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Sammanfattning 

I studien undersöks läroböcker i Naturkunskap 1a1 med avseende att studera vilka miljöfrågor 

som tas upp i ämnet och vilket utrymme frågorna får. De perspektiven läroböckerna har på 

miljöfrågorna kommer att undersökas i syfte till att studera i vilken grad läroböckerna 

erbjuder pluralism i perspektiven, vilket skulle innebära att miljöfrågorna beskrivs utifrån 

flera olika perspektiv. Läroböckernas perspektiv på miljöfrågornas orsak, konsekvens samt 

vem som bär ansvaret för att de löses undersöks. Även vilka tidsperspektiv miljöfrågorna 

beskrivs utifrån och huruvida någon mellanmänsklig konflikt presenterades studeras. 

Läroböckerna undersöks med kvantitativa textanalyser av de fem läroböcker i ämnet 

Naturkunskap 1a1 som har kommit ut efter att läroplanen för gymnasieskolan gjordes om 

2011. Resultatet varierar något mellan läroböckerna. Sju miljöfrågor behandlas i alla fem 

läroböcker: global uppvärmning, biologisk mångfald, miljögifter, övergödning, försurning, 

förändrat landskap samt joniserande strålning, varav den förstnämnde ges störst utrymme. 

Resultatet visar att en pluralism finns i läroböckerna när det handlar om de kategorier som 

undersöks. När det gäller var i världen konsekvenserna anges ge effekt är Sverige, Östersjön 

och Europa de områden som oftast nämns, till skillnad från Australien och Sydamerika som 

sällan anges i de sammanhangen. Framtidsperspektivet ges inte lika stort utrymme som det 

historiska perspektivet. Genom att följa en definition på en pluralistisk undervisning som 

innebär att många olika perspektiv framhävs visar resultaten att läroböckerna har en viss 

pluralism, även då den inte är fullständig gällande alla miljöfrågor. 

 

Nyckelord: miljödidaktik, gymnasieskola, naturkunskap, läroboksanalys, pluralism.  
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1. Bakgrund 

FN:s klimatpanel, IPCC, gav 2013 ut en femte global rapport om klimatförändringar, vilken 

kommer att slutföras under hösten 2014. Där presenteras den senaste forskningen inom 

klimatförändringarna (IPCC, 2014). Rapporterna från IPCC debatteras i svensk media och 

diskussionerna handlar bland annat om att det är bråttom att sätta in lösningar och hejda 

temperaturstigningen, hur en minskning av den globala uppvärmningen ska gå till, huruvida 

det är möjligt att avvärja klimathotet och vart i världen de värsta konsekvenserna kommer att 

ske (t ex DN, 2014; Expressen, 2014; NyT, 2014; SvD, 2014). Klimatförändringarna är en 

mycket aktuell miljöfråga och en miljöfråga som dominerar den politiska och mediala 

debatten (Grahn, 2011, s. 9). Dock framgår det av de miljökvalitetsmål som regeringens 

miljödepartement har satt upp som långsiktiga mål inom miljöarbetet att det finns en rad 

andra miljöproblem som också behöver åtgärdas. Miljömålen innehåller, förutom begränsad 

klimatpåverkan, även mål som bland annat behandlar en giftfri miljö, biologisk mångfald, 

skyddande ozonskikt och försurning (Miljödepartementet, 2014). 

Enligt regeringens hemsida är hållbar utveckling viktigt inom miljöarbetet. Där står skrivet att 

den ohållbara utvecklingen som nu råder är en global kris (Regeringen, 2013). En grupp, 

bland flera, som är viktig för att bidra till en hållbar utveckling är dagens ungdomar, vilka i så 

fall behöver utbildning (Regeringen, 2013). FN har deklarerat 2005-2014 som en dekad för 

lärande för hållbar utveckling, Decade of Education for Sustainable Development (DESD), då 

hållbar utveckling enligt FN inte kan nås utan utbildning (DESD, 2014). 

Det finns ingen klar och samstämmig definition av vad hållbar utveckling innebär (Björneloo, 

2007, s. 19). I och med den så kallade Brundtlandskommissionen, som resulterade i rapporten 

”Our Common Future” (UN, 1987), spreds begreppet och rapportens definition av hållbar 

utveckling är den mest frekvent använda (Björneloo, 2007, s. 19). Brundtlandskommissionens 

rapport gavs ut på svenska 1988 under namnet ”Vår gemensamma framtid” där definitionen 

av en hållbar utveckling specificeras till att innebära ”att försäkra sig om att utvecklingen 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov” (FN, 1988, s. 22). Hållbar utveckling anges vidare i ”Vår gemensamma framtid” 

bestå av tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vidare betonas att 

demokrati och likvärdighet är viktiga aspekter för att nå en hållbar utveckling (FN, 1988, s. 

57-59). 
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Hur miljöundervisningen bedrivs i den svenska skolan beskriver Breiting och Wickenberg 

(2010) som en pågående process som hela tiden fortgår och till stor del beror på den 

samhälleliga debatten om miljöfrågor. Hållbar utveckling har inte alltid varit centralt i 

miljödebatten i Sverige. Enligt Breiting och Wickenberg (2010) förekom dock 

samhällsdebatter om miljöfrågor redan på 60-talet, vilket mycket var tack vare utgivningen av 

boken ”Tyst vår” av Rachel Carson. Carson beskrev på ett naturvetenskapligt men 

lättillgängligt sätt faror med att sprida gifter i naturen och därmed väcktes många människors 

miljömedvetenhet (NE, 2014). Breiting och Wickenberg (2010) menar att detta syntes i 

läroplanen som formades 1969, Lgr 69, där delar om miljö och miljövård betonades..  

I och med att begreppet hållbar utveckling blev alltmer centralt i internationella debatter 

rörande miljö och undervisning om miljö, vilket till stor del beror på FN-konventionen 1992 i 

Rio de Janeiro, infördes det i läroplanen 1994, Lpo 94, och skapade en diskursförändring från 

miljöundervisning till utbildning för hållbar utveckling (Breiting & Wickenberg, 2010; 

Sandell et al., 2003 s. 137). Undervisning om hållbar utveckling fastslogs i Lpo 94 vara ett av 

skolans sociala uppdrag (Breiting & Wickenberg, 2010). Det innebar en mer komplex och 

pluralistisk bild av miljöfrågorna, då flera perspektiv integreras (Breiting & Wickenberg, 

2010). Generellt har traditionerna inom miljöundervisningen gått från att vara strikt 

naturvetenskapliga till att bli mer diffusa och abstrakta, där ett konfliktperspektiv, liksom ett 

moraliskt och etiskt perspektiv får en större plats. Miljö- och utvecklingsfrågor kopplas också 

mer till demokrati och kan inte längre förklaras med endast naturvetenskaplig fakta (Sandell 

et al., 2003, s. 139). 

Vad hållbar utveckling ska innebära i undervisningssammanhang råder det dock, enligt Sund 

(2008), inte någon konsensus om. Det har tagit lång tid att involvera begreppet i skolan, då 

många lärare tycker det är oklart vad undervisning om hållbar utveckling innebär (Sund, 

2008, s. 23; Björneloo, 2007, s. 157). Björneloo (2007, s. 157) menar att det kommer ta tid att 

implementera det nya innehåll som hållbar utveckling innebär i de fasta strukturer många 

lärare redan har.  

Undervisningstraditionen om hållbar utveckling bygger enligt Sandell et al. (2003, s. 138) på 

en pluralistisk undervisning, där vikten av att framföra sina åsikter i politiska frågor som till 

exempel i frågor om hållbar utveckling betonas. Frågor om hållbar utveckling betraktas inom 

denna tradition som politiska då det är ett värdeladdat begrepp kopplat till olika intressen och 

ideologier (Öhman, 2009). En pluralistisk undervisning handlar således om att olika 
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perspektiv, synpunkter och värderingar främjas i olika frågor och problem som handlar om 

vår framtid (Öhman, 2008, s. 20). Gough (1999) menar dock att det finns en brist på pluralism 

i miljöundervisningen. Detta har enligt Gough (1999) sin grund i UNESCOs (FN:s 

organisation för utbildning, vetenskap och kultur) program för miljöundervisning 

International Environmental Education Programme (IEEP). IEPP är de program UNESCO 

tagit fram för miljöundervisning och de har sin grund i FN-konventet i Stockholm 1972 där 

behovet av miljöundervisning fastslogs (Karlström, 2003, s. 21). IEEP påverkar den globala 

miljöundervisningen mycket då det används som utgångspunkt för många nationella politiska 

program som avgör inriktningen på miljöundervisningen (Karlström, 2003, s. 21; Gough, 

1999). Gough (1999) menar dock att IEEP innebär universella redogörelser för 

miljöundervisningen med endast en lösning på problemen, vilket innebär att diversiteten i 

synen på miljöfrågorna försvinner då mångfalden av olika perspektiv saknas. Få perspektiv i 

viktiga program som påverkar miljöundervisningen kan leda till att det inte blir den bredd av 

olika perspektiv i miljöundervisningen som är viktig för en pluralistisk undervisning (Gough, 

1999; Öhman, 2008, s. 20). En bristande diversitet beror enligt Gough (1999) på att 

UNESCO:s dokument främst är författade av män från engelsktalande länder, vilket har lett 

till att ett västerländskt perspektiv har dominerat de politiska program som är med och styr 

miljöundervisningen, vilket är ett perspektiv som är irrelevant för många länder i UNESCO. 

I den svenska skolans styrdokument, skollagen, läroplanen och de specifika ämnesplanerna, 

fastslås vikten av att inkludera demokratiska värderingar och hållbar utveckling i skolan. I 

skollagen fastslås att ”[u]tbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar” (SFS, 2010:800). I läroplanen för gymnasieskolan, Gy 11, lyfts 

miljöperspektivet i undervisningen särskilt fram som viktigt för skolans värdegrund och 

uppgifter tillsammans med det etiska, internationella och historiska perspektivet (Skolverket, 

2011a, s.7). Även läroplanen lyfter fram demokrati, då grundläggande demokratiska värden 

ska klargöras samt att eleverna ska tränas i kritiskt tänkande och ges möjlighet till att 

diskutera konflikter mellan olika värden (Skolverket, 2011a). 

Frågor om hållbar utveckling och hur det ska uppnås menar Lundegård (2007, s. 83) hänger 

samman med frågor om demokrati, då eleverna lär sig att delta i samtal där olika aspekter av 

hållbar utveckling diskuteras (Öhman, 2009). I rapporten ”Vår gemensamma framtid” 

framkommer också demokrati som viktigt för att en hållbar utveckling ska kunna nås (FN, 

1988). Skilda förhållningssätt till sin omgivning och världen är starten för lärande om hållbar 

utveckling, vilket gör att pluralism är viktigt för en demokratisk diskussion (Lundegård, 2007, 
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s. 91-92). Det står även med i läroplanen för gymnasieskolan som utformades 2011 att 

eleverna ska få grund i förståelse för miljöfrågornas komplexitet (Skolverket, 2011a, s. 6). En 

pluralistisk undervisning är på ett tydligt sätt kopplad till det demokratiska uppdrag skolan har 

då det främjar elevernas förmåga till kritiskt tänkande och demokratiska samtal, samt ger en 

mer komplex bild av hållbar utveckling och miljöfrågor (Lundegård, 2007; Sandell et al., 

2003; Öhman, 2009). 

Hållbar utveckling finns med i tre av tolv kunskapskrav för Naturkunskap 1a1 (Skolverket 

2011a). Under centralt innehåll listas vilka frågor inom hållbar utveckling som ska behandlas. 

Dessa är energi, klimat, ekosystempåverkan, ekosystemtjänster, resursutnyttjande och 

ekosystemens bärkraft. Det står också att olika aspekter inom hållbar utveckling ska 

behandlas ”till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet” (Skolverket, 2011a, s. 127).  

Mot bakgrund av diskussionen om pluralism ovan analyseras i denna uppsats läroböcker i 

Naturkunskap 1a1 för gymnasiet för att undersöka i hur hög grad läroböckerna erbjuder 

pluralistiska perspektiv på miljöfrågor. Det är relevant att undersöka tryckta läromedel, såsom 

läroböcker, då de används i hög utsträckning. Enligt Englund (2006, s. 20-21) används 

läroböcker som mest frekvent i de naturvetenskapliga ämnena och i engelska. Att studera just 

miljöfrågorna i läroböcker är också relevant då Skolverkets (2001, s. 32-33) kartläggning av 

miljöundervisning visar att många lärare ansåg att de saknade relevanta läroböcker för en bra 

undervisning inom miljö. 

2. Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning 

Miljödidaktik är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige. 1995 kom den första 

avhandlingen med ett innehåll av miljödidaktik, skriven av Leif Östman (Grahn, 2011, s. 28). 

Internationellt växte forskningen inom miljödidaktik fram under 1970-talet och fick en stor 

ökning på 1990-talet med stor innehållsvariation. Bland annat undersöktes elevers attityder till 

miljön och lärarens arbetssätt inom miljöundervisningen (Sund, 2008, s. 31-32; Karlström, 

2003). I forskning om undervisning om specifika miljöfrågor är det ofta klimatförändringarna 

som är i fokus, såsom i Grahns (2011) studie. 

Grahn (2011) intervjuar lärare i geografi om deras undervisning om klimatförändringarna och 

analyserar deras uppfattningar angående orsaker till, konsekvenser av och ansvar för 

klimatförändringarna. Resultaten visar att de flesta lärare i studien anser att mänsklig aktivitet 
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påverkar klimatet, dock var det många som visade osäkerhet och diskuterade även naturliga 

orsaker som bidragande faktor. Det råder dock en samsyn bland lärarna i studien att det är den 

rikare delen av världen som ligger bakom klimatförändringarna (Grahn, 2011, s. 67, 69). De 

flesta lärare i studien är också överens om att konsekvenserna för människan kommer vara 

hårdare än för naturen. De flesta av dem menar även att det är ett delat ansvar mellan politiker 

och individen att lösa problemet, även om det varierar i svaren vem som har det största 

ansvaret av de två kategorierna (Grahn, 2011, s. 98-69). 

Grahn (2011) redogör i sin studie för att det hos lärarna finns två skilda förklaringar till 

orsakerna bakom klimatförändringarna. Dessa är naturliga och antropogena orsaker. Naturliga 

orsaker kan antingen vara externa, alltså krafter utanför jorden, såsom solens strålning som 

kan variera och jordaxelns lutning som påverkar årstidsväxlingen. De kan också vara interna 

fenomen som uppstår på jorden, såsom vulkanutbrott som gör att det blir en ökad mängd 

partiklar i atmosfären och havsströmmar (Grahn, 2011, s. 17-18). Antropogena orsaker är de 

som kan härledas till någon mänsklig aktivitet eller verksamhet, vilket exempelvis kan var 

utsläpp av växthusgaser (Grahn, 2011, s. 19).   

2.1.1 Undervisning och hållbar utveckling 

Hur undervisningen för hållbar utveckling ska utvecklas är något som diskuteras mycket 

(Lundegård & Wickman, 2007). Många lärare tycker det är oklart vad undervisning om 

hållbar utveckling ska innebära och det kan dröja för lärare att få in det i sina strukturer för 

undervisning (Björneloo, 2007, s. 157). En studentuppsats där lärares uppfattningar om 

hållbar utveckling efter 2011 undersöktes visar att 39 % av lärarna i studien, som alla 

undervisade i olika gymnasiegemensamma ämnen, anser att de inte har tillräckliga kunskaper 

om hållbar utveckling för att undervisa om det. 67 % av lärarna i undersökningen har dock 

undervisning om hållbar utveckling i sin ämnesundervisning (Janzon, 2012). Att lärare tycker 

det är svårt med hållbar utveckling kan bero på brist på kunskap. I Borgs och Gerickes (2011) 

studie om gymnasielärares förhållande till hållbar utveckling visas att 76 % av lärarna i deras 

undersökning inte läst om hållbar utveckling i sin lärarutbildning. De flesta av dem har inte 

heller fått fortbildning senare (Borg & Gericke, 2011). 

2.1.2 Tidigare läromedelsforskning 

Läromedelsforskning är i allmänhet ett forskningsområde som är eftersatt (Englund, 2006, 

s. 18). Detta samtidigt som kartläggningen av miljöundervisningen i Sverige 2001 visade att 

lärare ansåg att den litteratur de hade tillgång till, exempelvis läroböcker och fortbildnings-
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litteratur, inte var relevant för miljöundervisning och att bättre läroböcker inom ämnet var 

önskvärt (Skolverket, 2001, s. 32-33). Det har nu gått 13 år sedan denna kartläggning och 

många läroböcker har blivit utgivna sedan dess.  

Enligt Englund (1999) har läroböcker en stark roll i undervisningen som riktningsgivare för 

hur undervisningen bedrivs, vilket han förklarar i fem punkter. Läroböckerna ger en garanti 

att kursmålen uppfylls, de håller samman en klass ideologiskt och praktiskt, de underlättar 

utvärderingen av eleverna, de gör att läraren själv inte behöver planera och leta läromedel och 

de hjälper till att hålla disciplinen i klassrummet. Englund (1999) menar vidare att det är svårt 

att generalisera alla läroböcker och säga huruvida deras starkt styrande roll är något positivt 

eller negativt, då det är en stor skillnad mellan läroböcker som används i exempelvis de tidiga 

åldrarna och gymnasiet. Tydligt är att läroböcker har en stark roll i undervisningen, särskilt 

inom naturvetenskapliga ämnen, vilket även visats i senare studier (Englund, 2006, s. 20), 

vilket också gör denna studie relevant. 

Hur hållbar utveckling framställs i olika läromedel har undersökts i tidigare examensarbeten 

inom lärarprogrammet. Larsson (2013) jämför läroböcker inom biologi i grundskolans senare 

år, utgivna efter antingen Lpo 94 eller Lgr 11, för att undersöka i vilken grad de tar upp 

hållbar utveckling. Resultatet visar att både de äldre och de nyare läroböckerna innehåller den 

sociala aspekten av hållbar utveckling i betydligt mindre grad än den ekologiska och 

ekonomiska aspekten. Larsson (2013) menar att läroböckerna i studien inte hjälper eleven till 

pluralistiska arbetsformer, vilket skulle innebära att olika perspektiv och etiska 

ställningstaganden i komplexa problemformuleringar redovisas. Andersson (2013) har liksom 

Larsson undersökt hållbar utveckling i läroböcker, i alla utgivna läroböcker inom 

Naturkunskap 1b. Andersson (2013) undersöker hur de tio begrepp i ämnesplanen som är 

kopplade till hållbar utveckling fanns med i läroböckerna. Studien visar att endast tre av de 

fem undersökta läroböckerna behandlar mänskliga rättigheter och jämställdhet (Andersson, 

2013), vilka är delar av den sociala aspekten av hållbar utveckling.  

Bursell (2011) har undersökt läroböcker för kursen Naturkunskap 1a1, genom att jämföra 

Skolverkets kunskapsmål för Naturkunskap 1a1 med läroböckerna i syfte att undersöka hur 

läroböckerna svarar mot målen. Kunskapsmålen kunde i studien antingen uppfyllas, uppfyllas 

delvis, exempelvis genom att det fanns för få exempel, eller saknas helt. Enligt Bursell (2011) 

blir de mål om hållbar utveckling som finns med i ämnesplanen uppfyllda i samtliga 

läroböcker. Dock uppfyllde Synpunkt utgiven av Gleerups endast delvis punkten om olika 
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aspekter på hållbar utveckling, där bland annat mänskliga rättigheter och jämställdhet 

kommer in (Bursell, 2011). Gemensamt för resultaten av Larssons (2013), Anderssons (2013) 

och Bursells (2011) studier är att läroböckerna inte innehåller den sociala dimensionen av 

hållbar utveckling, såsom mänskliga rättigheter och jämställdhet, i lika hög utsträckning som 

läroböckerna behandlar den ekologiska och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling.  

Björkman (2010) undersöker den globala uppvärmningen; hur dess orsaker, lösningar och 

effekter framställs i läromedel på grundskolan. I studien jämför Björkman förlagsutgivna 

läromedel och sponsrade läromedel. Alla läromedel visar att människans utsläpp ökar den 

globala uppvärmningen, vilket är tydligast i de förlagsutgivna läromedlen. Lösningarna till 

klimatförändringarna anges i läromedlen i Björkmans (2010) studie till stor del ligga på dels 

individen och dels internationella överenskommelser. Det är dessutom främst länderna i de 

rika delarna av världen som anges ha ansvar att lösa det. Alla läromedlen visade också att 

effekterna av den globala uppvärmningen bland annat kommer att innebära översvämningar 

som drabbar kustnära städer och att de beror på mänsklig aktivitet (Björkman, 2010).  

2.1.3  Miljöundervisningstraditioner 

Skolverket gjorde 2001 en kartläggning av miljöundervisningen i Sverige och kategoriserade 

den utefter tre undervisningstraditioner som identifierades i dessa undersökningar. Dessa är 

faktabaserad tradition, normerande tradition och pluralistiskt tradition, vilka förklaras mer 

ingående nedan. Miljöundervisningstraditionerna besvarar de didaktiska frågorna hur, vad och 

varför och är formade utefter de utbildningsfilosofier som Englund (2005) utformat och finns 

beskrivna nedan (Skolverket, 2001). Öhman (2003, s. 98) menar att undervisnings-

traditionerna är beskrivningar på hur den ideala undervisningen inom miljö i skolan ska se ut. 

Miljöundervisningstraditionerna utgörs av två delar. Dels förhållningssättet till miljöfrågor, 

alltså en miljösyn som påverkar innehållet i ämnet. Dels utgörs traditionerna också av 

förhållningssättet till undervisning om miljö som innebär en utbildningsfilosofisk uppfattning 

(Öhman, 2003, s. 98). Undervisningstraditionerna innebär alltså synen på innehållet i 

undervisningen, i det här fallet miljö och hållbar utveckling, och synen på hur en god 

undervisning går till (Öhman, 2009). 

Grahn (2011, s. 25) beskriver en utbildningsfilosofi som ett ”ideal för utbildningens roll i 

samhället och hur utbildningen bör utformas”. Tre utbildningsfilosofier har enligt Öhman 

(2003, s. 98) dominerat senare delen av 1900-talet samt början av 2000-talet: essentialism, 

progressivism och rekonstruktivism. Inom en essentialistisk undervisningsfilosofi är det den 
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sanna kunskapen som ska läras ut, vilket är den vetenskapligt prövade. Läraren inom denna 

tradition driver lektionerna med väl beprövade metoder och med hög disciplin (Englund, 

2005, s. 235-236). Progressivismen präglas mycket av Deweys tankar och teorier om 

’learning by doing’, där eleven ska få möjlighet att pröva sig fram för att utvecklas. Eleven är 

i centrum och undervisningen anpassas efter dennes behov. Skolan anpassas till förändringar i 

samhället (Englund, 2005, s. 229-230, 233-234). Inom rekonstruktivismen anses utbildning 

viktigt för en demokratisk utveckling i samhället. Undervisningen bör ta upp konfliktfyllda 

frågor, särskilt inom samhällets organisation. Rekonstruktivismen har ett stort fokus på de 

samhällsorienterade ämnena, vilket skiljer denna filosofi från de övriga 

utbildningsfilosofierna där det största fokus istället ligger på de naturvetenskapliga ämnena 

(Englund, 2005, s. 238-240, 243). 

Hur en väljer att definiera vad som är ett miljöfråga samt vilka miljöfrågor som anses 

viktigast i undervisningen menar Öhman (2003, s. 98) till stor del beror på vilken 

miljöundervisningstradition undervisningen sker i linje med. De olika traditionerna har olika 

miljösyn vilket innebär att miljöfrågorna behandlas olika. Orsaker till miljöfrågorna, vilka 

åtgärder för att minska konsekvenserna av olika miljöproblem samt vilka som anses ansvariga 

för att lösa miljöproblem skiljer också sig åt inom de olika miljöundervisningstraditionerna 

(Öhman, 2003, s. 99-101). Kortfattat kan synen på miljöfrågor inom de olika traditionerna 

sammanfattas som att den faktabaserade traditionen ser miljöfrågor som ett kunskapsproblem, 

den normerande ser dem som ett attitydsproblem och den pluralistiska ser dem som ett 

demokratiskt problem (Sandell et al., 2003, s. 168). 

Den faktabaserade miljöundervisningstraditionen inbegriper en essentialistisk utbildnings-

filosofi. Undervisningen fokuserar på att förmedla vetenskapliga fakta och begrepp. Det anses 

viktigt att ha grundläggande ämneskunskaper för att förstå miljöfrågorna (Sandell et al., 2003, 

s. 134-135). Miljöproblematiken anses kunna lösas av forskning gjord av vetenskapliga 

experter, då vetenskapen anses komma med de svar en behöver (Öhman, 2003, s. 99-101). 

Miljösynen inom den faktabaserade traditionen är att människan ses som skild från naturen 

och naturens värde ses i nyttan för människan, vilket Sandell et al. (2003, s. 94) benämner 

som modern antropocentrism. Det är de lokala problemen som existerar nu som behandlas i 

undervisningen (Sandell et al., 2003, s. 134). En demokratisk process, där människor möter 

sina värderingar mot andras synsätt och på så sätt tar ställning, kommer efter utbildningen i 

denna tradition, då utbildningens demokratiska roll är att ge eleverna objektiv fakta så de kan 

skapa en åsikt (Öhman, 2008, s. 19). Denna tradition är enligt Borg och Gericke (2011) vanlig 
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bland naturvetenskapliga lärare, vilket kan bero på den positivistiska kunskapskultur som 

finns inom naturvetenskapen, som innebär att påståenden antingen ses som sanna eller falska 

och läraren ges rollen som förmedlare av fakta. 

Inom den normerande miljöundervisningstraditionen är det centralt både med undervisning 

om vetenskapliga fakta och med ett arbetssätt där eleverna själva är aktiva (Sandell et al., 

2003, s. 137). Detta gör att traditionen ses som en blandning av essentialism och 

progressivism, något som Östman (1995, s. 179) benämner progressentialism. Syftet med 

normerande miljöundervisning är att lära eleverna att miljövänliga värderingar och 

miljövänliga beteenden är önskvärda. Vidare betraktas människan som en del av naturen och 

miljöproblematiken som en konflikt mellan naturen och människan inom den normerande 

traditionen (Sandell et al., 2003, s. 135-136). Lösningen på miljöfrågorna anses vara varje 

enskild individs ansvar, vilket enligt traditionen kräver ett miljövänligt beteende och 

miljövänliga värderingar. Detta lär sig eleverna genom undervisning om vetenskapliga fakta 

om miljöfrågor (Öhman, 2003, s. 99-101). Både lokala och globala problem tas upp i 

undervisningen och nutida problem är i fokus. Även framtida komplikationer om exempelvis 

befolkningsfrågor behandlas till viss del (Sandell et al., 2003, s. 135-137). Enligt Öhman 

(2008, s. 19) kommer den demokratiska processen i undervisning enligt den normativa 

traditionen innan utbildningen, då svaren på värdefrågor har diskuterats fram av experter och 

politiker och presenteras i politiska dokument och läroplaner, vilka påverkar undervisningen. 

Den pluralistiska miljöundervisningstraditionen kallas även av bland annat Sandell et al. 

(2003) för undervisning om hållbar utveckling. Undervisning om hållbar utveckling 

diskuteras i samband med demokrati och pluralism (Lundegård & Wickman, 2007, s. 3). Den 

här undervisningstraditionen är den mest relevanta för denna studie, då syftet med studien är 

att undersöka graden av pluralism i perspektiven på miljöfrågor i läroböcker för naturkunskap. 

Öhman (2008) menar att det är ett konfliktbaserat perspektiv som intas i en pluralistisk 

tradition, där miljöfrågor betraktas som mellanmänskliga konflikter och eleverna uppmuntras 

att kritiskt granska olika perspektiv på miljöfrågorna. Miljöfrågor ses som ett komplex 

problem som handlar om hållbar utveckling (Öhman, 2008, s. 99-101). Miljöproblem ses 

vidare som förändringar som beror på människans utnyttjande av naturen, vilket skapar en 

konflikt mellan människors olika uppfattningar om värden och intressen (Sandell et al., 2003, 

s. 124).  
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En pluralistisk undervisning innebär att den behandlar olika intressen och stödjer en fri 

åsiktsbildning (Öhman, 2008, s. 20). Inom en pluralistisk undervisning går det inte enligt 

Lundegård (2007, s. 82) att överlåta miljöfrågor till en expertgrupp då hållbar utveckling 

måste kopplas till rättvisa mellan generationerna, vilket nås genom att varje medborgare får 

chans att påverka. Olika perspektiv och värderingar i olika sorters frågor och problem är 

viktigt i en pluralistisk undervisning (Öhman, 2008, s. 20). Lundegård (2007, s. 86) menar att 

individer får möjlighet att utvecklas som mest i en pluralistisk värld där olika värderingar 

synliggörs genom olika former av möten. 

I centrum för en pluralistisk undervisning menar Lundegård (2007, s. 87) att den 

demokratiska processen står. Detta innebär att hållbar utveckling betraktas som en process 

utan något direkt slut. Det fortsätter med öppenhet för andras argument, som likväl är en 

möjlighet till lösning bland andra. Skilda perspektiv synliggörs genom pluralism (Lundegård, 

2007, s. 91-92). Öhman (2008) menar att pluralism kan vara ett sätt att få in etisk dimension i 

undervisning om hållbar utveckling samtidigt som kravet på en demokratisk undervisning 

fullföljs.  

Den pluralistiska traditionen följer enligt Sandell et al. (2003, s. 137) den rekonstruktivistiska 

utbildningsfilosofin. Vetenskapen problematiseras och ger inte ett klart svar. Allas åsikter om 

miljön anses vara viktiga, inte bara de vetenskapliga. Både naturvetenskapliga och samhälls-

vetenskapliga perspektiv vävs in. Undervisningen betonar samspelet mellan det lokala och 

globala samt nutid, dåtid och framtid (Sandell et al., 2003, s. 137-138). Det finns ett 

pluralistiskt förhållningssätt inom denna tradition som enligt Lundegård (2007, s. 87) innebär 

att undervisning inte binds till specifika normer och fakta. Frågor handlar istället om 

förhandlingar mellan människor (Lundegård, 2007, s. 87).  

Lundegård (2007, s. 15) menar att det är begränsande att endast fokusera på detaljer i naturen 

i diskussioner om miljöfrågor, vilket det i större utsträckning görs i den faktabaserade och den 

normerande traditionen, än i den pluralistiska traditionen. Det är enligt Lundergård (2007, s. 

15) även viktigt att undervisning om hållbar utveckling i en pluralistisk tradition inkluderar 

sociala frågor och frågor om framtiden. Enligt Öhman (2008 s. 21) är ett mål med 

undervisning inom denna tradition att eleverna ska få förbättra sina möjligheter och sin 

kompetens att vara med i diskussioner om miljöfrågor, både i det privata vardagslivet och i 

samhällsdebatter. Öhman (2008) menar vidare att ett syfte med en pluralistisk 
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miljöundervisning är att utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande, vilket gör att den 

demokratiska processen sker under utbildningen. 

Huruvida det råder pluralism i miljöundervisningen diskuterar bland annat Gough (1999), 

som menar att det finns en bristande diversitet av perspektiv de universella redogörelser 

UNESCO tagit fram och som många nationers miljöundervisningsprogram idag bygger på. 

De flesta dokument publicerade av UNESCO är enligt Gough (1999) författade av män från 

Nordamerika och Europa. Detta ledde enligt Gough (1999) till en uteslutning av andra 

världsbilder än den manliga västerländska och till marginalisering av icke-engelskspråkiga, 

icke-västerländska länder. Perspektivet i miljöundervisningen har alltså dominerats av en 

västerländsk tradition som gynnat västvärlden och varit irrelevant för de flesta länder i 

UNESCO (Gough, 1999). Den diversitet som Gough (1999) tycker saknas är diversitet när det 

gäller kulturer, miljöer, språk, regioner, politik, olika steg av utveckling och olika nivåer av 

kolonialisering/post-kolonialisering. Ett exempel som Gough (1999) visar som en konsekvens 

av det västerländska perspektivet är att miljöfrågor ofta ses som en vi-mot-dem-problematik 

och att försämring av miljön skulle bero på befolkningstillväxten i tredje världen. 

2.2 Teoretiska perspektiv - pluralism i miljöundervisningen 

En pluralistisk undervisning strävar efter att visa olika perspektiv i olika frågor (Öhman, 

2008). En stor bredd på olika frågor visar då på pluralism, liksom en stor bredd på 

perspektiven i frågorna. Lundegård (2007) identifierar några viktiga punkter för en 

pluralistisk undervisning. Bland annat pekar Lundegård (2007, s. 98) på att undervisningen 

bör göra eleverna uppmärksamma på de mellanmänskliga konflikter som ligger bakom olika 

fenomen. Vidare menar Lundegård (2007) att ett helhetsperspektiv är viktigt för att förstå 

komplexiteten i frågor rörande hållbar utveckling. Detta kan nås genom att koppla frågorna 

som de är idag både framåt och bakåt i tiden, vilket sätter frågorna i en kontext (Lundegård, 

2007, s. 98).  

Teorier om vad som kännetecknar en pluralistisk miljöundervisning (se ovan 2.1.3) har i 

denna uppsats fungerat som utgångspunkt för konstruktionen av analysverktyget som används 

för att undersöka i vilken grad läromedlen i Naturkunskap 1a1 erbjuder pluralistiska 

perspektiv på miljöfrågor. Graden av pluralism i perspektiven på miljöfrågorna kommer att 

analyseras utifrån fem kategorier.  
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Dessa kategorier är: 

1. Orsaker till miljöfrågan. 

2. Konsekvenser av miljöfrågan samt vart konsekvenserna anses ske i världen. 

3. Ansvar för att orsaker och konsekvenser minskar. 

4. Det tidsperspektiv frågan diskuteras ur. 

5. Huruvida det presenteras någon mellanmänsklig konflikt i samband med miljöfrågan.  

Urvalet av kategorier bestäms utifrån forskning om pluralistisk miljöundervisning. 

Kategorierna 1-3, orsak, konsekvens och ansvar, hämtas från Grahns (2011) studie över 

geografilärares förhållningssätt till klimatförändringarna, där just dessa kategorier 

analyserades. Pluralism i dessa kategorier innebär att olika orsaker och konsekvenser anges 

samt att olika grupper anges i ansvarsfrågan. Kategorierna 4-5, tidsaspekt och konflikt, hämtas 

från Lundegård (2007) som menar att det i en pluralistisk undervisning är viktigt att frågorna 

kopplas historiskt och till framtiden och att mellanmänskliga konflikter presenteras. Dessa 

kategorier utvecklas under metod nedan. 

3. Syfte och frågeställningar 

Läroplanen för gymnasieskolan, Gy 11, slår fast att undervisningen ska ge eleverna möjlighet 

att skapa sig en uppfattning för att kunna diskutera, göra ställningstaganden och få 

förutsättningar till deltagande i demokratiska beslutsprocesser. Skolan ska vila på en 

demokratisk grund (Skolverket, 2011a). I Gy 11 står det också att undervisningen ska belysa 

hur levnadssätt och arbete kan anpassas för en hållbar utveckling, samt att eleverna ska kunna 

observera omvärlden med ett perspektiv för hållbar utveckling (Skolverket, 2011a). Många 

forskare betonar att undervisning om hållbar utveckling har en pluralistisk utgångspunkt 

(Sandell et al., 2003, s. 138; Lundergård, 2007). Enligt Öhman (2008) kan en pluralistisk 

miljöundervisning vara ett sätt att uppfylla kravet på en demokratisk undervisning om hållbar 

utveckling. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad läroböcker för kursen 

Naturkunskap 1a1 för gymnasiet erbjuder pluralistiska perspektiv på miljöfrågor.  

3.1 Frågeställningar 

1. Vilka miljöfrågor behandlas i läroböckerna för Naturkunskap 1a1? 

2. Vilket utrymme får respektive miljöfråga? 

3. Vilka perspektiv på miljöfrågor gällande orsak, konsekvenser, ansvar, tidsaspekt och 

konflikter erbjuds?  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Metoden som används för att uppnå syftet med denna studie är en kvantitativ innehållsanalys 

av läroböcker inom Naturkunskap 1a1. En kvantitativ innehållsanalys är ett lämpligt verktyg 

för att besvara frågor om kategorier i en text, såsom hur frekvent de förekommer och hur stort 

utrymme de får. Det är en bra metod för att kunna gå igenom ett stort material och urskönja 

mönster och innehållskategorier (Esaiasson et al., 2012, s. 197-198). Även Tholey och 

Rijlaarsdam (2002, s. 149) anser att en kvantitativ textanalys är en bra metod för att analysera 

läroböcker, då det går att räkna kategorier och se mönster bland kategorierna. En nackdel med 

att använda en kvantitativ analysmetod menar Tholey och Rijlaarsdam (2002, s. 149) är att det 

inte visas hur de olika kategorierna värderas. En låg frekvens av en kategori behöver inte 

nödvändigtvis betyda att den värderas som mindre viktig. Däremot ger inte en kvalitativ 

textanalys, som skulle kunna vara valet i en tolkande eller socialkritisk tradition inom 

miljödidaktisk forskning, en systematik där frekvensen av olika kategorier registreras (Tholey 

& Riljaarsdam, 2002, s. 149; Östman, 2003, s. 11), vilket behövs för att uppnå syftet med 

denna studie. 

En kvantitativ innehållsanalys kommer kunna besvara frågeställningarna till denna studie. 

Genom att specificera vilka miljöfrågor som behandlas samt vilket utrymme de ges blir de två 

första frågeställningarna möjliga att besvara, då de handlar om vilka miljöfrågor läroböckerna 

tar upp samt hur stort utrymme respektive miljöfråga ges. Den här studien fokuserar enbart på 

den ekologiska aspekten av hållbar utveckling då miljöfrågor är i fokus. Den tredje 

frågeställningen handlar om att undersöka vilka perspektiv på miljöfrågor gällande orsak, 

konsekvenser, ansvar, tidsaspekt och konflikter som erbjuds i läroböckerna. Detta undersöks 

genom att identifiera där ställen i läroböckerna som det skrivs om dessa frågor. Därefter 

analyseras dessa stycken utifrån en datamatris, som är vanlig att använda vid en kvalitativ 

innehållsanalys (Esaiasson et al., 2012). Denna datamatris presenteras nedan. 

4.2 Genomförande 

I enlighet med Esaiasson et al. (2012, s. 45) har en datamatris utformats och använts i 

analysen (Bilaga 1-5). I en datamatris ställs innehållet som ska undersökas mot de egenskaper, 

analysvariabler, som ska analyseras (Esaiasson et al., 2012, s. 45). I det här fallet kommer 

miljöfrågorna som tas upp i läroböckerna att analyseras genom att undersöka hur 

läroböckerna behandlar analysvariablerna konsekvenser, orsaker, ansvar, tidsaspekt och 

konflikt samt vilket utrymme miljöfrågorna får. En miljöfrågas utrymme i en lärobok 
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analyseras genom att räkna antalet sidor en miljöfråga nämns på. Förutom själva brödtexten 

analyseras även figurtexter samt eventuella sammanfattningar och ordlistor. Däremot 

analyseras inte eventuella frågor till texten som kan finnas i böckerna eller citat från 

ämnesplanen eller läroplanen. 

För att definieras som miljöfråga i denna studie krävs, förutom den uppenbara kopplingen till 

miljön, att läroboken har angivit en mänsklig aktivitet som den främsta orsaken till frågan 

samt något/några problem som detta kan leda till (Sandell et al., 2003, s. 81). Exempelvis 

beskrivs i lärobocken Naturkunskap 1a1 den naturliga växthuseffekten som livsnödvändig för 

livet på jorden, för att sedan övergå till en beskrivning av den ökade växthuseffekten som 

kopplas till att människor har släppt ut växthusgaser som CO2 (Thengs & Martins, 2012, 

s. 106-108). Problem med detta beskrivs i läroboken bland annat vara att havsytan höjs, med 

översvämningar som följd. I och med detta uppfyller en ökad växthuseffekt kriteriet för en 

miljöfråga.  

Bilaga 1-5 förtydligar hur analysvariablerna och dess kategorier ställs mot respektive 

miljöfråga, då bilagorna visar de ifyllda datamatriserna för respektive lärobok. I matriserna 

anges analysvariablerna orsak, som innehåller kategorierna naturliga och antropogena 

orsaker; konsekvenser, som innehåller kategorierna för människan och för naturen samt 

område; ansvar, som har kategorierna individ, företag, stat och internationellt; tidsaspekt, som 

innehåller kategorierna dåtid, nutid och framtid samt konflikt, som innefattar kategorierna ja 

och nej. Först lästes läroböckerna igenom för att identifiera miljöfrågorna. Sedan analyserades 

respektive miljöfråga genom att räkna antalet sidor den nämndes på samt genom att använda 

analysvariablerna. Datamatriserna fylldes i samtidigt som respektive lärobok lästes. Analysen 

gjordes genom att räkna antalet gånger varje kategori till vardera analysvariabel presenterades 

i samband med någon miljöfråga. Bilaga 1 visar att till miljöfrågan överutnyttjande av 

naturresurser anges nio antropogena orsaker och en naturlig orsak. Vilka dessa är står angivet 

i datamatrisen. Skulle en antropogen orsak till överutnyttjande av naturresurser, exempelvis 

jordbruk, stå skrivet flera gånger i läroboken, räknas den endast en gång. Nedan presenteras 

analysvariablerna samt dess kategorier mer ingående. Genom att flera kategorier i en 

analysvariabel presenteras till en miljöfråga i en lärobok, visar det att det finns flera 

perspektiv presenterade och på så sätt blir det ett mätinstrument för pluralism i den här 

studien. 
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Orsaker till miljöfrågor kategoriseras som naturliga eller antropogena orsaker. Naturliga 

orsaker avgränsas i den här studien till orsaker som uppkommer oberoende av människans 

aktiviteter och beror på naturliga processer hos djur och växter samt geografiska processer, 

såsom årstidsväxlingar. Antropogena orsaker avgränsas till de som kan härledas till någon 

mänsklig aktivitet. Ett kriterium för att räknas som miljöfråga i denna studie är, som nämnts 

ovan, att läroboken angivit någon mänsklig aktivitet som helt eller delvis bakomliggande. 

Detta innebär att en antropogen orsak måste finnas med i orsaksförklaringen för att en 

miljöfråga ska tas upp i denna studie. Dock kan även naturliga orsaker finnas med som en 

bidragande faktor. Exempelvis förklaras i Frank Blå (Robert, 2011, s. 74-75) att ett förtunnat 

ozonlager beror på mänskligt utsläpp av CFC-gaser, tidigare kallat freoner, som bland annat 

funnits i kylskåp. Förtunningar i ozonlager förklaras också kunna bero på årstidsväxlingar, 

vilket är en naturlig orsak till ett förtunnat ozonlager. Anges flera orsaker till en miljöfråga 

kategoriseras varje orsak efter antropogen och naturlig och skrivs in i datamatrisen.  

Konsekvenserna av miljöfrågorna innebär huruvida de drabbar människan eller naturen och 

vilket område i världen som drabbas. Konsekvenser för naturen kan drabba djur – människan i 

det här fallet är inte inräknat som djur – eller växter. Det kan även vara geografiska 

konsekvenser som exempelvis förändringar i klimat eller urlakningar av näringar i marken. 

Då läroböckerna på något sätt kopplar konsekvenserna till människan och hur mänskligheten 

skulle kunna drabbas räknas det in under konsekvenser för människan. Ett och samma 

fenomen kan därför ibland räknas in som konsekvens för människan och ibland för naturen. 

Exempelvis drabbar översvämning naturen då natur förstörs. Dock räknas det som en 

konsekvens för människan om översvämningen på något sätt kopplas till att drabba 

människor, exempelvis genom att städer översvämmades och städer förstördes. I vilka 

regioner konsekvenserna sker delas in i kategorierna Sverige, Norden, någon specifik 

världsdel, något specifikt hav och/eller globalt. Anges ett land, som inte är Sverige eller inom 

Norden, som drabbat räknas den in i den världsdel landet ligger i. Anges Sverige som drabbat 

räknas den inte in under Europa eller Norden, utan endast i kategorin Sverige. 

Ansvar för att konsekvenserna av eller orsakerna till en miljöfråga ska minska kan anges på 

olika nivåer. Ansvarsfrågan delas upp i kategorierna individ, företag, stat och internationellt. 

Det kan vara varje enskild individs ansvar att agera miljövänligt genom beslut som denne tar. 

Till företag räknas allt från markägare och jordbrukare till stora industrier. Inom kategorin stat 

räknas regering, riksdag, myndigheter, landsting, kommun samt motsvarande instanser i andra 
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länder. Den fjärde kategorin handlar om att internationella organisationer och överens-

kommelser, exempelvis EU och FN, anges som ansvariga. 

Tidsaspekt delas in i tre kategorier som är dåtid, nutid och framtid. 

Konflikt räknas in till en miljöfråga då läroboken presenterar någon mellanmänsklig konflikt 

kopplat till miljöfrågan. 

Graden av pluralism på miljöfrågorna mäts i denna studie dels genom att flera olika 

perspektiv på miljöfrågorna presenteras i läroböckerna och dels huruvida det presenteras 

någon konflikt i samband med frågan. Om en lärobok innehåller ett stort antal olika 

miljöfrågor visar det på en viss pluralism, då det dels är många frågor och även flera olika 

miljöfrågor som presenteras. Olika beskrivningar när det gäller orsak, konsekvens, ansvar och 

tidsaspekt samt att någon konflikt presenteras undersöks och värderas i termer av pluralism, 

då läroböckerna visar en stor bredd av perspektiv på miljöfrågorna i dessa kategorier innebär 

en högre grad av pluralism. En hög grad av pluralism nås alltså genom att både naturliga och 

antropogena orsaker beskrivs ligga bakom miljöfrågan, att det anges konsekvenser på flera 

områden i världen och att både människor och naturen drabbas, att individer, företag, stat och 

internationella överenskommelser finns angivna under ansvarsfrågan, att miljöfrågan 

diskuteras med ett nutidsperspektiv liksom ett historiskt och framtida samt att någon 

mellanmänsklig konflikt finns presenterad. 

4.3 Urval 

4.3.1 Val av kurs 

De läroböcker som kommer att analyseras i denna studie är utformade att användas inom 

Naturkunskap 1a1 på gymnasienivå. Skolverket (2011a) beskriver naturkunskap som en 

gymnasiegemensam tvärvetenskaplig kurs med en blandning av samhällsvetenskap och 

naturvetenskap. Kursen ska behandla hälsa, energi och hållbar utveckling. Det finns fyra 

kurser inom naturkunskap på gymnasiet. 1a1, 50 poäng, läses på alla yrkesprogram. 1a2, 50 

poäng, är en fortsättningskurs på 1a1. 1a1 och 1a2 motsvarar tillsammans kursen 1b, 100 

poäng, som läses av ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet 

samt samhällsvetarprogrammet. Den fjärde kursen heter Naturkunskap 2 och är en 

fortsättningskurs på 1a2 eller 1b. Elever på alla program på gymnasiet förutom 

naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet läser någon av kurserna inom 

naturkunskap (Skolverket, 2011a). Anledningen till att den här studien kommer att behandla 

Naturkunskap 1a1 är för att alla elever på gymnasiet kommer i kontakt med det innehållet 
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inom naturkunskapen (förutom eleverna på naturvetenskapsprogrammet och teknik-

programmet). Det innehåll som finns i 1a1 behandlas även i 1b.  

4.3.2 Urval av läroböcker 

I den här studien kommer läroböcker som är utformade i enlighet den senaste läroplanen, 

Gy 11, att studeras, det vill säga läroböcker som är författade efter 2011. Det här är viktigt för 

att undersöka hur läroböckerna ser ut idag, då naturkunskapskursen till stor del har förändrats 

i och med gymnasiereformen 2011. Det finns fem läroböcker inom Naturkunskap 1a1 som är 

utgivna efter 2011 och alla fem kommer att studeras. Dessa är utgivna av förlagen Sanoma 

utbildning, Natur & Kultur, Capensis förlag, Gleerups Utbildning AB samt Liber. 

Det är endast den textlärobok som eleverna har tillgång till som kommer att analyseras. Alltså 

kommer inte eventuellt web-material, lärarmaterial eller övrigt digitalt material som förlagen 

kan tillhandahålla att undersökas i denna studie. De läroböcker som kommer att undersökas i 

denna studie presenteras i tabell 1. Läroböckerna kommer i resultat- och diskussionsdelarna 

att benämnas efter det förlag som de utgivits av och skrivs i kursiv stil. 

Tabell 1. De läroböcker som kommer att undersökas i denna studie. 

Namn Förlag Författare Utgivningsår Sidor 

Naturkunskap -

1a1  

Capensis förlag 

AB 

Lars Thengs och Ingrid 

Martins 

2012 160 

Synpunkt 1a1 Gleerups 

Utbildning AB 

Anders Henriksson 2011 184 

Frank Blå Liber Robert Obing 2011 144 

Insikt Natur & Kultur Lisa Kirseblom 2011 136 

Naturkunskap 

1a1 

Sanoma 

Utbildning AB 

Iann Lundegård, Karolina 

Broman, Gunilla Viklund 

och Per Backlund 

2011 160 

 

4.4 Studiens validitet och reliabilitet 

En god validitet är viktigt i en studie då det visar att det som påstås mätas i undersökningen 

faktiskt är det som blir mätt (Esaiasson et al., 2012, s. 56). Reliabilitet, vilket innebär att 

mätningarna är tillförlitliga och noggranna, är också viktigt att nå (Bergström & Boréus, 

2012, s. 42). Kvantitativa innehållsanalyser har ofta hög reliabilitet, vilket dock inte 

automatisk medför en hög validitet menar Bergström och Boréus (2012, s. 82). En kvantitativ 

innehållsanalys tar inte hänsyn till hur det står skrivet om något endast hur ofta det nämns i 

texten. För att en hög reliabilitet ska nås bör inte de olika variablerna som ska analyseras vara 

för svårtolkade och tillkrånglade. Detta kan dock medföra att sammanhanget förbises till 
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fördel för de enklare bedömningsprocesserna. De här faktorerna kan påverka validiteten 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 80, 82).   

En läroboksanalys ger inte hela bilden av hur undervisningen går till, det kommer dock att ge 

en överblick över innehållet i de läroböcker som kan användas i undervisningen. Då denna 

studie tar upp frågan om utrymme är en kvantitativ innehållsanalys en bra metod att använda 

(Esaiasson et al., 2012, s. 197). Genom att räkna förekomsten av olika perspektiv på studiens 

analysvariabler kommer det ge ett mått på graden av pluralism i perspektiven på 

miljöfrågorna. Genom att flera olika perspektiv finns presenterade innebär det en högre grad 

av pluralism. På så sätt uppföljs syftet med studien och en god validitet nås. Den definition på 

miljöfrågor som har valts att användas innebär att det är mänskliga aktiviteter som till största 

del måste anges ligga bakom förändringar i miljön. Denna definition kan påverka analysen av 

orsakerna läroböckerna anger till miljöfrågorna, då det på grund av definitionen alltid kommer 

att finnas minst en antropogen orsak som finns angiven i läroboken till respektive miljöfråga. 

Vid en manuell analys av en text sker alltid en tolkning av texten. Vid en hög reliabilitet råder 

en god intersubjektivitet, vilket innebär att olika forskare med samma analysverktyg skulle få 

samma resultat, och intrasubjektivitet, som innebär att en forskare får samma resultat av 

analyser av samma material vid olika tidpunkter (Bergström & Boréus, 2012, s. 42-43). En 

god reliabilitet nås genom att läroböckerna läses igenom och analyseras flera gånger. Att låta 

någon annan läsa igenom läroböckerna med samma analysverktyg skulle ytterligare förhöja 

reliabiliteten. Detta kan vara önskvärt, dock är det inte genomförbart med den tidsbegränsning 

som finns. 

4.5 Forskningsetiska reflektioner 

Den här studien görs genom en läroboksanalys. Detta innebär att det i studien inte behöver tas 

hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet. 

Dessa krav är till för att skydda den enskilda individen som forskningen kan bedrivas med 

hjälp av, exempelvis om forskningen sker i form av intervjuer eller observationer 

(Vetenskapsrådet, 1990). I den här studien finns inte information om enskilda personer som 

kan vara av känslig karaktär och på något sätt påverka dessa individer negativt. Däremot ska 

forskningskravet för humaniora och samhällsvetenskaplig forskning efterföljas. Det innebär 

att forskningen ska hålla hög kvalitet och riktas in på väsentliga frågor. Den ska även fördjupa 

och utveckla de kunskaper som finns (Vetenskapsrådet, 1990). Detta görs i och med att denna 
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studie kommer stödjas på ett ramverk som är uppbyggd av tidigare forskning och teoretiska 

begrepp som tidigare har utvecklats. 

5. Resultat och analys 

5.1 Miljöfrågor och utrymme 

Antalet miljöfrågor som presenteras i läroböckerna varierar något. Liber och Natur & Kultur 

presenterar flest miljöfrågor, 11 stycken vardera. Sanoma presenterar 10 miljöfrågor och 

Gleerups 9 stycken. Färst miljöfrågor presenteras i Capensis, totalt 8 stycken. De miljöfrågor 

som inkluderas i läroböckerna samt vilket utrymme varje fråga ges i respektive bok redovisas 

i tabell 2. Miljöfrågornas utrymme är i tabell 2 uträknat efter hur ofta miljöfrågan tas upp mätt 

i antal sidor, vilket har satts i relation till totala antalet sidor i boken. Miljöfrågorna är i tabell 

2 ordnade efter hur mycket utrymme de fick totalt i alla läroböcker, med den fråga som fick 

störst utrymme, global uppvärmning, överst. Bilaga 1-5 visar antalet sidor som varje 

miljöfråga i respektive lärobok nämns på. Alla läroböcker berör global uppvärmning, 

biologisk mångfald, övergödning, joniserande strålning, försurning, miljögifter och förändring 

av landskap. Vilka miljöfrågor som berörs samt hur stort utrymme de får stämmer relativt bra 

överens i de olika läroböckerna. 
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Tabell 2. Vilka miljöfrågor som tas upp och dess utrymme i respektive lärobok samt det totala 
utrymmet av miljöfrågorna utslaget på alla läroböcker visas i tabellen. n står för totala antal sidor i 
boken. 

 

5.2 Bakomliggande orsaker 

Det är varierande bland läroböckerna hur många olika antropogena orsaker som anges till 

respektive miljöproblem. Vissa böcker anger fler miljöfrågor men med färre detaljer om 

bakomliggande orsaker medan andra anger färre miljöfrågor med fler detaljer. Tydligt är att 

antropogena orsaker dominerar över antalet naturliga orsaker. Figur 1 visar hur många 

antropogena respektive naturliga orsaker som anges i genomsnitt per miljöfråga. Bilaga 1-5 

visar antalet antropogena och naturliga orsaker som anges i samband med respektive 

miljöfråga i varje lärobok. 

 Capensis 

(n=160) 

Gleerups 

(n=184) 

Liber 

(n=144) 

Natur & 

Kultur 

(n=136) 

Sanoma 

(n=160) 
Totalt 

(n=784) 

Global 

uppvärmning/ 

klimatförändring 

4,4 % 8,2 % 9,0 % 11,8 % 15,6 % 9,7 % 

Biologisk 

mångfald/utrotning 

av arter 

11,9 % 

 

9,2 % 3,5 % 5,1 % 4,4 % 7,0 % 

Miljögifter 5,0 % 8,7 % 4,9 % 6,6 % 4,4 % 6,0 % 

Övergödning 3,1 % 4,3 % 4,2 % 1,5 % 3,8 % 3,4 % 

Överutnyttjande av 

naturresurser/ 

ekologiskt 

fotavtryck 

5,6 %  2,1 % 2,8 % - 4,4 % 3,1 % 

Försurning/surt 

regn 

1,9 % 3,3 % 2,8 % 3,7 % 3,6 % 3,1 % 

Förändrat landskap 3,7 % 1,6 % 0,7 % 1,5 % 1,3 % 1,8 % 

Förtunnat 

ozonlager 

- 1,6 % 2,8 % 1,5 % 2,5 % 1,7 % 

Joniserande 

strålning 

1,3 % 1,6 % 0,7 % 2,9 % 1,3 % 1,5 % 

Marknära ozon - - 2,1 % 1,5 % - 0,6 % 

GMO - - - 0,7 % 1,9 % 0,5 % 

Smog - - 1,4 % 0,7 % - 0,4 % 
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Figur 1. Genomsnittliga värdet på antalet antropogena samt naturliga orsaker till 
varje miljöfråga. n står för antalet miljöfrågor i respektive lärobok. 

5.3 Konsekvenser 

Generellt anger läroböckerna mer frekvent att det är naturen som drabbas av miljöproblemen 

än människan. Figur 2 visar ett genomsnittligt värde av hur många konsekvenser för naturen 

respektive för människan läroböckerna anger vid varje miljöfråga. Hur naturen drabbas av 

respektive miljöfråga anges i samband med alla miljöfrågor, förutom i vissa läroböcker 

angående joniserande strålning, förtunnat ozonlager, smog och överanvändning av naturens 

resurser. När det gäller dessa miljöfrågor anger vissa läroböcker endast hur människan 

drabbas.  

 
Figur 2. Genomsnittligt värde på hur många konsekvenser på naturen respektive 
människan som anges till varje miljöfråga. n står för antalet miljöfrågor i respektive lärobok. 
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Tabell 3 visar den andel miljöfrågor vars konsekvenser är kopplat till respektive område, i 

förhållande till antal miljöfrågor som totalt tas upp i läroboken. Konsekvenserna av en 

miljöfråga kan uttryckas som att flera länder och områden drabbas. Generellt bland 

läroböckerna är Sverige och Europa de landområden och Östersjön det havsområde som oftast 

kopplas samman med någon konsekvens av en miljöfråga. Det varierar mycket hur många 

områden som beskrivs som drabbade. De flesta världsdelar nämns dock i de flesta läroböcker. 

Liber är den lärobok som anger färst drabbade områden, sex stycken. Sanoma och Capensis 

anger flest områden, elva stycken vardera. Vilka och hur många konsekvenser som anges till 

naturen och människan samt var konsekvenserna sker till varje miljöfråga i respektive lärobok 

visas i bilaga 1-5. 

Tabell 3. Andelen varje områdeskategori angivits i samband med konsekvenser till miljöfrågor i 
respektive miljöfråga. Flera områden kan anges till en miljöfråga. n anger totala antalet miljöfrågor. 

 Capensis 

(n=8) 

Gleerups 

(n=9) 

Liber 

(n=11) 

Natur & 

Kultur 

(n=11) 

Sanoma 

(n=10) 

Sverige 75 % 33 % 18 % 27 % 10 % 

Norden - - 9 % 9 % 10 % 

Europa 25 % 22 % 18 % 36 % 30 % 

Asien 63 % 44 % - 18 % 18 % 

Afrika 13 % 22 % - 9 % 20 % 

Nordamerika 38 % - - 18 % 20 %
1
 

Sydamerika 13 % 22 % - - 10 %
1
 

Australien - - - - 10 % 

Arktis 13 % 11 % - 9 % - 

Antarktis - 11 % - 9 % 10 % 

Östersjön 38 % 22 % 9 % 9 % 20 % 

Medelhavet 13 % - - - - 

Indiska 

Oceanen 

13 % - - - - 

Världshaven - - 9 % - - 

Globalt 13 % 11 % 18 % - 20 % 

 

5.4 Ansvar 

Det varierar både mellan läroböckerna och mellan frågorna i en och samma lärobok om 

ansvarsfrågan diskuteras och i så fall vilka som anses vara ansvariga för en miljöfråga. Hur 

många gånger respektive ansvarskategori står med i koppling till någon av miljöfrågorna visas 

                                                 

 

1
 Amerika angavs som ett område som drabbades, det räknades då både till Syd- och Nordamerika. 
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i figur 3. Flera ansvariga kan anges till en miljöfråga. Mest frekvent anges staten som 

ansvarig, ofta genom lagstiftning. Capensis anger någon ansvarig aktör på alla miljöfrågor 

utom en, om joniserande strålning. Samma sak gäller även för Gleerups. Natur & Kultur 

anger inte någon ansvarig i frågan om smog, marknära ozon eller förändring av landskap. 

Liber anger inte någon ansvarig i frågorna om joniserande strålning, förändringar i landskap 

eller ekologiskt fotavtryck. Sanoma anger någon ansvarig i alla frågor förutom angående 

GMO. Bilaga 1-5 visar hur många gånger respektive ansvarskategori anges till varje 

miljöfråga i respektive lärobok. 

 
Figur 3. Antalet miljöfrågor till respektive ansvarskategori som anges i respektive lärobok. Fler 
ansvarskategorier kan anges till en miljöfråga. 

 

5.5 Tidsaspekt 

Det tidsperspektiv som alla miljöfrågor beskrivs i relation till är nutid. Det varierar huruvida 

dåtids- och/eller framtidsperspektiv på miljöfrågorna finns med, vilket presenteras i figur 4. 

Dåtid är mer frekvent representerat än framtid i samtliga läroböcker. Natur & Kultur och 

Gleerups har, jämfört med övriga läroböcker, den största andelen miljöfrågor där dåtids-, 

nutids- och framtidsperspektiv finns med. 45 % respektive 44 % av frågorna har alla tre 

perspektiv. I Capensis har 38 % av frågorna alla tre tidsperspektiv. Liber och Sanoma har 

lägst andel frågor som berörde alla tre perspektiv, 18 % respektive 10 %. Bilaga 1-5 visar 

vilka tidsperspektiv som respektive miljöfråga presenteras med i varje lärobok. 
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Figur 4. Antal miljöfrågor som har respektive tidsperspektiv.  

5.6 Konflikt 

Vissa miljöfrågor diskuteras mer än andra i läroböckerna. Konflikter presenteras mer frekvent 

i samband till vissa miljöfrågor än andra. Figur 5 visar hur många konflikter kopplade till 

miljöfrågor som togs upp totalt i varje lärobok. Konflikterna är dock inte jämt fördelade över 

miljöfrågorna. Se bilaga 1-5 för att se konfliktfördelningen, där resultatet av analysen för 

respektive lärobok finns presenterad. De miljöfrågor där någon konflikt anges till i flest 

läroböcker är global uppvärmning, som fanns i alla förutom Capensis, och miljögifter, som 

finns i alla förutom Sanoma. Biologisk mångfald och ekologiskt fotavtryck har 

konfliktperspektiv i tre av böckerna, Capensis, Gleerups och Natur & Kultur respektive Liber, 

Gleerups och Sanoma. Försurning har konfliktperspektiv i Liber och Gleerups. GMO har det i 

Natur & Kultur och Sanoma, som också är de enda böckerna som tog upp GMO (tabell 2). 

Övergödning och strålning har ett konfliktperspektiv i en lärobok vardera, Sanoma respektive 

Gleerups. I övriga frågor anges inte någon konflikt i någon av böckerna.  

 
Figur 5. Genomsnittligt antal konflikter per presenterad miljöfråga. 
Generellt presenteras färre konflikter än miljöfrågor. 
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6. Diskussion 

Diskussionen börjar behandla de två första frågeställningarna, som handlar om vilka 

miljöfrågor som behandlas i läroböckerna samt vilket utrymme miljöfrågorna har. Dessa 

frågor har analyserats i syfte att besvara den tredje frågeställningen, och därmed studiens 

huvudsyfte, vilket handlar om i vilken grad miljöfrågorna behandlas pluralistiskt. Den tredje 

frågeställningen som behandlar kategorierna orsak, konsekvens, ansvar, tidsaspekt och 

konflikt, jämförs med Grahns (2011) resultat i sin studie där tolv lärare intervjuades om deras 

syn på och undervisning om klimatförändringarna. Även jämförelser med Björkmans (2010) 

studie om hur det skrivs om den globala uppvärmningen och klimatförändringar i läromedel 

för grundskolan kommer att göras. Diskussionen kommer sedan gå in på i vilken grad 

perspektiven på miljöfrågorna i läroböckerna behandlas pluralistiskt efter kategorierna i 

analysvariablerna som undersöks.  

Den globala uppvärmningen är den miljöfråga som får störst utrymme i läroböckerna, vilket 

kan bero att det är den fråga som dominerar i debatten i media och politiken (Grahn, 2011, s. 

9). Det kan även innebära att det är den miljöfråga som anses viktigast. Grahn (2011) och 

Björkman (2010) behandlade enbart de frågorna i sina respektive studier, vilket kan visa att 

det är den miljöfråga som de tycker är den viktigaste. Att FN har en klimatpanel, IPCC, och 

inte enskilda paneler för andra miljöfrågor kan påvisa att även FN anser att 

klimatförändringarna är den viktigaste miljöfrågan. Detta är något som flera läroböcker 

anammar genom att hänvisa till IPCC:s rapporter.  

En konsekvens att låta en miljöfråga ta över för mycket kan vara att eleverna inte blir 

medvetna att även andra miljöfrågor skapar stora problem i världen. Då klimatförändringarna 

enligt Grahn (2011) hade det största utrymmet i media kommer eleverna med stor sannolikhet 

i kontakt med det problemet ändå. För att visa eleverna att det finns en diversitet bland 

miljöfrågorna är det en idé att låta andra frågor få stort utrymme i läroböckerna också, vilket 

resultaten i studie visar.  

Även övergödning får ett relativt stort utrymme, då det gavs det fjärde största utrymmet. Detta 

kan bero på att övergödning är ett problem i Östersjön, som ligger nära och därför kan vara 

lätt för eleverna att relatera till. Det kan säkert vara många elever som själva har befunnit sig 

vid Östersjön och upplevt övergödningens konsekvenser. Det kan därför vara ett bra sätt att få 

elevernas uppmärksamhet till miljöproblematik och få dem att vilja agera mot det. Ur en 

pluralistisk synvinkel är det dock viktigt att inte enbart visa lokala problem i undervisningen, 
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då det är viktigt med ett helhetsperspektiv för en pluralistisk undervisning, där lokala, 

regionala och globala frågor integreras (Lundegård, 2007; Sandell et al., 2003). 

När det gällde orsak dominerar de antropogena orsaksförklaringarna stort, vilket är föga 

överraskande, då ett kriterium för att definieras som miljöfråga i den här studien är att det just 

är mänsklig aktivitet som helt eller delvis ska anges ligga bakom den. Dock anger de flesta 

läroböckerna även naturliga orsaker som kompletterande förklaringar till miljöfrågorna. Dessa 

resultat stämmer överens med resultaten i Grahns (2011) och Björkmans (2010) studier, där 

det uppges i respektive studie att mänsklig aktivitet ansågs vara den största orsaken till global 

uppvärmning. Grahns (2011) intervjuer med lärare visade att endast en av tolv lärare ansåg att 

mänsklig aktivitet inte påverkar klimatet. Lärarna i Grahns (2011) studie liksom läromedlen i 

Björkmans (2010) studie angav att även naturliga förklaringar finns med i undervisningen. Att 

alla tre resultaten stämmer överens gör det mer troligt att den vanligaste orsaken till 

miljöfrågor som anges i skolans miljöundervisning i naturkunskap är mänskliga aktiviteter. 

Denna studie visar att läroböckerna anger konsekvenser för naturen mer frekvent är 

konsekvenser för människan. Detta gällde även för den globala uppvärmningen. Dessa 

resultat stämmer inte så bra överens med resultaten i studierna av Grahn (2011) och Björkman 

(2010). I de läromedel som Björkman (2010) har granskat kopplades konsekvenser på naturen 

mycket till hur de kommer att drabba människan. Exempelvis att översvämning kommer att 

drabba kustnära städer och på så sätt drabba människor. Vissa effekter på naturen presenteras 

dock enligt Björkman (2010). De flesta lärare i Grahns (2011) studie visar att de anser att 

människan kommer att drabbas hårdare av klimatförändringar än vad naturen gör. 

Anledningen till de här skillnaderna i resultaten kan vara att Grahn och Björkman inte på 

samma systematiska sätt undersökte alla de olika konsekvenser som den globala 

uppvärmningen kan föra med sig, som gjordes till varje miljöfråga i denna studie. 

Skillnaderna kan också bero på att det var lärare som studerades i Grahns (2011) studie och 

andra läromedel som studerades i Björkmans (2010) studie än i denna studie. Huruvida det är 

konsekvenser för människan eller naturen som eleverna uppfattar har mest utrymme kan både 

bero på lärarens uppfattning, som Grahns (2011) studie visar, eller vad som står i läromedel, 

som denna och Björkmans studier visar. Dock visar Englund (2006) att läroböcker har en 

starkt styrande roll i framför allt naturvetenskaplig undervisning, vilket kan tyda på att det 

som anges i läroböckerna är det som eleverna mest tar fasta på. 
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I de läromedel som Björkman (2010) undersökt råder det, enligt densamme, en 

antropocentrisk diskurs, vilket innebär att människan är i centrum och är naturens överman. 

Detta menar Björkman (2010) märks då det är människor som anses ligga bakom en global 

uppvärmning och människor som drabbas värst av den. Detta kan även synas till viss del i 

denna studie, då det främst är antropogena orsaker som anges som förklaringar till 

miljöfrågorna. Däremot har läroböckerna i denna studie ett betydligt större fokus på hur 

naturen drabbas av dessa problem än hur människan gör det (figur 2), vilket inte stämmer 

överens med Björkmans (2010) resultat. Vissa av de läromedel som Björkman (2010) 

studerade var sponsrade, bland annat av SAS och Naturvårdsverket, vilket kan göra att 

Björkmans (2010) resultat skiljer sig från denna studies resultat där alla läroböcker kommer 

från läroboksförlag. 

I denna studie anger läroböckerna oftast staten som ansvarig att lösa miljöfrågorna. Ansvaret 

ansågs generellt ligga oftare på internationell nivå än på individnivå. I Grahns (2011) studie 

ansåg lärarna att ansvaret till lösning delvis ligger på politikerna och delvis på individerna att 

handla miljövänligt. I läromedlen i Björkmans (2010) studie angavs individen och 

internationella överenskommelser som ansvariga att lösa den globala uppvärmningen. Det var 

en större variation i vilka som anses ansvariga i läroböckerna i denna studie än i Grahns 

(2011) och Björkmans (2010) studier. Även detta kan bero på att detta var en mer systematisk 

genomgång och att ansvarsfrågan har haft en mer central roll i denna studie än i Grahns 

(2011) och Björkmans (2010) studier. 

I de flesta läroböcker presenteras både antropogena och naturliga orsaker till miljöfrågorna. 

Dock dominerade de antropogena orsakerna stort, vilket kan bero på den definition på 

miljöfrågor som valts till studien. Att båda naturliga och antropogena orsaker ändå presenteras 

visar en viss pluralism, då fler perspektiv presenterades i läroböckerna. 

När det gäller konsekvenser angav alla läroböcker hur både människor och natur kan drabbas. 

Det varierade dock mycket om det fanns en stor bredd bland de områden i världen som ansågs 

bli drabbade av miljöfrågan i fråga. Anmärkningsvärt är att det endast en gång nämns hur 

Australien drabbas i en lärobok. För övrigt nämns de flesta världsdelar i de flesta läroböcker, 

vilket visar på pluralism. Sverige och Östersjön är de områden som generellt mest frekvent 

nämns då konsekvenser diskuteras i läroböckerna. Detta beror antagligen på att det är 

områden som eleverna kan relatera till, vilket kan göra miljöfrågorna lättare att förstå. 

Effekter som drabbar hela världen globalt nämns i nästan alla läroböcker. Natur & Kultur har 
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inte med det perspektivet. Gough (1999) menar att det finns en brist i diversitet av bland annat 

regioner som representeras i IEEP. Detta kan färga av sig på miljöundervisningen och leda till 

att det blir ett vi-och-dem-tänkande där västerländska regioner skyller problem i miljön på 

fattigare delar av världen. Den här studien visar att det finns en viss mångfald av regioner när 

det handlar om huruvida de drabbas av konsekvenserna av olika miljöfrågor. Dock nämndes 

områden i Australien, Afrika och Sydamerika sällan, vilka var de tre icke-befolkade 

världsdelar som nämndes minst frekvent. Trots att de världsdelarna till viss del fanns med 

visades inte perspektivet därifrån i den utsträckning som kan vara önskvärd för att minska ett 

tankesätt av vi och dem och istället få ett helhetsperspektiv som bland annat Lundegård 

(2007) anser är viktigt för pluralism.  

Lundegård (2007, s. 98) menar att helheten i frågor om hållbarhet också nås genom att sätta 

frågorna i både en historisk och framtida kontext. Detta är även viktigt i en pluralistisk 

miljöundervisningstradition (Sandell et al., 2003, s. 138). Läroböckerna i denna studie 

kopplade generellt mera bakåt i tiden än till framtiden. Frågor där alla tre tidsaspekter, dåtid, 

nutid och framtid, fanns representerade var relativt få. Detta är en brist sett ur ett pluralistiskt 

perspektiv.  

Enligt Lundegård (2007, s. 98) är det också viktigt att visa underliggande mellanmänskliga 

konflikter kopplade till miljöfrågor för att uppnå en pluralistisk undervisning. Miljögifter och 

den globala uppvärmningen var de miljöfrågor som flest läroböcker presenterade någon 

konflikt i relation till. Global uppvärmning var även den fråga som hade störst utrymme i 

läroböckerna. Miljögifter var den fråga med tredje största utrymme. Utrymmet för en 

miljöfråga spelade för övrigt en liten roll för huruvida någon konflikt presenterades till frågan. 

6.1 Sammanfattning och slutsats 

Inom respektive analysvariabel angavs varje möjlig kategori åtminstone någon gång stort sätt 

i alla läroböcker. Dock gjordes det långt ifrån till varje miljöfråga. Det rådde generellt en 

ganska stor bredd vad gäller de områden som drabbades av miljöfrågorna, även fast vissa 

världsdelar inte nämndes många gånger. Detta tyder på pluralistism i perspektiven, då det är 

flera perspektiv och flera miljöfrågor som presenteras. Flera miljöfrågor kopplades varken till 

framtiden eller historiskt i läroböckerna. Miljöfrågorna kopplades till framtiden mer sällan än 

historiskt. Nutidsperspektivet fanns alltid med. Syftet med studien var att undersöka 

frekvensen av pluralism i perspektiven på miljöfrågor som innehållet i läroböcker erbjuder. 

En viss pluralism i perspektiven fanns alltså, sett utefter Lundegårds (2007), Öhmans (2008) 
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och Sandells el at. (2003) definitioner på vad en pluralistisk miljöundervisning innebär, även 

om den inte fullständig. Det skiljer sig mellan läroböckerna och vilka miljöfrågor det handlar 

om. Genom att presentera någon konflikt till miljöfrågorna kan det bidra till att ge en komplex 

bild av miljöfrågorna samt kan bidra till att elever får möjlighet till att göra egna etiska 

överväganden. Därmed kan eleverna hjälpas att mötas i demokratiska diskussioner och ta 

egna beslut inför framtiden som Lundegård (2008, s. 82) anser att en pluralistisk undervisning 

måste erbjuda. 

7. Konklusion 

Syftet med den här undersökningen var att undersöka i hur stor grad läroböckerna i 

Naturkunskap 1a1 erbjuder pluralism i perspektiven på miljöfrågor. Undersökningen visade 

att det råder en viss pluralism i de perspektiv läroböckerna behandlar miljöfrågorna med. 

Läroböcker är dock inte hela undervisningen för eleverna, utan det är även viktigt hur läraren 

i klassrummet är och hur hen bemöter eleverna och deras olika perspektiv på olika miljöfrågor 

för att en pluralistisk undervisning ska vara möjlig. En god lärobok kan dock vara en bra start 

för att få eleverna att öppna ögonen för flera olika perspektiv. 

Graden av pluralism i läroböckerna har analyserats genom att undersöka vilka perspektiv som 

finns i läroböckerna, inte utefter vem som har fått uttala sig. Detta kan eventuellt innebära ett 

begränsande sätt att utvärdera pluralismen, då en central del inom pluralismen att alla 

medborgare ska få möjlighet att uttala sig och kunna påverka (Lundegård, 2007, s. 82). Detta 

var dock svårt att göra med endast en kvantitativ innehållsanalys av läroböcker, då det är 

läroboksförfattarnas utsagor som får allt utrymme och referenser i texterna är begränsade. Det 

kan däremot vara en idé till framtida forskning att undersöka vilka som uttalar sig i den 

information som når eleverna. 

Den här undersökningen visar endast hur många gånger någonting nämns i läroböckerna för 

att ge en överblick över graden av pluralism i perspektiven inom orsak, konsekvens, ansvar, 

tidsaspekt och konflikt. Det kan dock vara värdefullt att även veta hur det skrivs om 

respektive kategori för att få en djupare förståelse, vilket kan göras med hjälp av exempelvis 

en diskursanalys. Det är brist på tidigare forskning som visar vilka miljöfrågor som tas upp i 

miljöundervisningen, vilket även det är ett område som det skulle kunna forskas mer inom. 

För att nå en ekologisk hållbar utveckling behövs lösningar på flera olika miljöfrågor. En 

pluralistisk undervisning innebär även den sociala och ekonomiska aspekten vävs in i och 

olika perspektiv framgår så att en hållbar framtid är möjlig. 
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Miljöfråga Överutnyttjande av naturresurser/ 

ekologiskt fotavtryck 

Klimatförändring/ ökad växthuseffekt/ 

global uppvärmning 

Biologisk mångfald/ utrotning av arter Förändringar i landskap 

Utrymme: Antal sidor 

frågan behandlas på 

9 

(8, 9, 12, 13, 18, 19, 88, 90, 91) 

7 

(9, 82, 88, 102, 106, 108, 109) 

19 

(13, 14, 39, 58, 70, 71, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 86, 87, 88, 92, 93) 

6 

(14, 65, 76, 88, 89, 116) 

Orsaker: Naturliga eller 

antropogena. 

 

Antropogena (9): jordbruk, 

skogsskövling, konstbevattning, bete, 

lever över miljöns bärkraft, ökat 

resande och köttkonsumtion, ökad 

befolkningsmängd, överfiske. 

Naturliga (1): förändringar i klimatet 

minskar miljöns bärkraft. 

Antropogena (5): förbränning av fossila 

bränslen, utsläpp av CO2 och andra 

växthusgaser, metanutsläpp via risodling och 

boskap, konsekvenserna gör att den globala 

uppvärmningen går fortare. 

Antropogena (11): förändringar i livsmiljö, 

jakt, invasiva arter från barlastvatten, 

miljögifter/bekämpningsmedel, överfiske, 

jordbruksreformer, skogsbruk/planterade 

skogar, skogsavverkning, 

palmoljeproduktion, turism, förändrade 

ekosystem. 

Naturligt (1): naturligt artutdöende. 

Antropogena (3): 

konstbevattning, jordbruk, 

vattenkraftverk. 

Konsekvenser: För 

människan eller naturen?  

Vart sker det?  

 

Naturen (3): marförstöring, erosion, 

förstörda ekosystem. 

Människan (1): förlorade 

ekosystemtjänster. 

Var: Sverige, Medelhavet, Asien. 

Naturen (5): minskad biologisk mångfald, 

torrare i torra klimat – blötare i blöta klimat, 

havsissmältning, ändrade ekosystem, större 

spridning av parasiter. 

Människan (2): vattenbrist, förlorade 

ekosystemtjänster. 

Var: Sverige, globalt, Europa, Arktis, 

Nordamerika. 

Naturen (4): fiskdöd, förändrade ekosystem, 

minskad genetisk mångfald, sämre förmåga 

att anpassa ekosystem för förändringar. 

Människan (4): förlorar genetiska egenskaper 

hos djur som kan vara bra för oss i framtiden, 

läkemedel som vi inte hittat än, stor 

ekonomisk förlust om pollinerare försvinner, 

förlust av andra ekosystemtjänster. 

Var: Asien, Indiska oceanen, Östersjön, 

Sverige, Afrika, Nordamerika, Europa, 

Sydamerika, (tropiska regnskogar, tropiska 

havsområden). 

Naturen (4): sjö försvinner, 

fiskdöd, arter försvinner, 

ekosystem störs. 

Människan (1): förlorade 

ekosystemtjänster. 

Var: Asien, Sverige. 

Ansvar: Individ, 

företag, stat eller 

internationellt? 

 

Individ (1): äta mindre kött.  

Internationellt (1): 

sophanteringsriktlinjer för att minska 

sopberg. 

 

Internationellt (1): vattenledningar från 

områden med rik nederbörd. 

Stat (3): upprätthållande av varierande 

skogsmiljöer, fridlysning, naturreservat/ 

nationalparker. 

Internationellt (1): överenskommelser över 

fiskkvoter. 

Stat (2): krav bedömning på 

miljökonsekvenser innan projekt 

som ändrar landskap, reglera 

utbygget av vattenkraftverk. 

Tidsaspekt: Dåtid, nutid 

och framtid? 

Dåtid, nutid. Dåtid, nutid, framtid. Dåtid, nutid, framtid. Dåtid, nutid. 

Konflikt:  0 0 4 

Jordbruksreform innebar mer mat, dock har 

det blivit färre djurarter pga detta. 

Avling ger för människan bättre arter, dock 

blir det en minskad genetisk mångfald, vilket 

gör att vi kan förlora egenskaper som är 

viktiga i framtiden. 

Vilka djur är värda att bevara för en 

mångfald, ex rovdjur i Sverige? 

Fattigdom gör att regnskog överanvänds. 

0 

Bilaga 1: Capensis 



 

 

 

  

Miljöfråga Övergödning Joniserande strålning Försurning Miljögifter 

Utrymme: Antal sidor 

frågan behandlas på 

5 

(61, 68, 70, 71, 72) 

2 

(112, 113) 

3 

(102, 104, 105) 

8 

(15, 25, 68, 70, 71, 83, 102, 112) 

Orsaker: Naturliga eller 

antropogena. 

Antropogena (2): jordbruk, 

bristfälligt renat 

avloppsvatten. 

Antropogena (2): 

uranbrytning, 

kärnkraftolyckor. 

Antropogena (1): förbränning av fossila 

bränslen. 

Naturliga (1): surt regn då CO2 reagerar med 

vattendroppar och bildar kolsyra. 

Antropogena (5): textilindustri, bananodling, 

industrier, uranbrytning, oljeutsläpp. 

Konsekvenser: För 

människan eller naturen?  

Vart sker det?  

 

Naturen (7): igenväxning, 

algblomning, ändrad 

artsammansättning, syrefattigt 

vatten, fiskdöd, giftiga 

bakterier, giftiga alger. 

Var: Östersjön. 

Människan (1): cancer. 

Var: Sverige, Nordamerika, 

Asien, Europa. 

Naturen (4): sämre fortplantningsförmåga hos 

fiskar, urlakning av näringssalter, 

bristsjukdomar hos växter, djur och växter 

minskar i antal. 

Människan (1): löser upp metaller i 

vattenledningar. 

Var: Sverige. 

Naturen (3): hormonsstörande hos djur, minskade 

korallrev, fåglars fjäderdräkt förstörs. 

Människan (1): giftigt dricksvatten. 

Var: Asien, Östersjön, (tropiska havsområden). 

 

Ansvar: Individ, företag, 

stat eller internationellt? 

Exempel? 

Stat (1): avloppsvattenrening  Företag (1): jordbrukare tillför kalk på deras 

marker. 

Stat (1): miljölagstiftning. 

Internationellt (1): EU förbud mot försäljning av 

giftig fisk från Östersjön. 

Tidsaspekt: Dåtid, nutid 

och framtid? 

Dåtid, nutid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid, framtid. 

Konflikt:  0 0 0 1 

Produktion av kläder och bananer släpper ut mycket 

miljögifter, vi i Sverige har dock knappt någon 

sådan produktion, miljöpåverkan exporteras. 

Capensis, forts. 



 

  

Miljöfråga Klimatförändringar/ökad växthuseffekt Försurning Förtunnat ozonskikt Förändringar i landskap 

Utrymme: Antal sidor 

frågan behandlas på 

15  

(8, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 108, 109, 117, 133, 137, 139, 140, 

141) 

6  

(102, 103, 104, 105, 106, 117) 

3  

(118, 119, 142) 

3  

(88, 135, 140) 

Orsaker: Naturliga eller 

antropogena.  

 

Antropogena (5): förbränning av fossila bränslen, CO2-utsläpp, 

metanutsläpp, 

skövling av skog, ökat antal nötkreatur. 

Naturliga (1): bakterier producerar metangas. 

Antropogena (1): förbränning fossila 

bränslen. 

Antropogena (1): 

utsläpp av freoner.  

Antropogena (2): 

vattenkraftverk, vindkraftverk, 

konstbevattning. 

Konsekvenser: För 

människan eller naturen?  

Vart sker det?  

 

Naturen (2): ökad havsnivå, minskad ismassa. 

Människan (2): ändrat jordbruk, översvämningar. 

Var: Sverige, Europa, Asien, Arktis, Antarktis.  

Naturen (4): träd tappar löv, 

urlakning av närsalter, avkalkning av 

snäckskal, stör djurliv. 

Människan (1): 

sjukdomar från ökad 

UV-instrålning. 

Natur (2): fiskar påverkas, mer 

mygg. 

Människor (2): stör utsikt, brist 

på sötvatten. 

Var: Sverige, Asien 

 

Ansvar: Individ, företag, 

stat eller internationellt?  

 

Individen (3): minska förbränning av fossila bränslen, minska 

konsumtion. 

Internationellt (3): överenskommelser inom EU och FN, 

ekonomiska styrmedel via EU.  

Staten (1): kalkning av sjöar 

 

Staten (1): förbud mot 

freon. 

Staten (1): lagstiftning 

(miljöbalken). 

Tidsaspekt: Dåtid, nutid 

och framtid? 

Dåtid, nutid, framtid. Dåtid, nutid Dåtid, nutid, framtid Dåtid, nutid 

Konflikt: 
 

2 

Kan leda till politisk oro och lågkonjunktur.  

Biobränslen är klimatneutrala, Europa och Asien vill investera 

mark för detta i Afrika, detta dock mindre mark för inhemskt bruk 

vilket kan öka fattigdomen. 

1 

Surt regn från Centraleuropa och 

brittiska öarna till Sverige.  

 

0 1 

Ekonomiska förluster pga 

minskat fiske. 

Bilaga 2: Gleerups 



 

  

Miljöfråga Miljögifter (inkl olja) Övergödning Biologisk mångfald/ utroting av 

arter 

Strålning Ekologiskt fotavtryck 

Utrymme: Antal 

sidor frågan behandlas 

på 

16 

(8, 27, 74, 90, 91, 95, 117, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 133, 140, 142) 

8  

(23, 65, 71, 73, 126, 

127, 129, 142) 

17  

(8, 23, 56, 64, 66, 74, 103, 104, 109, 

127, 130, 131, 132, 139, 140, 141, 

142) 

3  

(9, 112, 115) 

4 

(133, 134, 135, 142) 

Orsaker: Naturliga 

eller antropogena.  

Antropogena (6): utsläpp, uranbrytning, 

oljeutvinning, bekämpningsmedel, 

elektroniskt avfall, trafik. 

 

Antropogena (2): 

spridning av närsalter, 

borttagande av 

våtmarker. 

Antropogena (7): invasiva arter, 

skogsbruk, fiske, försurning, 

uppodling, övergödning, 

befolkningstillväxt. 

Antropogena (2): 

kärnvapen, 

kärnkraftverk. 

Antropogena (4): 

konsumtion, matvanor, 

import av soja, virtuellt 

vatten. 

Konsekvenser: För 

människan eller 

naturen? 

Vart sker det?  

 

Naturen (2): skador på fåglar, störning av 

ekosystem, mindre lava.  

Människan (1): skadas av 

bekämpningsmedel. 

Var: Sverige, Östersjön, Europa, Asien, 

Afrika, Sydamerika, globalt. 

Naturen (5): 

algblomning, syrefattiga 

bottnar, fiskdöd, ökning 

av giftiga bakterier. 

Var: Östersjön. 

Naturen (1): arter förvinner. 

 

Människan (1): 

sjukdomar. 

Människan (2): minskat 

fiske, minskad 

vattentillgång. 

Var: Afrika, Sydamerika, 

Asien. 

Ansvar: Individ, 

företag, stat eller 

internationellt? 

 

Individen (2): konsumera miljömärkta 

produkter, återvinna elektronik. 

Staten (2): lagstiftning, förbud mot vissa 

kemikalier, produktion av miljövänliga 

bränslen. 

Internationellt (3): forskning, förhandlingar, 

lagstiftning och kontroll från EU. 

Företag (1): återskapa 

våtmarker som 

markägare. 

Individen (1): följa allemansrätt. 

Företag (1): återskapa våtmarker som 

markägare. 

Staten (3): lagstiftning (miljöbalken), 

fridlysning, nationalparker. 

Internationellt (2): globala 

överenskommelser, FN-konvention. 

 Individen (1): 

överkonsumera inte. 

Internationellt (1): jobba 

för hållbar utveckling. 

Tidsaspekt: Dåtid, 

nutid och framtid? 

Dåtid, nutid, framtid. Nutid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid, framtid Nutid. 

Konflikt:  

 

3 

Läkemedelsproduktionen i länder med sämre 

miljökontroll i Asien, de måste då ta hand 

om miljöproblemen. 

Illegal transport av elektronik till fattiga 

länder från Europa, USA och Japan för att 

slippa utsläpp.  

minskade malaria med DDT, dock dåligt för 

naturen. 

Utsläpp från andra delar av Europa når 

Sverige. 

0 1 

Uppodling för mat och biobränsle då 

många vill äta mer kött, ger dock 

sämre för biologisk mångfald. 

1 

Konflikter, såsom andra 

världskriget, står 

bakom kärnvapen. 

2 

Bomullsodling minskar 

vattentillgång till 

lokalbefolkning. 

Fiskare från EU fiskar 

mycket utanför Afrika och 

försvårar för lokala fiskare.  

Gleerups, forts. 



 

 

  

Miljöfråga Miljögifter Ekologiskt fotavtryck Global uppvärmning/ ökad 

växthuseffekt/ klimatförändringar 

Biologisk mångfald/ utrotning 

av arter 

Förtunnat ozonlager 

Utrymme: Antal sidor 

frågan behandlas på 

7 

(41, 56, 79, 80, 81, 87, 

105) 

4 

(43, 44, 62, 87) 

13 

(48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 94, 

105, 140, 141) 

5 

(48, 71, 96, 97, 107) 

4 

(74, 75, 87, 138) 

 

Orsaker: Naturliga eller 

antropogena.  

 

Antropogena (4): 

slängda 

elektronikprylar, 

uranbrytning, spridning 

av insektsmedel, 

spridning. 

Antropogena (3): 

överkonsumtion, 

koldioxidutsläpp, avfall. 

Antropogena (4): förbränning av kol, 

utsläpp av CO2 och andra 

växthusgaser, transport. 

Naturliga (1): klimatvariationer. 

Antropogena (2): torvbrytning, 

försurning av haven pga CO2-

utsläpp. 

Antropogena (1): utsläpp av 

CFC-gaser (tidigare freoner). 

Naturliga (1): 

temperaturförändringar efter 

tex årstid. 

 

Konsekvenser: För 

människan eller naturen?   

Vart sker det?  

 

Naturen (1): skadligt för 

djur. Människan (1): 

sjukdomar av 

tungmetaller. 

 

Naturen (1): sänkt 

ekologisk bärkraft. 

Naturen (2): tornados, Golfströmmen 

förändras. 

Människan (1): översvämning. 

Var: globalt, (varma, torra, lågt 

liggande länder). 

Naturen (2): djur och växter 

dör, ekosystem förändras. 

Människan (2): missar 

eventuella läkemedel och 

uppfinningar från naturen. 

Var: globalt. 

Naturen (2): växters fotosyntes 

drabbas, växtplankton drabbas 

vilket rubbar havets ekosystem. 

Ansvar: Individ, företag, 

stat eller internationellt? 

 

Individ (1): källsortera 

miljöfarligt avfall.  

Stat (1): lagstiftning 

mot 

kemikalieanvändning. 

 

 Individ (3): bilar på biobränslen, 

transportera sig miljövänligare, resa 

kollektivt äta mindre kött. 

Stat (1): använda andra energikällor 

än kol. 

Internationellt (2): globala avtal om 

minskningar av CO2-utsläpp, tex  

Kyotoprotokollet. 

Höginkomstländernas ansvar. 

Företag (1): bönder bevara 

ekosystem. 

Stat (2): de som skadar får 

betala, ersättning till de som 

producerar miljövänligt, 

nationalparker, naturreservat. 

Internationellt (1): EU – natura 

2000. 

Stat (1): lagstiftning. 

Tidsaspekt: Dåtid, nutid 

och framtid? 

Dåtid, nutid. Dåtid, nutid. Nutid, framtid. Nutid, framtid. Dåtid, nutid, framtid. 

Konflikt:  1 

DDT dödar myggor och 

minskar malaria, dock 

mycket skadligt för 

djur. 

1 

Höginkomstländer 

avger ett för stort 

ekologiskt fotavtryck 

och ”lånar” mark från 

andra länder. 

2 

Höginkomstländer måste minska sina 

CO2-utsläpp medan 

låginkomstländers utsläpp måste få 

öka lite för att kunna utvecklas, vilket 

inte alla höginkomstländer vill. 

Använda kärnkraftverk med litet 

CO2-utsläpp men som lämnar efter 

sig farligt avfall i 100000 år? 

0 0 

Bilaga 3: Liber 



 

 

  

Miljöfråga Joniserande strålning Övergödning Förändringar i 

landskap 

Försurning Marknära ozon Smog 

Utrymme: Antal sidor 

frågan behandlas på 

1 

(55) 

6 

(62, 82, 83, 84, 87, 141) 

1 

(62) 

4 

(69, 70, 73, 139) 

3 

(72, 73, 140) 

2 

(72, 73) 

Orsaker: Naturliga 

eller antropogena.  

Antropogena (1): 

kärnkraftverks-olyckor. 

Antropogena (4): jordbruk, 

trafik, avloppsvatten, 

skogsbruk. 

Antropogena (1): 

vindkraftverk. 

Antropogena (2): utsläpp av 

avgaser, kväve- och 

svaveloxidföroreningar. 

Antropogena (1): 

utsläpp av avgaser. 

Antropogena (1): 

utsläpp av avgaser. 

Konsekvenser: För 

människan eller 

naturen?   

Vart sker det?  

 

Människan (1): 

sjukdomar. 

Var: Sverige, Europa.  

Naturen (4): syrefria bottnar, 

döda fiskar, svavelgiftiga 

bottnar, förändrade 

ekosystem.  

Var: Östersjön 

Naturen (1): påverkar 

ekosystem.  

Naturen (4): växterna 

fotosyntes, mörts reproduktion, 

kräftors skalbildning, urlakning 

av mineraler. 

Människan (2): kulturföremål 

(t ex statyer) och bilar skadas 

Var: Sverige, Norden, Europa, 

världshaven. 

Naturen (1): stör 

fotosyntesen. 

Människan (2): 

irriterar, ekonomiska 

förluster pga påverkat 

jordbruk. 

 

Människan (1): skada 

lungor och luftvägar 

Ansvar: Individ, 

företag, stat eller 

internationellt? 

 

 Stat (2): lagstifta mot 

fosfathaltiga diskmedel, 

kväve- och fosforrening i 

avlopp.  

Internationellt (1): 

överenskommelse för 

länderna runt Östersjön. 

 

 Individ (1): välja miljösmarta 

transportmedel.   

Stat (2): lagstiftning, 

skattelättnader för miljöbra 

alternativ. 

Internationellt (1): 

forskningssammarbeten. 

 

Individ (1): välja 

miljösmarta 

transportmedel 

Stat (2): lagstiftning, 

skattelättnader för 

miljöbra alternativ. 

Individ (1): välja 

miljösmarta 

transportmedel. 

Stat (4): förbjuda 

dubbdäck, minska 

hastighet, lagstiftning, 

skattelättnader för 

miljöbra alternativ. 

Tidsaspekt: Dåtid, 

nutid och framtid? 

Dåtid, nutid, framtid. Nutid. Nutid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid. 

Konflikt:  

 

0 0 0 1 

Utsläpp från andra delar av 

Europa påverkar Sverige med 

surt regn. 

0 0 

Liber, forts. 



 

Miljöfråga Miljögifter Biologisk mångfald/ 

utrotning av arter 

Global uppvärmning/ ökad växthuseffekt Försurning/ surt regn Joniserande 

strålning 

Utrymme: Antal sidor 

frågan behandlas på 

9 

(7, 20, 21, 22, 37,38, 50, 51, 

120) 

7 

(12, 13, 14, 15, 16, 39, 42) 

16 

(15, 18, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 71, 80, 

83, 84, 87, 119) 

5 

(18, 19, 36, 41, 72) 

4 

(76, 77, 78, 79) 

Orsaker: Naturliga eller 

antropogena.  

 

Antropogena (4): utsläpp 

från industrin, användning 

av bekämpningsmedel, 

utsläpp av läkemedel, 

användning av plastsaker. 

Naturliga (1): skogsbränder. 

Antropogena (4): jakt, 

skogsavverkning, skogsplantering, 

försurning. 

Naturliga (3): naturliga 

förändringar, sjukdom, bidöd. 

 

Antropogena (8): avverkning av skog, 

utsläpp av växthusgaser, köttproduktion, 

transporter av mat, utsläpp av CO2, utsläpp 

av andra växthusgaser, flygtrafik, 

förbränning av fossila bränslen. 

Naturliga (1): metanproduktion av bakterier. 

Antropogena (2): 

utsläpp av svaveldioxid 

från transport och 

energiproduktion, 

utsläpp av kolhaltiga 

gaser. 

Naturliga (1): blixtrar 

gör att N2 i luften bildar 

salpetersyra HNO3. 

Antropogena (2): 

kärnkraftverk, 

kärnkraftverksolycko

r. 

Konsekvenser: För 

människan eller naturen? 

Vart sker det?  

 

Naturen (3): 

fortplanteringsproblem hos 

sälar, skador på djur och 

växter, påverkar djurs 

tillväxt och fortplantning. 

Naturen (4): arter försvinner, 

skogar blir mindre tåliga, 

klimatförändringar, ekosystem 

störs. 

Människan (2): ekonomiska 

förluster pga förlorade 

pollineringstjänster, förlorar 

eventuellt uppfinningar. 

Var: Sverige, Europa. 

Naturen (5): havsstigning, isbjörnar får 

mindre mark, torka, ökenspridning, fler 

skadeinsekter. 

Människan (3): översvämning, 

livsmedelsbrist, kallare klimat i norden pga 

att Golfströmmen förändras. 

Var: Asien, Sverige, Ryssland, Nordamerika, 

Afrika, Arktis, globalt. 

Naturen (3): fiskdöd, 

kräftdjur får sämre skal, 

döda skogar. 

Människan (3): 

uteblivna skördar, 

förstörda kulturföremål 

(tex statyer och 

pappersföremål) och 

broar. 

Var: Norden. 

Människan (3): 

skador på DNA-

molekylen, andra 

sjukdomar, renar som 

måste slaktas – 

ekonomisk förlust. 

Var: Sverige, 

Nordamerika, 

Europa, Asien. 

Ansvar: Individ, företag, 

stat eller internationellt? 

Individ (1): inte kasta 

läkemedel, batterier, lampor 

med kvicksilver i soppor.  

Företag (4): användare, 

tillverkare och importörer 

av kemikalier, markägare 

producera ekologiskt.  

Stat (3): förbud, lagstiftning 

(miljöbalken), mål att öka 

ekologiskt jordbruk. 

Internationellt (1): EU testar 

och riskbedömmer medel 

innan användning. 

Stat (3): frislysning genom 

lagstiftning (miljöbalken), 

rödlistning, återställning av 

våtmarker. 

Internationellt (3): rödlistning, FN 

– konvention för bevaring av 

biologisk mångfald, EU-

överenskommelser. 

Individ (4): äta mindre kött, visa att vi vill ha 

förändring, resa miljösmart, 

klimatkompensera genom att betala för en 

annan koldioxidminskning. 

Företag (1): industriledare måste ta fram 

klimatvänliga produktionssätt. 

Stat (3): införa avgift på utsläpp, 

utsläppsregler, satsa pengar på miljövänliga 

energikällor. 

Internationellt (1): FN-konvention för 

minskning av CO2-utsläpp. 

Stat (1): kalkspridning. 

Internationellt (1): 

reningskrav på 

industrier. 

Stat (1): säkerhet. 

Tidsaspekt: Dåtid, nutid 

och framtid? 

Dåtid, nutid, framtid. Dåtid, nutid, framtid. Dåtid, nutid, framtid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid, framtid. 

Bilaga 4: Natur & Kultur 



 

 

  

Konflikt:  1 

Ekologiskt jordbruk ger 

mindre utsläpp, men också 

sämre avkastning – mindre 

mat. 

2 

Kostsamt att ställa om till metoder 

som inte minskar skog och artantal 

– dock blir konsekvenserna ett 

ickefungerande samhälle. 

Avverkning av ny skog är dåligt då 

ny skog tar upp mer CO2, 

avverkning av gammal skog är 

dåligt för att biologisk mångfald 

minskar. 

5 

Köttproduktion ökar utsläpp av växthusgaser 

– dock skulle det krävas mycket konstgödsel 

om alla människor slutade äta kött. 

Matproduktion (laxodling) i Norge, packas i 

Thailand pga billig arbetskraft och säljs i 

Sverige.  

Avverkning av ny skog är dåligt då ny skog 

tar upp mer CO2, avverkning av gammal 

skog är dåligt för att biologisk mångfald 

minskar. 

Vissa forskare är skeptiska till att det är 

människan som är ansvarig för det ökade 

växthuseffekten, dock säger den stora 

majoriteten att det beror på mänsklig 

påverkan. 

Huruvida u-länder få öka sitt utsläpp av CO2 

för att kunna utvecklias skapar konflikt 

mellan länder. 

1 

Svavelfattiga bränslen 

är dyrare, många 

fattigare länder tvingas 

därför använda dessa, 

för att få bukt på 

problemen globalt 

krävs 

fattigdomsbekämpning. 

0 



 

 

  

Miljöfråga Smog Marknära ozon Övergödning Förtunnat oxonlager Förändring av 

landskap 

GMO 

Utrymme: Antal 

sidor frågan 

behandlas på 

1 

(30) 

2 

(31, 42) 

2 

(38, 39) 

2 

(17, 18) 

2 

(64, 65) 

1 

(123) 

Orsaker: Naturliga 

eller antropogena.  

Antropogena (2): 

utsläpp från 

industrin, trafik. 

Antropogena (1): 

avgaser 

 

Antropogena (3): konstgödsling, 

trafik, avloppsvatten. 

Antropogena (2): utsläpp av 

CFC-gaser (freoner), 

utsläpp av andra 

ozonnedbrytande ämnen. 

Naturliga: varierande 

tjoklek med årstider 

Antropogena (2): 

vattenkraftverk, 

vindkraftverk. 

Antropogena (1) 

Konsekvenser: För 

människan eller 

naturen? 

Vart sker det?  

 

Naturen (1): mindre 

lavar. 

Människan (1): 

luftvägssjukdomar. 

Var: Europa.  

Naturen (3): växter blir 

känsliga mot gifter, 

ökar växthuseffekten, 

minskar tillväxt hos 

grödor. Människan (1): 

irriterar. 

Naturen (4): syrefattiga bottnar, 

tillväxt av giftiga cyanobakterier, 

giftiga svavelbakterier, 

nedbrytare försvinner från 

bottnarna. 

Människan (1): drabbas av giftet 

från cyanobakterier. 

Var: Östersjön. 

Människan (1): cancer. 

Var: Antarktis. 

Naturen (3): ekosystem 

förstörs, fiskar drabbas, 

fåglar drabbas. 

Naturen (2): påverkat 

ekosystem, minska 

biologisk mångfald. 

Ansvar: Individ, 

företag, stat eller 

internationellt? 

  Stat (1): vattenrening. Internationellt (1): avtal 

med förbud mot freoner. 

 Internationellt: EU- 

forskning. 

Tidsaspekt: Dåtid, 

nutid och framtid? 

Dåtid, nutid. Nutid. Dåtid, nutid.  Nutid. Dåtid, nutid, framtid. 

Konflikt:  0 0 0 0 0 1 

Vet inte riktigt riskerna 

med GMO: kan bla 

minska biologisk 

mångfald, men samtidigt 

tex öka näringsinnehållet 

i mat för att minska 

världssvält. 

Natur & Kultur, forts. 



 

 

  

Miljöfråga Ökad växthuseffekt/ klimatförändring Försurning GMO Övergödning Överanvändande av 

naturresurser/ ekologiskt 

fotavtryck 

Utrymme: Antal 

sidor frågan 

behandlas på 

25 

(20, 23, 24, 27, 28, 29, 38, 39, 43, 77, 78, 

83, 84, 87, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 116, 117, 157) 

6 

(28, 29, 91, 96, 100, 116) 

3 

(52, 56, 57) 

6 

(28, 29, 46, 47, 50, 91) 

7 

(61, 62, 63, 87, 88, 89, 106) 

Orsaker: Naturliga 

eller antropogena.  

 

Antropogena (7): konsumtion av 

flaskvatten, förbränning av fossila 

bränslen, transport, utsläpp av CO2, 

utsläpp av andra växthusgaser, 

skogsavverkning, matslöseri, gödsling. 

Antropogena (2): utsläpp 

av kväveoxider (trafik), 

förbränning av fossila 

bränslen. 

Antropogena (1) Antropogena (3): jordbruk, 

reningsverk, biltrafik. 

Antropogena (4): 

skogsavverkning, 

befolkningsökning, lever över 

jordens bärkraft, energislöseri. 

Konsekvenser: För 

människan eller 

naturen? 

Vart sker det?  

 

Naturen (5): landisarna smälter, stigning 

av havsnivån, cykloner, översvämningar, 

förändrad fördelning av nederbörden. 

Var: Europa, Antarktis, Amerika, Afrika, 

Asien, globalt. 

Naturen (3): färre 

nedbrytare, näringsbrist, 

djur får mindre mat. 

Var: Sverige, Norden. 

Naturen (1): arter 

kan slås ut. 

Naturen (3): algblomning, 

syrefria bottnar, tillväxt av 

giftiga bakterier. 

Var: Östersjön 

Naturen (2): ekosystem 

förstörs, erosion. 

Människan (3): kan inte bedriva 

jordbruk, slut på resurser, dör 

ut. 

Var: globalt. 

Ansvar: Individ, 

företag, stat eller 

internationellt? 

Individ (4): betala miljöavgift vid resor 

med plan, välja lokalproducerat, inte slösa 

på mat, köpa second hand. 

Företag (1): miljövänlig framställning. 

Stat (3): reglering av trafik, miljömål, 

ekonomiska styrmedel. 

Internationellt (3): EU-regler för 

utsläppshandel, FN-konventioner, 

överenskommelser. 

Stat (1): miljömål.  Stat (1): miljömål. Individ (1): köpa närproducerat. 

Internationellt (1): rättvis 

fördelning av resurser. 

 

Tidsaspekt: Dåtid, 

nutid och framtid? 

Dåtid, nutid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid, 

framtid. 

Nutid Dåtid, nutid. 

Konflikt:  
 

1 

De länder som släpper ut mest CO2 (USA 

och Australien) skriver inte på 

Kyotoprotokollet, alla länder accepterar 

inte avtalen. 

0 1 

Osäkert vem en kan 

lyssna på huruvida 

det kommer att bli 

några effekter på 

miljön. 

1 

Råder olika uppfattningar 

om huruvida det är kvävet 

eller fosforn som är den 

största orsaken och därför 

det en ska föröka ta bort. 

1 

Konflikter mellan människor 

skapas då resurserna sinar. 

Bilaga 5: Sanoma 



 

 

  

Miljöfråga Biologisk mångfald/ utrotning 

av arter 

Förändring av landskap Miljögifter Tunt ozonskikt Joniserande strålning 

Utrymme: Antal sidor 

frågan behandlas på 

7 

(38, 39, 41, 43, 48, 57, 91) 

2 

(39, 43) 

7 

(45, 78, 89, 90, 91, 116, 157) 

4 

(91, 103, 113, 158) 

2 

(91, 114) 

Orsaker: Naturliga 

eller antropogena.  

 

Antropogena (3): skogskövling, 

växtförädling/djuravel, GMO. 

Antropogena (2): 

skogsskövling, 

oljepalmodling. 

Antropogena (5): 

industriutsläpp, bomullsodling, 

bekämpningsmedel, 

oljeläckage, förbränning av 

kol. 

Antropogena (1): 

utsläpp av freoner. 

Antropogena (1): 

kärnkraftverks-olyckor. 

Konsekvenser: För 

människan eller 

naturen? 

Vart sker det?  

 

Naturen (2): förändrade 

ekosystem, minskad genetisk 

variation. 

Människan (1): eventuella 

läkemedel kommer inte att hittas. 

Var: tropisk regnskog 

Naturen (4): erosion, 

utarmning, torka, minskad 

biologisk mångfald. 

Var: tropisk regnskog 

Naturen (1): fiskdöd, minskad 

reproduktionsförmåga hos 

toppkonsumenter. 

Människan (2): giftig 

fiskfångst i Östersjön, gift 

ansamlas i bröstmjölk. 

Var (3): Östersjön, Europa, 

Nordamerika. 

Människan (1): cancer. 

Var (3): Antarktis, 

Australien, Sydafrika. 

Naturen (1): skadligt. 

Människan (2): cancer, 

genetiska skador. 

Var (2): Europa, Asien. 

Ansvar: Individ, 

företag, stat eller 

internationellt? 

 

Företag (1): miljövänlig 

framställning av palmolja. 

Stat (1): miljömål. Internationellt 

(1): överenskommelser. 

Företag (1): miljövänlig 

framställning av palmolja. 

Individ (1): köpa second hand. 

Stat (2): förbud av medel, 

miljömål. Internationellt (1): 

överenskommelser. 

Stat (2): miljömål, 

förbud mot freoner. 

Stat (1): miljömål. 

Tidsaspekt: Dåtid, 

nutid och framtid? 

Nutid. Nutid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid. Dåtid, nutid. 

Konflikt:  0 0 0 0 0 

Sanoma, forts.  


