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Sammanfattning 

Den här uppsatsen tar fasta på begreppet hållbar utveckling och dess mångsidiga betydelse. 

Hållbar utveckling är en del av innehållet i den svenska grundskolans geografiundervisning och 

förmedlas till eleverna genom bland annat sponsrade och förlagsutgivna läromedel. Syfte med 

studien är att analysera diskurser om hållbar utveckling som de artikuleras av olika sociala aktörer 

i sponsrade och förlagsutgivna läromedel producerade för undervisning i ämnet geografi, årskurs 

7-9. 

Uppsatsen rör sig mellan det läroplansteoretiska forskningsfältet och forskning om utbildning 

för hållbar utveckling. Uppsatsen utgår från tidigare forskning om miljöundervisning, 

läromedelsforskning, forskning om sponsring i skolan och motsättningar i forskningsdebatten om 

hållbar utveckling.  

Studien är en diskursanalys som tar sin utgångspunkt i Laclau och Mouffes diskursteori. Det 

analyserade materialet är fyra förlagsutgivna läroböcker i geografi för årskurs 7-9 samt fyra 

sponsrade läromedel som behandlar hållbar utveckling och är riktade mot geografiundervisningen 

i årskurs 7-9. Metoden går i korthet ut på att studera hur begreppet hållbar utveckling ges mening 

genom sin relation till andra begrepp i de studerade materialen, i enlighet med Laclau och 

Mouffes diskursteori. Dessa begrepp organiseras i kartor vilka påvisar hur olika begrepp har olika 

inverkan på diskursen hållbar utveckling.  

Resultatet av studien visar att det inte finns någon tydlig hegemoni kring vilket innehåll 

läromedel fyller hållbar utveckling med. I analysen framgick att diskursen ligger åt det normativa 

hållet, om än med flera undantag. Diskursen i stort är mestadels att betrakta som tekno- och 

antropocentrisk och få exempel på förespråkande av någon större omvandling av 

samhällssystemet fanns att se. Men hållbar utveckling konstitueras olika i olika läromedel och 

valet av läromedel har följaktligen stor betydelse för vilket meningsinnehåll som erbjuds eleverna. 

 

Nyckelord: läromedelsforskning, geografi, sponsrade läromedel, diskursanalys, hållbar utveckling  
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1 Inledning 

Jag vill uppehålla mig lite vid definitionen av begreppet hållbar utveckling eftersom detta 
definitionsarbete kan ta mycket tid och kraft från det praktiska arbetet. […] Människor 
med olika erfarenheter och syften använder samma ord och menar helt olika saker. 
Bildligt talat skulle jag vilja jämföra med känslan av att vi alla är med på en mycket viktig 
och speciell tågresa. Destinationen heter Hållbar utveckling men det verkar vara ett rörligt 
mål. Några har rest länge och började i landet Miljö eller kanske Fred och andra har nyss 
stigit på i landet Ekonomi. Några har mycket bagage och andra inget alls. Vi använder 
samma ord och tror att vi menar samma sak, men vi missförstår varandra och är heller 
inte riktigt överens om vart tåget egentligen är på väg eller hur många byten vi måste göra 
på vägen. Rälsen är dålig, strömförsörjningen ojämn och tågbolaget får nya ägare under 
resans gång. Tidtabellen kan liknas vid en förteckning över alla projekt man vill hinna 
med under semestern, det vill säga den är intressant men relativt ohållbar. Trots detta är 
det god stämning och vi inser att det är en viktig resa där vi måste hjälpas åt om vi ska 
komma framåt. Riktningen och resan i sig är tillräckligt intressanta för att vi ska vilja vara 
med (Bergsten, 2005, s. 27). 

Hållbar utveckling är allt annat än ett lätthanterligt begrepp och det används i många olika 

sammanhang och på många olika sätt. Den enda konsensus som verkar finnas kring begreppet är 

att det inte finns någon konsensus. Den som läser på om hållbar utveckling tas med på en resa 

genom en snårig värld där olika intressen krockar och olika tolkningar står i kontrast mot 

varandra. Mitt i snåret står lärare och förväntas hantera hållbar utveckling som 

undervisningsinnehåll. Men det är inte lätt när inte ens forskningen kan komma fram till vad det 

innebär. I den här uppsatsen undersöker vi, i en diskursanalys av sponsrade och förlagsutgivna 

läromedel för geografi på högstadiet, hur mångfasetterat konceptet hållbar utveckling är och hur 

lärarens val av läromedel påverkar vilken bild som erbjuds eleverna. Resans mål är intressant och 

vi vill vara med och bidra med kunskap om hur tågets vagnar är utformade.Studien, på vilken den 

här uppsatsen vilar, består av två delstudier. I den första genomförd av Johan Persson, analyseras 

diskursen om hållbar utveckling i förlagsutgivna läroböcker. I den andra, genomförd av Arne 

Björkman, analyseras även diskursen om hållbar utveckling men då i sponsrade läromedel. 

Delkapitel 7.1 är således skrivet av Johan och 7.2 skrivet av Arne.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Petra Hansson som med ett stort engagemang och 

bred ämneskompetens bidragit med såväl konkreta tips som visionära tankar. Utan dig hade det 

varken blivit bra eller varit roligt. 
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2 Bakgrund 

Hållbar utveckling är ett centralt begrepp i den här uppsatsen liksom i samhället i stort. I 

regeringsförklaringen 2014 fastslog statsminister Stefan Löfven bland annat att ”Sverige ska 

minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling” (Löfven, 2014). 

Begreppet hållbar utveckling definierades i Brundtlandsrapporten 1987 och denna definition har 

sedan dess fått ett stort genomslag i debatten om begreppet. Även i det svenska skolväsendet är 

hållbar utveckling en del av innehållet. Att främja hållbar utveckling ingår enligt läroplanen Lgr11 

i skolans uppdrag (Lgr11, 2011, s 9) och varje elev ska få kunskap om begreppet (Lgr11, 2011, s 

14). Begreppet återkommer också i många av de olika kursplanerna för grundskolans ämnen. 

Hållbar utveckling är delvis ett geografiskt begrepp kopplat till såväl lokala som globala 

samhällsfrågor och sedan 2011 är hållbar utveckling en del av syftet med ämnet geografi i den 

svenska grundskolan (Lgr11, 2011, s 160).  

Hållbar utveckling har varit en del av skolans styrdokument sedan 1994 års läroplan, Lpo94. 

När Lpo94 ersattes av den nya läroplanen Lgr11 år 2011 innefattade det många förändringar men 

läroplanernas behandling av hållbar utveckling i den övergripande texten, utanför de 

ämnesspecifika kursplanerna, är identisk. I båda läroplanerna framkommer att ”undervisningen 

skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling” (Lpo94, 1994, s. 6; Lgr11, 2011, s. 9). I Lgr11 uttrycks också att eleven efter 

genomförd grundskola ska ha kunskaper om ”förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 

utveckling” (Lgr11, 2011, s 14) en lydelse som inte återfinns i Lpo94. Tittar man på de 

ämnesspecifika kursplanerna för geografi i respektive läroplan är skillnaderna tydligare. I 

Kursplanen för geografi från 1994 nämns hållbar utveckling inte alls (Utbildningsdepartementet, 

1994, s. 19–21). Björneloo (2007, s 38) hävdar att hållbar utveckling gick att utläsa mellan raderna 

i geografiämnets kursplan från 1994 där relationen mellan människa och miljö hanteras. Men 

begreppet finns inte uttryckligen någonstans i kursplanen. I den nu aktuella kursplanen för 

geografi lyfts hållbar utveckling som en del av ämnets syfte genom att det framhålls som en av de 

förmågor eleven ska ha efter genomförda studier (Lgr11, 2011, s 160). Det har alltså skett en 

förändring av skolans och geografiämnets inriktning när det gäller hållbar utveckling. I 2011 års 

läroplan har hållbar utveckling fått en utökad och starkare ställning. Innebörden av hållbar 

utveckling definieras dock inte i styrdokumenten, inte heller i det kommentarmaterial som 

skolverket ger ut som stöd till lärare i ämnet (Skolverket, 2013). Detta målstyrda men inte 

detaljstyrda upplägg innebär att lärarna själva ansvarar för hur hållbar utveckling hanteras som 

undervisningsinnehåll.  

Vid undervisning om bland annat hållbar utveckling använder många lärare sig av olika 

läromedel och i synnerhet läroböcker (i den här uppsatsen använder vi ordet läroböcker i 

meningen läromedel i bokform utgivna av ett förlag). Englund (1999, s 330) hävdar i en 
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sammanfattning av forskningsläget gällande hur läroböcker används att dessa styr mycket av 

undervisningen i skolan. Molin (2006, s 160) skriver i sin avhandling om geografilärares 

innehållsval att hon i samtal med geografilärare upptäckt att lärobokens upplägg och innehåll 

speglas i geografikursen. Boken fungerar också som fortbildningsmaterial för lärarna och 

innehållet antas stämma överens med kursplanens krav (Molin, 2006, s 160). Det innebär att 

innehållet i läroboken är direkt avgörande för vilket kunskapsinnehåll eleverna tillgodogörs. Med 

anledning av detta är böckernas innehåll och vilken mening detta innehåll ger olika begrepp 

intressant att studera.  

En undersökning från Skolverket (2006b, s 130) om läromedelsanvändning hos lärare visar att 

så gott som alla använder mer än ett läromedel i sin undervisning. Läroboken har enligt 

undersökningen en särställning men de flesta lärare tycker att det är viktigt att lyfta in andra 

läromedel som komplement. Skolverket skriver i rapporten från undersökningen att det innebär 

att den påverkan på innehållet som läromedlen har är uppdelad mellan olika material. Utöver 

läroboken använder lärarna bland annat material hämtat från massmedia och Internet 

(Skolverket, 2006b, s 130). 

Inom lärarprogrammet och bland aktiva lärare finns ett återkommande diskussion som 

poängterar vikten av att variera undervisningen. Detta avspeglas i Lindström och Pennlerts (2009, 

ss 33, 58) bok Undervisning i teori och praktik där värdet i att använda sig av varierande metoder i 

undervisningen betonas. Författarna påstår att variation har positiv effekt för elevernas möjlighet 

och lust att lära. Varierande användning av olika läromedel skulle kunna vara ett exempel på 

sådan variation. Vare sig viljan att ta in olika typer av läromedel kommer sig av att lärarna inte 

anser att läroboken duger eller för att läraren vill variera undervisningen så innebär den att 

eleverna möter material i annan form än den traditionella, förlagsutgivna läroboken.  

Enligt en undersökning som Lärarnas tidning genomfört och som presenterades i tidningen 

2009 har 60 procent av lärarna använt sig av sponsrade läromedel, att jämföra med 2001 då 

siffran var 40 procent (Arevik, 2009). Denna undersökning återkommer hos Johnsson Harrie 

(2012, s 83) när hon beskriver hur forskningen är begränsad på området men att användningen av 

sponsrade läromedel tycks öka. Det är med andra ord sannolikt att det material som lärare 

använder utöver förlagsutgivna läroböcker är sponsrat. Johnsson Harrie (2012, s 100) är en av få 

forskare som undersökt vilka skillnader det finns mellan sponsrade läromedel och förlagsutgivna 

läroböcker. Hon kom fram till att avsändaren har stor betydelse för vilken bild av ett fenomen 

som framställs. I lärarpressen finns en lågintensiv men aktiv debatt om sponsrade läromedels 

plats i den svenska skolan (se t.ex. Svensson, 2009; Thorén, 2012; Höglund, 2014). Röster höjs 

som belyser problemet med vinklat innehåll i skolan. Men trots att det verkar råda en konsensus 

om att det är en svår fråga som bland annat har sin grund i avregleringen av 

läromedelsmarknaden och den ansträngda ekonomi som många skolor kämpar med så läggs 

mycket ansvar på lärarna. Bland annat uttryckte den dåvarande utbildningsministern Jan 
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Björklund saken såhär ”De enda som kan stoppa detta är ämneskunniga lärare som på varje 

lektion hjälper elever att tänka kritiskt” (Thorén, 2012).  

Det finns ingen central eller statlig kontroll av läromedel i Sverige. Sedan 1991 är den statliga 

förhandsgranskning som tidigare reglerade läromedelsmarknad avskaffad och istället är det 

producenter och konsumenter som står för kontrollen (Johnsson Harrie, 2009, s. 10). 

Producenterna kan vara förlag som ger ut bland annat läroböcker. Det kan också vara företag och 

organisationer som ger ut texter eller andra typer av läromedel riktade mot skolan. 

Konsumenterna är i förlängningen skolans elever, men det är inte de som står för kontrollen. 

Denna förväntas lärarna hantera. Lärarnas (eller i vissa fall skolledningarnas) val av läromedel är 

det som styr marknaden. I en aktuell artikel i Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden beskrivs 

att åtta av tio lärare inte hinner granska de läromedel de använder i undervisningen (Stridsman, 

2014). Forskare och andra aktörer kan bidra med granskning (Johnsson Harrie, 2012, s 101) och 

möjligen ge råd om hur konsumenterna bör välja. Men någon formell styrning finns inte 

(Johnsson Harrie, 2009, s 10).  

Det är svårt att prata om hållbar utveckling utan att ta upp Vår gemensamma framtid (WCED, 

1988) vilken även går under namnet Brundtlandsrapporten. Den skrevs på uppdrag från FN av 

The World Commission on Environment and Development. I rapporten från 1987 (vi använder 

oss av en svensk översättning från 1988) fastställdes definition av hållbar utveckling till ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet 

att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1988, s 57)Denna korta definition återkommer i princip i 

all litteratur om hållbar utveckling men problematiseras ofta. Kates m.fl. (2012, s 11) beskriver 

definitionen av hållbar utveckling som kreativt mångtydig och att den därför kan innesluta många 

olika aktörers arbete (se även t.ex. Gladwin et al., 1995, s 876; Hopwood et al., 2005, s 39; Öhman, 

2006, s 24; Björneloo, 2007, s 20). Denna mångtydlighet har gett upphov till intressekonflikter i 

meningsskapandet av hållbar utveckling, något vi återkommer till senare.  

Utifrån ovan förda resonemang om läromedlens roll i undervisningsinnehållet och 

utbredningen av sponsrade läromedel samt begreppet hållbar utveckling som en del av den 

svenska skolan vill vi i den här uppsatsen undersöka vilken innebörd hållbar utveckling ges i 

förlagsutgivna och sponsrade läromedel. Och med utgångspunkt i den mångtydiga innebörd som 

kan tillskrivas hållbar utveckling passar en diskursanalys bra. Genom en diskursanalys kan olika 

aktörers bidrag till konstituerandet av nämnde innebörd analyseras och sammanfogas i en 

beskrivning av hur diskursen om hållbar utveckling i geografiläromedel för årskurs 7-9 ser ut.  

Diskursanalysen utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv där verkligheten ses som skapad 

genom språkbruk. I den här studien beskrivs diskursen hållbar utveckling i geografiläromedel och 

vi undersöker vilken mening hållbar utveckling ges i dessa. Metoden för diskursanalysen har sin 

utgångspunkt i Laclau och Mouffes (2008) diskursteori där språkets beståndsdelar beskrivs som 

tecken och diskursen formas genom att tecknen sammanfogas, eller artikuleras, i ekvivalenskedjor. 

Ekvivalenskedjorna ger tecknen mening i förhållande till varandra och i studien analyserar vi vilka 
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tecken som knyts till begreppet hållbar utveckling och hur dessa artikuleras för att skapa mening 

hos begreppet. Vår ambition med detta angreppssätt är att bidra till forskningen om utbildning 

för hållbar utveckling och mer specifikt den läroplansteoretiska forskningen.  

Som framförts hittills i den här uppsatsen så är hållbar utveckling en del av 

geografiundervisningen i årskurs 7-9 och lärare förväntas fylla detta komplexa begrepp med 

innehåll. Som ett verktyg för detta har lärarna läromedel, såväl förlagsutgivna som sponsrade. 

Dessa läromedel spelar en central roll i valet av ämnesinnehåll och vad som står i dem har 

följaktligen betydelse för vilken mening med hållbar utveckling som erbjuds eleverna. Den här 

uppsatsen har inte som ambition granska eller recensera enskilda läromedel. Istället är studiens 

syfte att analysera diskurser om hållbar utveckling som de artikuleras av olika sociala aktörer i 

sponsrade och förlagsutgivna läromedel producerade för undervisning i ämnet geografi, årskurs 

7-9. 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för forskning som är relevant för studien. Kapitlets första del tar ansats i 

läroplansteori och forskning om miljöundervisning i Sverige. Englund (1997, s 277) beskriver hur 

en viktig del av läroplansteorin behandlar hur lärarens val av innehåll i relation till 

undervisningens kontext påverkar vilken mening som erbjuds eleverna. Alla skolämnen har mer 

eller mindre utvecklade undervisningstraditioner. Dessa selektiva traditioner kan liknas vid synsätt 

inom vilka uppfattningar, traditioner och syften som tillskrivs ett ämne inryms (Hultin, 2006, s 

48). Den selektiva traditionen har med andra ord stor påverkan på undervisningens 

meningserbjudande. Englund menar även att undervisningen och dess innehåll är en kamp mellan 

sociala aktörer där staten är en av flera (Englund, 1997, s 178). Carlson och von Brömssen (2011) 

menar att det råder en debatt om läromedel utifrån flera perspektiv. Det konstateras att 

pedagogiska texter konstruerar och reproducerar normer och utifrån detta diskuteras hur olika 

aktörer och intressenter försöker påverka läromedel bland annat genom sponsring (Carlson & 

Brömssen, 2011, ss 17–18).  

Utifrån selektiva traditioner och läromedlens reproducerande roll samt att hållbar utveckling 

tillskrivs en central roll i skolämnet geografi är det relevant att studera hur läromedel behandlar 

det omstridda begreppet hållbar utveckling. I kapitlets andra del behandlas ett urval av de 

perspektiv som inryms i begreppet. 

3.1 Hållbar utveckling i utbildning 

Few issues are so important but so elusive as sustainable development, and there can be 
very few such issues indeed where the role of learning is so crucially important to our 
future. (Sir Niel Chambers i förordet till Scott & Gough, 2003, s ix) 

3.1.1  Undervisningstradi t ioner 

I en kartläggning av lärares beskrivningar av miljöundervisning genomförd på uppdrag av 

Skolverket identifierar Johan Öhman tillsammans med Leif Östman tre selektiva traditioner om 

miljöundervisning. Syftet med kategoriseringen är att läraren ska få ett verktyg för att reflektera 

över sin egen undervisningspraktik. Genom att jämföra med de utbildningsfilosofier som varit 

dominerande inom svensk skola över tid kan miljöundervisningstraditionerna beskrivas utifrån ett 

historiskt perspektiv (Skolverket, 2002, s 19; Öhman, 2006, s 27, 2009, s 3).  

Den första identifierade undervisningstraditionen är faktabaserad miljöundervisning. Inom denna 

tradition anses miljöproblematiken vara en vetenskaplig, ekologisk fråga. Miljöproblemen 

betraktas som en konsekvens av att människan utnyttjar resurser utan att kontrollera följderna av 

detta utnyttjande. Lösningen ligger i vetenskaplig fakta vilken ska spridas till den stora massan. 

Mot bakgrund av detta blir undervisningen inom denna tradition förmedling av vetenskapliga 
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fakta och begrepp utifrån vilken eleverna ska ta ställning i sakfrågor för att sedan kunna handla 

(Skolverket, 2002, s 21; Öhman, 2006, s 28, 2008, s 19). Faktabaserad miljöundervisning ger 

förvisso eleverna en ”solid och gemensam kunskapsbas” (Öhman, 2009, s 6) om miljöproblemen 

men Öhman menar att risken med denna undervisning är lösningar på miljöproblem är 

sammankopplat med ideologi och lösningar kan därför inte presenteras som fakta (Öhman, 2009, 

s 6).  

Inom den andra undervisningstraditionen, normerande miljöundervisning, uppfattas 

miljöproblemen som en konflikt mellan människa och natur. Lösningen betraktas i denna 

selektiva tradition vara att människan måste rätta sig efter naturen och dess ekologiska ramar. 

Undervisningens mål är att eleven ska utveckla en miljömoral där eleven vill ta beslut som enligt 

vetenskapen är miljövänliga (Skolverket, 2002, s 21; Öhman, 2006, s 28, 2008, s 19). Denna 

undervisning kan bidra till att eleverna utvecklar ett miljöengagemang. Kritik mot 

undervisningstraditionen är huruvida de värden som förmedlas resulterar i de bästa lösningarna i 

komplexa miljöfrågor (Öhman, 2009, s 6). 

I den tredje traditionen, undervisning om hållbar utveckling, behandlas miljöproblematiken som en 

politisk fråga. Öhman benämner i senare skrifter denna tradition som den pluralistiska traditionen. 

Grunden till miljöproblematiken ligger i en konflikt mellan olika människors skilda målsättningar. 

Begreppet miljö ersätts av hållbar utveckling och dess tre dimensioner, ekologisk-, ekonomisk- 

och social hållbarhet. I undervisningen ligger fokus på frågans komplexitet och utgångspunkten 

att det inte finns en tydlig lösning på problematiken. Detta för att eleverna kritiskt ska kunna 

granska olika alternativ och därmed kunna ta ställning (Skolverket, 2002, s 21; Öhman, 2006, s 28, 

2008, ss 19–21).  

Den pluralistiska traditionen tar till skillnad mot den normerande traditionen upp politiska 

aspekter av miljöproblem samt tränar elever i kritiskt tänkande. Öhman menar även att denna 

tradition tar hänsyn till framtiden (Öhman, 2009, s 7). Vad hållbar utveckling innebär konstitueras 

i ett komplext sammanhang och vi vet inte vad som kommer hända i framtiden och det är därför 

viktigt att vi har kunskap om alla tänkbara scenarios och lösningar (Scott & Gough, 2003, ss 146, 

147). Kritik som riktas mot denna tradition är att det relativa det vill säga icke-normativa 

förhållningssättet inte bidrar till elevernas engagemang i miljöfrågor samt att undervisningen har 

en tendens att bli allt för allomfattande vilket medför att elevernas kunskaper blir grunda. Öhman 

slår dock bort denna kritik då han menar att människor har en uppfattning eller känsla av vad 

som är rätt och fel i frågor som är viktiga för oss (Öhman, 2006, s 98). Genom ett demokratiskt 

förhållningssätt där miljöproblematiken diskuteras utifrån elevernas uppfattningar behandlas 

etiska och moraliska aspekter och eleverna utvecklar även därigenom djupa och nyanserade 

kunskaper (Öhman, 2006, ss 129, 130, 2009, s 8).  

Är pluralismen nog? Kopnina (2012) menar att det som vanligtvis tolkas som pluralistisk 

undervisning har ett antropocentriskt perspektiv. Jickling (1992, s 7) framför kritik mot utbildning 

för hållbar utveckling. Han är skeptisk till att skolan ska undervisa för ett specifikt mål. Enligt 
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Jickling borde skolan hellre utbilda eleverna i kritiskt tänkande och en förmåga att se olika 

perspektiv. Att utbilda för hållbar utveckling, hävdar han, förutsätter att hållbar utveckling är ett 

väl definierat koncepts om vilket det råder konsensus. Något som Jickling hävdar inte är fallet 

(Jickling, 1992, s 8). Björneloo (2007, s 30) behandlar diskussionen om ordet för i undervisning för 

hållbar utveckling och hävdar att det har skett en förändring i vilket ord som används i den 

svenska debatten. Tidigare har det man använt utbildning om hållbar utveckling för att nu prata 

om utbildning för hållbar utveckling. Hon föreslår att denna förändring har sin grund i en ny syn 

på eleven. Från att ha varit passiva mottagare av kunskap är eleven nu en aktiv och kritisk skapare 

av kunskapen. Björneloo (2007, ss 30–31) hänvisar till Jicklings (1992) problematisering av ordet 

för men hävdar att ordet också kan betyda att eleverna ges redskap att själva ta ställning till olika 

vägar mot ett hållbart samhälle.  

3.1.2  Läromedels forskning 

Begreppet läromedel är mer mångfasetterat än det kan verka vid en första anblick. Som Englund 

(1999, s. 328) skriver så kan läromedel vara allt möjligt. På ett naturbruksgymnasium kan till 

exempel en häst ses som ett läromedel. Mattlar (2008, s 19) beskriver hur läromedel i form av 

pedagogiska texter kan delas upp i två kategorier. Primära och sekundära pedagogiska texter. 

Primära pedagogiska texter avser de texter som producerats med syfte att användas i 

undervisning. Till exempel läroböcker och textbaserade diskussionsövningar riktade mot skolan. 

Sekundära pedagogiska texter är andra typer av textmaterial vars syfte inte ursprungligen är att 

användas i undervisning. Till exempel skönlitteratur eller tidningsartiklar. I den här uppsatsen 

avser begreppet läromedel primära pedagogiska texter. Det vill säga texter producerade av olika 

aktörer med syfte att de ska användas i undervisning.  

Det finns ett flertal studier vilka behandlar förutsättningarna för undervisning för hållbar 

utveckling dels utifrån de läromedel som används och dels ur ett läroplansteoretiskt perspektiv.  

Kronlid och Svennbeck (2008) studerar vilka möjligheter det finns inom religionsämnet i 

gymnasieskolan att föra en miljöetisk reflektion. Författarna diskuterar utifrån en läroboks- och 

kursplansanalys hur undervisningen om hållbar utveckling skulle kunna utvecklas för att innehålla 

mer etiska reflektioner om hållbar utveckling inom religionsämnet, något som studien visar 

saknas (Kronlid & Svennbeck, 2008, s 52). De föreslår att eleverna för det första ska ges 

möjlighet att delta i systematiska reflektioner baserade på miljöetiska teorier exempelvis genom 

att jämföra ett antropocentriskt och icke-antropocentriskt moraliskt ställningstagande. För det 

andra ska undervisningen systematiskt behandla miljömoraliska regler om beteende och normer 

vilka går djupare än att beskriva dessa normer som fakta. För det tredje bör ekofeminism och 

djupekologi, vilket också kan benämnas ett ekocentristiskt perspektiv (Kopnina, 2012, s 705), ges 

mer plats i undervisningen vilket skulle möjliggöra att ta elevernas känslomässiga moraliska 

reaktioner i beaktande inom ämnet religion. Slutsatsen är att bristen på etiska kopplingar får 
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konsekvensen att dessa aspekter inte erbjuds men det finns goda möjligheter att göra ämnet 

religion till ett centralt ämne i undervisningen i hållbar utveckling. 

Mattlar (2010)1 studerar genom en diskursanalys sekundära läromedel, det vill säga material 

som kan tänkas användas i undervisningen men inte är författat med det syftet. I detta fall är det 

medietexter. Genom diskursteori studeras hur konsumentfrågor artikuleras i diskursen utifrån 

dess omgivande formuleringar för att kunna föra resonemang utifrån en didaktisk reflektion 

(Mattlar, 2010, s 84). Mattlars slutsats är att meningserbjudandet i materialet har ett 

individualistiskt perspektiv då konsumentansvar är dominerande. Den som drabbas av 

klimatförändringarna tillskrivs som ”den andre”, hur klimatförändringarna påverkar Sverige 

behandlas inte i materialet. Mattlar efterlyser en mer pluralistisk undervisning exempelvis genom 

att diskutera handlingsalternativen inte endast utifrån individen utan även samhälleliga och 

politiska aspekter (Mattlar, 2010, ss 93–94). Det krävs alltså inte radikala samhällsförändringar likt 

de ekologismen förespråkar. Det artikuleras snarare ett individ- och konsumentperspektiv vilket 

gör att handlingsalternativet är varje individs frivilliga initiativ vilket möjliggörs med hjälp av 

teknikutveckling, det vill säga ett ekomodernt perspektiv (Mattlar, 2010, ss 82–83, 95). Mattlar 

identifierar en dualism och kamp som upprätthålls i diskursen. Synen på naturen som offer och 

konsumenten som boven. Detta exemplifieras med hur den arktiska glaciären konstitueras som 

det friska och naturliga och den Thailändska stranden som dekadens och skuld (Mattlar, 2010, s 

96).  

Olsson (2012) diskuterar vilka meningserbjudanden som är och har varit rådande inom 

turismämnet på gymnasieskolan. Läroplaner och läromedel studeras med Foucaults genealogiska 

metod i vilken fokus ligger i vilka problem med turism som presenteras och inte i lösningarna. 

Detta med utgångspunkten att det är problembeskrivningarna som möjliggör vilka alternativa 

lösningar som finns att tillgå (Olsson, 2012, s 266). Vi kommer i vår studie se till helhetsdiskursen 

och inte endast till problemen men det är möjligt att de lösningar som aktören förespråkar styr 

vilka och hur miljöproblem artikuleras. Det finns, enligt Olsson, likheter mellan ett 

undervisningsämnes selektiva tradition och ämnets diskurs. Båda innefattar sociala praktiker även 

om den selektiva traditionen med mer avgränsad till en social praktik (originalkälla Englund 2007 

i Olsson, 2012, ss 264–265). Utifrån uppfattningen om att dagens komplexa samhälle behöver 

nya verktyg för att kunna analyseras har Olsson utvecklat det som han valt att kalla ett 

kosmopolitiskt perspektiv. Fokus ligger på problematiserande av synen på nationell demokrati i 

relation till en global syn på demokrati (Olsson, 2012, s 269). Undervisning om fostran till 

demokrati och globalt ansvar inte är förenligt med den diskurs som förmedlas i kursplaner och 

läromedel inom turismämnet (Olsson, 2012, s 274). 

                                                
1 Mattlars studie bygger på empirisk forskning och framställs i antologin Klimatdidaktik (Kronlid, 2010). Även 
om studien i detta fall är publicerad i studentläromedelslitteratur är studien att betrakta som forskning.  
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3.1.3  Sponsring i  skolan  

Sponsring kan definieras som att ett företag lämnar ett ekonomiskt stöd till en icke-vinstdriven 

organisation. Begreppet används idag bredare och studiens definition av sponsring hämtas likt 

Johnsson Harrie (2012) från Skolverket och Konsumentverkets vägledning för utarbetande av en 

lokal policy för sponsring i skolan. 

Nu avser begreppet sponsring ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den 

ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor 

och/eller transiter och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t.ex. 

exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennas 

verksamhet. (Skolverket & Konsumentverket, 2004, s 1) 

Det finns gott om andra exempel på hur företag och organisationer interagerar med skolan 

dels genom att ge direkta bidrag som exempelvis innebandyklubbor och material till slöjden och 

donationer i form av pengar men även genom att försöka påverka innehållet i undervisningen 

genom att exempelvis erbjuda studiebesök och ge ut undervisningsmaterial (Bodström & Nilsson, 

2002; Asker, 2003; Ficher, 2003).  

Även om läraren inte formellt skriver på något avtal när hen beställer materialet så kan det ses 

som ett informellt avtal när läraren använder materialet i sin undervisning. Läraren är givetvis fri 

att använda läromedlet på valfritt sätt, exempelvis för att utöva källkritik. Forskning visar att 

läromedlet har stor betydelse för undervisningens riktning (Englund, 1999, s 330). Den sponsrade 

får alltså tillgång till undervisningsmaterial och ersättningen som sponsorn förväntar sig är att 

materialets innehåll görs tillgängligt i klassrummet och sponsorn får därigenom tillgång till den 

legitimitet som skolan kan ge ett visst innehåll.  

Johnsson Harries (2012) studerar hur arbetsmarknadens parter, i egenproducerade läromedel, 

beskriver dess egen betydelse av framväxten av samhällsutvecklingen i Sverige. I såväl läromedlet 

från Svenskt näringsliv och Arena skolinformation, vilket är ett förlag som finansieras av flera 

fackliga organisationer, beskrivs att Sverige har gått från att vara ett eländigt land att leva i till en 

modern välfärdsstat. Johnsson Harrie (2012) visar dock att det finns tydliga skillnader i 

historieskrivningen och de olika materialens beskrivning av orsakerna till varför det har blivit 

bättre. Studien visar på en markant skillnad i beskrivningen av arbetare och entreprenörer i de 

båda materialen. I Svenskt näringslivs bok lyft den driftiga entreprenören och ekonomisk tillväxt 

fram som nyckeln till det välstånd Sverige har idag. I texten från Arena skolinformation lyfts 

arbetarrörelsen och arbetarna som håller ihop fram som det centrala för utvecklingen (Johnsson 

Harrie, 2012, ss 83–84, 97–98). De studerade materialen är långt ifrån neutrala och Johnsson 

Harrie menar därför att läromedelsforskningen bör till större grad innefatta forskning om 

sponsrade läromedel (Johnsson Harrie, 2012, ss 100–101). 
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3.2 Olika perspektiv på hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är ett komplext koncept och det råder ingen konsensus kring vad det innebär. 

Hopwood m.fl. (2005, s. 47) uttrycker det som att det inte finns någon ism som sätter ramar för 

hållbar utveckling och hur vi ska prata om det. I det här avsnittet beskrivs några av de 

motsättningar som finns mellan olika tolkningar av begreppet och de potentiella konflikter som 

finns mellan olika intressen. Forskningen kring olika sätt att se på hållbar utveckling är 

omfattande och att täcka in hela spektrat av uppfattningar hade varit omöjligt inom ramen för 

den här uppsatsen. Istället görs nedslag för att illustrera begreppets bredd och för att lägga grund 

för en diskussion av resultaten i den här studien. Gemensamt för mycket av forskning om hållbar 

utveckling är att den på olika sätt förhåller sig till den korta definition som presenterades i Vår 

gemensamma framtid, den så kallade Brundtlandsapporten. Denna definition presenteras i den här 

uppsatsens bakgrund och återfinns i en eller annan form i flera av de artiklar och avhandlingar vi 

har använt oss av (se t.ex. Gladwin et al., 1995, s 876; Hopwood et al., 2005, s 39; Björneloo, 2007, 

s 20; Kates et al., 2012, s 10). Men denna definition är ifrågasatt och kritiserad för att vara alltför 

mångtydig och vag.  

Hopwood, Mellor och O’Brien (2005, s. 40) kartlägger olika syner på hållbar utveckling att 

hållbar utveckling och hållbarhet har många olika definitioner. Det har blivit ett koncept som kan 

användas som krydda till nästan allting. Det gör att konceptet riskerar att förlora sin mening och 

bli en floskel. Hopwood m.fl. (2005, s. 40) hävdar att denna otydlighet till viss del kan skyllas på 

Brundtlandsrapportens mångsidiga användning av konceptet. Genom att beskriva såväl ekologisk 

som ekonomisk och social hållbarhet öppnar rapporten upp för olika aktörer att vara för 

hållbarhet med utan att ändra sitt sätt att agera. Björneloo (2007, s. 20) skriver att det är 

konceptets otydlighet som gör att det är så populärt att använda, just eftersom det passar in på 

allt möjligt.  

Hopwood m.fl. (2005, s. 42) identifierar tre olika syner på hållbar utveckling och hur denna 

ska uppnås. Status quo, reformer och omvandling. Status quo innefattar uppfattningen att vi inte 

behöver förändra den nuvarande samhällsstrukturen utan kan nå hållbar utveckling ändå 

(Hopwood et al., 2005, s. 42–43). De anser inte att hotet mot jorden är kritiskt och anser att 

näringslivet och marknaden kan lösa frågan genom ekonomisk utveckling. De förlitar sig på 

konsumentkraft och teknologi och att lösningen ligger i att företag ska kunna tjäna pengar på 

hållbarhetsarbete. Reformförespråkarna anser att omfattande reformer behöver genomföras men 

inte en fullständig omställning av vårt samhällssystem (Hopwood et al., 2005, s. 43–45). Ny 

teknologi och forskning i kombination med information och reformerade styrelseformer kan lösa 

den kris som denna grupp anser vara snart förestående. En omställning av vårt sätt att konsumera 

genom reglering av marknaden ses också som ett steg mot hållbarhet. Omvandling, slutligen, 

representeras av grupper som ser ett akut hot om en annalkande kris och som anser att drastiska 

åtgärder behövs för att motverka den (Hopwood et al., 2005, s. 45–47). Det handlar om att i 

grunden omvandla vårt samhällssystem för att uppnå hållbar utveckling. Alla tre anser att 
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samhället behöver förändras men har olika bild av i vilken grad och på vilket sätt (Hopwood et al., 

2005, s. 47).  

Jickling (1992) ifrågasätter det värde som hållbar utveckling har fått inte minst inom utbildning 

och beskriver begreppet som en självmotsägelse. Vissa, hävdar han, finner det konstigt att hållbar 

sätts samman med utveckling (Jickling, 1992, s 7). I en artikel beskriver Kates, Thomas och 

Anthony (2012, ss 11–12) detta problem med definitionen av hållbar utveckling. De tar upp 

balansgången mellan utveckling och hållbarhet. Hållbar här i betydelsen bevarande eller fast 

(jämför engelskans sustainable och sustain). Hållbar utveckling menar de innebär att man 

balanserar det som ska bevaras mot det som ska utvecklas. Det finns en konflikt mellan de som 

anser att fokus ska ligga på utveckling och de som anser att bevarande är det viktiga. Vissa 

forskare hävdar att problemet ligger i att begreppet hållbar utveckling är hämtat från två olika 

diskurser. Hållbarhet kommer ur en ekologisk diskurs där kretslopp framhävs. Utveckling är ett 

begrepp hämtat ur en ekonomisk diskurs som lyfter teknik och effektivisering. Det hävdas att 

dessa två är oförenliga och att hållbar utveckling i grunden är en paradox (Öhman & Öhman, 

2012, ss 60–61) Men denna konflikt är inte binär utan består av flera grupper. Bland annat de 

som vill ha både bevarande och utveckling och de som vill ha bevarande där det går men helst 

utveckla. I likhet med skalan mellan utveckling och bevarande kan talas om en skala mellan 

teknocentrism och ekocentrism (Scott & Gough, 2003, s 48). 

Jickling (1992, s 6) skriver i sin artikel att hållbar utveckling har fått en olik och möjligen 

oförenlig mening för teknocentriker och ekocentriker. Jickling hänvisar till Huckles (1991, s 34) 

uppdelning mellan teknocentrism och ekocentrism. Enligt denna uppdelning tolkas hållbar 

utveckling olika beroende på vilken syn man har. Teknocentrismen innebär att man sätter sin 

tilltro till teknisk utveckling för att uppnå hållbar utveckling. Ekocentrismen framhäver naturens 

värde och vikten av att bevara den. I en artikel om paradigm inom hållbar utveckling beskriver 

Gladwin, Kennelly och Krause (1995) teknocentrismen och ekocentrismen mer djupgående. 

Teknocentrismen framhäver människans dominans över naturen, människor kan styra naturen 

och utnyttja den till sin fördel. Människan ses också som den enda delen av jorden med ett 

egenvärde (Gladwin et al., 1995, s 882). Ekocentrismen innebär en syn på jorden som värdefull i 

sig själv och tanken att människan står över naturen avvisas. Istället ses människan som en 

integrerad del av det levande system som är jorden (Gladwin et al., 1995, s 886). Inom 

ekocentrismen ses helheten som värdefull och ingen del av naturen står över någon annan del 

utan alla har ett moraliskt värde och att främja alla ekosystem betraktas som att handla gott 

(Sandell et al., 2003, ss 100–101). I Huckles (1991, s 34) framställning framgår att det inte är ett 

binärt motsatspar utan en gradskala från de som ser naturen som ett ymnighetshorn ur vilket vi 

kan ta resurser för evigt såvida vi utvecklar teknik för detta till de som förespråkar ett totalt 

bevarande av naturen och hävdar dess inneboende egenvärde och rättigheter för icke-mänskliga 

arter. 
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Kopnina (2012, s 703) beskriver en liknande uppdelning av perspektiv på hållbar utveckling. 

Skillnaden är synen på människan som en del av naturen eller som stående över naturen. Den 

första representerar en antropocentrisk världsbild medan den andra är det ovan nämnda ekocentriska 

perspektivet. Det antropocentriska perspektivet liknar i stor utsträckning det teknocentriska. 

Enligt ett antropocentriskt perspektiv anses människan dominera naturen och människan 

framställs som den enda moraliska varelsen på jorden. Enligt detta perspektiv har naturen ett 

instrumentellt värde i det att den bidrar med resurser åt människor. Inom perspektivet sätt också 

stark tilltro till människors förmåga att lösa sina problem genom teknisk utveckling (Sandell et al., 

2003, s 93). De antropocentriska och ekocentriska perspektiven kan betraktas som motsatspar 

men inte heller dessa är nödvändigtvis en binär uppdelning av synen på hållbar utveckling. 

Kopnina (2012, ss 704–705) hävdar istället att de är poler på en skala. Från stark antropocentrism 

där människan sätts i centrum och en optimistisk syn på teknikutveckling som lösning på alla 

miljöproblem till stark ekocentrism som förespråkar jämlikhet mellan miljöns alla beståndsdelar. 

På denna gradskala skulle det teknocentristiska perspektivet kunna placeras parallellt med det 

antropocentristiska och dessa två tillsammans skulle kunna anses utgöra motpol mot det 

ekocentristiska perspektivet. Det är också så denna uppdelning kommer hanteras i diskussionen 

av den här uppsatsens resultat.  

 



 

 17 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Statsvetarna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utvecklar i sin bok Hegemonin och den socialistiska 

strategin det som senare har kallats för diskursteori, genom vilken de gör en kritisk analys av 

framväxten av kommunismens diskurs (Laclau & Mouffe, 2008). Metoden i denna studie bygger 

på den diskursteori och de begrepp som Laclau och Mouffe beskriver. En komplex beskrivning 

vilken har tolkats och analyserats i mycket forskning och metodböcker har i denna studie används 

för tolkning av begreppen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Howarth, 2007; Wreder, 2007; 

Bergström & Boréus, 2012). Dessa metodböcker använder i flera fall även senare studier gjorda 

av Laclau och Mouffe i sin tolkning. 

Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000, s 11) utgår Laclau och Mouffes diskursiva 

angreppsätt från en socialkonstruktivistisk grund utifrån vilken några antaganden om vår kunskap 

om världen kan formuleras. Det första antagandet är att vår kunskap om världen bygger på 

kategoriseringar. Vi reproducerar vår världsuppfattning genom dessa kategoriseringar. Detta 

medför att det inte finns en kunskap som ska ses som en objektiv sanning. För det andra så är vår 

världsuppfattning formad av vår kultur och historia. Vår kunskap om världen är därför 

föränderlig. Det tredje antagandet är att vår världsuppfattning reproduceras i sociala processer. 

Det fjärde och sista antagandet är att de tre ovanstående antagandena har ett starkt samband och 

påverkar och påverkas av varandra. Enligt dessa antaganden begränsar vår världssyn vilka sociala 

handlingar som är accepterade och världssynen har därför sociala konsekvenser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, ss 11–12). 

Laclau och Mouffes diskursteori beskrivs även som poststrukturalistisk vilken har betydelse 

för synen på diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 13). Det är genom språket som vi når 

verkligheten och det är genom språket den fysiska verkligheten får mening. Språket är alltså inte 

en spegling av verkligheten utan det är när vi talar, skriver och tänker som verklighetens mening 

skapas. Poststrukturalismen ser till skillnad från strukturalismen språket som föränderligt då 

tecknen, det vill säga språkets beståndsdelar, är beroende på i vilket sammanhang de används och 

i relation till vilka andra tecken de används. Det är människors konkreta språkbruk som ska 

studeras och inte språkstrukturen då det är genom språkbruket som språkstrukturen skapas 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 18; Laclau & Mouffe, 2008, s 94).  

Detta påstående leder oss in på maktbegreppet. Det kommer inte djupare behandlas här men 

det går inte att bortse från olika aktörers möjlighet att konstruera uppfattningar av verkligheten 

dels genom skapande av subjekt kontra objekt samt skapande av klassificering (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, ss 21, 28). Likt den kommunistiska diskursen så finns en kamp om 

hur och i vilken riktning diskursen om hållbar utveckling ska föras inom såväl utbildning som 

samhället i stort (jmf. Laclau & Mouffe, 2008, s 94). Relevant i denna studie är den auktoritet som 

skolan har genom förmedlande och reproducerande av en verklighetsuppfattning. Som tidigare 
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nämnts så har läromedel en central roll i lärares innehållsval (Englund, 1999, s 330). Skolan och 

skolans läromedel har alltså en synnerligen viktig position i att skapa den hegemoni som råder i 

diskursen om hållbar utveckling. Quennerstedt (2006, s 235) argumenterar för hur de diskurser 

som läraren inkluderar i sin undervisning kan ses som meningar som påbjuds eleverna. Då de 

oavsett hur de ställer sig till innehållet måste förhålla sig till det och eftersom läromedel ges 

utrymme att styra undervisningen så är det läromedlen som påbjuder en mening. Diskursen som 

förmedlas genom läromedlen blir således en förutsättning för elevernas meningsskapande. Det är 

viktigt att poängtera utifrån ovanstående utgångspunkter att denna studien inte syftar till att göra 

några sanningsanspråk om vad hållbar utveckling är utan istället analysera diskurser om hållbar 

utveckling som de framträder i läromedel  

Laclau och Mouffes begreppsanvändning är som sagt svårtolkad men för förståelsen av 

diskursteori är den central. Begreppen verkar ha översatts på delvis olika sätt, vi kommer använda 

översättningen som gjorts av Edenborg (Laclau & Mouffe, 2008). Vi kommer i metodkapitlet 

precisera hur vi använder begreppen i denna studie. 

Laclau och Mouffe tar utgångspunkt i begreppet hegemoni vilket de lånar från Gramsci för att 

sedan problematisera och delvis omdefiniera (Laclau & Mouffe, 2008, ss 38–39, 92–94). 

Hegemoni kan kort utifrån Laclau och Mouffe (2008, ss 41, 195) beskrivas som den komplexa 

maktrelationen där en styrande elit implementerar föreställningar hos folket vilka blir till 

”sanningar”. Problematiseringen ligger i hur tidigare ”sanningar” eller hegemoniska praktiker som 

Laclau och Mouffe väljer att kalla det måste omdefinieras i ett allt mer komplext sammanhang. 

Hegemonin uppstår i en kris och är ett resultat av en kamp om hur en ”spricka” i en 

förklaringsmodell ska fyllas (Laclau & Mouffe, 2008, s 41). I den kommunism som Laclau och 

Mouffe studerar beskrivs en inledande faktor i förändringen av den politik som imperialismen 

medförde. Diskursen om hur kommunismen ska tillämpas på ett komplex samhälle har därefter 

pendlat mellan en auktoritär och en demokratisk hegemonisk praktik (Laclau & Mouffe, 2008, ss 

107–112). I vårt fall kan vi se hur hållbar utveckling definierades i Brundtlandsrapporten (se 

bakgrund) och hur begreppet därefter har varit föremål för en kamp om att fylla de områden där 

definitionen anses vag vilket har diskuterats i kapitlet tidigare forskning.  

Kampen om hegemonin som framställs ovan sker enligt Laclau och Mouffe genom en kamp 

mellan antagonister. Det sker genom att sociala aktörer positionerar sig genom att skapa en motsatt 

position, en fiende (Howarth, 2007, s 121; Laclau & Mouffe, 2008, ss 171–172). Dessa sociala 

aktörer försöker skapa en entydighet, fixera en mening, inom diskursen. En diskurs beskrivs av 

Winther Jørgensen och Philips (2000, s 33) som ”en fixering av betydelse inom en bestämd 

domän”. 

Tecken är dels en terms utryck men även dess innehåll. Teckens betydelse urskiljs från andra 

tecken genom förförståelsen av begreppet och närliggande begrepp. Bergström och Boréus 

(2012, s 365) exemplifierar detta genom betydelsen av termen hund och hur vi skiljer den från en 

katt och en fisk. Ett tecken får alltså sin betydelse genom hur de är relaterade till andra tecken 
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(Wreder, 2007, s 35). Det är genom att sammankoppla tecken och därigenom att låsa fast vissa 

begrepp och utestänga andra, som sociala aktörer försöker skapa entydighet i diskursen. Denna 

kallas av Laclau och Mouffe för artikulation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 33; Howarth, 

2007, s 118; Laclau & Mouffe, 2008, ss 113, 157–158, 169). Sammankopplingen mellan tecken 

benämns som ekvivalenskedjor vilka alltså innefattar både att de är sammankopplade men även hur 

de är sammankopplade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ss 57–58).  

Tecken som artikuleras med en likvärdig innebörd av de sociala aktörerna inom en diskurs, det 

vill säga har en fixerad betydelse, benämns som moment. Laclau och Mouffe studerar även tecken 

som inte har en fixerad position men används i relation till diskursen, det vill säga i det diskursiva 

fältet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 34). Dessa omtvistade tecken benämns som element 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 34; Laclau & Mouffe, 2008, s 158; Bergström & Boréus, 

2012, s 365). Aktörens mål i kampen är alltså att genom sin artikulation innesluta tecken i 

diskursen och bilda moment, har de ännu inte lyckats och kampen om hegemonin fortsätter så 

kommer en diskursanalys av artikulationen resultera i att dessa tecken är element.  

Noder är de tecken som organiserar och strukturerar diskursen och den enskilda artikulationen, 

de är med andra ord priviligierade tecken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 33; Laclau & 

Mouffe, 2008, s 168). Wreder (2007, s 35) beskriver noder som extra viktiga moment. Howarth 

(2007, s 119) beskriver nodernas uppgift i den artikulatoriska praktiken som att ”delvis fixera 

mening”. Användningen av ”delvis” kan enligt Howarth härledas till Laclau och Mouffes 

poststrukturella utgångspunkter inom vilket diskursen bygger på avgränsningar från och 

relationen till andra diskurser vilket gör att en diskurs aldrig kan bli helt fixerad eller totalt sluten 

(Howarth, 2007, s 119; Laclau & Mouffe, 2008, s 169). Slutsatsen är att den inbördes relationen 

mellan noder och moment inte är helt entydig men det går även att fastslå att varken noder eller 

moment kan ses som fullständigt fixerade eller evigt låsta. Laclau och Mouffe beskriver däremot 

noder vars innehåll är synnerligen omtvistad och artikuleras av de sociala agenterna på olika sätt 

som flytande signifikant (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 57; Wreder, 2005, s 31; Bergström & 

Boréus, 2012, s 365). De är enligt Laclau och Mouffe ett tecken som är synnerligen öppna för 

tolkningar och användning. De kan med andra ord ha olika betydelse och dess betydelse är 

central i diskursen (Laclau & Mouffe, 2008, ss 168–169).  

De ovan beskrivna utgångspunkterna är centrala för vår studie i den meningen att forskning, 

vilken beskrivs under rubriken tidigare forskning, visar på att det inte råder enighet utan snarare 

en kamp om begreppet hållbar utvecklings innebörd. Läromedel har betydelse på den mening 

som erbjuds eller påbjuds eleverna och forskning, beskriven ovan, visar även att olika aktörer 

genom sekundära och primära läromedel artikulerar fenomen och begrepp på olika sätt. Mot 

bakgrund av detta finner vi det synnerligen intressant hur olika sociala aktörer artikulerar hållbar 

utveckling i läromedel för att därigenom fylla begreppet med en viss mening.  
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5 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att analysera diskurser om hållbar utveckling som de artikuleras av 

olika sociala aktörer i sponsrade och förlagsutgivna läromedel producerade för undervisning i 

ämnet geografi, årskurs sju till nio.  

5.1 Frågeställningar:  

• Vilken konsensus om innehållet i hållbar utveckling kan urskiljas i läromedlen? 

• Vilka konflikter om innehållet i hållbar utveckling kan urskiljas i läromedlen?  

• Vilka skillnader i diskurserna om hållbar utveckling kan urskiljas mellan sponsrade läromedel 

och förlagsutgivna läroböcker? 
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6 Metod 

Utifrån oenigheten om innebörden av hållbar utveckling, som diskuterats ovan, är det lämpligt att 

utgå från hur materialet artikulerar hållbar utveckling snarare än ett teoretiskt angreppssätt där 

forsknings och politiska definitioner och teorier om begreppet är utgångspunkten. Vi kan således 

synliggöra diskursen som den framträder snarare än att leta efter förutbestämda teorier. I detta 

kapitel beskrivs hur de teoretiska utgångspunkterna operationaliserats. Laclau och Mouffe (Laclau 

& Mouffe, 2008) beskriver ingen handfast metod för textnära diskursanalys. Metoden måste även 

anpassas efter materialet samt forskningsfrågan. Inspiration för metodutvecklingen har inhämtats 

från Malin Wreders avhandling I omsorgens namn (Wreder, 2005) samt Malin Lindelöfs studie Vad 

är tjejlopp? (Lindelöf, 2012) vilka båda använder Laclau och Mouffes diskursteori i sina analyser. I 

dessa studier problematiseras en praktisk användning av diskursteorin vilket har varit av vikt vid 

utvecklingen av denna studies metod för att analysera läromedel. För analysens framställning har 

även inspiration inhämtats från Mattlars (2010) studie, vilken beskrivs ovan. Ovanstående studier 

refererar till Winther Jørgensen & Philips (2000) metodbok vilken verkar vara en väl vedertagen 

tolkning av hur diskursteorin kan användas i praktiken. 

Aktörer använder sig inte endast av skriven text för att artikulera hållbar utveckling. Studien 

tar fasta på detta och i analysen används textbegreppet multimodalt, det vill säga att text 

innefattar såväl språk som bild och illustrationer (Björkvall, 2012, s 310). Det är åter på sin plats 

att poängtera att studien varken har som syfte att granska eller värdera sanningsanspråk i 

materialen. Studien omfattar inte heller författare och organisationers syfte med val av ett visst 

innehåll utan materialet betraktas som utsagor i en diskurs.  

6.1 Operationalisering 

Studiens analys är gjord i flera steg. I det första steget genomsöktes det ovan beskrivna materialet 

efter begreppet ”hållbar”. De kapitel eller stycken där hållbar nämns med en tydlig koppling till 

hållbar utveckling eller hållbarhet i ekonomi, ekologi eller sociala aspekter analyseras vidare. När 

hållbar utveckling nämndes i rubriken, analyserades hela kapitlet då det kan anses att detta är ett 

sätt att innesluta hela kapitlets innehåll i begreppet. På samma sätt i material som uttryckligen 

avsåg behandla hållbar utveckling exempelvis i det uttalade syftet med materialet så har hela 

materialet analyserats. Det kan utifrån detta poängteras att det är endast de delar av läromedlet 

som artikulerar hållbar utveckling som innefattas i följande steg. Exempelvis behandlar ett av de 

läromedel som analyseras i studien, Miljö-så funkar det klimatförändringar utan att det 

sammankopplas till hållbar utveckling. Klimatförändringar innefattas därför inte i analysen av hur 

läromedlet artikulerar hållbar utveckling.  

I det andra steget analyserades läromedlen var för sig. Texterna dekonstruerades till illustrativa 

kartor (se förenklade illustrationer nedan, figur 1) vilka omfattades av de tecken och ekvivalenskedjor 
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genom vilka hållbar utveckling artikuleras av en aktör. För att återknyta till Laclau och Mouffe ser 

vi tecken som en terms uttryck och innehåll och det är genom hur dessa tecken knyts till andra 

tecken som tecknets betydelse ges mening. Ekvivalenskedjor är resultatet av vår analys i hur 

tecknen knyts till varandra. De tecken som var återkommande och hade åtskilliga kopplingar till 

andra tecken markerades. I de fall dessa tecken ansågs organisera och strukturera diskursen som 

materialet artikulerade betecknades de, likt Laclau och Mouffe, i analysen som noder.  

 
Figur 1 Figuren visar på en teoretisk uppbyggnad av tre separata artikulationer vilka analyserades genom 
att beskriva de i analysen påträffade noderna, tecknen och hur de sammankopplas med ekvivalenskedjor. 
Notera att Nod X och Nod Y samt Tecken 2-4 finns med i alla artikulationskartorna. 

 
Därefter, i det tredje steget, sammanfogades de ovan beskrivna artikulationskartorna till två 

separata hållbar utvecklingsdiskurser, en med förlagsutgivna läroböcker och en med sponsrade 

läromedel. Diskurser betraktas således i denna studie som socialt konstruerade, föränderliga 

meningssystem. I studien analyserades de två diskurserna var för sig. I denna fas av 

diskursanalysen fastställdes noder, moment, element och flytande signifikanter samt hur dessa 

sammankopplades genom ekvivalenskedjor. Vi är väl medvetna om att genomgången av Laclau 

och Mouffe kan upplevas som tung och det är därför på sin plats att förklara hur dessa begrepp 
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har operationaliserats för att synliggöra konflikter och konsensus kring begreppet hållbar 

utveckling.  

När artikulationskartorna sammanfogades kategoriseras noderna utifrån hur materialen 

artikulerar dem. I de fall där innebörden då kan tolkas som likvärdig sammanfogas noderna i vår 

analys. Detta gjordes endast i de fall där tecknen inte ansågs vara av betydande skillnad. 

Exempelvis likställdes näringsliv och företag men inte naturgas och fossilgas. Därefter studeras 

hur olika noder artikuleras i de olika materialen. De noder som artikuleras med samma tecken i 

flera av materialen kommer fortsätta betraktas som noder (Nod Y i figur 2 nedan). Tecken och 

noder i de olika materialen som inte betraktades som centrala i diskursen men användes på ett 

likvärdigt sätt, det vill säga koppades genom liknande ekvivalenskedjor i de olika materialen 

betraktades som moment. De noder som var centrala i diskursen men artikulerades genom olika 

tecken betraktades som flytande signifikanter (Nod X). De tecken och noder (Nod Z) som endast 

artikulerades av en aktör behandlades som element. De ryms med andra ord inom det diskursiva 

fältet men inte inom diskursen. Figur 2 nedan visar resultatet av förfarandet som beskrivs. Det 

kan dock tilläggas att figuren ger en kraftigt förenklad bild jämfört med de genomförda 

analyserna. 
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Figur 2 Figuren visar de tre artikulationerna sammanfogade till en diskurskarta med noder, moment, 
element och flytande signifikanter. Det gröna fältet betraktas som diskursen och allt utanför denna 
betraktades som det diskursiva fältet. 

 
I det fjärde och sista steget analyserades de två diskurserna kopplat till tidigare forskning vilket 

resulterade i studiens diskussionskapitel. Diskurserna behandlades dels var för sig men även 

utifrån en mer generell bild av diskursen. Utgångspunkten i detta steg var att flytande 

signifikanter och element var en indikation på att det råder en kamp, en antagonism inom 

diskursen hållbar utveckling. Noder och moment tyder å andra sidan på att det råder konsensus, 

en hegemoni i diskursen hållbar utveckling. 

6.2 Problematisering 

Ett problem med diskursanalys är förförståelse och forskarens roll. Det är svårt att distansera sig 

från och se förutsättningslöst på ett ämne man själv har åsikter om. Vilket är fallet med oss och 

läromedel. Som forskare måste man därför försöka bortse från sina tidigare uppfattningar och ta 
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sig an materialet som om det vore något främmande. Laclau och Mouffe berör inte problemet 

med forskarens roll utan ser sin diskursanalys som en objektiv beskrivning av världen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s 29). Det är dock inget vi gör anspråk på. Istället ser vi vår 

förförståelse som en del av premissen för den här typen av forskning. Den tidigare forskning och 

bakgrund som beskrivits tidigare i den här uppsatsen kan också betraktas som ett sätt att redovisa 

delar av den här förförståelsen (Wreder, 2005, ss 34–35). Men därmed inte sagt att vårt resultat är 

sprunget ur vårt sätt att läsa materialen. Genom att använda Laclau och Mouffes begreppsapparat 

och en systematisk analys av materialet uppnås såväl validitet som reliabilitet. Med validitet menas 

att vi mäter det vi säger oss mäta (Esaiasson et al., 2007, s 63). För att studera vilken mening som 

tillskrivs begreppet hållbar utveckling använder vi oss av diskursteori vilken tydligt avgränsar 

studien till utgångspunkten att språket är det som konstituerar verkligheten och att avsändarens 

avsikter inte tas i beaktande. Dessa avgränsningar skapar en röd tråd mellan frågeställning och 

resultat och därmed en hög validitet. Reliabilitet handlar om att analysen inte ska innehålla 

slumpmässiga fel (Esaiasson et al., 2007, s 70). Vår förförståelse påverkade vår analys, att påstå 

något annat vore både fåfängt och oärligt. Men genom att strikt följa den operationalisering av 

Laclau och Mouffes diskursteori som presenterades ovan och genom att göra flera 

genomläsningar av materialet hålls dessa slumpmässiga fel orsakade av förförståelse till ett 

minimum. Diskursteorin innebär också att forskaren kan distansera sig från materialet genom att 

bryta ner det till tecken, ekvivalenskedjor och så vidare och därmed göra studien i högre grad 

intersubjektiv (Esaiasson et al., 2007, s 24; Wreder, 2007, s 44; Lindelöf, 2012, s 33).  

Ett annat problem med vår analys kan anses vara bredden på materialet. Även om allt material 

är läromedel så har de olika inriktning och upplägg. Från läroböcker av traditionell typ å ena sidan 

och hemsidestexter å den andra. Det är dock en av fördelarna med Laclau och Mouffes 

diskursteori. Den går att använda på flera olika material utifrån samma utgångspunkt och göra en 

likvärdig och jämförbar analys (Wreder, 2007, s 44).  

6.3 Urval 

För urvalet av analysmaterial formulerades ett antal kriterier baserade på tidigare studier och en 

ambition att använda oss av material som används i skolan. Urvalskriterierna kom att skilja sig 

något åt mellan de förlagsutgivna läroböckerna och de sponsrade läromedlen. Gemensamt för 

båda typerna av material var dock att de skulle ha utgivits efter den senaste läroplansreformen 

2011, att de skulle representera stora aktörer på läromedelsmarknaden eller i miljödebatten samt 

ha som primärt syfte att användas i undervisningen. Sammanlagt resulterade urvalet i att åtta 

material valdes ut. Fyra förlagsutgivna läroböcker och fyra sponsrade läromedel vilka presenteras 

under rubriken 6.4 Presentation av material nedan. Denna storleksmässiga begränsning ansåg vi 

rimlig utifrån studiens frågeställningar i relation till studiens tids- och sidbegränsningar.  

Förlagsutgivna läroböcker innebär i den här uppsatsen böcker skapade som 

undervisningsverktyg och utgivna av organisationer vars huvudsakliga verksamhet är 
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förlagsverksamhet. Urvalet av förlagsutgivna läroböcker baserades på böckernas spridning och 

aktualitet. Med ambitionen att studera de läroböcker i geografi som är mest använda i Sveriges 

högstadier sökte vi statistik över försäljningssiffror. Vid kontakt med föreningen Svenska 

Läromedels VD Rickard Vinde (2014) framkom att någon sådan statistik för hela 

läroboksmarknaden inte finns att tillgå. Enligt honom är det dock ”väl känt att de fyra största 

läromedelsförlagen i Svenska Läromedel är Gleerups, Natur & Kultur, Liber och Sanoma” 

(Vinde, 2014). Skolverket (2006a, s 16) har i en rapport som granskar läroböckers 

värdegrundsinnehåll valt böcker från samma förlag. Deras urval baserades på bland annat vilka 

böcker från respektive förlag som är mest aktuella, baserade på den senaste kursplanen och 

skrivna av olika författare. Vi har valt en liknande urvalsmetod och baserat vårt urval på följande: 

• Läroboken ska vara baserad på senaste läroplanen, Lgr11. 

• Två läroböcker ska inte vara utgivna av samma förlag eller ha samma författare. 

• Läroböckerna ska komma från de fyra största läromedelsförlagen. 

• Läroboken ska vara inriktad på ämnet geografi i grundskolans årskurser 7-9.  

Vid urvalet har information om böckerna inhämtats från respektive förlags hemsida. Vid fall där 

det fanns mer än en aktuell geografilärobok från ett förlag har information om dessa böckers 

inbördes relation inhämtats. Ett urval har sedan gjorts baserat på vilken bok som är mest aktuell 

enligt ovan fastställda kriterier.  

Med sponsrade läromedel menas, i den här uppsatsen, material skapat som 

undervisningsverktyg och utgivet av organisationer vars huvudsakliga verksamhet inte är 

förlagsverksamhet. Vid urvalet av sponsrat material var ambitionen att använda sådant som 

kommer från väletablerade och stora aktörer i miljödebatten. Vilka dessa är låter sig inte 

identifieras genom statistik eller liknande. Det har heller inte gått att använda sig av tidigare 

forskning för att motivera urvalet eftersom sådan forskning tycks saknas. Istället valde vi att 

fastställa ett antal urvalskriterier och utifrån dessa välja läromedel som fanns tillgängliga på 

Internet och utgivna av organisationer som vi vet är aktörer i miljödebatten. Följande 

urvalskriterier för det sponsrade materialet liknar dem för de förlagsutgivna läroböckerna och 

baseras på samma utgångspunkter.  

• Läromedlet ska uttalat behandla hållbar utveckling. 

• Läromedlet ska ha utkommit efter den senaste läroplanen, Lgr11. 

• Två läromedel ska inte vara utgivna av samma organisation. 

• Läromedlet ska vara uttalat inriktat mot grundskolans årskurser 7-9 och fokusera på ämnet 

geografi eller vara ämnesövergripande. 

• Läromedlet ska vara tillgängligt för nerladdning eller kunna beställas utan kostnad. 
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6.4 Presentation av material  

I följande avsnitt presenteras det material som i enlighet med urvalskriterierna (se ovan) valts ut 

för att analyseras. Fyra förlagsutgivna läroböcker och fyra sponsrade läromedel har valts ut och 

presenteras närmare under respektive rubrik nedan.  

6.4.1  Förlagsutg ivna läroböcker  

I enlighet med urvalskriterierna valdes fyra förlagsutgivna läroböcker ut för analys. I tabell 1 

presenteras varje lärobok närmare. I tabellen framgår respektive boks fulla titel, utgivare, 

författare och utgivningsår. Det framgår också hur respektive bok kommer benämnas i text i den 

här uppsatsen.  

De tre första böckerna i tabell 1 är så kallade stadieböcker, det vill säga en bok som samlar 

böckerna i respektive bokserie för årskurs sju till nio. I serien Prio Geografi har inte boken för 

årskurs nio kommit ut än och följaktligen heller ingen stadiebok (Sanoma, 2014). Vi har valt att 

analysera böckerna för årskurs sju och åtta trots att nians bok saknas. Anledningen till detta är att 

vi ville ha med alla de fyra största läromedelsförlagen och de senaste böckerna från respektive 

förlag. I boken för årskurs sju (Ahlberg et al., 2012) nämns inte hållbar utveckling varför det är 

enbart boken med inriktning årskurs åtta som analyserats och presenteras här. 

 
Tabell 1 Förlagsutgivna läroböcker 

Titel Förlag Författare Utgivningsår Benämns i texten 
Utkik Geografi 7-9  Gleerups Andersson, Bo 2013 Utkik 
SO.S Geografi 
Ämnesboken 

Liber Mårtensson, Solveig &  
Lindberg, Lars  

2012 SO.S 

SOL 4000 Geografi 7-9  Natur & 
Kultur 

Thorstensson, Per,  
Thorstensson, Anna-Britta,  
Jonasson, Christer &  
Myrenberg, Ludvig 

2011 SOL 4000 

Prio Geografi 8 Sanoma Wiwi Ahlberg & David 
Isaksson  

2013 Prio 

6.4.2  Sponsrade läromedel  

Fyra sponsrade läromedel valdes ut i enlighet med urvalskriterierna. Dessa presenteras i tabell 2 

där respektive materials titel, utgivare och vilken form materialet har. I Tabell 2 framgår också 

hur respektive material kommer benämnas i löpande text i den här uppsatsen. Som utgivare anges 

den organisation som står bakom respektive material. I ett fall, Miljö – så funkar det, har 

materielate en namngiven författare, Frida Demervall. Övriga material saknar namngiven 

författare. Materialen återfinns i tre olika former. En websida där materialet är helt webbaserat 

och bygger på att läraren eller eleven klickar sig in på olika delar, en bok som även finns som pdf 

och två pdf-dokument som finns för nedladdning och utskrift av brukaren. Till pdf-dokumenten 
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Spela roll och Skogen i skolan görs hänvisningar till ytterligare undervisningsmaterial i form av 

exempelvis filmer och informationsbroschyrer. Dessa har inkluderats i analysen. 

 
Tabell 2 Sponsrade läromedel 

Titel Utgivare Form Utgivningsår Benämns i texten 
Energifallet.se – recept för 
hållbar utveckling 

Naturskyddsföreningen Websida 2014 Energifallet 

Miljö – så funkar det  Svenskt näringsliv Bok 2012 Miljö - så funkar det 

Spela roll – hållbar 
utveckling genom 
medveten konsumtion och 
rättvis handel 

Fairtrade Pdf 2012 Spela roll 

Skogen i skolan 7-9  Skogen i skolan Pdf 2014 Skogen i skolan 
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7 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultatet och analysen av de förlagsutgivna läroböckerna och de 

sponsrade läromedlen var för sig. I avsnitten redogörs för hur tecken, noder, flytande 

signifikanter, element och moment kopplas samman i ekvivalenskedjor och på så sätt konstituerar 

diskursen. Varje material presenteras tematiskt utifrån de noder som identifierades och enligt 

analysen utgör centrala delar av diskursen. Under varje nod följer exempel på hur 

sammankoppling av tecken i ekvivalenskedjor konstituerar diskursen. Det finns inga vattentäta 

skott mellan de olika noderna och samma tecken kan kopplas till flera noder. 

7.1 Resultat och analys av förlagsutgivna läroböcker 

7.1.1  Vad menas med hål lbar utveckl ing? 

I alla fyra böckerna fylls hållbar utveckling med innehåll genom att det definieras i en eller ett par 

meningar. Hållbar utveckling artikuleras i relation till tecknen menas eller betyder. I SOL 4000 

konstitueras hållbar utveckling som att det ”betyder att vi måste använda jordens resurser så att vi 

inte hindrar kommande generationers möjligheter att leva ett bra liv” (Thorstensson et al., 2011, s 

79). I SO.S konstitueras betydelsen genom meningen ”med hållbar utveckling menas att vi 

människor ska leva våra liv i dag på ett sätt som inte förstör möjligheterna för kommande 

generationer att leva ett gott liv” (Mårtensson & Lindberg, 2012, s 298). I Prio uttrycks att ”med 

hållbar utveckling menas att vi ska lämna ifrån oss jorden till nästa generation i samma skick som 

idag. Målet är att förbättra levnadsstandarden för oss människor, samtidigt som vi ska se till att 

kommande generationer också får chansen att få det lika bra” (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 14). I 

Utkik beskrivs hållbar utveckling som att ”med det menas en utveckling som tillgodoser dagens 

behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 

(Andersson, 2013, s 44).  

Som framgår i citaten ovan är de olika böckernas definition av hållbar utveckling snarlika. I 

alla fyra knyts tecknet kommande generationer till hållbar utveckling. Kommande generationer kan 

därför betraktas som ett moment i den samlade diskursen. Men definitionerna skiljer sig också 

något i de olika diskurserna. I SOL 4000 och SO.S uttrycks definitionen i relation till tecknet gott 

eller bra liv. I Prios definition artikuleras hållbar utveckling i relation till tecknet förbättrad 

levnadsstandard, vilket inte sker i de andra. Förbättrad levnadsstandard kan betraktas som ett 

element vilket inte är en del av att konstituera diskursen om hållbar utveckling. Det kan utifrån 

detta inte påstås att det råder en hegemoni kring vad som menas med hållbar utveckling men heller 

ingen tydlig antagonism. Tecknet menas återkommer i tre av materialen och betyder i ett. Dessa två 

tecken kan anses likvärdiga och att de används kan tolkas som ett att materialen vill bidra med en 

låst mening med hållbar utveckling. Orden måste och ska uttrycks också i tre av materialens 
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definitioner av hållbar utveckling vilket kan anses ytterligare låsa meningen med hållbar 

utveckling till något människor är skyldiga att skapa. Meningen med hållbar utveckling artikuleras 

också i relation till gruppen människor. Tecken vi, vi människor och oss människor artikulerar hållbar 

utveckling i relation till vad som menas med begreppet. Det innebär att dels är lösningen 

centreras kring människor och dels att det inte är någon specifik grupp människor som ska skapa 

hållbar utveckling.  

7.1.2  Energi  och resurser 

I analysen har tecknet energi och resurser identifierats som speciellt priviligierade i tre av 

läroböckerna, Utkik, SOL 4000 och SO.S. Tecknet betraktas därför som en nod vilken 

organiserar diskursen och fyller hållbar utveckling med innehåll i relation till flera olika typer av 

tecken, till exempel förnyelsebara anergikällor, kretslopp och miljöpåverkan. I alla tre materialen 

artikuleras hållbar utveckling  i relation till tecknet förnyelsebara energikällor via noden energi 

och resurser. I boken Utkik uttrycks att ändliga energikällor medför problem idag h i framtiden. 

Det konstateras att ”vi bör sträva efter ett uthålligt samhälle men det stora beroendet av fossila 

bränslen rimmar väldigt dåligt med det målet” (Andersson, 2013, s. 56). Vidare uttrycks att ”för 

att nå en hållbar utveckling bör målet vara att i framtiden bara använda förnyelsebara 

energikällor” (Andersson, 2013, s. 62). I SOL 4000 konstitueras en ekvivalenskedja från tecken 

som beskriver ny teknik, till exempel biogasanläggningar eller solpaneler, till en resursanvändning 

som inte är beroende av olja vilket i sin tur beskrivs som hållbart (Thorstensson et al., 2011, s 81). 

I SO.S ges tecknet förnyelsebara energikällor mening i relation till omställning för ett mer hållbart 

samhälle (Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 306).  

 I SO.S artikuleras meningen med hållbar utveckling i relation till noden vilken ges mening i 

relation till tecknet kretslopp. ”Målet är att jordens resurser ska återanvändas eller återvinnas i ett 

evigt kretslopp” (Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 297). I två av böckerna fylls noden resurser 

och energi med mening i relation till tecken som har med negativ miljöpåverkan att göra. I Utkik 

uttrycks att för att leva på en plats behöver vi utnyttja naturresurserna runt omkring oss vilket kan 

exemplifieras med följande citat ”när vi utnyttjar naturresurser påverkas vår livsmiljö. 

Människorna på jorden har ett ansvar att se till att miljön inte förändras till det sämre och att 

jordens resurser finns kvar även för kommande generationer” (Andersson, 2013, s. 46). I SOL 

4000 uttrycks att människans utnyttjande av resurser har negativ påverkan på miljön. Bland annat 

kopplas tecknet ekosystem till hållbarhet. ”För att få ett hållbart samhälle behöver vi ta större 

hänsyn till hur ekosystemet fungerar och lära oss utnyttja dess gratistjänster på ett sätt som är 

hållbart” (Thorstensson et al., 2011, s 129).  

I alla tre böckerna fylls hållbar utveckling med mening i relation till noden energi och resurser 

vilken artikuleras i relation till tecken som beskriver omställning av energiframställning. I Behovet 

av en omställning till förnyelsebar energiframställning uttrycks i SO.S genom att länder ”måste 

bygga upp en resurssnål energiproduktion som till största delen består av förnyelsebara 
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energikällor” (Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 306). Tecknet omställning ges i sin tur mening i 

relation till tecken som innebär teknisk utveckling och forskning. I Utkik (Andersson, 2013) 

betonas teknikutvecklingens roll i omställningen till en mer hållbar energianvändning. Detta 

illustreras genom att ”det finns många sätt att spara energi – energisnålare fordon, ny teknik för 

att spara ström i hemmen och ny energisnål teknik i industrin” (Andersson, 2013, s. 67). I SOL 

4000 konstitueras relationen mellan teknik och energi och resurser genom exemplet Kina. Det 

framgår att makthavarna i Kina har börjat inse det ohållbara i att få det mesta av sin energi från 

icke-förnyelsebara energikällor och satsar därför på forskning för nya hållbara 

energiutvinningsmetoder (Thorstensson et al., 2011, ss 416–417).  

Av de tecken som används för att skapa mening åt noden energi och resurser och därigenom 

åt hållbar utveckling så kan två identifieras som allmänna. Det vill säga att de återkommer i alla de 

material i vilka noden identifierats. Dessa är förnyelsebar energi och omställning. Ingen 

motsättning mellan olika synsätt identifierades gällande dessa tecken och de är därför att betrakta 

som moment i diskursen. Negativ miljöpåverkan är ett tecken som kopplas till noden i två av 

materialen och har därför mindre betydelse för meningsskapandet. Tecknet kretslopp, som knyts 

till noden energi och resurser i endast ett material är att betrakta som ett element som inte tillåts 

bidra med mening till hållbar utveckling.  

Bland de tecken som artikulerar hållbar utveckling och noden energi och resurser märks flera 

som kan anses innebära ett försök att stänga meningen med begreppet. Bland annat används 

tecken bör, måste och behöver. Även tecken som målet är, väldigt dåligt, har ett ansvar kan anses påvisa 

ett försök att fylla hållbar utveckling med en specifik mening utan att lämna utrymme för andra 

meningar. Noden ges mening i relation till olika tecken som beskriver vem som ska förändra 

resurs- och energianvändningen för att uppnå hållbar utveckling. Det finns flera exempel på vaga 

tecken, som till exempel vi, som beskriver gruppen människor i stort. Men även tecknen 

makthavare och hemmen ger, genom sin relation till noden, mening till hållbar utveckling. 

Makthavare kan tolkas som att förändringen ska ske politiskt och hemmen som att det är upp till 

individen att bidra till hållbar utveckling.  

7.1.3  Miljö förs tör ing och kl imatförändring  

I två av de fyra böckerna, SO.S och Prio, visar analysen att hållbar utveckling ges mening i relation 

till miljöförstöring och klimatförändringen. Miljöförstöring och klimatförändringar ges i sin tur 

mening i relation till flera andra tecken och kan därför betraktats som en nod i diskursen.  

I SO.S artikuleras klimatförändring i relation till växthuseffekten på första sidan i kapitlet om 

hållbar utveckling. Växthuseffekten står i sin tur i relation till tecknen koldioxid, växthusgaser och 

mänskliga utsläpp vilka i nästa led kopplas till förbränning av fossila bränslen (Mårtensson & 

Lindberg, 2012, s. 298–299). Även i Prio relateras tecknet växthusgaser med växthuseffekten och 

klimatförändringen (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 19). Klimatförändringen har också identifierade 
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kedjor till olika tecken som beskriver miljöförstöring. Till exempel torka, hotet mot korallreven 

och översvämningar (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 20).  

Olika tecken som har med miljöförstöring att göra förekommer i båda böckerna. Vi har redan 

nämnt att det i Prio går att se en koppling mellan miljöförstöring och växthuseffekten men flera 

tecken kan också ses i relation direkt till noden. Till exempel artikuleras miljöförstöring, i Prio, i 

relation till tecknen Aralsjön, uttorkning och försaltning. Dessa tecken kopplas i sin tur till 

konstbevattning (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 9). I S.OS uttrycks också problem med försaltning 

kopplat till konstbevattning (Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 319) 

I samband med en diskussion om hållbar turism i Prio beskrivs förstöring av mangroveskog. 

För att skapa fina sandstränder huggs skogen ner vilket orsakar stranderosion (Ahlberg & 

Isaksson, 2013, s 153). Detta kan ses som tecken vilka fyller miljöförstöring med innehåll, vilket i 

sin tur konstituerar mening med hållbar utveckling. I SO.S ges också miljöförstöring mening i 

relation till tecknet mangroveskog men här beskrivet som att brist på denna orsakad av 

räkodlingar gör att korallrev dör på grund av grumligt vatten (Mårtensson & Lindberg, 2012, s 

309). Hotet mot korallreven kopplas även till ökad havstemperatur, precis som i Prio.  

I SO.S fyller också miljöförstöring med mening i relation till tecken som innebär hot mot 

miljön. Avgaser från trafiken i världens växande städer framställs som ett miljöhot (Mårtensson & 

Lindberg, 2012, s. 314–315). Föroreningar av haven kopplas till miljöförstöring i kapitlet om 

hållbar utveckling. Bland annat anser vi oss se en ekvivalenskedja från orent avloppsvatten via 

förorenat hav till miljöförstöring. Övergödningen av Östersjön lyfts fram som ett exempel på 

miljöförstöring med algblomning och syrefria bottnar som följd (Mårtensson & Lindberg, 2012, 

s. 310–311). Ozonlagrets uttunning som följd av utsläpp av freoner är ett annat exempel 

(Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 312).  

I boken SO.S (Mårtensson & Lindberg, 2012, ss 310, 312, 314) artikuleras miljöförstöring 

också genom att algblomningen, ozonlagret och trafik ges mening i relation till hälsa (Mårtensson 

& Lindberg, 2012, ss 310, 312, 314). Detta uttrycks bland annat genom att fiskar dör av de giftiga 

algerna ”och människor som badar kan bli sjuka” (Mårtensson & Lindberg, 2012, s 310) samt att 

”alla behöver ren luft för att må bra och inte bli sjuka” (Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 314).  

Sammanfattningsvis kan sägas att den här noden kan betraktas som satt i relation till liknande 

tecken i båda böckerna om än med några skillnader. Vad gäller klimatförändringen så kan 

ekvivalenskedjor mellan utsläpp av växthusgaser och miljöförstöring och klimatförändringen 

identifieras i båda böckerna. Växthusgaser kan därför betraktas som ett moment. Det vill säga ett 

tecken vars innebörd i relation till andra tecken det inte råder någon konflikt kring. Båda 

böckerna tar upp flera gemensamma tecken som kopplas direkt till miljöförstöring. Bland annat 

tar båda upp uttorkning av sjöar och försaltning. Mangroveskog och korallrev är andra exempel.  

I SO.S artikuleras hållbar utveckling i relation till hälsa via miljöförstöring och 

klimatförändring vilket boken är ensam om. Hälsa kan därför anses vara ett exempel på ett 

element i den samlande läroboksdiskursen eftersom det inte är med och artikulerar den samma.  
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7.1.4  Rättvisa  

I analysen av tre av de fyra böckerna framkom att hållbar utveckling artikuleras i relation till 

rättvisa, ibland uttryckt som orättvisa. Rättvisa betraktas som en nod eftersom det anses ha en 

priviligierad ställning i diskursen. I SO.S ges hållbar utveckling och rättvisa mening i relation till 

tecknet fördelning. Till exempel uttrycks att ”vi ska sträva mot hållbar utveckling, en utveckling 

där vi är varsamma med jordens resurser och där de fördelas rättvist mellan världens invånare” 

(Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 297). Vidare framgår att ”hållbar utveckling innebär också att 

jordens resurser ska fördelas på ett rättvist sätt.” (Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 320).  

I ett avsnitt i Utkik (Andersson, 2013, s. 50–53) tillskrivs rättvisa en annan mening genom sin 

relation till tecknet ekologiskt fotavtryck. Genom en beskrivning av hur det ekologiska 

fotavtrycket skiljer sig för olika delar av världen illustreras hur orättvist fördelade jordens resurser 

är (Andersson, 2013, s. 51–52). Det betonas att rika länder behöver minska sitt fotavtryck medan 

”människor i de fattigaste länderna kan däremot behöva öka sina fotavtryck för att få en bättre 

levnadsstandard. Detta är en rättvisesak i en ojämlik värld” (Andersson, 2013, s 52). 

I Prio (Ahlberg & Isaksson, 2013) artikuleras hållbar utveckling, i en beskrivning av hållbara 

städer, genom att begreppet sätts i relation till rättvisa och tillgång till varor och tjänster. Det 

uttrycks som att ”den hållbara staden har också mål som har med jämlikhet och rättvisa att göra, 

som till exempel god service till alla och bostäder till överkomliga priser” (Ahlberg & Isaksson, 

2013, s 203).  

Sammanfattningsvis kan sägas att analysen av materialen visar att meningen med hållbar 

utveckling konstitueras på tre olika sätt i relation till rättvisa. I SO.S sätts rättvisa i relation till 

omfördelning av resurser. I Utkik artikuleras rättvisa som i första hand en jämnare fördelning av 

miljöpåverkan och resursutnyttjande där den rika världen minskar sitt ekologiska fotavtryck och 

den fattiga världen ökar sitt. I Prio sätts inte rättvisa i relation till omfördelning utan istället till att 

olika varor och tjänster ska finnas tillgängliga för alla. Artikuleringen av hållbar utveckling genom 

relationen till noden rättvisa är alltså utsatt för en kamp mellan olika tolkningar. Det råder ingen 

konsensus kring vilken mening rättvisa ska ha i den samlade diskursen om hållbar utveckling i 

geografiläroböcker och noden kan därför betraktas som en flytande signifikant.  

Värt att föra fram gällande artikuleringen av den här noden är det något vagare språk som 

används i materialen. Rättvisa ges mening i relation till tecken som till exempel sträva mot och kan 

däremot behöva. I en jämförelse med andra noder ges hållbar utveckling mening i relation till 

rättvisa på ett sätt som möjligen lämnar öppet för mer diskussion och andra tolkningar. Vad 

gäller tecken som beskriver grupper så uttrycks såväl vi i betydelsen alla människor och rika 

respektive fattiga länder. Hållbar utveckling ges med andra ord inte mening i relation till någon 

specifik grupp utan var och hos vem rättvisa ska uppnås specificeras inte i materialet.  
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7.1.5  Fatt igdom 

Enligt analysen ges hållbar utveckling mening i relation till fattigdom i två av läroböckerna. I 

analysen kunde flera ekvivalenskedjor, som artikulerar hållbar utveckling och går från olika tecken 

genom fattigdom, identifieras. Fattigdom organiserar diskursen och betraktas därför som en nod i 

den samlade diskursen om hållbar utveckling i geografiläroböcker. Vilka tecken som ger noden 

innehåll och på så vis ger mening åt hållbar utveckling skiljer sig åt både inom och mellan 

böckerna. I SO.S länkas fattigdom samman med tecknet den globala uppvärmningen och 

konsekvenser av denna och det konstateras att ”som vanligt kommer de som är allra fattigast att 

drabbas värst” (Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 304). Vidare uttrycks hur Nederländerna kan 

skydda sig mot havshöjning genom att bygga vallar mot Nordsjön men ”värre är det för fattiga 

länder som Bangladesh, där det saknas pengar för att bygga vallar” (Mårtensson & Lindberg, 

2012, s 308).  

SO.S och SOL 4000 ges fattigdom mening i relation till tecknet jordbruksutveckling. I SO.S 

kopplas fattigdom ihop med landsbygdsbefolkning och jordbruk. Fattigdom på landsbygden 

skulle kunna minska genom att effektivisera jordbruket så att produktionen ökar. Förbättrat 

jordbruk kopplas till vetenskaplig växtförädling (Mårtensson & Lindberg, 2012, s. 321). 

Handelshinder kopplas också till jordbruk och fattigdom genom utsagan att ”det är också viktigt 

att I-länder tar bort alla handelshinder för jordbruksprodukter från fattiga länder” (Mårtensson & 

Lindberg, 2012, s 321). I ett kapitel om fattigdom och utveckling i SOL 4000 ges hållbar 

utveckling mening i relation till fattigdom och behovet av jordreformer. ”Genom satsningar på 

mindre lokala småbruk och genom att dela upp de stora enheterna skulle jordbruksproduktionen 

kunna öka i många fattiga länder” (Thorstensson et al., 2011, s 334). Fattigdom och hållbar 

utveckling kopplas också samman med bekämpningsmedel och konstgödsel. ”Om det ska bli en 

hållbar utveckling måste jordbruket minska användningen av konstgödsel och 

bekämpningsmedel” (Thorstensson et al., 2011, s 335).  

I SO.S artikuleras hållbar utveckling genom att fattigdom ges mening i relation till 

omfördelning. Det uttrycks att hållbar utveckling handlar om att fördela jordens resurser rättvist 

mellan länder. De lyfter fram att en miljard människor lever i fattigdom och betonar att ”alla 

kloka människor inser att dessa orättvisor måste minska. Energi, vatten, råvaror och odlingsbar 

mark måste fördelas mer rättvist mellan människorna på jorden” (Mårtensson & Lindberg, 2012, 

s. 298). I SOL 4000 artikuleras hållbar utveckling i relation till noden fattigdom vilken ges mening 

i relation till tecknet bistånd. Det betonas att biståndet ska stärka fattiga länders handlingskraft 

och ”det svenska biståndet inriktas nu främst på att skapa förutsättningar för förändring och 

hållbar utveckling” (Thorstensson et al., 2011, s 338) 

Sammanfattningsvis visar analysen att hållbar utveckling ges mening i relation till noden 

fattigdom på tre olika sätt. Tre olika typer av tecken sätts i relation till fattigdom och fyller noden 

med mening. Fattigdom kopplas i SO.S till den globala uppvärmningen och sättet på vilken denna 

kommer drabba de fattigaste värst. I SO.S artikuleras fattigdom också genom att det ställs i 
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relation till tecken som har med jordbruksutveckling att göra, likaså i SOL 4000. Omfördelning, 

som sätts i relation till fattigdom i SO.S, är den tredje typen av tecken från vilken analysen påvisat 

en ekvivalenskedja via noden fattigdom till hållbar utveckling. 

I läroböckerna uttrycks fattigdom flera gånger i relation till ord och meningar vars innebörd 

gör gällande att en viss åtgärd är nödvändig för att nå hållbar utveckling. Bland annat står att det 

är viktigt att slopa handelshinder, att man genom att dela upp jordbruksmarken kan nå större 

välstånd och att användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel måste minskas för att 

hållbar utveckling ska uppnås. Att minska fattigdomen lyfts också fram som något alla kloka 

människor inser måste göras. Det går med andra ord att utläsa tydliga uppfattningar i materialet 

vilka bidrar med en låst mening till hållbar utveckling i relation till fattigdom i respektive material. 

Meningen med noden artikuleras i relation till tecken som beskriver vem som är fattig och vem 

som ska göra något åt fattigdomen. Bland annat tecknet de gör gällande att fattigdom är något 

skiljt från oss som läser läroboken. I diskussionen om jordreformer framgår inte vem som ska 

genomföra dessa reformer, bara att de ska ske i fattiga länder. Tecknet det svenska biståndet ger en 

mening till hållbar utveckling som inte ligger den enskilde speciellt nära. I allmänhet kan sägas att 

de tecken som genom sin relation till noden artikulerar hållbar utveckling inte specificerar vilken 

grupp människor som kan stå för skapandet av hållbar utveckling.  

7.1.6  Individens val  

I en av böckerna, Prio, organiseras diskursen enligt vår analys kring tecknet individens val. I den 

specifika diskursen är tecknet att betrakta som en nod men i den samlade diskursen för hållbar 

utveckling i geografiläroböcker är tecknet snarare att betrakta som ett element. Detta eftersom 

det endast är i ett material som tecknet ger mening åt hållbar. Att det tas upp här beror på att det, 

trots att den är ett element, fyller en funktion i kampen om innehållet i diskursen om hållbar 

utveckling i läromedel för ämnet geografi i årskurs sju till nio.  

I samband med att hållbar utveckling definieras i Prio uttrycks att ”hållbarhet handlar om de 

val som var och en gör när vi köper varor och tjänster” (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 15). 

Hållbarhet ges mening i relation till individens val. Vidare uttrycks att ”människor måste kräva av 

sina politiker och regeringar att de för en politik som innebär hållbar utveckling. Men mycket kan 

också vanliga människor själva påverka, genom att alltid försöka välja det mest hållbara 

alternativet” (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 15).  

Individens val ges också mening i relation till kläder och negativ miljöpåverkan. Det uttrycks 

att ”jeansen du kanske har på dig är gjorda av bomull som kräver enorma vattenmängder och 

energi då den odlas” (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 8). Individens val kopplas till denna negativa 

miljöpåverkan genom att individen föreslås ”en annan lösning är därför att använda mindre 

bomull och på så sätt minska bomullsodlingen” (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 10). 

Tecknet individens val ger hållbar utveckling innebörd genom de ekvivalenskedjor som 

framkommit i analysen. Individens val ges mening i relation till konsumtion av varor och den 
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negativa miljöpåverkan denna kan medföra. Bland tecknen som artikulerar hållbar utveckling i 

relation till noden individens val återfinns en specificering av vem som omtalas. Till skillnad från 

andra noder vars mening skapats i relation till vaga tecken som vi eller människor så ges individens 

val mening i relation till bland annat du, vanliga människor och var och en. 

7.2 Resultat och analys av sponsrade läromedel 

7.2.1  Kort de f ini t ion 

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Demervall, 2012, s 41; Fairtrade, 
2012, s 16). 

Såväl Energifallet som Spela roll och Miljö-så funkar det tar i sin begreppsdefinition av hållbar 

utveckling avstamp utifrån en definition som liknar Brundtlandsdefinitionen. Spela roll och Miljö-

så funkar det har båda den korta definitionen som citeras ovan. Dessa två material kopplar 

därefter, likt Brundtlandsrapporten, tecknen sociala-, ekonomiska- och ekologiska dimensioner 

till begreppet hållbar utveckling. I analysen framkommer att Energifallet (Naturskyddsföreningen, 

2014f) artikuleras genom kopplingar mellan Brundtlandsdefinitionen och tecknen dagens 

samhälle och vi vårdar jorden. Skogen i skolan (Skogen i skolan, 2013, s 13) artikulerar inte 

begreppet hållbar utveckling med koppling till någon kortare definition. Likt den diskurs som 

förs i läroböcker råder det inte en antagonism kring den korta definitionen av hållbar utveckling.  

7.2.2  Resurser  

Energi finns överallt och vi använder den hela tiden, fastän den inte ens syns. 
(Naturskyddsföreningen, 2014f)  

Begreppet resurser kopplas till hållbar utveckling i samtliga läromedel även om det delvis 

artikuleras på olika sätt. Det finns en viss samstämmighet vilken kommer behandlas i detta stycke. 

Resurser betraktas därför i analysen som en nod. I Energifallet kopplas genom en ekvivalenskedja 

resurser till energi vilket konstitueras som ett brett begrepp vilket är tydligt i materialets inledande 

bild med rubriken ”Hitta energin!”. På bilden presenteras såväl en vindflöjel, ett vattenfall, solen, 

godis och en bergodalbana. Energi kopplas även i den efterföljande texten till många olika typer 

av tecknen, till exempel hemmet, industrin, kolhydrater, solen som resurs, fossila- och 

förnyelsebara resurser samt växthuseffekten (Naturskyddsföreningen, 2014g). Det finns även 

flera kopplingar till noderna lösningar, problemformuleringar och aktör som till exempel 

kopplingen mellan framtid och förnyelsebara energikällor, detta behandlas mer utförligt nedan. 

Noden resurser konstitueras i Skogen i skolan genom kopplingar till skogen som förnyelsebar 

resurs vilket binds samman i en ekvivalenskedja genom produkt- och teknisk utveckling (Skogen i 

skolan, 2013, ss 12–15). Teknisk utveckling kopplas även i Miljö-så funkar till resurser, om endast 

med förutsättningen att teknisk utveckling av exempelvis vindkraft kräver ekonomiska resurser 
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(Demervall, 2012, ss 39, 41). I Spela Roll artikuleras hållbar utveckling genom kopplingar mellan 

resurser och resursfördelning mellan individer och mellan länder. Detta kopplas även till 

humankapital i form av utbildning och kunskap vilket framkommer genom följande frågeställning 

i en värderingsövning i läromedlet: ”Varför är det så svårt att skapa en rättvis balans mellan rika 

och fattiga länder?” (Fairtrade, 2012, s 23). Genom de förutbestämda svarsalternativen får 

eleverna ta ställning till om det är utbildningsnivån, efterfrågan på billiga produkter eller kunskap 

om hur världsmarknaden fungerar som är den bakomliggande orsaken till frågeställningen, ett 

fjärde alternativ är att eleverna får komma med ett eget förslag.  

7.2.3  Vägar t i l l  hål lbar utveckl ing 

Vägar till hållbar utveckling organiserar och strukturerar diskursen hållbar utveckling i samtliga 

undersökta sponsrade material och framstår därför som en nod. Den fylls dock genom 

läromedlens artikulation med olika meningar och är central i diskursen vilket gör att vi i analysen 

betraktar den som en flytande signifikant. I diskursen kopplas vägar till hållbar utveckling till de i 

analysen konstituerade noderna problemformulering, lösningar och aktör vilken kopplas till makt och 

ansvar vilka beskrivs nedan.  

7.2.4  Problemformuler ing 

Just nu förändras jorden [sic] klimat mycket snabbt. Detta beror på människans stora 
utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, som förstärker växthuseffekten så att 
jorden blir allt varmare.  
[…] 
Världen kommer inte att gå under, men temperaturhöjningarna kommer att påverka vårt 
samhälle på många sätt. (Naturskyddsföreningen, 2014f) 

Problemformuleringar konstitueras i materialen främst genom kopplingar till hur människans 

levnadssätt historiskt och idag kommer göra det svårt för framtida människor att uppfylla sina 

behov. I Miljö-så funkar det artikuleras problem i samband med hållbar utveckling genom tecknen 

miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati samt växthuseffekt. I Energifallet artikuleras 

problem genom tecknen kemiska utsläpp och växthuseffekt genom förbränning av fossila 

bränslen som olja och fossilgas, avverkning av skogar, jordbruket (Naturskyddsföreningen, 

2014f). Konsekvenser av klimatförändringar kopplas även till problem genom höjd 

havsvattennivå, ökad spridning av tropiska sjukdomar och konflikter om resurser. I Energifallet 

behandlas även några konsekvenser vilka inte har kopplingar till framtida generationers 

möjligheter att uppfylla sina behov exempelvis utrotning av djurarter, biodiversitet. I samband 

med denna problemformulering presenteras även en bild på en isbjörn och en glaciär. 

Fattigdom, barnarbete och ojämlikhet kopplas i Spela roll till problem i artikulationen av hållbar 

utveckling. Till fattigdom kopplas relativ fattigdom mellan såväl länder som individer men även 

absolut fattigdom. Detta illustreras genom att bananodlaren endast får 10 öre av de 3 kronor som 

en konsument betalar för en banan i butik (Fairtrade, 2012, s 35). Detta artikuleras som orsaken 

till varför arbetare på bananplantager är fattiga, de kan inte tillfredsställa sina och sin familjs 
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grundläggande behov genom sitt arbete. I Skogen i skolan artikuleras inte problemformulering utan 

fokus ligger på att beskriva hur skogen kan ses som en förnyelsebar resurs.  

7.2.5  Lösningar 

Du kommer även att få uppfinna en ny produkt av trä som kan bidra till en mer hållbar 
utveckling. (Skogen i skolan, 2013, s 13) 

Skogen i skolan kopplar teknisk utveckling till noden lösningar vilket kan illustreras i citatet ovan. 

Skogen kopplas även till tecknen förnyelsebar resurs, biobränsle, kretslopp och återvinning. 

Lösningar är i Miljö-så funkar det kopplade till ekonomisk tillväxt. Såväl investeringar i ny teknik 

som fattigdomsbekämpning kräver ekonomisk tillväxt. Det fastslås ”Att människor tillåts bli 

rikare är nödvändigt om vi vill minska fattigdomen i världen.” (Demervall, 2012, s 53). Även 

industrins livscykelanalyser (LCA) och marknad är tecken i läromedlets artikulation av hållbar 

utveckling. I en frågeställning uppmanas eleven ”Förklara på vilket sätt marknaden kan vara bra 

för miljön” (Demervall, 2012, s 44). LCA kopplas även till tecknet kretslopp och beskrivs som ett 

viktigt verktyg för att näringslivet ska kunna se en helhetsbild över hur produktionsprocessen 

påverkar miljön.  

I Energifallet artikuleras hållbar utveckling genom många att koppla många tecken till noden 

lösningar. Energismart, framtidens energi, hållbar energi, klimatsmart är centrala i Energifallets 

artikulation. Dessa kopplas till tecken som beskriver att vi måste minska vår resursanvändning 

genom minskat energiläckage, resursslöseri, teknisk utveckling, effektivisering och ökad andel av 

förnyelsebar energi. Solenergi kopplas till de tre sistnämnda tecknen. Solenergi kopplas även till 

fördelar som avsaknad av växthusgasutsläpp och att det inte stör djur och natur. Kopplingen till 

framtiden framgår i citatet: 

Jorden nås ständigt av ungefär 10 000 gånger mer solenergi än vi människor kan använda, 
och allra mest energi hamnar kring ekvatorn. Där är solinstrålningen så stark att bara 
några procent av Saharas öken skulle behöva täckas med solceller för att få energi till hela 
världen. Det är kanske inte rimligt i verkligheten, men säger en del om hur mycket 
förnybar solenergi som faktiskt når vårt klot. Det gäller bara att vi kan fånga den på ett 
bra sätt! (Naturskyddsföreningen, 2014d) 

Energifallet artikulerar även lösningar kopplat till konkreta åtgärder för individen som att vi ska äta 

mer ekologiskt odlad mat och mer vegetarisk mat, släcka lampan och återanvända mer material 

genom exempelvis second hand. Dessa förmedlas som uppmaningar ”byt till eco”, ”frossa i 

grönt” och ”Stäng av!” (Naturskyddsföreningen, 2014c). Man utesluter kärnkraft ur framtidens 

energi genom att dels koppla den till icke-förnyelsebar energikälla men även till olyckor, farligt 

avfall, hot och ineffektivitet då det beskrivs att 2/3 av energin går förlorad vid omvandling 

(Naturskyddsföreningen, 2014a). Även i Energifallet kopplas LCA till lösningar. LCA artikuleras 

genom kopplingen till företagets CSR (Corporate social responsibility) vilka beskrivs som 

”mycket snack och liten verkstad” och ”Green wash” (Naturskyddsföreningen, 2014b). LCA 

kopplas till individ genom konsument och lösningar som till exempel second hand och ekologisk 
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bomull. Detta behandlas ytterligare under rubriken Aktörer nedan. I Energifallet illustreras sista 

ledet i LCA med en bild på en sopförbränningsstation medan i Miljö-så funkar illustreras det av ett 

hus, det vill säga en konsument. 

Hållbar utveckling artikuleras i Spela roll genom att koppla lösningar till utbildning, demokrati, 

infrastruktur samt omfördelning av resurser. Rika länder ska hjälpa fattiga länder och det ska ske 

en rättvis fördelning mellan aktörer i produktionskedja. Detta uppnås genom att konsumenter i 

rika länder betalar mer för produkter som tillverkas av arbetare med bättre arbetsvillkor. 

Lösningen på producenternas dåliga livsförhållanden kopplas till att konsumenten ska köpa 

Fairtrade-märkta produkter (Fairtrade, 2012).  

7.2.6  Aktörer 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och 
anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. (Lösningen på 
ett ordpussel i Fairtrade, 2012, s 27) 

Analysen visar på en ekvivalenskedja mellan aktören och näringsliv i Miljö-så funkar det. Företag 

och industrin kopplas till ansvar i positiv bemärkelse genom tecken som miljöintresse och 

ansvarstagande. Kopplingen befäst genom citatet “Under Riokonferensen år 1992 erkändes 

näringslivets arbete som viktigt för att lösa de globala miljöproblemen.” (Demervall, 2012, s 39). 

Vidare kopplas dock makt främst till konsumenten då företagens ansvar även kopplas till 

marknad, efterfrågan och vinstintresse och affärsmöjligheter. Konsumenten artikuleras i 

passivform det vill säga som kund på marknaden. 

I Skogen i skolan kopplas aktör till tecknet du vilket kan illustreras genom citatet under rubriken 

Lösningar. Eleven är individen och uppfinnaren som kopplas till aktör och har därigenom såväl 

makt och ansvar.  

Till aktörsnoden i Energifallet kopplas såväl företag som individ men även hemmet, skola och 

politiker. Energifallet artikulerar redan i den korta definitionen av hållbar utveckling (se citat 

nedan) tecknet vi till noden aktör.  

När samhället utvecklas på ett sådant sätt att vi som lever i dag kan få våra behov 
uppfyllda, samtidigt som vi vårdar jorden så väl att även framtidens människor kommer 
att kunna få sina behov tillgodosedda. (Naturskyddsföreningen, 2014e) 

Individen är även kopplad till de andra aktörerna genom tecknen agera och påverka. Individen 

ska alltså dels vara en energismart konsument men även få de andra aktörerna att bli energismarta 

konsumenter. Ansvaret ligger alltså hos eleven men makten ligger hos konsumenten som grupp 

vilket kan fastslås genom följande citat: ”Som tur är så är det inte så svårt att minska utsläppen 

om alla hjälps åt, det gäller bara att vi sätter igång!” (Naturskyddsföreningen, 2014f). Dessa 

ekvivalenskedjor återfinns i Spela roll där aktören kopplas till individen. Även företag och politiker 

beskrivs som individer som handlar på marknaden utifrån dilemman där det inte finns något 

tydligt svar. Konsumenten beskrivs ingå i en grupp vilka har makt att förändra vilket genomförs 
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genom aktiva val. Makten kopplas till individer i produktionskedjan samt till konsumenter. Om 

konsumenterna inte förändrar sina livsmönster så står dock producenten utan makt. Fairtrade 

beskrivs som ett verktyg för eleven att göra val och därmed utöva konsumentmakt. 
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8 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet av analysen i förhållande till frågeställningarna och tidigare 

forskning. Diskussionen är uppdelad så att den första frågeställningen diskuteras under den första 

underrubriken nedan och den andra och tredje frågeställningen diskuteras under den andra 

rubriken.  

8.1 Skillnader mellan sponsrade läromedel och förlagsutgivna läroböcker 

I likhet med Johnsson Harries resultat visar vår analys att de sponsrade läromedlen framställer 

innebörden av ett fenomen på delvis olika sätt. En stor del av det som i artikulationskartorna var 

noder och tecken visade sig vara element och flytande signifikanter i diskursanalysen. 

Läroböckernas olika artikulationer ger en mer samstämmig diskurs av hållbar utveckling då 

analysen visar på en större andel noder och moment. Även läroböckerna artikulerar dock i många 

fall hållbar utveckling ur olika perspektiv. Utifrån detta kan dock vissa tendenser urskiljas ur 

diskurserna i sponsrade läromedel respektive förlagsutgivna läroböcker. De 

miljöundervisningstraditioner, faktabaserad, normerande och pluralistisk, som beskrivs i tidigare 

forskning kan ses som idealtyper vilka kommer användas som verktyg för att diskutera tendenser 

i diskursen. Åter är det på sin plats att poängtera att vi inte diskuterar hur läraren använder eller 

ska använda läromedel utan hur olika läromedel artikulerar hållbar utveckling. 

Den övervägande delen noder i diskursen i de förlagsutgivna läroböckerna är deskriptiva. I 

diskursen beskrivs hur människans utnyttjande av resurser leder till miljöförstöring och 

klimatförändringar och de tecken som kopplas till detta är i många fall utförliga beskrivningar av 

vad som fysiskt, kemiskt och biologiskt händer i naturen och vilken konsekvens det får för oss 

människor. Dessa tendenser kan knytas till en faktabaserad undervisningstradition. De sponsrade 

läromedlen har å andra sidan noder vilka kan kategoriseras som lösningsorienterade. Till noderna 

kopplas inte sällan tydliga förslag till hur individen ska agera bland annat som konsument samt 

hur man ska få sin omgivning att agera. Detta artikuleras även i många övningsuppgifter genom 

att frågeställningarna kan kopplas till ett lösningsförslag. Vi kan utifrån detta i de sponsrade 

läromedlen se tendenser av en normerande undervisningstradition. Såväl Spela roll, Energifallet 

som Skogen i skolan beskriver individen som subjekten du och vi kopplat till 

problemformuleringar och lösningar. I samtliga sponsrade material artikuleras lösningar genom 

modala hjälpverb som bör, ska och måste vilket förstärker de normativa inslagen i läromedlen.  

Med detta sagt finns det dock många fall i läromedlen vilka gör att de inte låter sig 

kategoriseras som varken idealtypen faktabaserade eller normerande. Exempelvis baseras 

lösningarna i de sponsrade läromedlen i stor grad inte på att människan ska rätta sig efter 

ekologins ramar. Det finns även i ovanstående resultat gott om exempel där läroböckerna tydligt 

tar ställning det vill säga är normativa. Exempelvis artikulerades även i läroböckerna modala 
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hjälpverb som tecknen. Samtidigt är det sällan tydlig vem som ska, bör och måste. Tecken som 

människor och vi är betydligt vanligare än till exempel du. Det innebär att de normerande inslagen 

sällan har en tydlig målgrupp. I de sponsrade läromedlen är tecken som beskriver en specifik 

grupp vanligare. Analysen visade även på hur värderingsövningar kopplades till hållbar utveckling 

i flera av materialen. Materialen artikulerar även miljöfrågans komplexitet genom kopplingar till 

tecken som kan kategoriseras som såväl ekologiska, ekonomiska och sociala. Det kan därför vara 

på sin plats att diskutera diskursen utifrån premisserna i en pluralistisk undervisningstradition. 

Fullständig pluralism är givetvis inte uppnåelig då läromedel alltid är begränsade i sitt innehåll. I 

innehållsvalet finns oundvikligen ett ställningstagande i de konflikter som beskrivs ovan, i tidigare 

forskning. 

8.2 Konsensus och konflikt i läromedlen 

8.2.1  Antropocentr iskt och teknocentr iskt e l l er  ekocentr iskt perspektiv 

Vid analysen av materialen har framkommit att diskursen hållbar utveckling artikuleras av de olika 

aktörerna genom att flera noder knyts till tecken med en teknisk inriktning. Bland annat 

identifierades noden miljöförstöring och klimatförändring i flera av såväl de sponsrade som de 

förlagsutgivna materialen. De tecken som kopplas till denna nod är till exempel växthuseffekten, 

Aralsjön, koldioxid och kemiska utsläpp. Dessa tecken förmedlar människans påverkan på miljön 

och i förlängningen människans möjlighet att rädda den samma. Ingen aktör länkar något tecken 

till noden som direkt förmedlar naturens egenvärde. Inte heller något tecken som frikopplar 

människan från miljöförstöring och klimatförändringen bildar en ekvivalenskedja till noden. 

Utifrån detta kan hävdas att diskursen om hållbar utveckling i geografiläromedel artikuleras enligt 

ett antropocentriskt och teknocentriskt perspektiv snarare än ett ekocentriskt (se Sandell et al., 

2003, s 93ff; Kopnina, 2012, s 703ff). Olika material placerar sig dock olika på den tänkta skalan 

mellan yttersta antropo- och teknocentrism å ena sida och ekocentrism å andra. Som exempel kan 

ges den vikt som läggs vid utveckling av alternativa energikällor när det kommer till att bromsa 

den globala uppvärmningen vilket visar hur tecken som beskriver tekniska lösningar formar 

diskursen. Å andra sidan utgör korallrev ett tecken i två av de förlagsutgivna läroböckerna. 

Tecknet korallrev och förstörelsen av dessa är kopplade till noden miljöförstöring och 

klimatförändring genom växthuseffekten i Prio (Ahlberg & Isaksson, 2013, s 20) och 

nedhuggning av mangroveskog i SO.S (Mårtensson & Lindberg, 2012, s 309). Trots att lösningar 

på hotet mot korallreven kopplas till mänskliga aktiviteter så kopplas tecknet korallrev inte direkt 

till mänskliga värden. Det är därför ett exempel på ett något mer ekocentriskt perspektiv, om än i 

begränsad omfattning. I Energifallet (Naturskyddsföreningen, 2014e) artikuleras hållbar utveckling 

delvis ur ett ekocentriskt perspektiv. Dels kopplas att vårda jorden ihop med definitionen av 

hållbar utveckling, en isbjörn illustrerar problemen med klimatförändringen (jmf. Mattlar, 2010) 
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samt naturens kretslopp. Dessa ska dock ses som undantag i materialet då utgångspunkten i de 

flesta fall är människan och människans behov.  

Sammanfattningsvis kan sägas att även om de antropocentriska och teknocentriska 

perspektiven tycks stå sig starkast i de studerade materialen så kan det inte sägas råda en 

hegemoni där teknocentriska angreppssätt dominerar diskursen. Vi kan däremot konstatera att 

Kopninas (2012) kritik vilken bygger på att den pluralistiska miljöundervisningen har en 

antropocentrisk utgångspunkt även skulle kunna appliceras på det studerade materialet.  

8.2.2  Utveckl ing och hål lbarhet .   

Det talas om en inbyggd paradox i begreppet hållbar utveckling där vissa hävdar att hållbarhet 

inte är förenligt med utveckling (se t.ex. Jickling, 1992, s 7; Kates et al., 2012, ss 11–12). Det 

hävdas att det finns en konflikt mellan att bevara och att utveckla. Vid analysen av materialet 

framkommer att hållbar utveckling i stor utsträckning artikuleras genom tecknet teknisk 

utveckling. Det ligger därmed nära till hands att hävda att i motsättningen mellan hållbarhet och 

utveckling ligger materialet mer åt utveckling. Till exempel artikuleras hållbar utveckling genom 

att teknisk utveckling länkas till noden energi och resurser. Vikten av teknisk utveckling för att nå 

ett samhälle som inte är beroende av fossila bränslen betonas i flera av materialen. Till noden 

fattigdom kopplas också teknisk utveckling i samband med jordbruk. För att minska fattigdomen 

framhålls forskning på nya grödor och effektiviserad bevattning som nödvändiga. I ett par av 

materialen används kretslopp för att skapa mening hos hållbar utveckling. Något som skulle 

kunna ses som ett sätt att framhäva hållbarhet framför utveckling. Men kretslopp är ett tecken 

som länkas till noden energi och resurser av enbart ett material och är därför att betrakta som ett 

element. Dess påverkan på diskursen är liten. Inom diskursen hållbar utveckling i 

geografiläromedel kan vi se att det råder en konflikt mellan hållbarhet och utveckling men att 

materialen till övervägande del kan hävdas ha ett perspektiv som går åt utvecklingshållet. 

8.2.3  Status quo,  re former och omvandl ing 

I en ambition att kartlägga olika sätt att uppnå hållbar utveckling identifierar Hopwood m.fl. 

(2005, s 42) tre ansatser. Status quo, reformer och omvandling. I tre av de sponsrade materialen, Miljö 

– så funkar det, Spela roll och Energifallet, artikuleras hållbar utveckling genom att tecknet 

konsumentmakt kopplas till noden lösningar. En upplyst konsument gör val inom det 

ekonomiska systemet och påverkar därför näringslivet vilket skapar förändringar. Vidare kopplas 

tecken som beskriver teknisk utveckling ihop med lösningar i Skogen i skolan, Miljö – så funkar det 

och Energifallet. Dessa båda artikuleringar av lösningar för hållbar utveckling är exempel på status 

quo vilket i detta fall inte ska ses som att förändringar inte behövs utan att förändringarna kan ske 

inom det rådande systemet. Samhället behöver inte förändras genom reformer utan 

konsumentansvar och teknisk utveckling kan skapa hållbar utveckling. I en av de förlagsutgivna 

läroböckerna, Prio, identifierades noden konsumentansvar och till denna kopplades bland annat 
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tecknet shopping. Värdet av hållbar konsumtion uttryckts även i Spela roll, Energifallet och Miljö så 

funkar det. I Prio framgick det även att de egna handlingarna är mer effektiva än att försöka 

påverka politiker. Till noden energi och resurser kopplas tecken som beskriver teknikutveckling 

genom tecknet omvandling i flera av läroböckerna. Det är också exempel på att status quo är det 

perspektiv som dominerar diskursen. Även i det material där konsumtion ifrågasätts, exempelvis 

Prio och Energifallet, så diskuteras det utifrån det rådande ekonomiska systemet. Det är individens 

val snarare än reform av systemet som framförs. I materialet framställs vägen mot hållbar 

utveckling följaktligen genom status quo.   

I diskursanalysen av läroböckerna kopplas noden energi och resurser samman med tecken 

som bland annat beskriver en omvandling av samhället från beroende av fossila bränslen till en 

användning av förnyelsebar energi. Till denna nod kopplas inte tecken som beskriver individens 

ansvar men heller inte politikers. Istället är det en typ av kollektiv omställning som framhävs utan 

att ansvaret för denna fördelas. Till noden rättvisa kopplas tecken ekologiskt fotavtryck och 

vikten av att minska den rika världens fotavtryck betonas. Inga tecken som identifierar något 

personligt ansvar för fotavtrycket kopplas till noden utan istället används allmänna ordalag som 

gör gällande att det är samhället i stort som ska förändras. I Energifallet uppmuntras individen att 

påverka samhället genom opinionsbildning och på så vis få till politiska beslut som leder till 

hållbar utveckling. Dessa exempel tyder på ett perspektiv som ligger nära det Hopwood (2005, ss 

43–45) kallar reformer.  

I likhet med motsättningen mellan teknocentriskt och ekocentriskt perspektiv så går det inte 

att identifiera någon hegemoni mellan de olika angreppssätten för hållbar utveckling. Det enda 

som kan sägas är att omvandling inte ges något utrymme och detta perspektiv ryms inte inom 

diskursen. Det råder en konflikt mellan status quo och reform och denna kamp återfinns inom 

diskursen.  
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9 Avslutning 

Vi har i denna studie påvisat att den kamp om att fylla begreppet hållbar utveckling med mening 

vilket forskning beskriver även är närvarande i läromedel producerade för geografi i årskurs 7-9. 

Likt Johnsson Harrie (2012) visar analysen på att sponsrade läromedel framställer fenomen ur 

olika perspektiv, studien visar att det inte heller i förlagsutgivna läroböckerna råder en konsensus 

om begreppet hållbar utveckling. Läromedlen har många normerande inslag. Utifrån 

miljöundervisningstraditionerna kan diskursen dock inte till fullo kategoriseras som normerande. 

I materialens normerande framställningar av hur hållbar utveckling ska uppnås råder det inte 

konsensus. I flertalet fall bygger dock lösningarna på att individen ska agera inom det rådande 

systemet för att åstadkomma förändring. Diskursen präglas av ett tekno- och antropocentriskt 

perspektiv och naturen beskrivs sällan ha ett egenvärde. Det finns en samstämmighet i 

forskningen, miljöundervisning ska inte förmedla miljöproblematiken som vetenskaplig fakta eller 

presentera lösningsförslag som fakta. Vilket innehåll som ska ingå i undervisningen i praktiken 

framgår dock inte i skolans styrdokument. Det åläggs läraren att forma ett innehåll vilket skapar 

undervisningens mening. Vi är medvetna om att läromedlet är en del av den kontext läraren 

skapar i sin undervisning. Läromedlets auktoritet gör dock att det sett till ovanstående konflikter 

kan konstateras att lärarens val av läromedel och hur de därigenom fyller frirummet i högsta grad 

får betydelse på vilken mening av hållbar utveckling som påbjuds eleverna.  
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