kan man också titta mera specifikt på biologiämnet. Visserligen 

kan man tänka sig att det ligger i sakens natur att biologiämnet innehållsmässigt 

huvudsakligen behandlar ekologiska aspekter av hållbar utveckling. Däremot är det mera 

problematiskt att motivera varför inte läroböckerna i någon högre grad inbjuder till 

pluralistiska arbetsformer. Undervisningen i biologi ska enligt kursplanen, som ett av tre 

                                                 
77 Skolverket (2002), s. 15. 
78 Lgr 11 (2011) s. 9. 
79 Baltic 21 (2002), s. 12; UNESCO (2004), s. 7.  
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huvudsyften, ge eleverna möjlighet att ”formulera egna och granska andras argument”, och 

därigenom ”ge förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör 

hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.”80 Detta är svårt att tolka på annat sätt än att 

pluralistiska arbetsformer enligt kursplanen ska vara en väsentlig del av biologiämnet. Att 

detta perspektiv i hög grad förbises i läroböckerna, kan enligt dessa argument ses som en 

anmärkningsvärd brist.  

En av studiens läroböcker, nämligen PULS Biologi, visar dock på en möjlig väg framåt. 

Dels ges här LHU ett väsentligt större utrymme än i övriga läroböcker. Även om antalet 

textstycken och arbetsuppgifter som inbjuder till pluralistiska arbetsformer är högst begränsat, 

så är de förekommande. Detta pekar på att det i varje fall är möjligt att utforma sådana inslag i 

läroböckerna. Det borde då också vara möjligt att utöka utrymmet för dessa perspektiv och 

placera dem mera centralt. Utvecklingen av utrymmet för LHU i PULS Biologi i nyaste 

upplagan skulle kunna vara ett tecken på att en utveckling är på gång inom detta område, men 

att den går långsamt och ännu inte har nått alla läroböcker.  

 

Teoretiska perspektiv 

 

Som beskrivits i litteraturöversikten är både hållbar utveckling och LHU otydligt 

definierade begrepp med stor innehållslig bredd. Detta faktum skulle kunna kasta ljus över 

denna studies resultat. Frågan är om myndigheter, forskare, läroboksförfattare, lärare och 

elever läser in samma sak i begreppet LHU? Om begreppet betyder olika saker för olika 

aktörer i kedjan från skolmyndigheter till lärare, kommer betydelsen av begreppet att 

förändras och urvattnas i de olika tolkningarna på vägen från styrdokument till praktisk 

undervisning. Som ett exempel skulle läroboksförfattare kunna vara medvetna om begreppets 

innehållsliga delar, men ovetande om dess arbetsformer.  

I Lgr 11 beskrivs det övergripande miljöperspektivet handla om att eleverna skaffar sig ”ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor”81. I denna formulering 

fångas stora delar av det LHU-begrepp som beskrivs av forskare och FN. Formuleringen 

handlar om det demokratiska perspektivet som syftar till handlingskompetens, och om etiska 

ställningstaganden i komplexa miljöfrågor. Detta skulle kunna tolkas som att 

läroplansförfattarna haft en relativt klar bild av begreppet LHU. Denna bild verkar dock enligt 

tidigare forskning inte vara lika klar bland lärarna.82 Denna studies resultat skulle kunna tyda 

på att en osäkerhet hos läroboksförfattarna om vad begreppet LHU egentligen innebär. Ett 

glapp i kunskap om innebörden av LHU kan alltså finnas någonstans mellan de som utformar 

                                                 
80 Lgr 11 (2011), s. 111. 
81 Lgr 11 (2011), s. 9. 
82 Skolverket (2002), s. 143. 
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styrdokumenten och de som ska praktisera dem. Ytterligare forskning skulle behövas för att 

belysa detta. 

En annan central teoretisk frågeställning rör det ämnesövergripande perspektivet i 

begreppet hållbar utveckling. Hur ska ett ämnesövergripande begrepp kunna rymmas i en 

skola som är så konsekvent indelad i olika ämnen? I en hållbar utveckling kan inte 

ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter behandlas separat, utan är varandras 

förutsättning. Svårigheten blir att genomföra detta i praktisk undervisning med nuvarande 

organisation av skolan. Enligt Jonsson är det centralt för utvecklingen av LHU att skolan, 

förutom djupa, ”vertikala”, ämneskunskaper, förmår utveckla elevens förmåga att överskrida 

diskurser ”horisontellt”. Han föreslår därför att lärarens uppgift att också utveckla denna 

”mångsynthet” hos eleverna lyfts fram i både styrdokument och lärarutbildning.83 Enligt 

denna studies resultat förmår inte läroböckerna i nuvarande form stödja en sådan 

ämnesöverskridande undervisning. Frågan, som här endast kan spekuleras kring, är hur en 

sådan utveckling ska kunna bli möjlig. 

Ett tredje teoretiskt perspektiv rör relationen mellan naturvetenskapen och hållbar 

utveckling. Som nämnts ovan kan man fråga sig, om naturvetenskapens grundläggande 

positivistiska idétradition hamnar i konflikt med en pluralistisk filosofi inom LHU.84 

Resultaten i denna studie pekar på att utrymmet för frågor om hållbar utveckling förvisso har 

ökat i en del av läroböckerna, men att det grundläggande perspektivet genomgående 

fortfarande är positivistiskt. En förklaring till detta kan alltså vara dessa skillnader i 

grundläggande perspektiv.   

 

Tidigare forskning 

 

Resultaten i denna studie ligger genomgående i linje med den tidigare forskning som 

gjorts. När det gäller direkta studier av LHU i NO-läromedel pekar Franssons studie på brister 

när det gäller fokus på kritiskt tänkande och värderingsförmåga.85 Detta överensstämmer med 

denna studies konstaterande av låg förekomst av reflekterande/analyserande texter. Som 

beskrivits ovan har andra studier av NO-läromedel påvisat klara brister gällande 

möjligheterna till pluralistisk undervisning.86 Genom denna studie kan man konstatera att 

detta förhållande fortsatt verka gälla. Även Östmans beskrivning av en ”vetenskaplig 

rationell” diskurs som dominerande i NO-läromedel, ligger i linje med denna studies 

                                                 
83 Jonsson (2007), s. 179. 
84 Östman (1995). 
85 Fransson (2011), s 34. 
86 Ferlin (2011), s. 81; Nelson (2006), s. 16ff; Skolverket (2008), s. 54f., 61. 
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resultat.87 När det gäller NO-undervisningen mera i allmänhet har det, liksom i denna studie, 

rapporterats att införande av LHU går långsamt.88 

 

Pedagogiska konsekvenser 

 

Det verkar som att biologiläraren inte i första hand kan söka stöd i nuvarande läroböcker 

när det gäller undervisning om hållbar utveckling. Detta faktum kan sägas vara problematiskt 

med bakgrund av den brist på kunskap om LHU som rapporterats bland lärare.89 Den 

variation mellan olika biologiläroböcker som påvisats i denna studie indikerar dock att läraren 

ändå bör välja lärobok med omsorg med avseende på LHU.  

PULS Biologi visade sig vara den lärobok som genomgående behandlade LHU mest 

ingående, och där pluralistiska texter och arbetsuppgifter förekom, om än sparsamt. En möjlig 

användning av en sådan lärobok skulle kunna vara att ”plocka russinen ur kakan”, och lyfta 

fram arbetsuppgifter och texter med pluralistiska inslag, och inspireras av dessa för 

vidareutveckling av undervisningen. Detta förutsätter dock en viss kunskap om LHU hos 

läraren för att överhuvudtaget upptäcka dessa perifert placerade delar av läroboken.  

På det stora hela blir dock slutsatsen att biologiläraren, för att kunna uppfylla 

styrdokumentens intentioner, än så länge får försöka hitta undervisningsmaterial om LHU på 

annat håll än i läroböckerna, eller skapa det själv. Här skulle man kunna säga, att denna studie 

pekar på att det finns ett behov av ämnesövergripande läromedel som behandlar LHU. Sådana 

läromedel har börjat utvecklas när det gäller andra övergripande perspektiv i skolan, t.ex. när 

det gäller mobbning, värdegrundsarbete, genusfrågor och livskunskap. När det gäller hållbar 

utveckling är utbudet än så länge begränsat. Två exempel som skulle kunna nämnas i detta 

sammanhang är dock WWF:s utbildningsmaterial Lärande på hållbar väg90, samt hemsidan 

Hållbar utveckling i skolan.91 Ett internationellt exempel som försöker ge en övergripande 

bild av utvecklingen inom LHU är hemsidan ESD Toolkit.92 

Förutom rent innehållsliga aspekter av läroböcker, kan man också fråga sig på vilket sätt 

läroboken används i undervisningen. För att gynna ett aktivt, sociokulturellt präglat lärande 

har föreslagits att användandet av läroboken bör förändras. Läroboken skulle kunna användas 

mer som uppslagsverk, som handbok för sökande av information, eller som en av flera olika 

källor till kunskap i undervisningen.93 Kopplat till denna studies resultat skulle 

biologiläroböckerna kunna användas inom LHU för att presentera naturvetenskapens 

                                                 
87 Östman (1995). 
88 Skolverket (2008), s. 73; Burmeister et al. (2012), s. 66. 
89 Milic & Wieslander (2007), s. 42f; Skolverket (2002) s. 143. 
90 WWF (2013), www.wwf.se (2013-05-13). 
91 Malmö högskola & Malmö stad (2013), www.hutiskolan.se (2013-05-13). 
92 McKeown (2006). 
93 Nelson (2006) s 23. 
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lösningar på globala miljöfrågor, något som skulle kunna kompletteras med andra källor som 

ger andra perspektiv.  

Eftersom LHU får en sådan begränsad behandling i biologiläroböckerna, är också en 

indirekt slutsats av denna studie att fortbildning av lärare inom LHU kunde vara ett prioriterat 

område. Detta uppmärksammades av Skolverket redan 2002.94 Kanske borde en sådan 

fortbildningssatsning även omfatta läromedelsförfattare? 

Det finns slutligen också ett mer direkt sätt att se på studiens pedagogiska implikationer. 

Studien pekar på att behandlingen av LHU är begränsad i moderna biologiläroböcker, och att 

pluralistiska arbetsformer hindras. Den enkla slutsatsen av detta blir då, att för att kunna 

främja LHU i enlighet med aktuella styrdokument, så bör böckerna göras om. Detta borde 

göras på ett sätt som omfattar hela begreppet LHU, när det gäller både innehåll, arbetsformer 

och kunskapsmål. Ferlin landar i en liknande slutsats i sin studie av begreppet biologisk 

mångfald i läroböckerna, när hon menar att detaljerat faktainnehåll borde stå åt sidan till 

förmån för skildringar av mera grundläggande sammanhang.95       

 

Framtida forskning 

 

Eftersom LHU handlar så mycket om vilka arbetsformer som använts, vore det intressant 

att följa upp en studie om läroböcker med studier av hur LHU praktiseras i skolan. Man skulle 

kunna tänka sig skildringar av goda exempel av hur LHU genomförts i 

biologiundervisningen, samt studier av pedagogisk utveckling av undervisning för hållbar 

utveckling, s.k. lesson studies.96 Här skulle man kunna tänka sig både undersökningar av 

biologiämnet specifikt och mera ämnesövergripande sammanhang. Även intervjustudier av 

hur lärare ser på LHU vore angeläget. Med tanke på resonemanget ovan om det 

kunskapsglapp som verkar finnas mellan utformare av styrdokument respektive läroböcker, 

vore det även intressant att studera kunskapsläget bland läroboksförfattare när det gäller LHU. 

När det gäller läromedelsstudier kan man tänka sig att studera läroböcker inom andra 

ämnen och andra skolstadier. Det är också möjligt att läromedelsstudier av en mer renodlad 

kvalitativ karaktär skulle kunna ge fördjupad information om de grundläggande perspektiv 

som främjar respektive hindrar LHU i läroböckerna. 

 

                                                 
94 Skolverket (2002) s. 152. 
95 Ferlin (2011) s. 83.  
96 Uppsala Universitet (2013). 
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8. Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärande för hållbar utveckling behandlas i 

biologiläroböcker för grundskolans senare del. Resultatet visade att utvecklingen inte kommit 

särskilt långt på detta område, varken när det gäller innehåll eller arbetsformer. Med tanke på 

tidigare forskning är detta ett föga förvånande resultat. Förändring i undervisningssystemet tar 

av erfarenhet mycket lång tid, och läroböckernas upplägg utgör här inget undantag. 

Problemet är dock, att naturen och ekosystemen inte väntar på oss. En förändring mot en 

hållbar utveckling behöver ske nu och inte imorgon eller om 10 år. En avgörande faktor för en 

sådan utveckling, är att vi lyckas skapa en utbildning av kommande generationer som 

fokuserar på en framtid för kommande generationer. I ljuset av detta är studiens resultat 

bekymmersamt. Den utveckling av lärande för hållbar utveckling som förordas både i 

internationella överenskommelser och nationella styrdokument borde i min mening redan nu 

ha fått ett större genomslag i läroböckerna. Att så inte är fallet kan ses som en allvarlig brist, 

och en signal till läroboksförfattare om ett behov av en genomgående förändring av böckerna. 

Den som är ansvarig för undervisningen är dock inte läroboksförfattaren, utan läraren, 

d.v.s. i mitt eget fall – jag själv. Och då ges plötsligt möjlighet till en mera hoppfull bild. 

Genomförandet av denna studie har nämligen gett mig värdefull kunskap om begreppet 

lärande för hållbar utveckling, som jag nu hoppas kunna föra vidare i min kommande 

undervisning. På motsvarande sätt menar jag att en allmänt ökad kunskap om lärande för 

hållbar utveckling, både bland lärare och läroboksförfattare, är en både möjlig och nödvändig 

väg framåt. 

En slutsats av allt detta blir att det är kunskap, och inte ilska, som ger oss möjlighet att 

möta den utmaning som Kofi Annan menar är vårt århundrades största. I så fall är det väl bara 

att sätta igång.  
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