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ABSTRACT 

Carlsson, M. 2013. ”Sårbara platser” i skolan. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportsserie, Uppsala 

universitet.   

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppet sårbara platser används i dagens svenska skola inom 

ämnet geografi, samt hur det kan kopplas till miljöundervisningstraditioner. Det materialet som ligger till grund 

för studien är den senaste läroplanen Lgr 11 och tre läroböcker i geografi som utgivits under den nya läroplanen 

och därmed skrivna efter den. Vid undersökningen har den kvalitativa metoden textanalys använts och det har 

genomförts en tolkningsprocess av materialet. Teorin behandlar olika perspektiv på undervisning gällande miljö, 

och det är där de olika miljöundervisningstraditionerna presenteras.  

Det mest tydliga resultatet av undersökningen är att begreppet sårbara platser kopplas samman med 

avsnittet om miljö, människor och hållbarhetsfrågor, både i Lgr 11 och i de analyserade läroböckerna. Därmed 

står det klart att läroböckerna behandlar det relevanta sett till vad som står i läroplanen. Sett till traditioner inom 

miljöundervisning kan de avsnitten i läroböckerna som behandlar sårbara platser kopplas till framförallt den 

normerande miljöundervisningen. Uppsatsens slutsats är att begreppet sårbara platser, både i den nya läroplanen 

och läroböcker, tydligt sammankopplas med miljöfrågor och hållbar utveckling.  
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1. INLEDNING 

 

Höstterminen 2011 infördes den nya läroplanen Lgr 11 i den svenska grundskolan. I den står 

det att det är skolans uppdrag att få in ett miljöperspektiv i undervisningen och genom det ska 

eleverna få möjligheterna att lära sig att ta ansvar för den lokala miljön de själva lever i och 

påverkar, men även att skaffa sig ett större förhållningssätt till globala miljöfrågor. 

Undervisningen bör därför belysa hur samhällets funktioner och vårt arbete och levnadssätt 

kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Att regeringen för några år 

sedan hade planer på att döpa om geografiämnet till hållbar utveckling är inte förvånande då 

miljöfrågor ständigt är ett ämne som diskuteras flitigt i både i media och inom skolvärlden 

(Molin & Bladh, 2012). Därmed kommer utbildning och undervisning i skolan att spela en 

betydande roll för elevers kunskap om de miljöproblem som finns. Regeringen har som mål 

och ambition att Sverige ska ses som förebild inom undervisning om hållbar utveckling. För 

att nå en hållbar utveckling ses utbildning som en avgörande faktor. Det anses även 

nödvändigt att utbildning om hållbar utveckling genomsyrar alla skolformer, alltifrån 

förskolan till högskolan (SOU 2004:104). 

I och med att den nya läroplanen infördes dök det upp ett nytt begrepp i kursplanen för 

geografi, nämligen sårbara platser. Runt om i världen finns det platser som ständigt är hotade 

av framförallt naturgivna hot. Även de mänskliga aktiviteterna har en stor påverkan på många 

platser, inte minst genom att människans aktiviter påverkar klimatet negativt i form av en 

temperaturökning, samtidigt som forskare har fastställt att isar och glaciärer minskar i storlek 

och att havsnivån stigit (IPCC, 2007). Platser som är utsatta för sådana hot anses vara sårbara. 

Min erfarenhet vid möten med elever är att många är medvetna om att människan påverkar 

klimatet negativ, men inte på vilket sätt och vilka konsekvenser det får för människan, djuren 

och naturen. Som lärare ställs man då inför en utmaning att ge eleverna goda förutsättningar 

för att kunna utveckla sina kunskaper om människans och jordens framtid. Detta sker ofta 

med hjälp av en lärobok. Lärobokens användning skiljer sig inte sällan mellan olika ämnen 

(Korsell, 2007). Molin (2006) menar att läroboken i geografi är den viktigaste 

samarbetspartnern för läraren, både i planering av undervisning samt i de val om vad som ska 

ingå i undervisningen. Därmed är det av stor vikt att läroboken behandlar det som står i 

kursplanen på ett genomgripande sätt.  

I denna undersökning analyseras det hur begreppet sårbara platser framställs i den nya 

läroplanen Lgr 11. Därefter forsätter undersökningen med att analysera hur tre olika 

läroböcker i geografi definierar och behandlar begreppet sårbara platser samt om de behandlar 

det som står i kursplanen.  

    

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur begreppet sårbara platser används i dagens 

läroplan (Lgr 11) och läroböcker ämnade för grundskolans senare år inom ämnet geografi, 

samt hur det kan kopplas till miljöundervisningstraditioner. Utifrån detta syfte blir 

frågeställningen följande: 

 

 Vad i läroplanen Lgr 11 kan kopplas till begreppet sårbara platser? 
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 Hur definierar och använder läroboksförfattare begreppet sårbara platser i sina 

böcker? Uppfyller de det som står i läroplanen? 

 Hur kan de olika miljöundervisningstraditionerna kopplas till de avsnitt i läroböckerna 

som behandlar sårbara platser?  

 

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning med ett urval av geografiläroböcker utgivna 2011 

eller senare. I undersökningen ingår tre läroböcker som är skrivna efter Lgr 11 (tabell 1).  En 

presentation av läroböckerna sker i analysen. Anledningen till att inte fler läroböcker har 

använts i undersökningen är för att endast dessa tre varit tillgängliga och att undersökningen 

hade blivit för bred med fler böcker. En åldersavgränsning är även gjord där det valts att 

undersöka läroböcker som är ämnade för grundskolans senare år, vilket innefattar årskurs 7-9. 

Detta motiveras med att undersökningen skulle bli alldeles för bred om fler stadier skulle 

undersökas, och eftersom det är på grundskolan jag förtillfället undervisar och därmed mest 

intressant för mig personligen.  

 

Huvudtitel        Förlag    Publiceringsår 

Utkik Geografi 7-9        Gleerups    2013 

SOS Geografi Ämnesboken        Liber    2012 

SOL 4000 Geografi        Natur & Kultur    2011   

   

Tabell 1. De analyserade läroböckerna. 

 

1.3 Disposition 

Kapitel ett består av inledning, syfte, avgränsningar samt disposition. I kapitel två presenteras en 

bakgrund som innefattar forskning om läroboken som läromedel och vilken betydelse den har för 

lärare och undervisningen. Kapitlet innehåller även tidigare forskning om geografididaktik och 

läromedelsanalyser. I kapitel tre introduceras och redogörs det för olika teorier och traditioner 

inom miljöundervisning och hur hållbarhetsfrågor kommer fram i undervisningssammanhang. I 

kapitel fyra presenteras metoden som ligger till grund för undersökningen. I kapitel fem redovisas 

resultatet och analysen av de empiriska undersökningarna. I kapitel sex diskuteras resultatet och 

svar på frågeställningar redovisas och ställs mot tidigare forskning. 

 

2. TEORI 

 

2.1 Läroboken som läromedel – vilken betydelse har den? 

Molin (2006) skriver i sin avhandling att läroboken är ett av de äldsta läromedlen som en 

lärare har tillgång till. Den har alltid funnits med och spelat en stor roll i den svenska skolan. 

På senare tid har den börjat bli alltmer ifrågasatt och i vissa ämnen kanske till och med spelat 

ut sin roll. Läroboken har dock alltid varit ett bra stöd för läraren och kommer nog vara det 

under de kommande åren också. Molin menar att läroboken ofta kopplas samman med 

kursplaner och att den därmed används som ett fortbildningsmaterial. Ett problem som då kan 
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uppstå är att lärare kanske tar för givet att det som står i läroboken representeras av vad som 

står som mål i läroplanen och kursplanen för det aktuella ämnet (Molin, 2006 s. 160).  

Vidare skriver Molin att hon finner i sin undersökning att läroboken utgör den viktigaste 

samarbetspartnern för hur läraren lägger upp sin planering och vilka val av arbetsområden 

läraren gör. Det som skrivs i läroboken har en huvudroll och avgör till stora delar hur 

undervisningen formas, speciellt när det kommer till att kontrollera vilka kunskaper som 

eleverna har tagit till sig och då i form av läxor och prov, som sedan betygssätts i relation till 

lärobokens texter (Molin, 2006 s. 186).  

Holmén (2006) skriver i sin avhandling att det är mycket som tyder på att läroboken är 

den enskilt väsentligaste faktorn i hur undervisningen utformas. I vissa fall anses läroboken 

även i praktiken ersätta läroplanen som styrmedel. Detta på grund av att många lärare ofta tar 

för givet att läroboksförfattare följer det som står i läroplanen och läroplanens avsikter. Dock 

ska det tas i åtanke att läroboksförfattares personliga åsikter kan påverkar innehållet och 

lärobokens utformning. Precis som alla andra människor påverkas de i sin tur av det 

samhällsklimat som råder och ofta är det media som förmedlar föreställningar om vad som är 

viktiga frågor i samhället just nu. Under 1990-talet försvann även den granskning av 

läroböcker som tidigare funnits i Sverige. Nu är det endast läroplanerna som styr vad 

läroböcker ska innehålla.  

Petterssons (1997) skriver i sin publikation En skrift om läromedlens nödvändighet att 

läroboken är en del av kulturarvet och ett redskap som är avsett att användas i det praktiska 

arbetet i skolan, men även att den på senare tid har blivit alltmer ifrågasatt då det kommer in 

flera nya medier som hotar läsningen i skolan. Dock anser Pettersson att inget tyder på det 

utan att de snarare bidrar till mer läsning då texterna och bilderna som finns på exempelvis 

internet måste läsas, förstås och sättas in i ett sammanahang, precis på samma sätt som de 

texter och bilder som finns i böcker och tidningar. Pettersson menar vidare att det moderna 

svenska läromedlet skapas i samarbete med skolans värld då nästan alla läromedelsförfattare 

är aktiva lärare och de har ett stort engagemang för både pedagogik och för det ämne som de 

skriver om.  

Korsell (2007) menar i sin bok att lärobokens betydelse för undervisningen ofta kan bero 

på lärarens utbildning och erfarenheter. Ju längre utbildning och erfarenhet en lärare har, 

desto mindre kommer läroboken som enda läromedel till användning i klassrummet. 

Användningen av läroboken kan också variera beroende på vilket ämne som är aktuellt. Till 

exempel används den flitigt inom matematiken, men även inom ämnen som engelska och 

geografi. Läroboken används ibland som en kommunikationskanal mellan elever och lärare, 

samt att föräldrar informeras om barnens utveckling. Lärare kan också använda lärobokenon 

som en inspirationskälla för att hitta nya idéer till undervisningen.  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Allmänt om geografididaktik 

Geografiämnet är än idag som skolämne ett relativt outforskat ämne. Den forskning som finns 

avhandlar framförallt gymnasieskolan. En av de mer framstående är som nämnts ovan, Molins 

(2006) avhandling. Avhandlingen syftar till att undersöka geografiämnet i gymnasieskolan. I 

avhandlingen har Molin analyserat läroplaner och kursplaner i geografiämnet som getts ut 
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mellan åren 1840-2005. Hon har även genomfört en praktiknära forskning där det genomförts 

81 lektionsobservationer på gymnasieskolor och där det utförts samtal med lärarkandidater 

som undervisat i geografi, samt deras handledare. Denna studie har gett ett underlag för att 

sedan föra en diskussion om hur geografiämnet levandegörs i klassrummet baserat på de val 

som gjorts av varje enskild lärare.  

Molin har tillsammans med Bladh (2012) även skrivit en artikel som behandlar 

ämnesdidaktiskt forskning inom geografi vid NOFA III konferensen och är en 

forskningssammanställning efter den. Artikeln är skriven utifrån NOFA III:s tema 

”Komparation – jämförelse mellan länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat”. 

Syftet med artikeln är att kontextualisera skolgeografin utifrån svensk synvinkel och att bidra 

med en översikt hur det ämnesdidaktiska forskningsläget ser ut i Norden med målet att skapa 

utgångspunkter för andra jämförelser. I artikeln skrivs det bland annat om hur skolämnet 

geografi har växt fram i relation till det vetenskapliga ämnet och de nya läroplansreformerna. 

Molin och Bladh gör i artikeln en redogörelse för de organisatoriska förändringar som 

skolämnet geografi genomgått i Sverige och behandlar de viktigaste reformerna som gjorts för 

ämnet samt vilken position ämnet har och haft inom både grundskolan och gymnasieskolan. 

Geografiämnet behöll under lång tid sin självständighet trots alla skolreformer från slutet 

av 1800-talet fram till 1960-talet. När läroplansreformerna Lgr 62 för grundskolan och Lgy 62 

för gymnasieskolan genomfördes, förändrades hela det svenska utbildningssystemet och de 

traditionella gränserna mellan skolans olika ämnen försvann och istället lades mer fokus på 

medborgarkompetens. Detta ledde till att geografiämnet på gymnasiet delades då det inte 

ansågs finnas tillräckligt stort intresse för geografiska kunskaper i samhället. Ämnets innehåll 

delades således upp mellan naturkunskap och samhällskunskap som då blev nya ämnen i 

skolan. Ämnet samhällskunskap introducerades även i grundskolan, men där blev geografi 

kvar som ett självständigt ämne. Detta betydde inte att geografiämnet gick förbi oberört. Både 

ämnets avgränsning och utrymme i timplanen berördes kraftigt. En konsekvens av detta var 

att lärarna inte längre var specialister på ämnet geografi, utan var i allt större utsträckning 

samhällskunskapslärare utan geografiutbildning. En annan bakomliggande orsak till detta var 

att upplösningen mellan skolämnet geografi och forskningen inom geografi blev allt större. 

Detta ledde även till att representanter för geografiämnet på universitetet blev allt färre och 

alltmer sällsynta som medförfattare till läroplaner och kursplaner, men även som författare till 

läromedel.  

När Lgr 80 genomfördes kom idén om blockämnen, de samhällsorienterade och 

naturorienterade ämnen delades in i två block, SO och NO, vilket ledde till att geografiämnet 

fick en minskad ställning som självständigt ämne. När Lpo 94 sedan genomfördes fick de 

enskilda ämnena återigen ett uppsving då det blev lärarens egna val att läsa ämnena var för sig 

eller att ägna sig åt blockläsning. Det skrevs då både en gemensam kursplan för de 

samhällsorienterade ämnena, men även kursplaner för varje enskilt ämne. I och med 

läroplansreformen 1994 blev geografiämnet återigen ett enskilt ämne på gymnasieskolan. 

Detta troligtvis som en effekt av att miljöfrågan fick allt större betydelse i samhällsdebatten. 

Under arbetet med den nya reformeren GY 07 föreslog skolverket att ämnet geografi skulle 

bytas ut mot ett helt nytt skolämne, nämligen ”Hållbar utveckling”, eftersom de inte ansåg att 

kursplanen i geografi lyfte fram de ekologiska, ekonomiska och sociala delarna inom hållbar 
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utveckling tillräckligt mycket. Förslaget genomfördes dock inte utan ämnet förblev ämnet 

geografi och hela arbetet med GY 07 slopades.  

Höstterminen 2011 infördes den nya läroplanen Lgr 11 för grundskolan och Gy 11 för 

gymnasieskolan. Detta ledde till en omorganisation av gymnasieskolan som dock inte gav 

geografiämnet någon högre status utan förblev ett ämne som endast läses på två av de 18 

nationella program som finns på gymnasieskolan. Dessa två är 

samhällsvetenskapligaprogrammet med inriktning samhällsvetenskap och 

naturvetenskapligaprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle. Det går även att 

välja geografi som valbar kurs inom de högskoleförberedande programmen. På grundskolan 

stärks de enskilda SO-ämnenas ställning vid införandet av Lgr 11. I och med införande av Lgr 

11 har läraren inte längre valmöjligheten att välja att läsa SO-ämnena i block för årskurs 7-9, 

då det är kunskaperna i varje enskilt ämne som ska betygssättas. Däremot kan läraren välja att 

sätta blockbetyg i årskurs 6, där betyg nu införts. När regeringen infördes Lgr 11 beslutade de 

även att det ska genomföras obligatoriska nationella prov i alla SO-ämnen, både för årskurs 6 

och 9. Detta anser Molin och Bladh kommer leda till att statusen för varje enskilt SO-ämne 

höjs i grundskolan. Det ska troligvis även leda till att geografiämnets status och position 

stärks även inom gymnasieskolan (Molin & Bladh, 2012).               

 

2.2.2 Läromedelsforskning inom geografi 

Haraldsson (2001) har i sin undersökning Hur belyses miljöfrågorna i gymnasiets 

läroböcker i geografi? undersökt i vilken utsträckning miljöfrågor framkommer i 

geografiläroböcker ämnade för den svenska gymnasieskolan. De viktiga delarna i studien har 

varit att undersöka hur stor plats miljöfrågorna får, vilken sorts miljöproblem det är som 

framkommer, forskningsanknytning och vilken betydelse frågorna har för tillfället. Samtidigt 

har det lagts stor vikt vid att försöka kartlägga hur miljöproblemen konkret skildras och hur 

ansvarsfrågan behandlas. Studien innefattar inte bara läroböcker utan även intervjuer med 

ansvariga lärare vid olika gymnasieskolor runt om i Mellansverige. Syftet med dessa 

intervjuer var att få en större uppfattning om hur miljöundervisningen går till praktiskt. Det 

Haraldsson kommer fram till i sin studie är att gymnasieskolans miljöundervisning är starkt 

påverkat av ett gammalt upplägg. Han menar att miljöfrågan i gymnasieskolans läroböcker 

och som den framstår av de intervjuerna med lärare som gjorts i studien, inte behandlas med 

en helhetssyn. Haraldsson anser att perspektivet är för begränsat och att de välformulerade 

problembeskrivningarna inte kommer någon vart utan humanistiska och 

samhällsvetenskapliga delar. Lösningen på problemet anser Haraldsson är att tona ned 

problembeskrivningarna av specifika miljöfrågor och istället fokusera på vissa miljöfrågor 

som det görs en djupare beskrivning av. 

Skowron (2010) har skrivit sitt examensarbete om hur lärare använder geografiläroboken 

och tillhörande lärarhandledning i sin planering för undervisningen i geografi. Studien är 

genomförd med hjälp av enkätundersökningar, observationer och intervjuer med lärare men 

även med både elever och vårdnadshavare. Materialet är hämtat från två skolor i två 

kommuner. Resultatet av undersökningen visar läroboken och lärarhandledningen sällan har 

stor påverkan på hur undervisningen planeras. Läroboken används i de fall där det sker 

högläsning, samtal kring bilder som återfinns i boken eller när eleverna bedriver eget arbete. 
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Lärarhandledningen används främst för att inspireras till nya idéer för att bedriva 

undervisningen.   

Med i Molins (2006) avhandling finns också en mindre läroboksanalys, där finner hon 

bland annat att det finns en bok som dominera i undervisningen på gymnasiet, vilket är 

Östmans m.fl. Geografi. Människan, Resurserna, Miljön från 1994. Hon finner även att 

läromedelstexter tillsammans med tillhörande bilder inte sällan bekräftar de stereotypa 

skildringar som finns av både folk och länder. Hon menar att detta kan bero på att 

läromedelstexter ofta omedvetet går i arv till nya läroboksförfattare. Molin anser att texterna i 

läroböcker inte medför kunskap utan att den kunskap som finns i texterna är påbjuden, vilket 

sin tur leder till att texterna inte bjuder in till något eget tänkande och reflektion. På så sätt 

minskar det möjligheten till att tänka nytt och kreativt. Ur resultatet kan utläsas att lärares val 

av vad som ska ingå i undervisningen är påverkat av de starka traditioner som finns inom 

ämnet och som tidigt formerades inom ämnet. Vidare finner Molin att det traditionella 

ämnesinnehållet karakteriseras av en essentialistisk utbildningsfilosofi. Detta leder till att den 

moraliska dimensionen saknas i geografiundervisningen. På så sätt förloras möjligheten till att 

diskutera viktiga frågor som till exempel innefattar social rättvisa, jämlikhet, etnicitet och 

hållbar utveckling. 

 

2.3 Olika perspektiv på undervisning gällande miljö 

Ett vanligt uttryck inom skolan är att elever lär sig på olika sätt vilket med största sannolikhet 

stämmer bra. När det handlar om undervisningstraditioner finns det tre olika 

utbildningsfilosofier, vilka är essentialismen, progressivismen och rekonstruktivismen. 

Utbildningsfilosofi kan ses som olika sätt att se på lärandet och därefter förstå vilket syfte och 

vilken roll i samhället utbildningen har (Öhman & Östman 2002, s 12). Öhman och Östman 

har på uppdrag av skolverket skrivit Hållbar utveckling i skolan. Miljöundervisning och 

utbildning för hållbar utveckling i svensk skola. I den använder de sig av dessa tre 

utbildningsfilosofier och förklara vad de innebär. Essentialismen innebär att undervisningen 

utgår från att innehållet byggs på de vetenskapliga disciplinerna. Det är ämnet som ska vara 

centralt och genom undervisning ska vetenskapliga begrepp och modeller framhävas. 

Lärarens roll inom essentialismen är att vara en expert inom ämnet och ge sin kunskap till 

eleverna. Inom progressivismen är det istället eleven som sätts i första hand. Undervisningen 

ska utgå från de intressen och behov som eleven har. Valet av undervisningsmetod ligger till 

stor grund och där läggs tonvikten på samarbete och problemlösning i processen för att förse 

elever med kunskap. Elevens kunskaper ska sedan utvecklas genom direkta erfarenheter av 

samhälle och natur. Den tredje och sista utbildningsfilosofin är rekonstruktivismen och där 

läggs fokus på skolans roll inom en demokratisk strävan efter ett framtida positivt samhälle. 

Eleven ska lära sig att tänka kritiskt och värdera olika valmöjligheter. Underlaget för deras 

undersökning bygger på två olika delar. En från en analys av styrdokumenten för svensk skola 

och en från nationell och internationell forskning angående miljöundervisning (Öhman & 

Östman 2002, s 12). 

Syftet med att kategorisera olika typer av miljöundervisning kopplat till dessa olika 

utbildningsfilosofier är att skapa ett sätt komma underfund med och resonera om vilka olika 
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innebörder som undervisning kan ha, beroende både på vilken undervisningsform som väljs, 

innehåll och de situationer som innehållet används i (Öhman & Östman 2002, s 13). 

Öhman och Östman (2002) tar även upp olika sätt att se på miljöproblematiken och de 

menar att utbildningsfilosofierna tillsammans bildar tre olika miljöundervisningstraditioner. 

De olika perspektiven är faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och 

undervisning om hållbar utveckling. Den faktabaserade miljöundervisningen är den äldsta och 

började formas under miljöundervisningens framväxt under 1960-talet, men fick större 

genomslag senare under 1970-talet. Undervisningen ska här utgå från vetenskapen och det är 

från vetenskapen vi ska få fram lösningar på människors problem. Miljöproblem kan därför 

framförallt relateras till ett kunskapsproblem som kan lösas genom att bedriva mer forskning 

samt att informationen om vad som kan göras kommer ut till allmänheten. De som ska åtgärda 

och ha lösnigen på miljöproblemet anses alltså vara forskarna. Om det ska göras en koppling 

till de tidigare nämnda utbildningsfilosofierna är det till essentialismen den ska göras. Det 

eleverna i skolan ska lära sig är fakta och begrepp om miljöproblemen och sedan handla 

utifrån dem (Öhman & Östman 2002, s 13). 

På liknande sätt redogör Sandell m.fl. (2003) för den faktabaserade miljöundervisningen. 

De tillägger även att målet med den faktabaserade miljöundervisningen är att skapa en 

kontroll utifrån följderna av ett utnyttjade av naturens resurser på ett sätt som gör att villkoren 

för människans utveckling och välstånd kan säkerställas i framtiden. De menar även att den 

faktabaserade miljöundervisningen hör hemma inom den moderna antropocentrismen när det 

kommer till det miljöetiska. Med detta menas att människan anses vara skild från naturen och 

att det därmed är människans uppgift att styra och kontrollera naturen. Här sätts det ett värde 

på naturen utifrån den nytta den har för människan. Utbildningsfilosofiskt menar Sandell m.fl. 

att den vanligaste undervisningsformen för den faktabaserade miljöundervisningen är 

lärarledda lektioner, men om det är genomförbart för ämnet så finns det även inslag av 

laborationer eller andra typer av undersökande uppgifter som leder till en illustration av ett 

fenomen. Andra inslag i undervisning kan vara exkursioner och studiebesök men 

undervisningen sker framförallt inom de egna ämnena. Elevers påverkan på undervisningen 

sker genom att läraren tar åt sig elevernas åsikter och synpunkter och har dem i åtanke och 

använder dem i sin planering (Sandell m.fl. 2003, s 134-135).      

På 1980-talet började det komma upp nya tankar kring miljöundervisning och 

miljöfrågor. Dessa nya tankar kom upp som en effekt av kärnkraftomröstningen och den 

efterföljande diskussionen. Den nya synen kallades för den normerande miljöundervisningen 

(Öhman & Östman 2002, s 13). När det kommer till den normerande miljöundervisningen 

menar Sandell m.fl. (2003, s 135) att miljöproblematiken framförallt är en värdefråga. Detta 

är något som även Öhman och Östman hävdar. De anser att den normerande 

miljöundervisningstraditionen lägger fokus på värde- och värderingsproblematiken och att 

detta framkommer genom kopplingen mellan att göra ställningstagande som är 

miljömoraliska och därefter föra en kunskapsbaserad argumentation (Öhman & Östman 2002, 

s 13-14). Miljöproblemen anses här istället vara likt en konflikt mellan människa och natur, 

till skillnad från den faktabaserade miljöundervisningen där den betraktas som en 

vetenskaplig och kanske främst en ekologisk fråga. Konflikten mellan människa och natur 

anses ligga i människors värderingar och att problemen kring miljön löses genom att 



11 
 

människor tar till sig miljövänliga värderingar. Om dessa problem ska kunna lösas måste 

människan konstruera sina liv och samhällen efter den vetenskapliga kunskapen om naturen, 

till exempel när det gäller grundläggande ekologiska modeller som olika kretslopp. Den 

vetenskapliga kunskapen betraktas som det normativa, därför bör experter från olika 

vetenskaper vara de som orienterar människor i vilket som är det bästa sättet att tänka kring 

miljöfrågor. Detta ska i sin tur leda till att människor ska konstruera miljövänliga värderingar. 

Målet blir då otvivelaktigt att nå det miljövänliga samhället som också då ses som det goda 

samhället. Miljöetiskt är den normerande miljöundervisningen motsatsen till den 

faktabaserade miljöundervisningen. Inom den normerande miljöunderviningen betraktas 

människan istället som en del av naturen, och på grund av det bör människan anpassa sig till 

naturen och dess lagar (Sandell m.fl. 2003, s 135-136). 

Sett till utbildningsfilosofin och målet med undervisningen är det att eleverna bör lära sig 

och utveckla miljövänliga värderingar och beteenden genom att studera vetenskaplig fakta 

och kunskaper om miljön. Särskilt läggs fokus på att eleverna bör lära sig att göra 

miljömoraliska ställningstagande där de bygger sina argument utifrån befogad vetenskaplig 

kunskap. Tanken är att eleven genom miljövänlig kunskap, värderingar och beteende kommer 

utveckla ett mer miljövänligt tänk. Till exempel om eleverna har kunskap om ekologiska 

grundvillkor kommer de sedermera att vilja handla mer ekologiskt och därigenom bidra till en 

bättre miljö. Undervisningen bygger till största del på olika teman där innehållet är 

ämnesövergripande där störst fokus ligger på de naturvetenskapliga ämnena men med vissa 

inslag av de samhällsvetenskapliga ämnena som också spelar en viktig roll. Undervisningen 

bör bedrivas under bestämda perioder. Miljöundervisningen syftar till att belysa både lokal 

och globala problem och fokus läggs på de nutida problemen men även vilka konsekvenser 

dessa kan ha för framtiden. I undervisningen diskuteras inte bara miljöproblem utan även 

befolkningsutvecklingsfrågor och resursfördelningsproblem har en central roll. Lärarens 

planering sker tillsammans med eleverna och arbetssättet och undervisningsformen utgår 

främst från eleverna själva. Eleverna bedriver grupparbeten och får på egen hand söka efter 

fakta och information. Det kan även finnas inslag av utomhuspedagogiska verksamheter där 

olika fenomen studeras eller erfaras direkt i vardagen. Blandningen av en innehållsrik bas, 

byggd på de vetenskapliga fakta som finns och att elevernas aktiva roll och problemlösande 

arbetssätt gör att denna utbildningsfilosofi betraktas som en kombination av essentialism och 

progressivism och kallas därför för progressentialism (Sandell m.fl. 2003, s 136-137).       
Den tredje och sista miljöundervisningstraditionen är Undervisning om hållbar 

utveckling. Traditionen betraktas som en utveckling av den normerande 

undervisningstraditionen och utvecklades under 1990-talet som en effekt av Rio-konferensen 

1992 och den efterföljande debatten och det arbete som kan härledas till Agenda 211. Andra 

saker som också har haft inflytande och påverkat undervisningen är debatten om den 

ekonomiska globaliseringen. Miljöfrågorna inom denna tradition handlar främst om konflikter 

mellan olika mänskliga intressen. De miljöproblem som då diskuteras kan ses som sociala 

konstruktioner. Människors olika synsätt och värderingar leder till att olika fenomen betraktas 

som miljöproblem. På grund av att alla människor har olika värderingar och ser på saker på 

olika sätt, ger inte vetenskapen någon direkt moralisk vägledning. Detta leder i sin tur till att 

                                                           
1
 FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling. 
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miljötematiken expanderar ”ansenligt” och blir en del av hela samhällsutvecklingen. Därför 

har även miljöbegreppet i de flesta sammanhang ersatts av begreppet hållbar utveckling. Inom 

definitionen av begreppet hållbar utveckling ingår både ekonomisk och social hållbarhet, men 

även ekologisk hållbarhet (Öhman & Östman 2002, s 14-15). Sandell m.fl. (2003, s 137-138) 

menar även att samspelet mellan både lokala som globala problem behandlas i 

miljöundervisningen. Förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid diskuteras också. De menar 

precis som Öhman och Östman att undervisningen bör fokusera på hållbar utveckling där tre 

olika perspektiv vävs in. Dessa är ekologiska, sociala och ekonomiska. Den debatt som då 

uppstår kan då utgå ifrån hur förutsättningar skapas för en god och fungerande livskvalitet för 

både människor som lever nu och för de som lever i framtiden. Det läggs även stort fokus på 

enskilda personers roll som konsumenter. 

Öhman (2008) skriver även om något som han kallar för den pluralistiska traditionen. 

Denna tradition kan till stor del ses som en förlängning av kategorin Undervisning om hållbar 

utveckling och karaktäriseras av en strävan efter att framhäva olika perspektiv, synviklar och 

värderingar angående frågor som rör världens framtid. En av undervisningens viktigaste delar 

innefattar sökandet efter gemensamma svar på värderelaterade problem och på så sätt få fram 

våra olika ståndpunkter till det problemet. Detta ska nås genom att föra diskussioner där vi 

överväger de olika ståndpunkterna som finns kring problemer. Det kan sägas att målet med 

den pluralistiska traditionen är att stärka elevernas skicklighet i att agera medvetet i 

vardagliga diskussioner och debatter kring ämnen som rör problem om hållbar utveckling. 

Fördelarna med den pluralistiska traditionen är enligt Öhman att den genom allmän utbildning 

framhäver frågor kring hållbar utveckling samtidigt som den främjar elever till att tänka mer 

kritiskt och ökar deras vilja till att göra något åt problem världen står inför (Öhman 2008, s. 

20-21).        

När det kommer till undervisning och arbetssätt för traditionen finns det en rad olika sätt 

att bedriva undervisning på. Val av arbetssätt beror ofta på momentets problem och karaktär. I 

undervisningen bör samtalet ha en huvudkaraktär. Där ska olika uppfattningar lyftas fram och 

diskuteras. Diskussionen bygger på vetenskapliga uppfattningar och aspekter men även 

erfarenhetsbaserade, estetiska och moraliska aspekter bör ha en framträdande roll. Detta leder 

till att pluralismen blir utgångspunkten i undervisningen. Syftet med undervisningen blir i sin 

tur att eleverna deltar aktivt genom att ta ställning och kritiskt värdera olika alternativ. På så 

sätt får undervisningen en rekonstruktivistisk karaktär (Öhman & Östman 2002, s 14-15). 

Då begreppet sårbara platser till stor del kan sammanbindas med miljöfrågor är dessa 

miljöundervisningstraditioner intressant för undersökningen. Innehållet i läroböckerna 

kopplas till miljöundervisningstraditionerna för att se vilken tradition som innehållet är mest 

anpassat till.     

 

2.4 Hållbarhetsfrågor i undervisningen 

Wickenberg (2002) skriver att sedan begreppet hållbar utveckling myntades har 

miljöförståelsen efterhand både breddats och fördjupats. Detta har bland annat lett till att 

miljöundervisningens fokus i någon mening har flyttats. I undervisningen ska förutom ekologi 

nu även områden som ekonomi, politik, människans agerande och vilka konflikter som finns 

ingå i undervisningen. Dessa ska sedan sättas i relation till hur naturen påverkas. I och med 
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detta blir lärande för en hållbar utveckling mer självklar och fokus i den pedagogiska 

inriktningen läggs på ett elevaktivt perspektiv. På så sätt stärks elevernas känsla och vilja att 

ta itu med sin egen och andras framtid. Vidare skriver Wickenberg att lärandet om hållbar 

utveckling även handlar om andra betydande samhällsfrågor, som till exempel globalisering, 

genusfrågor, fattigdom, exploatering, krig och fred etc. För att uppnå detta menar Wickenberg 

att det krävs ett reflekterande och kritiskt arbetssätt i förhållande till miljöundervisningen. 

Detta kan i sin tur leda till att miljöfrågorna bli pedagogiskt stimulerande och därmed 

utvecklar skolans arbete med hållbar utveckling.  

Molin (2006) fann i sin avhandling att miljöfrågor och undervisning om hållbar 

utveckling till stor del saknades i undervisningen. De gånger då det arbetades med miljöfrågor 

i undervisningen var det främst genom att fakta framställdes och då med en naturvetenskaplig 

inriktning. Molin genomförde sammanlagt 81 observationer utifrån dessa återfann hon att 

miljöfrågor behandlades vid åtta tillfällen varav fyra av dessa lektioner helt handlade om 

miljöfrågor. Sambandet Molin fann mellan de fyra lektionerna var att läraren inte använde sig 

av lärobokens text, utan text som läraren själv sammanställt av sitt eget material. Kopplat till 

miljöundervisningstraditioner fann Molin att undervisning om hållbar utveckling inte är 

framträdande, däremot är den faktabaserade och normerande miljöundervisningen påfallande.  

Borg (2011) har skrivit artikeln Hållbar utveckling i gymnasieskolans undervisning – 

ämnestradition versus läroplan. Artikeln är en sammafattning och redovisning av resultatet 

från hennes undersökning av hur olika ämneslärare undervisar om hållbar utveckling. I 

studien finner hon att undervisningen i gymnasieskolan på de senaste tio åren inte har närmat 

sig de mål om hållbar utveckling som står i läroplanen, snarare tvärtom. En anledning till 

detta är att många lärare känner att de inte har tillräcklig kunskap om hållbar utveckling eller 

inspirerande exempel. Dock finner hon i studien att det finns stora skillnader mellan hur olika 

ämneslärare förstår hållbar utveckling, vilka hinder de känner och vilka metoder att arbeta på 

dem använder. Borg skriver även i sin artikel om de miljöundervisningstraditionerna som 

nämnts ovan. Hon finner då att många lärare i samhällvetenskapliga ämnen ofta arbetar 

pluralistiskt och använder många olika metoder i sin undervisning, där gruppdiskussioner 

visade sig vara den mest förekommande undervisningsmetoden. Dock menar hon att många 

lärare anser sig inte har tillräcklig kunskap om hållbar utveckling för att bedriva en 

tillfredsställande undervisning. Lärarna eftersöker även tips på hur de kan inkludera hållbar 

utveckling i sin undervisning.  

 

3. METOD 

 

3.1 Kvalitativ textanalys 

För att genomföra den här undersökningen har en kvalitativ textanalys valts som metod. Valet 

av kvalitativ metod faller på att det leder till en djupare förståelse för texten och i det här fallet 

begreppet sårbara platser, i jämförelse med om det istället hade valts att göra en kvantitativ 

undersökning. En kvantitativ undersökning ger ett mer överskådligt resultat, vilket inte är 

syftet att få fram med den här undersökningen. I denna undersökning sker det således en 

tolkning av hur begreppet sårbara platser används i olika sammanhang i skolvärden. 
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När en textanalys genomförs är det oundvikligt att någon form av tolkning görs. Texten som 

undersöks kommer oavsett om det till exempel görs en idéanalys eller argumentationsanalys 

genomgå en tolkning av personen som gör undersökningen. Tolkningen i sig är ofta, om inte 

alltid mer eller mindre komplicerad. Hur komplicerad den blir beror dels på vilken fråga som 

studeras men det påverkas även av textens karaktär och vilken textanalytisk inriktning som 

används, i det här fallet används en kvalitativ textanalys. I en sådan typ av analys kan 

tolkningsproblematiken bli svår att hantera. Om det däremot används en kvantitativ 

innehållsanalys uteblir tolkningen nästa helt då man ägnar sig åt att räkna förekomsten av ett 

fenomen (Bergström & Boréus 2005, s. 23-24). En mer djupgående redogörelse av tolkning 

av texter följer senare. 

Som nämnts ovan kommer den här undersökningen att genomföra med en kvalitativ 

textanalys. I boken Metodpraktikan gör Esaiasson m.fl. (2007, s. 237) en redogörelse för hur 

en kvalitativ textanalys kan gå till. Esaiasson m.fl. menar att man genom en kvalitativ 

textanalys får fram det väsentliga innehållet ur en text. För att göra detta ägnar forskaren sig åt 

noggrann läsning av textens olika delar, dess helhet och den kontext som texten ingår i. 

Författarna anser att det finns fler skäl till att använda sig av en kvalitativ textanalys istället 

för en kvantitativ innehållsanalys. Dels på grund av att helheten i texten antas skilja sig från 

kärnan av de olika delarna i texten, men även för att eftersöka det som står mellan raderna och 

som enbart kan fås fram genom noggrann läsning av texten. För att uppnå detta måste 

läsningen av texten pågå aktivt. Det måste ställas frågor till texten och undersöka om texten 

eller en själv kan svara på dessa frågor. Dessa frågor handlar inte sällan om hur 

argumentationskedjan är uppbyggd. Frågor som ställs kan till exempel vara; Vilken poäng har 

texten? Textens poäng, stöds den av det som den beskriver? Vilka argument i texten är det 

som ligger till grund för slutsatserna? För att finna svar på sådana frågor måste forskaren läsa 

texten flera gånger, och då både snabbt och översiktligt men även långsamt och fundersamt.  

 

3.2 Tolkning av texter 

Bergström och Boréus (2005) menar att det är oundvikligt att inte komma in på begreppet 

hermeneutik när det diskuteras om tolkning av texter, vilket är just läran om läsning och 

tolkning. I grund och botten handlar tolkning om att förstå och begripa vad en text konstaterar 

kopplat till den fråga som ställs. Oftast behöver man bara genomföra välstrukturerade 

kvalitativa textanalyser för att göra en god tolkning. Dock kan det i vissa fall bli en 

komplicerad uppgift och då krävs det ett mer omfattande arbete för att få fram textens 

betydelse. Esaiasson m.fl. (2007) menar att det tolkningsarbetet är påverkas av minst fyra 

olika faktorer. Dessa är; frågans karaktär, tankens klarhet, val av tolkningsperspektiv och sist 

men inte minst avståndet mellan texten och den som genomför tolkningen.  

Sett till frågans karaktär menar författarna att det finns två olika frågor, latenta och 

manifesta. Frågor med manifesta budskap kan utläsas direkt ur det som står i textens medan 

frågor med latenta budskap handlar om det dolda i texten och kan därför inte utläsas direkt. 

Det blir därför lätt att förstå att frågor inställda på latenta budskap kräver ett mer omfattande 

tolkningsarbete än de frågor som är inställda på manifesta budskap. Tankens klarhet avser att 

den eller de som har sammaställt texten inte alltid intresserar sig för att formulera sig tydligt. 

Det är heller inte alltid självklart att den eller de som sammanställt texten har en genomtänkt 
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uppfattning i det ämne som studeras, i alla fall inte om den som studera texten ställer frågor 

som textens författare aldrig funderat över.   

När det kommer till val av tolkningsperspektiv bör det göras en skillnad mellan två olika 

perspektiv. Dels vad texten har för betydelse för mig som forskare och uttolkare här och nu 

men även vad texten betydde för den som skrev den och som kanske skrev den under en tid 

med helt andra förhållanden. En tredje invägning här är att fundera över vad texten får för 

betydelse för en mer eller mindre specifik grupp av mottagare. Avståndet mellan text och 

uttolkare syftar till hur bekant och hur stor kännedom forskaren har i det ämne och text eller 

fråga som studeras. Desto mindre avstånd mellan text och uttolkare, ju lättare är det att förstå 

innebörden av texten. Om avståndet mellan text och uttolkare skiljer sig över olika 

tidsperioder eller mellan olika sociala eller kulturella miljöer blir tolkningsarbetes svårare. 

Det finns de som menar att personen som tolkar texten tidigare erfarenheter har väldigt stor 

påverkan på hur en text uppfattas och förstås. Detta leder till enligt vissa forskare att det inte 

är möjligt att få kunskap om hur samma text förstås av personer med skilda erfarenheter. 

Riktigt så långt kanske man inte behöver gå, men dock bör man vara medveten om att två 

forskare med skilda erfarenheter kan läsa och för all del tolka en text på två helt olika sätt 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 249-251).  

Bergström och Boréus (2005) går i sin bok in mer på djupet om hermeneutiken och den 

hermeneutiska cirkeln. De menar att den hermeneutiska cirkeln kan uppfattas på lite olika sätt. 

Ett relevant perspektiv av den är att delar i en text kan tolkas utifrån dess helhet, men även att 

helheten kan tolkas utifrån delarna. Med andra ord, innebörden av ett specifikt begrepp måste 

tolkas utifrån kontexten, alltså textens helhet. När begreppets innebörd är bestämt kanske hela 

texten får en ny betydelse. Ett annat viktigt begrepp som är kopplat till tolkning av texter är 

förförståelse. Tolkningen av en text påverkas alltid av uttolkarens förförståelse eller fördomar. 

Men samtidigt anses tolkning vara omöjlig utan förförståelse. Förförståelse kan vara alltifrån 

vår uppfattning av världen, våra egna erfarenheter, vårt språk, vår utbildning och framförallt 

våra kunskaper av textgenren som tolkas. Hermeneutikern Hans-Georg Gadamer anser att 

varje läsare av en text tolkar den med förförståelse. Han menar vidare att uttolkares betingade 

förförståelse, både historiskt och socialt, är utgångspunkten som möjliggör att alla kan ta till 

sig och studera texter från andra kulturer och tidsperioder. Han hävdar att vi aldrig kan bortse 

från oss själva som samhällsvarelse i tolkningsprocessen. En texts betydelse kan förändras 

över tid eftersom olika subjekt tolkar den på olika sätt i olika tidsperioder. Detta kan liknas 

med det som Esaiasson m.fl. (2005) skriver om avståndet mellan text och uttolkare och ju 

större detta är, desto svårare blir tolkningsarbete. Bergström och Boréus menar att det då blir 

omöjligt att veta exakt vad författaren till texten velat säga med den och därmed också hur 

andra mottagare har uppfattat den. Det betydelsefulla är då texten som den existerar och vi 

själva som uttolkare påverkade av det sociala omkring oss och vår historia. Den som tolkar 

texten är inte ute efter att återskapa textförfattarens eller andra mottagares mening, utan 

istället använder uttolkaren den kunskap som finns tillgänglig i hens samtid och erfarenheter, 

och samspelar sedan dessa med dåtidens erfarenheter som texten bygger på. Således kan 

texten få en helt ny innebörd (Bergström & Boréus 2005, s. 24-25). 

Bergström och Boréus (2005) tar även upp en andra tolkningstyp, de kallar den för 

avsändarorienterad tolkningsstrategi. Denna är istället inriktad på att få fram vad texten hade 
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för betydelse när den skrevs. Vad texten har för betydelse beror på vad den eller de som skrev 

den ämnade att den skulle betyda. När en sådan tolkningsstrategi ska användas finns det tre 

aspekter att ta hänsyn till. För det första gäller det att förstå vilken sorts talhandling som gjorts 

under tiden som texten skrivits. Med andra ord vad är det för sorts text som författaren har 

skrivit. För att skaffa sig en förståelse för detta måste man vara väl bekant med vilka slags 

talhandlingar som förekommer i samhället där texten skrevs. För det andra måste betydelsen 

av texten tolkas utifrån författarens ifråga argumentation och språkanvändning. Tolkaren 

måste då vara medveten om att bortse från sin egen uppfattning av de begrepp som 

förekommer i texten som tolkas. För det tredje är det av stor betydelse att ha 

kontextkännedom av texten för att kunna göra en god tolkning. Dock ska inte kontexten vara 

bestämmande för vad som formuleras i en text. Snarare ska kontexten hjälpa till att bestämma 

vilka skäliga tolkningar kan göras (Bergström & Boréus 2005, s. 26-27).         

 

3.3 Genomförande 

För att genomföra den här studien har det som nämnts ovan valts att göras en kvalitativ 

textanalys. Genom att använda en kvalitativ textanalys får man ut det väsentliga innehållet ur 

en text. För att göra detta har analysen ägnats åt noggrann läsning av texternas olika delar, 

dess helhet och den kontext som texten ingår i. Analysen omfattar två olika moment. Först 

analyseras hur begreppet sårbara platser framkommer i den senaste kursplanen för ämnet 

geografi Lgr11. Steg två i analysen är att undersöka hur begreppet sårbara platser definieras 

och används i tre olika läroböcker som skrivits och getts ut efter 2011 och därmed kopplas 

samman med Lgr11, samt om de uppfyller det som står i läroplanen.  

Del ett av analysen har gått till på så sätt att kursplanen för geografi har studerats och 

analyserats, för att fram vad som står om begreppet sårbara platser eller vad som kan härledas 

till begreppet. Det har gjorts en djupgående läsning av materialet. Del två i analysen innefattar 

läroböckerna och där är steg ett att tolka författarnas definition av begreppet sårbara platser. 

Detta har gjorts genom att studera hur författarna beskriver vad sårbara platser är för något. 

Efter att har klarlagt författarnas definition har det analyserat vad respektive lärobok 

behandlar när det kommer till sårbara platser och om det stämmer överens med vad som står i 

kursplanen. Detta har gjorts genom att först studera innehållförteckningen och analyserat de 

kapitel som uttalat ska behandla sårbara platser. Steg två har varit att gå in mer djupgående i 

böckerna och analyserat vad som i övrigt kan kopplas till begreppet sårbara platser. Det är här 

själva tolkningsprocessen kommer in i undersökningen, då det är jag som uttolkare avgör vad 

som jag anser kan kopplas till sårbara platser och författarnas definition av begreppet. Det har 

även gjorts en återkoppling till de miljöundervisningstraditionerna som nämnts ovan och se 

till hur innehållet i läroböckerna kan appliceras på dem. För att genomföra detta har det ställts 

frågor till texterna. Dessa frågor ställs endast till analysen av texterna i läroböckerna. Att 

använda metoden att ställa frågor till en text är tagen från von Wrights (1999) studie om 

genus i fysikundervisningen. De frågor som ställts är följande: 

 

 Hur beskriver läroboksförfattarna begreppet sårbara platser? 

 Vad behandlar författarna i de textavsnitt som handlar om sårbara platser i sina 

böcker?    
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 Behandlar författarna det som står i kursplanen för geografi? 

 

 

4. ANALYS OCH RESULTAT 

 

4.1 Resultat av kursplanen för geografi i Lgr11. 

Efter att geografiämnet som skolämne genomgått en rad olika förändringar och i och med 

införandet av nya läroplaner kom alltså 2011 ytterligare en (Molin & Bladh 2012). 

Höstterminen 2011 trädde den nya läroplanen Lgr 11 i kraft. Lgr 11 är en förkortning för 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och den innehåller tre 

olika delar. Den första innefattar skolans värdegrund och uppdrag. Del två tar upp de 

övergripande mål och riktlinjer som gäller för utbildningen. Den tredje och sista delen är en 

genomgång av kursplanerna för respektive ämne. Kursplanerna är indelade i kapitlen syfte 

och centralt innehåll. Denna del kompletteras även med kunskapskrav för varje ämne. Till 

varje kursplan finns även ett kommentarmaterial som är ämnade för lärare och rektorer. 

Tanken med kommentarmaterialet är att tillgodose lärare och rektorer en bredare och djupare 

förståelse för de urval och beslut som ligger till grund för vad som är skrivit i kursplanerna. 

För att tillgodogöra sig en förståelse för undervisningens uppdrag är det av stor vikt att läsa 

den samlade läroplanen som en helhet, det är också angeläget att förstå relationen mellan 

kursplanens olika delar (Skolverket 2011). 

Nedan följer nu analysen av kursplanen för ämnet geografi samt det kommentarmaterial 

som finns tillgängligt för ämnet. Fokus i analysen är att undersöka hur begreppet sårbara 

platser och sårbarhet används och vilket utrymme det får. Kursplanen för geografi inleds med 

ett stycke där sårbara platser återfinns för första gången:  

 

Förutsättningarna för liv på joden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors 

ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och 

hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa 

miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor (Skolverket Lgr 11, 2011 s 159). 

 

Att begreppet återfinns redan här kan tolkas som att det anses vara av stor vikt för ämnet. 

Ovanstående citat påvisar även en koppling mellan sårbarhet och hållbar utveckling och att 

det är en konsekvens av de miljöproblem som världen står inför. Dessa miljöproblem är en 

effekt av samspelet mellan människa och natur. Det övergripande syftet med 

geografiundervisningen är att eleverna ska utveckla kunskaper om geografiska förhållanden 

och därigenom utveckla en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Om man ser 

till vad i syftet kan som kopplas till sårbarhet kan det urskiljas att eleverna ska genom 

undervisningen ges möjligheten att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelse mellan, 

regioner, olika platser och människors levnadsvillkor.  

    Vidare ska undervisningen i geografi ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka 

mänskliga aktiviteter, och vilka naturgivna processer, som påverka jordytans mönster och 

former. Genom detta ska eleverna även få erfarenheter av att granska konsekvenser av olika 

förändringar som sker i det geografiska rummet. Eleverna ska även få kunskaper om på vilket 
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sätt människa, samhälle och natur samspelar och sedan bedöma vilka konsekvenser detta kan 

få för både människors levnadsvillkor och för naturen (Skolverket 2011).  

När det gäller del två i ämneskursplanen för geografi, det centrala innehållet, så finns det 

två punkter som omfattar sårbarhet och sårbara platser. I undervisningen i årskurs 7-9 

återfinns tre olika områden; Livsmiljöer, Geografins metoder, begrepp och arbetssätt och 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor. Under den sistnämnda finns de två aktuella 

punkterna. Där står det som en första punkt att undervisningen ska behandla: ”Sårbara 

platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, 

och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.”. Denna punkt följs av: ”På 

vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan 

förebygga risker.” (Skolverket Lgr 11 2011, s. 163). 

Utifrån ovanstående syfte och centrala innehåll har det i ämneskursplanens tredje del 

formulerats vilka kunskapskrav som gäller för geografiämnet. Molin och Bladh (2012) menar 

att SO-ämnenas ställning stärktes på grundskolan vid införandet av Lgr 11. Detta tack vare att 

läraren inte längre hade valmöjligheten att välja att läsa SO-ämnena i block för årskurs 7-9, då 

det är kunskaperna i varje enskilt ämne som ska betygssättas. Därmed får varje ämne en mer 

strukturerad kursplan än tidigare då det både skrevs en gemensam kursplan för de 

samhällsorienterade ämnena samt en kursplan för varje ämne (Molin & Bladh, 2012). 

Kunskapskrav är uppbyggda i en skala från F-A, där F motsvarar det lägsta (eleven når inte 

upp till kunskapskraven) och A det högsta betyget. Vidare är kunskapskraven formulerade för 

E, C och A. Kunskapskraven är de samma för alla nivåer, det som skiljer sig är på vilket sätt 

eleven har och visar sina kunskaper. För betyget E ska eleven ha grundläggande kuskaper och 

kunna visa detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven ska 

även kunna visa kunskaper praktiskt och då på ett i huvudsak fungerande sätt. För betyget C 

ersätt värdeorden med goda kunskaper som underbyggs med utvecklande och relativt väl 

underbyggda resonemang. Samt att eleven visar sina kunskaper praktiskt på ett relativt väl 

fungerande sätt. För betyget A är det värdeorden mycket goda och välutvecklande och väl som 

används.  

I kunskapskraven finns det inte något som direkt innefattar begreppet sårbara platser eller 

sårbarhet. Däremot återfinns där ett antal kunskapskrav som kan appliceras på det centrala 

innehållet om Miljö, människor och hållbarhetsfrågor där sårbara platser ingår. Bland att 

kunskapskravet om att ”Eleven har /.../ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle 

och natur och visar det genom att föra /.../ underbyggda resonemang om orsaker till och 

konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar 

i olika delar av världen.” (Skolverket Lgr 11, 2011, s. 166). Vidare kan även kunskapskravet 

om att ”eleven kan föra /.../ underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika 

förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar 

av världen” (Skolverket Lgr 11, 2011 s. 166), kopplas till sårbara platser. Ett tredje 

kunskapskrav som kan appliceras på ett arbetsområde om sårbara platser är att ”Eleven kan 

resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för 

/…/ underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och 

natur vägs in.” (Skolverket Lgr 11, 2011 s. 167). Dessa tre kunskapskrav innefattar att eleven 

kan redogöra för hur människa och natur samspelar och även vilka konsekvenser detta kan få. 
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De innefattar även att eleven ska kunna resonera kring hållbarhetsfrågor och då också ge 

förslag på lösningar på problemen som kan uppstå för människa, samhälle respektive natur. 

I kommentarmaterielet till kursplanen för geografi återfinns det en mer djupgående 

förklaring till varför undervisningen ska innehålla studier kring sårbara platser. Det står bland 

annat att en viktig del av begreppet hållbar utveckling är att minska de risker och hot som 

finns mot människor och miljö. Det står även att om elever han kunskaper om hur människans 

verksamheter och naturens processer samverkar blir det lättare att identifiera sårbara platser 

(Skolverket, 2011).   

 

4.2 Analys och resultat av tre geografiläroböcker utgivna under Lgr 11 

4.2.1 Presentation av läroböckerna 

Den första lärobocken som analyseras är Utkik Geografi 7-9 och den är skriven av Bo 

Andersson. Boken är utgiven 2013 och därmed uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 

11. Den behandlar således de viktigaste delarna när det kommer till både natur- och 

kulturgeografin. Boken innehåller 224 sidor som är uppdelade i åtta olika kapitel. Alla kapitel 

innehåller inte bara berättande textavsnitt utan för varje kapitel finns även ett antal 

fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som finns med i läroplanen 

(Andersson, 2013). 

Den andra läroboken som ingår i analysen är SOL 4000 – Geografi 7-9. Boken är skriven 

av Per Thorstensson med flera och gavs ut år 2011, och den är anpassad till den nya 

läroplanen Lgr 11. Boken finns både som årskursbok och stadiebok som samlar alla 

elevböcker i en och samma bok. Den här analysen bygger på stadieboken. Stadieboken är 473 

sidor och innehåller sex olika teman, två för varje årskurs (Thorstensson, 2011). 

Den tredje och sista boken som ingår i analysen är SOS – Geografi. Boken är skriven av 

Lars Lindberg och Solveig Mårtensson och den gavs ut år 2012. Därmed är boken anpassad 

för läroplanen Lgr 11. Den finns både som årskursbok och som ämnesbok som innehåller alla 

årskursböcker. Analysen bygger på ämnesboken. Boken innehåller 352 sidor som är 

uppdelade i 18 olika kapitel (Lindberg & Mårtensson, 2012). 

 

4.2.2 Författarnas definition av begreppet sårbara platser 

I och med att frågorna i denna undersökning är av vad Esaiasson m.fl. (2007) kallar manifesta 

budskap kan textens mening läsas direkt ur texten. Nedan följer författarnas tolkning av 

begreppet sårbara platser. Andersson har i sin bok Utkik Geografi 7-9 två underrubriker som 

innefattar sårbarhet, Sårbarhet och fattigdom samt Analys: Platsers sårbarhet. Delkapitlet 

som behandlar sårbara platser inleds med en beskrivning av vad sårbara platser är för något:  

 

Naturens egna krafter och processer omformar ständigt vår jord. Det kan leda till naturkatastrofer som 

jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, översvämningar, ras och lerskred. Den pågående 

klimatförändringen kommer sannolikt att innebära att områden som redan har vattenbrist och torka 

kommer att öka. En stor del av jordens befolkning lever på sådana platser som är sårbara för olika typer 

av naturkatastrofer (Andersson 2013, s. 174).   
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Andersson (2013) inleder med en förklarande beskrivning av vad sårbara platser är för något. 

Enligt hans förklaring är sårbara platser i första hand platser som är hotade av 

naturkatastrofer, kopplade till naturens egna processer och krafter. Dock förklara han även att 

den pågående klimatförändringen troligen kommer att bidra till att de plaster som redan är 

hotade kommer att drabbas i större utsträckning. Andersson gör här tydliga kopplingar mellan 

sårbara platser och klimatförändringen som pågår. 

I den tillhörande uppgiften Analys: Platsers sårbarhet gör Andersson ytterligare en 

definition av vad sårbara platser är för något. Han skriver: 

  

När man tittar på en plats – oavsett vilken – kan man även titta på platsens sårbarhet. Platsers sårbarhet kan 

antingen handla om att Jorden själv gör platsen sårbar i from av till exempel vulkanutbrott eller torka. Men 

platsers sårbarhet kan även handla om hur människan skadar och förstör platser på jorden till exempel 

genom att försura sjöar och släppa ut koldioxid (Andersson, 2013 s. 179).  

 

I båda definitionerna kopplas människa och natur samma. Klimatförändringar är en stor del av 

de perspektiv på miljöundervisning som beskrivis ovan. I den här tolkningen är det den 

normerande miljöundervisningen som gör sig gällande. Sandell m.fl. (2003) menar att inom 

den normerande miljöundervisningen anses miljöproblemen vara en konflikt mellan människa 

och natur. För att kunna lösa denna konflikt måste människorna ta till sig miljövänliga 

värderingar. Människan måste konstruera sina liv och samhällen efter den vetenskapliga 

kunskapen om naturen, till exempel när det kommer till grundläggande ekologiska modeller 

som olika kretslopp. Det bör dock nämnas att personen som tolkar texten tidigare erfarenheter 

har väldigt stor påverkan på hur en text uppfattas och förstås och att textens betydelse kan får 

en annan betydelse för en mer eller mindre specifik grupp av mottagare (Esaiasson m.fl. 

2007). 

I läroboken SOS – Geografi återfinns det ett kapitel i innehållsförteckningen med titeln 

Sårbarhet. Lindberg och Mårtensson inleder kapitlet med deras definition och beskrivning 

kring vad sårbarhet är för något: 

 

Ordet sårbarhet används i många olika sammanhang. Det kan handla om strömavbrott i en modern 

storstad, om översvämningar som återkommer med jämna mellanrum eller om människor som bor i 

områden där jordbävningar är vanliga. Sårbarheten beror på hur ofta riskabla händelser inträffar, men 

också på om händelserna går att förutse och om det går att skydda sig mot dem (Lindberg & Mårtensson 

2012, s. 327). 

 

Författarnas beskrivnings av vad sårbarhet kan vara för något skiljer sig något från den som 

Andersson hade i sin bok. Lindberg och Mårtensson gör ingen koppling till 

klimatförändringen utan lägger större fokus på att en plats sårbarhet beror på hur ofta det 

inträffar en naturkatastrof och om den går att förutse eller inte. De har även med icke-

naturgivna hot i sin definition, i form av strömavbrott i en modern storstad (Lindberg och 

Mårtensson 2012).  

I läroboken SOL 4000 Geografi 7-9 finns det inget särskilt tema i innehållsförteckningen 

som har titeln såbara platser eller liknande. Däremot finns det ett återkommande avsnitt 
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genom hela boken som heter ”våra sårbara platser”. Författarna inleder dock inte med någon 

definition av sårbara platser första gången avsnittet ”våra sårbara platser” dyker upp, utan 

börjar direkt beskriva hur det aktuella hotet gör sig gällande.  

Det kan vara bra att ha i åtanke att tolkningen av en text påverkas alltid av uttolkarens 

förförståelse eller fördomar. Men samtidigt anser Bergström och Boréus (2005) att tolkning 

utan förförståelse i många fall är omöjlig.  

 

4.2.3 Författarnas användning av begreppet sårbara platser 

Andersson (2013) gör även koppling mellan sårbara platser och länders ekonomi. Han menar 

att det i rika länder ofta finns resurser som göra att man i de länderna kan planera och arbeta i 

förebyggande syfte och därmed minska skadorna av till exempel en jordbävning. Till skillnad 

från de rika länderna finns inte denna möjlighet i fattiga länder runt om i världen. Många av 

de länderna ligger också i områden om ofta drabbas av naturkatastrofer. Han hävdar samtidigt 

att det även kan ses på andra hållet. Att det i områden där naturkatastrofer är vanligt 

förekommande är det svårt att bygga upp och utveckla ett bra samhälle. Kapitlet försätter med 

en djupare genomgång av två sorters naturkatastrofer, jordbävningar och torka. Det förklaras 

hur de olika typer av jordbävningar kan uppstår och vilka effekter som ligger bakom dem. Det 

diskuteras även hur människor och då främst i de rika länderna arbetar med att försöka 

utveckla byggtekniken så att till exempel hus, broar och vattenledningar kan motstå måttliga 

skalv. Efter det följer genomgången av torka. Andersson (2013) skriver att torka är någon som 

förekommer i både rika och fattiga länder. Hotet med torkan beskrivs med att det leder till 

vattenbrist för människor och djur samt att bönderna drabbas att sämre skördar vilket ökar 

risken för svält. Precis som med jordbävningarna finns det lösningar på hotet i de rika 

länderna, genom att till exempel bygga kanaler eller bedriva konstbevattning. De fattiga 

länderna inte har samma ekonomiska möjlighet att borra djupa brunnar eller att transportera 

vatten långa sträckor. Detta leder ofta till missväxt, svält, sjukdomar och därmed ett 

outvecklat samhälle präglas av fattigdom. Att sårbara platser kopplas samman med ekonomi 

är en del av undervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling. Öhman och 

Östman (2002) menar att undervisningen om hållbar utveckling bör fokusera på tre olika 

perspektiv; ekologiska, sociala och ekonomiska. Andra saker som också påverkat 

undervisningen är debatten om den ekonomiska globaliseringen.  

Det görs dock ingen genomgång av varken tsunamier, vulkanutbrott eller ras och 

lerskred, trots att de togs med i förklaringen till vad sårbara platser är. Däremot återfinns det 

en djupare genomgång av översvämningar, men den återfinns i kapitlet om 

klimatförändringar. Andersson skriver att översvämningar är den vanligaste naturkatastrofen 

på jorden och att de ofta orsakas av stora mängder regn som faller under kort tid, men även att 

snabb snösmältning under våren kan leda till översvämningar. Översvämningar kan också 

uppstå som en följd av tropiska orkaner eller tsunamier. Vidare skriver Andersson att de flesta 

forskare hävdar och är överens om att den pågående klimatförändringen påverkar 

översvämningarna och gör att de både blir fler och dessutom värre. Områden som drabbas av 

många översvämningar anses vara såbara med risk för stora materiella skador och dödsfall.  

Efter redogörelse av översvämningar följer en del där det skrivs vad människor gör för att 

motverkar konsekvenserna av översvämningar. Även här görs det en skillnad mellan rika och 
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fattiga länder. I de rika länderna byggs det skyddsvallar vid de floder där det finns risk för 

översvämning. I ett fattigt land som Bangladesh anses det inte finns jättemycket att göra åt 

översämningarna utan det konstateras mest att framtiden inte ser ljust ut på grund av den 

globala uppvärmningen som pågår (Andersson, 2013). 

Delkapitlet Analys: Platsers sårbarhet är en uppgift som går ut på att identifiera hur 

platsen eleven bor på är sårbar. Uppgiften syftar till att eleven ska kunna se samband mellan 

människa, miljö och samhälle. Uppgiften är uppdelad i fyra steg. För ska eleven resonera 

kring hur naturen gör platsen sårbar och hur människans verksamhet bidrar till att platsen blir 

sårbar. I steg två ska eleven försöka ge tre exempel på hur man kan minska platsen sårbarhet. 

I steg tre och fyra ska det sedan ske en diskussion i klassen om vad som krävs för att 

genomföra elevernas olika förslag på lösningar (Andersson, 2013).  

Uppgiften kan kopplas till det utbildningsfilosofiska inom det normerande 

miljöundervisningsperspektivet. Miljöundervisningen inom det normerande miljöperspektivet 

syftar till att belysa både lokala och globala problem och vilka konsekvenser dessa kan leda 

till i framtiden. Fokus läggs på att eleverna ska lära sig att göra miljömoraliska 

ställningstagande. Arbetssättet är byggt på att eleverna på egen hand söker efter fakta och 

information (Sandell m.fl. 2003).  

I läroboken SOL 4000 – Geografi 7-9 tar Thorstensson m.fl. (2011) upp en rad olika 

exempel på sårbara platser. Till exempel redogör författarna för hur ekosystem hotas av 

mänsklig påverkan. Thorstensson m.fl. tar upp den tropiska regnskogen som exempel. De 

skriver att det i ekosystemen pågår ett samspel mellan olika arter av växter och djur. I detta 

samspel är alla beroende av varandra och av omvärlden. De skriver vidare att det är av stor 

betydelse för hela jorden att ekosystemen i de tropiska regnskogarna fungerar. För att få ett 

hållbart samhälle måste vi enligt författarna visa större respekt till ekosystemens funktion och 

lära oss utnyttja dem på ett hållbart sätt. Hotet mot regnskogarna är framförallt den stora 

skogsskövlingen som pågår. Om regnskogen fortsätter att minska kommer det med tiden att 

påverka hela jordens klimat. Andra hot mot regnskogen enligt författarna är att det byggs 

vägar och stora plantage, men även att det hela tiden görs nya fyndigheter av olja och 

metaller. Thorstensson (2011) skriver att människan måste visa större respekt mot jordens 

ekosystem förr att få ett hållbart samhälle. Detta kan lätt kopplas till 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling. Miljöfrågorna inom denna 

tradition handlar främst om konflikter mellan olika mänskliga intressen. Alla människor har 

olika värderingar och ser på saker på olika sätt och då ger inte vetenskapen någon direkt 

moralisk vägledning. Effekten av detta är att miljötematiken expandera ansenligt och blir en 

del av hela samhällsutvecklingen. Därför har även miljöbegreppet i de flesta sammanhang 

ersatts av begreppet hållbar utveckling. Inom definitionen av begreppet hållbar utveckling 

ingår både ekonomisk och social hållbarhet, men även ekologisk hållbarhet (Öhman & 

Östman 2002)  

Thorstensson m.fl. (2011) beskriver att ett stort problem med skogsskövlingen är att den 

sker olagligt och helt utan kontroll. Men att länderna i området och internationella 

organisationer har insett problemet och arbetar nu för att hitta lösningar för att skydda 

regnskogarna. Bland annat arbetas det med att i större utsträckning bevaka reservat och 
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nationalparker, men det läggs även prioretet på att bedriva ett hållbart skogsbruk där det finns 

en internationell miljömärkning som heter FSC. 

Vidare tar författarna upp torka som en typ av hot mot platser. Som exempel tar de upp 

Sahelområdet söder om Sahara. De inleder med att beskriva området som ett fattigt område 

där människorna försöker leva av enkelt jordbruk och boskapsskötsel. Dock är det den 

mänskliga aktiviteten som till stor del är orsaken till att platsen har blivit sårbar. Människorna 

i området har röjt bort den naturliga växtligheten för att få ny mark att bedriva jordbruk på. 

Detta har lett till att marken har blivit betydligt känsligare för torka och vind. Det, 

tillsammans med långa torrperioder, som inträffar med jämna mellanrum har gjort att den 

känsliga betesmarken i Sahelområdet förvandlats till dammande öken. Detta har i sin tur lett 

till svält och lidande för invånarna i området. Thorstensson m.fl. menar att utvecklingen i 

Sahel är ett exempel på att för kortsiktiga och hårda jordbruksmetoder snabbt kan leda till att 

balansen i naturen rubbas. De menar till sist också att den pågående klimatförändringen 

kommer att fortsätta drabba Sahelområdet och dess invånare (Thorstensson m.fl. 2011). 

Effekterna av ett förändrat klimat påverkar många olika platser på jorden. Bengaliska 

viken är ett område som ofta drabbas av våldsamma tropiska cykloner som ofta leder till stor 

förödelse och översvämning. Området är mycket låglänt och i och med det även känsligt för 

översvämningar från både höga vattenflöden från floderna men även från den stigande 

havsnivån. Klimatforskare menar att den globala uppvärmningen leder till att dessa tropiska 

cykloner men även torka väntas blir mer omfattande och ske allt oftare i framtiden. 

Konsekvenserna blir förödande för både människor och natur. Författarna gå in djupare på 

exemplet Bangladesh och skriver att landet kommer att drabbas hårt vid en eventuell havsnivå 

höjning men att det i landet pågår flera projekt som syftar till att minska de effekter som en 

klimatförändring för med sig. Bland annat byggs det cyklonskydd och det planteras träd som 

skydd och försörjning (Thorstensson m.fl. 2011). Här görs det tydliga kopplingar mellan 

platsers sårbarhet och den pågående klimatförändringen vilket som nämnts ovan kan kopplas 

till den normerande miljöunderviningen där miljöproblemen anses vara som en konflikt 

mellan människa och natur. Människan betraktas som en del av naturen och bör således 

anpassa sig till dess lagar (Sandell m.fl. 2003).  

I boken tas det vidare upp fler olika exempel på sårbara platser runt om i världen. 

Författarna gör bland annat beskrivningar av San Andreas-förkastningen i Kalifornien, 

övergödning i Östersjön och vilka konsekvenser det för med sig samt hur den globala 

uppvärmingen påverkar permafrosten i stora delar av den ryska tundran. Men en intressant del 

av sårbara platser-avsnitten i boken är att författarna tar upp växthuseffekten som ett enskilt 

hot. Där gör de en beskrivning om hur växthuseffekten fungerar och vad som bidra till att den 

förstärks. Koldioxid utsläppen står för cirka 70 procent av den förstärkta växthuseffekten, 

men vattenånga och metangas påverkar också (Thorstensson m.fl. 2011).  

I boken återfinns inte några större arbetsuppgifter för att eleverna att jobba med. Vissa av 

de avsnitt som behandlar sårbara platser avslutas med en eller ett par frågor som eleverna kan 

svara på. Dessa frågor är både av fakta- och diskussionskaraktär. Svar på de faktabaserade 

frågorna finns i texten medan för att kunna svara på frågorna med diskussionskaraktär krävs 

det att eleverna fundera lite mer själva. Exempel på frågor är: ”Var finns jordens stora 
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regnskogsområden?” och ”Vems uppgift är det att se till att regnskogen i Amazonas inte 

skövlas och förstörs? Diskutera.” (Thorstensson m.fl. 2011).  

 Sådana här typer av uppgifter kan kopplas till den faktabaserade miljöundervisningen. 

Den faktabaserade miljöundervisningen utgår främst från lärarledda lektioner men med inslag 

av undersökande uppgifter för att få en större och bredare förståelse (Sandell m.fl. 2003). 

I läroboken SOS – Geografi redogör Lindberg och Mårtensson (2012) för olika typer av 

sårbarhet. De tar bland annat upp översvämningar som ett exempel på sårbarhet. Författarna 

väljer att ta området kring Bengaliska viken som exempel. De skriver att området är väldigt 

känsligt för översvämningar då det bor väldigt många människor i området. Översvämningar 

beskrivs som en konsekvens av monsunregnen som drabbar området under hösten och att 

Himalayas glaciärer smälter. Författarna anser att skogsavverkningen i området är ett stort 

problem då det leder till att det inte finns någon vegetation som kan fånga upp regnet. Detta 

leder till att vattnet istället forsar ner i floderna med väldig kraft. Samtidigt finns det ett annat 

hot i from av tropiska cykloner som tillsammans med vattenmassorna i floderna kan höja 

havsytan med flera meter. Effekten blir en översvämningskatastrof. 

Kapitlet fortsätter med en genomgång av naturkatastrofer kopplade till jordens tektoniska 

plattrörelser. Författarna beskriver de olika processerna för hur en jordbävning kan uppstå, 

hur bergskedjor bildar och vad som händer när en vulkan får ett utbrott. De ger även två 

exempel på jordbävningar som har för med sig förödande konsekvenser. De skriver om 

jordbävningen i Haiti 2010 där 316 000 människor omkom. Att dödssiffran blev så pass hög 

förklaras bland annat med att Haiti är ett av världens fattigaste länder där husen inte var 

byggda för att kunna stå emot en jordbävning och att det inte fanns någon räddningstjänst som 

kunde hjälpa de som skadats. Det andra exemplet är jordbävningen i Japan 2011. Japan är ett 

rikt land och husen är byggda med en teknik som kan stå emot jordbävningar. Däremot 

följdes jordbävningen av en tsunami där konsekvensen blev att 20 000 människor dog och att 

städer nästintill jämnades med marken. Avslutningsvis för vad samhällen kan vara sårbara 

mot tar författarna upp stormar som exempel på hot mot elförsörjning och 

datakommunikation. De tar upp stormen Gudrun som ett exempel på hur stormar kan ställa till 

det för samhället. De skriver att träden föll över el- och telefonledningar, vägar och järnvägar. 

Detta ledde till att telekommunikationen bröts och att elnäten slutade fungera. 730 000 hushåll 

vara utan ström. Effekterna blev långvariga och många fick klara sig utan el i mer än en 

månad (Lindberg & Mårtensson 2012).  

Kapitlet avslutas med en sida som innehåller olika sätt för eleverna att jobba med 

texternas innehåll. Uppgifterna är uppdelade i tre olika kategorier: Frågor på texten, Arbeta 

med texten och Ta reda på mer. Samanlagt finns där 25 olika frågor. Den första delen, Frågor 

på texten, innehåller enklare faktafrågor där svar går att finna i kapitlet. Del två, Arbeta med 

texten, innehåller frågor där det krävs mer djupgående arbete för att kunna svara på frågorna 

och det krävs att svaren är mer förklaranade. Den sista delen, Ta reda på mer, innehåller 

frågor där eleverna på egen hand får söka efter mer fakta om till exempel hur det gått med 

återuppbyggandet av Haitis huvudstad efter jordbävningen 2010 (Lindberg & Mårtensson 

2012). Även dessa typer av frågor och uppgifter passar bäst in på den faktabaserade 

miljöundervisningen. 



25 
 

Alla de analyserade läroböckerna behandlar olika naturgivna hot mot platser runt om i 

världen. Vissa av dessa är återkommande i alla läroböckerna och det läggs större fokus på 

dem. Dessa är till exempel torka, jordbävningar och översvämningar. Det görs även tydliga 

kopplingar mellan sårbara platser och klimatförändringen i alla läroböckerna. Borg (2011) 

skriver i sin artikel att lärare i samhällvetenskapliga ämnen saknar inspirerande exempel på 

hur de kan använda hållbar utveckling i sin undervisning. Uppgifterna som återfinns i 

läroböckerna kan ses som inspiration för hur lärare kan gå vidare med arbete om hållbar 

utveckling, då sårbara platser och klimatförändringen är en del av området kring hållbar 

utveckling.      

 

 

5. DISKUSSION 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur begreppet sårbara platser används i dagens 

svenska skola inom ämnet geografi och hur det kan kopplas till miljöundervisningstraditioner. 

Detta gjordes genom att studera kursplanen för ämnet geografi i läroplanen (Lgr 11), 

läroböcker som utgivits under den aktuella läroplanen och hur de olika 

miljöundervisningstraditionerna förankras i avsnitten om sårbara platser läroböckerna. 

Undersökningen genomfördes med inriktning på läroplaner och läroböcker för grundskolans 

senare år. Utifrån detta syfte blev frågeställningen följande: 

 

 Vad i läroplanen Lgr 11 kan kopplas till begreppet sårbara platser? 

 Hur definiera och använder läroboksförfattare begreppet sårbara platser i sina 

böcker? Uppfyller de det som står i läroplanen? 

 Hur kan de olika miljöundervisningstraditionerna kopplas till de avsnitt i läroböckerna 

som behandlar sårbara platser?  

 

I läroplanen Lgr 11 kopplas begreppet sårbara platser samman med avsnittet om miljö, 

människor och hållbarhetsfrågor. Det anses vara en del av hållbar utveckling. Detta troligvis 

eftersom de platser som är sårbara befaras drabbas ännu hårdare i och med den pågående 

klimatförändringen, som anses orsakas av mänsklig aktivitet. Detta genomsyras även i de 

analyserade läroböckerna. Det är inte sällan som klimatförändringen nämns i relation till de 

sårbara platser som det redogörs för i läroböckerna. Det gör sig även gällande i definitionen 

som Andersson (2013) gör i sin lärobok. I hans definition är sårbara platser i första hand 

platser som är hotade av naturkatastrofer som är kopplade till naturens egna processer och 

krafter. Han menar att den pågående klimatförändringen troligen kommer att bidra till att de 

plaster som redan är hotade kommer att drabbas i större utsträckning.  

Det som enligt läroplanen ska ingå i undervisningen är exempel på sårbara platser och 

naturgivna hot och risker. Det är även av vikt att i undervisning ha med på vilket sätt sårbara 

platser kan identifieras och hur samhällen kan arbeta för att förebygga de risker och hot som 

finns. I alla de analyserade läroböckerna görs det många olika redogörelser på vilka hot och 

risker som finns mot platser. Det redogörs bland annat för torka, skogsskövling, 

jordbävningar, klimatförändringen och översvämningar. Vissa böcker tar dock upp mer än 
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andra. Ett återkommande exempel på en sårbar plats är Bengaliska viken där det i alla 

läroböcker redogörs för hot om översvämningar. Samtidigt kopplas klimatförändringen in 

som ytterligare ett hot mot platsen. Andersson (2013) gör i sin lärobok även en tydlig 

redogörelse för hur det arbetas för att förebygga riskerna som finns vid översvämningar, men 

att det i ett fattigt land som Bangladesh inte finns så mycket att göra åt översvämningarna 

utan det konstateras mest att framtiden inte ser ljust ut på grund av den globala 

uppvärmningen som pågår. Thorstensson m.fl. (2011) skriver dock att det bland annat byggs 

cyklonskydd och planteras träd som skydd. Även jordbävningar är ett återkommande exempel 

på sårbarhet. Där förklaras det att samhällen som ligger på platser där jordbävningar är 

vanliga arbeta med att utveckla byggtekniker som göra att husen klara av kraftigare skalv. 

Detta är dock något som inte är möjligt i alla länder då vissa av dem till exempel Haiti är ett 

väldigt fattigt land (Lindberg & Mårtensson 2012). Även Thorstensson (2013) diskuterar hur 

människor arbetar med att försöka utveckla byggtekniken så att till exempel hus, broar och 

vattenledningar kan motstå måttliga skalv, men att detta främst är möjligt i de rika länderna.  

Det finns i läroböckerna således många olika exempel på vad sårbara platser är för något 

och vilka hot och risker finns. Anledningen till detta kan vara det som Wickenberg (2002) 

skriver om hållbarhetsfrågor i undervisningen. Wickenberg menar att förutom ekologiska 

områden, nu även områden som ekonomi, politik, människans agerande och vilka konflikter 

som finns ska ingå i undervisningen. Dessa ska sedan sättas i relation till hur naturen 

påverkas. I och med detta blir lärande för en hållbar utveckling mer självklar och fokus i den 

pedagogiska inriktningen läggs på ett elevaktivt perspektiv. På så sätt stärks elevernas känsla 

och vilja att ta itu med sin egen och andras framtid. Wickenberg menar även att lärandet om 

hållbar utveckling handlar om andra betydande samhällsfrågor, som till exempel 

globalisering, genusfrågor, fattigdom, exploatering, krig och fred etc. För att uppnå detta 

anser Wickenberg (2002) att det krävs ett reflekterande och kritiskt arbetssätt i förhållande till 

miljöundervisningen. Detta kan i sin tur leda till att miljöfrågorna bli pedagogiskt 

stimulerande och därmed utvecklar skolans arbete med hållbar utveckling.   

Vidare redogörs det i läroböckerna även för hur människor och samhällen arbeta för att 

minimera de hot och risker som finns, men att det endast är möjligt i rika länder, vilket också 

återfinns i kursplanen. Det finns även tydliga kopplingar till att vissa av de hot som finns 

kommer att förvärras av den globala uppvärmningen som pågår. Den här undersökningen 

visar att begreppet har en betydande plats i geografiundervisningen och framförallt då kopplat 

till hållbar utveckling och de konsekvenser som den globala uppvärmningen kan föra med sig. 

Detta skiljer sig från det Kjell Haraldsson (2011) fann i sin undersökning från 2001. 

Haraldsson anser att gymnasieskolans miljöundervisning är starkt påverkat av ett gammalt 

upplägg. Han menar att miljöfrågan i gymnasieskolans läroböcker inte behandlas med en 

helhetssyn. Haraldsson anser att perspektivet är för begränsat. Lösningen på problemet anser 

Haraldsson är att tona ned problembeskrivningarna av specifika miljöfrågor och istället 

fokusera på vissa miljöfrågor som det görs en djupare beskrivning av. Anledningen till att 

resultatet skiljer sig kan vara att begreppet sårbara platser är nytt i kursplanen och en effekt av 

precis det Haraldsson eftersökte.  

Sett till de traditioner inom miljöundervisning kan avsnitten om sårbara platser och de 

uppgifter som förekommer i läroböckerna framförallt kopplas den normerande 
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miljöundervisningen som anses vara att miljöproblemen är som en konflikt mellan människa 

och natur. Människan betraktas som en del av naturen och bör således anpassa sig till dess 

lagar (Sandell m.fl. 2003). Detta stämmer överens med det Molin fann i sin undersökning från 

2006. Borg (2011) menar att lärare i samhällsvetenskapliga ämnen ofta arbeta pluralistiskt där 

de använder sig av gruppdiskussioner som arbetsmetod, men hon skriver även att de saknar 

inspirerande exempel på andra arbetsmetoder. De uppgifter som återfinns i läroböckerna i den 

här undersökningen kan hjälpa lärarna att forma nya arbetsmetoder.  

 

5.1.1 Slutsats  

Från undersökningen drar jag slutsatsen att begreppet sårbara platser är något som i 

läroplanen kopplas till miljö, människor och hållbarhetsfrågor. Samma sak gäller för de 

undersökta läroböckerna. Det är inte sällan som begreppet återfinns i text kopplad till miljö- 

och klimatfrågor. Läroboksförfattarna fångar upp det som står i kursplanen på ett bra sätt, 

både när det gäller att redogöra för vilka hot som finns mot platser och hur människan arbetar 

för att minimera effekten av dem. Den miljöundervisningstradition som främst kan kopplas 

till läroböckerna och avsnitten om sårbara platser är den normerande miljöundervisningen. 

Tankarna kring hållbar utveckling och miljöfrågor är något som ständig är på tapeten och hela 

tiden får allt större utrymme i samhällets alla delar, inte bara inom skolvärlden. Den har 

undersökning har bidragit till en hel del nya perspektiv om miljöundervisning för mig som 

lärare. Läroböckerna som studien omfattar behandlar begreppet sårbara platser på ett 

genomgående sätt och fångar upp det som står med i kursplanen. Det visar att läroboken inte 

har spelat ut sin roll som läromedel, utan fortsätter vara ett bra och pålitligt hjälpmedel för 

läraren i undervisningen. I och med att läroböckerna fångar upp det som står i kursplanen kan 

man som lärare förlita sig på att eleverna lär sig det väsentliga vid studerandet av dess 

innehåll.   
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