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Sammanfattning 

I denna studie har jag jämfört två utvalda läromedel genom en innehållsanalys. I under-
sökningen studerar jag innehållet i de två läromedlen i förhållande till vad forskning om 
utbildning för hållbar utveckling anger som centralt för undervisning i ämnet. I en under-
liggande frågeställning undersöker jag även i vilken utsträckning dessa läromedel erbjuder 
stöd till lärare att bedriva denna, i forskning efterfrågade, typ av undervisning. 

Studien tar avstamp i begreppet hållbar utveckling och de globala satsningar som görs för att 
framtida utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Begreppet definierats utifrån de tre dimen-
sionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och är ett ämnesöverskridande ämne. Här 
konstateras också att utbildning anses ha en central roll för den hållbara utvecklingen. 

Tidigare forskning visar att undervisningen många gånger har fastnat i gamla traditioner. 
Forskningen pekar även på ämnesskillnader i undervisningen av hållbar utveckling. Studier 
visar att lärare, på grund av bristande kunskaper, efterfrågar stöd i form av fortbildning och 
läromedel för att kunna bedriva en fullgod undervisning för hållbar utveckling. 

Min utgångspunkt för analysen är vad tidigare forskning anger som viktigt för undervisning i 
hållbar utveckling, samt hur undervisningen bör bedrivas. Utifrån detta har jag arbetat fram ett 
idealtypsschema för innehållet i undervisningen. Metoden är en innehållsanalys läromedels-
texter. Jag gör även en kvalitativ tolkning av texterna som undersöker hur riktlinjer och forsk-
ningsrön efterföljs, samt vilket stöd som ges till undervisande lärare. Läromedlen ställs sedan 
mot varandra för en jämförelse. 

Resultaten visar att ingen av läromedlen uppfyller efterfrågad undervisning till fullo, dock 
kommer Natur och Miljöboken närmare än PULS-serien, som också undersöks. Slutsatsen 
dras att Natur och Miljöboken som hjälpmedel i undervisning för hållbar utveckling stämmer 
bättre överens med idealtypen som plockas fram i studiens syfte och teori, än PULS-serien. 

 

Nyckelord: hållbar utveckling, undervisning, läromedel, ämnesintegration, problematisering, 

metodpluralism 
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1. Inledning 
Ämnet hållbar utveckling har under de senaste decennierna aktualiserats, såväl i Sverige som i 

andra länder. Det är ett ämne som fått uppmärksamhet inom utbildningsväsendet, då det anses 

ha en avgörande roll för hur ett samhälle med engagerade och informerade samhällsmedborgare 

skapas (SOU 2004:104). Även styrdokumenten för den svenska skolan har uppdaterats i takt 

med att nya forskningsrön har presenterats (Skolverket, 2011, 1994; SOU 2004:104). Idag är 

det centralt, inte bara i flertalet ämnen utan även i skolans övergripande mål, att eleverna genom 

sin skolgång tillägnar sig en övergripande förståelse för innebörden och funktionen av begrep-

pet hållbar utveckling (Skolverket, 2011).  

För att uppnå styrdokumentens mål kring hållbar utveckling krävs undervisning som är uppda-

terad och ämnesintegrerad (SOU 2004:104). Att undervisningen bör ske ämnesintegrerat beror 

inte bara på att det står med i kursplanen för många olika ämnen, det anses inte vara möjligt att 

ge en helhetsbild av hållbar utveckling är med bara ett ämnesperspektiv. I rapporten Vår gemen-

samma framtid beskriver Världskommissionen för miljö och utveckling hållbar utveckling som 

ett tvärvetenskapligt ämne (WCED, 1987). För att täcka in alla dimensioner av hållbar utveck-

ling behövs ämneskunskaper från både SO- och NO-ämnena tillsammans. 

Ett problem som uppstår i undervisning om hållbar utveckling, är att ämnet anses kräva mycket 

kunskap och engagemang från läraren. Trots satsningar på fortbildningar för lärare som under-

visar i hållbar utveckling anser många själva att de upplever sig ha bristande ämneskunskaper 

(Borg, 2011; Skolverket, 2002). Skolverkets undersökningar har visat att bara ungefär hälften 

av de lärare som uppger att de undervisar i miljö och hållbar utveckling har adekvat utbildning 

och/eller fortbildning för detta (Skolverket, 2002). Även Energimyndigheten redovisar efter en 

behovsanalys att det bland grundskolelärare åk 1–6 efterfrågas läromedel på ämnet (Adelsköld, 

2011). Således kan det konstateras att för att kunna genomföra undervisning kring hållbar ut-

veckling krävs stöd i form av fortbildning och/eller läromedel för undervisande lärare. För att 

förståelsen ska bli djup och eleverna engagerade behöver begreppet hållbar utveckling samman-

kopplas och problematiseras utifrån sin helhet.  
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2. Syfte och frågeställning  
I denna studie undersöker jag två utvalda läromedel för grundskolans årskurser 4–6, som båda 

berör ämnet hållbar utveckling. Syftet är att analysera hur dessa läromedel framställer ämnet 

hållbar utveckling, samt hur de är uppdaterade utifrån nya forskningsrön och rådande riktlinjer 

från läroplan och styrdokument. Jag kommer i studien undersöka vilket innehåll av hållbar 

utveckling som erbjuds och hur läromedlen efterföljer forskningsrön på hur undervisning för 

hållbar utveckling bör bedrivas. Uppsatsens övergripande frågeställning är således: 

• Hur förhåller sig undersökta läromedel till nya rön och rådande riktlinjer från styrdoku-

ment, samt hur skiljer det sig åt mellan läromedlen?  

Jag ämnar även undersöka huruvida läromedlen som omfattas av studien ger stöd för lärare att 

arbeta med hållbar utveckling i skolan utifrån sagda riktlinjer i läroplan och styrdokument. Följ-

aktligen kan en andra frågeställning appliceras i undersökningen: 

• Hur erbjuder undersökta läromedel lärarhandledning för att stötta läraren att skapa en 

helhetsförståelse för området hållbar utveckling i enighet med rådande forskningsrön? 
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3. Bakgrund 
Hållbar utveckling är ett begrepp som har kommit att belysas allt mer i vårt nutida samhälle. 

Det är ett komplext och svårdefinierat problemområde, då det rör många olika aspekter som 

måste samverka för en hållbar framtid. Hållbar utveckling har, utifrån dess komplexitet och be-

hovet av en fungerande helhet, definierats utifrån tre dimensioner. Det är först när alla dessa tre 

samverkar som vi når en hållbar utveckling (WCED, 1987). De tre dimensionerna innebär att 

utvecklingen behöver ske på ett sådant vis att våra behov blir tillgodosedda ekologiskt, eko-

nomiskt och socialt. Följande avsnitt är en redogörelse för hur begreppet hållbar utveckling har 

växt fram, dess innebörd och vilka bestämmelser som finns kring hållbar utveckling i skolan. 

3.1 Hållbar utveckling – begreppets framväxt 

Synen på hållbar utveckling och hur våra samhällen ska närma sig en sådan, har växt fram 

genom åren. Redan på 60-talet börjar Världssamfundet se ett behov av att se över miljö- och 

naturfrågor internationellt, men först 1981 som begreppet hållbar utveckling introduceras, då av 

miljövetaren Lester Brown (Andrews & Granath, n.d.). Det ska dock dröja till 1987 tills 

begreppet får en internationell spridning, tack vare den så kallade Brundtlandkommissionen. 

Brundtlandkommissionen, eller Världskommissionen för miljö och utveckling, lanserade 1987 

rapporten Vår gemensamma framtid som definierade begreppet hållbar utveckling som att: ”En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987). 

Det är i denna rapport som helhetsperspektivet först lyfts fram. Kommissionen menar att om 

vi inte värnar om våra naturresurser och om miljön så kommer en hållbar social utveckling 

och ekonomisk tillväxt vara omöjligt. Ur denna syn på hållbar utveckling lyfter man fram de 

tre olika dimensionerna av begreppet, vilka kräver en samverkan där alla tre på ett fungerade 

sätt möts. De tre dimensionerna som bör samspela och stödja varandra för att nå hållbar 

utveckling definieras som:  

(1) Ekologisk hållbarhet - En ekologisk hållbarhet går ut på att hushålla med de mänskliga 

och materiella resurser som finns på vår jord. En ekologisk hållbarhet innefattar idag även en 

strävan efter att bevara den biologiska mångfalden och hålla oss inom de planetära gränser 

som sats upp som förutsättningar för planetens fortsatta förmåga att handskas med vår 

mänskliga påverkan (Rockström et. al., 2009). 
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(2) Social hållbarhet - En social hållbarhet innebär att vi strävar efter ett samhälle där de 

grundläggande mänskliga rättigheterna uppfylls för alla. 

(3) Ekonomisk hållbarhet - En ekonomisk hållbarhet förutsätter att alla har råd att tillgodose 

sina behov, en fortsatt ekonomisk tillväxt, samt en motverkan mot fattigdom (WCED, 1987). 

Efter Brundtlandrapporten har behovet av arbete mot hållbar utveckling ökat ännu mer och ett 

stort arbete i FN:s regim har satts i rullning. Det har blivit internationellt erkänt hos såväl 

regeringar som näringsliv och frivilligorganisationer att vi bör arbeta mot en utveckling som 

är hållbar för vår framtid utifrån alla tre dimensioner (United Nations, 1992). Dessutom har 

omfattande dokument och mål antagits av länder världen över där man fastställer konkreta 

lösningar och nedskärningar för att nå hållbarhet i våra samhällen, bland andra Agenda 21 och 

Milleniemålen (United Nations, 1993; Andrews & Granath, n.d.). 

Begreppet hållbar utveckling har växt fram ur ett ökat behov av att se över miljöfrågor 

internationellt och utvecklats till något som är essentiellt för hela mänsklighetens framtid och 

något som bör vara kärnan i alla beslut som fattas. FN:s arbete mot hållbar utveckling 

involverar alla, med världsomspännande mål som ska säkerställa en hållbar utveckling. För att 

dessa mål ska uppnås räcker inte politikernas löften, utan det krävs också engagerade 

samhällsmedborgare som förstår innebörden av och har ett driv att jobba för hållbar 

utveckling (SOU 2004:104). För att nå dit behöver skolans undervisning om hållbar 

utveckling vara genomtänkt och holistisk. 

3.2 Statens offentliga utredning 

År 2004 hölls ett internationellt rådslag i Göteborg om utbildning för hållbar utveckling. Detta 

efter att Utbildningsdepartementet tillsatt en kommitté för att genom kartläggning och analys 

undersöka hur hållbar utveckling undervisas i skolan. Kommittén arrangerade rådslaget i 

Göteborg för att stimulera ytterligare insatser inom utbildning för hållbar utveckling. I grund i 

genomförda kartläggningar, analyser och det rådslag som hölls, släpptes rapporten Att lära för 

hållbar utveckling som redogör för hur skolsystemen jobbar för hållbar utveckling, vilka 

faktorer som bör karaktärisera undervisningen för hållbar utveckling, samt ringar in 

problemområden som har uppmärksammats (SOU 2004:104). 

I rapporten konstateras det att utbildning är centralt för en hållbar utveckling. Utbildningen 

har varit en del av diskussioner kring ämnet från början. Frågan om utbildning i miljöfrågor 

tog stor plats redan vid Stockholmskonferensen 1972 (United Nations, 1973). UNESCO och 
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UNEP har arbetat aktivt med frågan (Andrews & Granath, n.d.) och i Agenda 21 handlade ett 

helt kapitel om just utbildning för hållbar utveckling. I kapitlet skrivs det bland annat om 

utbildningens vikt när det gäller hållbar utveckling, dessutom belyses betydelsen av att 

undervisa medborgare i medvetenhet kring miljö och etik, där eleverna kan utveckla attityder, 

beteenden och förmågor som är förenliga med hållbar utveckling och därefter kan ta del av 

beslutsprocesser rörande framtida utveckling i samhället. I dokumentet framhävs att under-

visning i hållbar utveckling bör omfatta alla tre dimensioner, samt integreras i samtliga ämnen 

och vetenskapsgrenar (United Nations, 1993). 

I Att lära för hållbar utveckling (2004) försöker man i den mån det är möjligt ringa in vad 

som bör karaktärisera undervisning för hållbar utveckling och hur det ska gå till i praktiken. I 

karaktäriseringen av vad utbildning för hållbar utveckling bör syfta till läggs stor vikt vid 

målet att ge eleverna förmåga och vilja att både globalt och lokalt verka för en hållbar 

utveckling. Undervisningen bör genomsyras av demokratiska arbetssätt, i den bemärkelsen att 

elever ska kunna vara med och demokratiskt påverka sin undervisning. Undervisningen bör 

även belysa vikten av medborgarnas delaktighet, samt ha en utgångspunkt i globala såväl som 

lokala sammanhang. I undervisningen bör samband mellan globala och lokala sammanhang 

påvisas. Rapporten redogör för tillvägagångssätt för att uppnå denna önskade undervisning för 

hållbar utveckling och i detta kan några tydliga gemensamma nämnare lyftas fram: 

ämnesintegration som belyser alla tre dimensioner av hållbar utveckling, samt metod-

pluralism. Med metodpluralism menar man att flera olika pedagogiska metoder bör varieras i 

undervisningen (SOU 2004:104). 

När rapporten Att lära för hållbar utveckling skrev såg man ett behov av att se över 

undervisningen i svensk skola. Rapporten belyser att undervisningen behöver uppdateras från 

en traditionell miljöundervisning till den mer övergripande undervisningen för hållbar 

utveckling. Rapporten belyser även politikers ansvar över att undervisning i Sverige 

genomförs i linje med vad bestämmelser kring hållbar utveckling säger och fastställer att 

styrdokumenten för svensk skola behöver uppdateras. Detta framför allt för att de sociala, 

samt ekonomiska dimensionerna saknas i målbeskrivningar i kurs- och läroplaner (SOU 

2004:104). Denna rapport publicerades år 2004 och sedan dess har vi sett en uppdatering 

kring styrdokumenten, vilken beskrivs i nästkommande kapitel. 
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3.3 Skolverket och Lgr11 

I den läroplan som har släppts efter att Att lära för hållbar utveckling publicerades, Lgr11, 

kan vi tydligt se att stor vikt läggs vid just hållbar utveckling. Hållbar utveckling som begrepp 

står med i skolans uppdrag, som ett av skolans övergripande mål och finns dessutom med i 

kursplanerna i nio olika ämnen (Skolverket, 2011). I den föregående läroplanen Lpo94, som 

var verksam då Att lära för hållbar utveckling publicerades, nämns ”hållbar utveckling” 

enbart en gång och då ur enbart ett ekologiskt perspektiv. I kursplanerna i Lpo94 nämns 

enbart miljöundervisning och inte det helhetsbegrepp som hållbar utveckling inbegriper 

(Skolverket, 1994). Vi kan alltså se en tydlig utveckling i styrdokumenten mot en ny typ av 

övergripande undervisning för hållbar utveckling. 

Utöver den gällande läroplanen går även Skolverket ut med riktlinjer och råd för undervisning 

av hållbar utveckling (Utvecklingsavdelningen, 2016). Här beskriver Skolverket hur 

undervisning för hållbar utveckling karaktäriseras av ämnesövergripande arbete. Precis som i 

Att lära för hållbar utveckling belyses även vikten av demokratiska arbetssätt där eleven får 

vara med och påverka undervisningen samt variationen på pedagogiska metoder 

(Utvecklingsavdelningen, 2016). 

3.4 Karaktärisering av undervisning för hållbar utveckling 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att staten, såväl som Skolverket och läroplanen 

tillsammans har ringat in en viss typ av undervisning som bör bedrivas för hållbar utveckling. 

I fortsättningen kommer jag benämna dessa som styrdokument. Enligt riktlinjer och 

styrdokument bör alltså undervisningen karaktäriseras av ämnesintegration som belyser alla 

tre dimensioner av hållbar utveckling. Den bör även genomsyras av demokratiska 

förhållningssätt, samt innehålla en variation av pedagogiska metoder (Skolverket, 2011; SOU 

2004:104; Utvecklingsavdelningen, 2016). 
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4. Tidigare forskning 
Följande avsnitt går jag igenom den forskning som bedrivits på hållbar utveckling i svensk 

skola. Forskningsunderlaget för just lärandeprocessen har dock visat sig vara förhållandevis 

tunt, i alla fall i jämförelse med den vikt som läggs vid undervisning för hållbar utveckling från 

världsomfattande råd och satsningar (United Nations, 1993, United Nations, 1973; Björneloo, 

2007; SOU 2004:104; WCED, 1987). I flertalet fall konstaterar forskare och författare att 

forskning saknas och efterfrågas för vidare utveckling (Björneloo, 2004; SOU 2004:104). Däre-

mot har forskning bedrivits på lärares och elevers uppfattning av och relation till miljö och 

miljöundervisning. Dessutom har det gjorts kartläggningar av miljöundervisning i svensk skola. 

Detta kan ge oss en bild av hur den tidigare miljöundervisningen och nuvarande undervisningen 

för hållbar utveckling har sett och ser ut, hur dessa uppfattas och genomförs av lärare, samt 

vilka skillnader som kan ses mellan de olika ämnena där området berörs.  

4.1 Från miljöundervisning till hållbar utveckling 

Att undervisa för just hållbar utveckling är något som har växt fram i takt med att frågan lyfts 

globalt. Tidigare hade vi en så kallad miljöundervisning i svensk skola, vilket i takt med 

uppdaterade styrdokument har utvecklats till den mer övergripande och helhetstäckande 

undervisningen för hållbar utveckling (Skolverket, 2002). Miljöundervisningen hade ett tydligt 

ekologiskt perspektiv. Här ställdes inte lika höga krav på sammankopplingar, globala perspektiv 

och helheter. Fokus var istället på natur och klimat och vad vi människor kan göra för att bevara 

och minska påverkan på dessa (Öhman & Östman, 2002). Det är i och med rådslaget i Göteborg 

och Agenda 21 som man i Sverige börjar skriva om styrdokument för att övergå från 

miljöundervisning till hållbar utveckling. Forskning visar att övergången från miljöundervisning 

till undervisning för hållbar utveckling har varit långsam och i många fall svår. Innebörden av 

utbildning för hållbar utveckling har uppfattats som svår att översätta i praktiken, då begreppet 

är svårdefinierat (Björneloo, 2007; SOU 2004:104). I och med otydliga riktlinjer har 

undervisningen varit varierande och ofta har en helhetsbild saknats (Björneloo, 2004). 

Leif Östmans Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En forskningsöversikt 

(2003) är en sammanställning av den forskning som dittills bedrivits på ämnet miljödidaktisk 

forskning. Här pratar man framför allt om miljöundervisning, snarare än det senare 

undervisning för hållbar utveckling, men här lyfts många begrepp som följer med som 

centrala till dagens undervisning för hållbar utveckling. Under 1990-talet kom forskningen på 

området att förnyas. Man såg att begrepp som helhetssyn, socialt ansvarstagande och 

integrerad och ämnesövergripande undervisning var centrala i miljöundervisningen. Därav 
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fanns ett behov att förändra forskningen från en tidigare positivistisk forskningstradition. Un-

der 90-talet etablerades således andra typer av forskning, som i Östmans översikt delas in i 

tolkande respektive socialkritisk ansats.  

Inom den tolkande forskningen lägger man vikt vid sociala sammanhang och inte bara natur-

vetenskapen (Östman, 2003). Det har exempelvis gjorts studier där lärare uppmanas integrera 

miljö i övrig undervisning där elever och lärare engageras i att lösa problem tillsammans 

genom att ta deltagande roller. Inom den socialkritiska forskningen läggs det vikt vid en vid-

gad syn på miljöundervisningen. Här ser man skolan som en viktig grund för att bilda sam-

hällsmedborgare, skolan ska agera opinionsbildare. Dock lägger ingen av dessa forsknings-

områden vikt vid vad undervisningen bör innehålla, eller hållbar utveckling som begrepp, då 

dessa studier utförs innan hållbar utveckling har införts i läroplanen (Skolverket 2011, 1994) . 

4.2 Förståelse för hållbar utveckling 

Carola Borg (2011) beskriver i sin avhandling Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärar-

perspektiv hur lärares förståelse för hållbar utveckling påverkar deras undervisning kring ämnet. 

Det har visat sig att lärarens egen utbildning i hållbar utveckling, från till exempel lärar-

utbildning, fortbildning eller eget intresse, påverkar deras undervisning mer än läroplanerna. 

Undersökningar visar att en lärare med högre förståelse för hållbar utveckling dessutom ger en 

bredare undervisning, medan lärare med en mer begränsad förståelse begränsar sin ansats att 

undervisa för en helhetsförståelse för hållbar utveckling. Lärare har även påstått att de själva 

upplever att de har bristande kunskaper om hållbar utveckling. 

I Per Wickenbergs studie Normstödjande strukturer. Miljötematiken börjar slå rot i skolan 

(1999) undersöker Wickenberg vad som händer när staten för in miljöperspektivet i skolan. 

Studiens resultat visar att eget, privat, engagemang sannolikt har en avgörande roll för vuxnas 

miljöarbete. Studien visar att det är de så kallade eldsjälarna har en stor och delvis avgörande 

roll för hur skolan arbetar med miljö och vilken spridning det får (Wickenberg, 1999).  

Hållbar utveckling verkar i praktiken vara någonting som kräver hängivenhet och vilja från 

läraren för att genomföras på ett genomarbetat vis. Många lärare uppger till exempel att de 

gärna vill arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling, men de upplever inte att de finns 

tid och utrymme för det (Borg, 2011). Skolor som har brutit den ämnesindelade 

schemaläggningen har visat sig mer framgångsrika i undervisningen av hållbar utveckling. De 

har visat på förbättrade elevresultat och större elevinflytande (SOU 2004:35). 
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4.3 Ämnesskillnader 

Hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt begrepp som ska läras ut i en skola som arbetar 

med ämnesuppdelad undervisning. Här visar forskning och kartläggningar på att det skiljer sig 

en del i undervisningen mellan de olika ämnena (Björneloo, 2004; Borg, 2011). Rapporter har 

visat att den undervisning för hållbar utveckling vi ser idag ofta ligger kvar i framförallt 

naturvetenskapen (Pettersson, 2014; Skolverket, 2002). 

Björneloo beskriver i sin avhandling Från raka svar till komplexa frågor (2004) att det oftast är 

lärare i naturvetenskap som tar på sig undervisningen för hållbar utveckling. Det sker i många 

fall som miljöundervisning, alltså belyses framförallt den ekologiska dimensionen framför de 

andra. Detta leder till att det i undervisningen saknas andra perspektiv än det natur-veten-

skapliga. Björneloo (2004) sammanfattar flertalet studier och påvisar att samverkan måste ska-

pas mellan samhälle, natur och humaniora så att komplexa frågor kan diskuteras och konsek-

venstänk samt handlingsberedskap lyftas fram. Det är något som saknas i undervisningen idag. 

Konferensen Learning to Change Our World (2004) belyste också problematiken med 

ämnesuppdelningen. I konferensen lyftes det fram att utbildningssystemets uppdelning i 

ämnesdiscipliner resulterar i fragmentariska kunskaper om hållbar utveckling hos eleverna. 

4.4 Hållbar utveckling i läromedel  

Att studera läromedel i undervisningen är inte ett enat forskningsfält, utan präglas av spridda 

intressen och infallsvinklar. Här finns språkforskare, didaktiker, textforskare och ämnes-

didaktiska experter med flera, vilka alla studerar läromedel utifrån olika utgångspunkter. Det 

har varit svårt att hitta forsning på läromedel och hållbar utveckling tillsammans. Det som 

hittas är istället efterfrågan på just detta (Björneloo, 2004; Wickenberg et al., 2004).  

Staffan Selander skrev 2003 en omfattande översikt av läromedel, Pedagogiska texter och 

andra artefakter för kunskap och kommunikation. I denna nämns varken miljö eller hållbar 

utveckling någon gång (Kommittédirektiv 2001:65). Hedrén och Jidesjö har gjort studien 

Kunskap utan kunskapens användning (2010) där de granskar läromedel i fysik i relation till 

skolans uppdrag genom en innehållsanalys. Hedrén och Jidesjö beskriver i sin studie miljö- och 

hållbarhetsperspektiven som knappt förekommande i läromedel i fysik. Här beskrivs att 

läromedlen varken lyckas med målen att ge en helhetsbild av hållbar utvecklings innebörd, eller 

att belysa miljöfrågor kontinuerligt. Energifrågor är det enda som finns med i läromedlen och då 

belyses det enbart ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Hedrén och Jidesjös studie täcker dock 

enbart läromedel i fysik, inte i de övriga ämnena där hållbar utveckling står med i kursplanen. 
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4.5 Studiens bidrag 

Trots den aktuella och omfattande samhällsdebatten kring hållbar utveckling ser jag hur det 

saknas forskning kring ämnet. Det finns en tydlig koppling mellan hållbar utveckling och 

utbildning, men ändå har inte tillräckligt omfattande forskning gjorts. Både forskning och 

läromedel efterfrågas på flera håll på ämnet hållbar utveckling (Adelsköld, 2011; Björneloo, 

2004; Skolverket, 2002; Hedrén & Jidesjö, 2010). Det är just i denna lucka som den här studien 

hamnar. Genom att analysera hur utvalda läromedel kan uppfylla olika krav på undervisning för 

hållbar utveckling, verkar denna studie i ett fält där nuvarande forskning är bristfällig. 
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5. Teori  
I följande avsnitt ämnar jag beskriva de teorier som jag bygger min analys på. Här beskrivs vad 

forskning har lyft fram som centralt inom hållbar utveckling, samt hur undervisning i området 

bör karaktäriseras.  

5.1 Vad undervisningen ska innehålla 

För att ringa in vad som är centralt inom undervisning för hållbar utveckling har jag använt 

mig av David O. Kronlids Klimatdidaktik (2010), Inger Björneloos Från raka svar till 

komplexa frågor (2004) och Learning to change our world? (2004) av Wickenberg m.fl. och 

fokuserat på de områden som lyfts fram i deras böcker som centralt innehåll i undervisningen 

för hållbar utveckling. 

I Learning to change our world? (Wickenberg et al., 2004) presenteras en mängd olika studier 

som gjorts på olika aspekter av undervisning för hållbar utveckling. I Birgit Hanssons kapitel 

om ”Environmental knowledge” (2004), vilket handlar om hur skolungdomar kan ta till sig en 

helhetsförståelse för hållbar utveckling, beskrivs att saker som fattigdom, naturresurser, den 

biologiska mångfalden och energifrågor, alla bör ingå i förståelsen för hållbar utveckling 

(Hansson, 2004). 

Björneloo syftar i sin studie att ta reda på bland annat vad elever ska lära sig för att förstå vad en 

hållbar samhällsutveckling innebär. Detta gör hon genom att undersöka ett antal redan genom-

förda studier. Björneloo presenterar en studie som gjorts för att belysa elevers kunskaper, 

färdigheter och attityder kring hållbar utveckling. I studien lyfts aspekter som befolknings-

tillväxten, energifrågor, växthuseffekten, den globala vattencykeln, biologiskt mångfald, rika 

och fattiga, samt globala beroenden och handelsmönster fram (Björneloo, 2004). 

Kronlids bok Klimatdidaktik (2010) är, enligt Bo Kjellén, ett väsentligt bidrag till att ge ett 

tydligare innehåll åt begreppet lärande för hållbar utveckling (Kjellén, 2010). Kronlid 

beskriver de innehållsliga aspekter som bör vara en del av hållbar utveckling. Några av dessa 

är, i urval, klimatförändringar, ökad ohälsa, biologisk mångfald, vattenbrist, konsekvenser för 

till exempel småskaliga fiskare och jordbrukare och utsläpp (Kronlid, 2010). 

Med stöd i ovan nämnda studier, samt utredningen Att lära för hållbar utveckling (SOU 

2004:104) som beskrivs i kapitlet ”Bakgrund”, har jag tolkat, plockat ur och kategoriserat ett 

antal områden som det bör undervisas om i hållbar utveckling för att skapa ett analys-

instrument till den innehållsanalys jag genomför i denna uppsats. Genom att, utifrån studierna 
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och utredningen, plocka ut nyckelord och gemensamma nämnare har jag kunnat få en över-

siktsbild av vad författarna till dessa verk lyfter fram som centralt i undervisning för hållbar 

utveckling. Med hjälp av denna översiktsbild har jag plockat ut en mängd områden som, en-

ligt läst forskning, bör beröras i undervisningen för hållbar utveckling. Jag har inte alltid kun-

nat plocka ut områdena ordagrant ur texterna, utan har i flera fall tolkat att områden lyft fram i 

en text, trots att andra ord används. Till slut har jag formulerat en lista på vilka områden som 

framhävs som viktiga för undervisning för hållbar utveckling. Denna lista har jag även kate-

goriserat i tre huvudkategorier och avslutningsvis skrivit in i tabell 1. Den visar vad under-

visning för hållbar utveckling bör innehålla. Tabellen utgör ett analysinstrument med vilken 

studiens material sedan kommer klassificeras och jämföras med (Esaiasson et al., 2012). 

Tabell 1: Idealtypsschema för undervisning om hållbar utveckling 

Vad undervisning för hållbar utveckling bör innehålla 

Användning, förbrukning och 
förvaltning av naturresurser 

Sociala förhållanden  
lokalt och globalt Miljö- och klimatfrågor 

1. Energi och bränsle 
2. Den biologiska mångfalden 
3. Jordbruk 
4. Naturresurserna 
 

1. Fattigdom 
2. Mänskliga rättigheter 
3. Fred 
4. Hälsa 
5. Jämställdhet 
6. Den växande befolkningsmängden 

1. Industrier 
2. Klimatförändringar 
3. Avfallshantering 
4. Bränsleförbrukning 
5. Transporter och föroreningar  

 (Wickenberg et al., 2004; Kronlid, 2010; Björneloo, 2004; SOU 2004:104) 

Ovanstående kategorisering av områden inom ämnet hållbar utveckling blir således en mall för 

innehållsanalys av de undersökta läromedlen. Där kommer jag utgå från Tabell 1 och dess lista 

av områden och applicera det på berörda läromedel för att undersöka vad som finns och inte 

finns med i läromedlen. 

5.2 Hur undervisningen ska utformas 

I avsnittet ”Bakgrund” beskrev jag hur hållbar utveckling har växt fram och formats, samt hur 

det bör karaktäriseras i undervisningen. Med hjälp av de konferenser, rapporter och styrdoku-

ment som belyses där ges en bild av vad som hittills har sagts på området. Den ämnesintegrera-

de aspekten av undervisning för hållbar utveckling lyfts fram utifrån nationella och globala 

direktiv, samt forskning på området. Det är dock inte bara ämnesintegrationen som lyfts fram i 

forskning, konferenser och direktiv, utan även problematisering, metodpluralism, vardagsnära 

undervisning, demokratiska förhållningssätt och kritiskt tänkande. Dessa nyckelbegrepp beskriv 
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på flera håll som essentiella för undervisning om hållbar utveckling (Björneloo, 2004; Kronlid, 

2010; SOU 2004:104; Utvecklingsavdelningen, 2016; Wickenberg et al, 2004). 

I min analys kommer jag därför med utgångspunkt i detta även fokusera på hur läromedlen 

uppfyller kraven på undervisningen genom ämnesintegration, problematisering, metodplura-

lism och vardagsnära undervisning.  

Med ämnesintegration menas det att hållbar utveckling ska vara integrerad i hela läroplanen, 

dessutom ska alla de tre dimensionerna ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social 

hållbarhet ofta och mångsidigt belysa olika förhållanden och förlopp. Problematiseringen av 

undervisning bör ske genom att problematiken i de olika områdena och deras sammanhang 

belyses, samt att lärandet inriktas mot problemlösning. Metodpluralismen bör ta form genom 

att en varierad pedagogik ska forma undervisningen. Detta kan till exempel vara genom ord, 

konst, drama och/eller erfarenheter. Genom ett verklighetsbaserat lärande, som är nära 

relaterat till natur och samhälle, bör undervisningen även göras vardagsnära för eleverna. 

Detta kan göras genom undervisning som berör vardagsaktiviteter som de flesta elever är 

bekanta med, så som att äta, handla, slänga sopor, hantera el och vatten i hemmet, samt 

transportera sig till och från skolan (SOU 2004:104). För att undersöka huruvida dessa 

aspekter inkorporeras i läromedlen har fyra frågor utformats som ett analysverktyg, vilka 

kommer ställas till de berörda läromedlen: 

• Hur integreras de tre olika dimensionerna ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet 

och social hållbarhet i läromedlet? 

• Hur lyfts sambandet och problematiken mellan olika områden av hållbar utveckling i 

läromedlet? 

• Hur varierade är de olika pedagogiska tillvägagångssätten i läromedlet? 

• Hur relateras innehållet till elevers potentiella vardag? 

Jag har avgränsat studien till att inte beröra demokratiskt förhållningsätt och kritiskt tänkande 

eftersom dessa är något som enligt dagens styrdokument ska ingå i all undervisning (Skolver-

ket, 2011). Dessa aspekter är därmed av lägre relevans att undersöka för syftet i min studie. 



 15 

6. Metod 
I detta avsnitt redogör jag för vilken metod som används i studien, samt valet av material. 

Jag ämnar i denna studie göra en textbaserad innehållsanalys av utvalda läromedel, för att 

systematiskt klassificera dess innehåll inom de avsnitt som berör hållbar utveckling. Sedan 

genomförs en jämförelse mellan läromedlen för att undersökningens frågeställning ska kunna 

besvaras, och således används en komparativ analysmetod. Då ställs resultaten från de olika 

läromedlen mot varandra och likheter och skillnader undersöks.  

Jag kommer inleda med att analysera vad läromedlen lyfter fram innehållsmässigt, vilket sker 

genom det idealtypsschema som presenterades i Tabell 1 i teoriavsnittet. Denna tabell används 

som en kodningsmall för analysen. Här ämnar analysen enbart redogöra för vilka områden som 

finns med i undersökta läromedel. Esaiasson m.fl. beskriver i boken Metodpraktikan (2012) 

innehållsanalys som ett användbart verktyg vid undersökning av förekomsten av olika inne-

hållsliga kategorier i ett material. Jag kommer inte räkna eller mäta antalet förekomster av 

specifika ord, eller hur stor plats utvalda områden tar i en text. Däremot fastställer jag dess 

förekomst, eller avsaknaden av detsamma. Resultaten presenteras i en tabell där det tydliggörs 

vilka områden läromedlen erbjuder kunskap om. 

Vidare kommer jag göra en kvalitativ tolkning. Esaiasson m.fl. (2012) beskriver kvalitativ 

analys som en metod där, genom noggrann läsning av materialet, det väsentliga innehållet kan 

tas fram utifrån sin helhet och kontext. Jag ämnar undersöka de fyra nyckelbegrepp som utifrån 

studiens teoretiska perspektiv bör karaktärisera undervisning för hållbar utveckling. Detta sker 

genom ett antal frågor som formulerades i teoriavsnittet, vilka fungerar som ett analysredskap 

(Esaiasson et al., 2012). Texten analyseras utifrån dessa frågor för att kunna svara på hur 

området framställs, och om det sker i enighet med rådande styrdokument inom ämnet. 

För att besvara undersökningens andra frågeställning genomförs återigen en kvalitativ 

textanalys, där den lärarhandbok som riktar sig till läraren analyseras. I samband med de 

kapitel från läromedlet som analyseras utifrån idealtypsschemat och frågorna, finns mot-

svarande delar i lärarhandboken, vars innehåll då studeras genom textanalys.  

Avslutningsvis kommer analysen även innehålla ett komparativt element. Detta i huvudsak 

för att resultaten ska belysas i förhållande till varandra och avgöra vilken som kommer 

närmast att uppfylla de, i teorin fastställda, ideal på undervisningen som jag undersöker. 

Läromedlen kommer att analyseras utifrån samma idealtypsschema och frågeställningar, 
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således är det av intresse att belysa och diskutera skillnader och likheter materialen emellan. 

Det är här av fördel att analysens första del kan presenteras i en konkret tabell där resultaten 

blir tydliga bredvid varandra. Samtidigt kan analysens senare del framföra resonemang för 

områdenas uttryck i läromedlen för att ge en rättvis jämförelse av de båda läromedlen. 

Det finns i den valda metoden eventuell problematik som bör nämnas. Det är viktigt att vara 

medveten om att tolkningsmomentet i denna analys är något som påverkar resultatet. Alla 

delar av analysen innehåller en viss tolkning från författarens sida. Detta måste tas i beaktande 

vid användande av resultatet. Någon annan skulle kunna tolka texterna på ett annat sätt, vilket 

minskar undersökningens reliabilitet och replikerbarhet något (Esaiasson et al., 2012). 

Utformandet av analysverktygen i form av idealtypsschemat och frågorna till texterna gör 

dock denna risk mindre allvarlig, eftersom de ger en tydlig ram till vad forskaren ska fokusera 

på i analysen. Då det bara är jag som gjort tolkningar i just denna studie blir resultaten på de 

två analyserade medlen jämförbara med varandra och studiens syfte och frågeställning kan 

uppfyllas och besvaras. 

6.1. Material 

I undersökningen har två olika bokserier valts ut för analys. Den ena, PULS-serien för årskurs 

4–6, är en ämnesuppdelad bokserie i samhälls- och naturorienterande ämnen (Abrahamsson & 

Nyström, 2011; Åsgård & Olsson, 2011; Belfrage et al., 2012; Belfrage & Olsson, 2012; 

Lindberg, 2012; Olsson et al., 2013; Olsson & Åsgård, 2013, 2012; Rodell et al., 2012; 

Sjöberg, 2013; Sjöberg et al., 2011; Sjöberg & Maini Gerhardsson, 2014; Stålnacke et al., 

2012). Religion, samhällskunskap, geografi, fysik, kemi, teknik och biologi har plockats ut, då 

det är i dessa ämnens kursplan hållbar utveckling omnämns i det centrala innehållet och/eller 

kunskapskraven (Skolverket, 2011). Den andra, Natur och Miljöboken (Rahmings, 2015a, 

2015b, 2015c), är ett ämnesintegrerat läromedel i tre delar som är framtagen för undervisning 

av just hållbar utveckling. Natur och Miljöboken kan beställas gratis till skolor och finns även 

som elektronisk resurs för surfplattor. För de båda bokserierna finns tillhörande stöd för lärare 

i form av handledning och råd i så kallade lärarböcker, som används för att se om eventuella 

kompletteringar kan göras för att skapa den helhet som efterfrågas i undersökningen. 

Lärarbok är således de böcker som innehåller lärarhandledning för läromedlen i fråga. Båda 

serierna är utgivna efter 2011 och ska vara utformade utifrån Lgr11. 

PULS-serien ges ut av Natur & Kultur, ämnesvis i samhälls- och naturorienterande ämnen, 

där de två ämnena fysik och kemi är kombinerade i en gemensam bok. De har olika författare 
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för varje ämnesbok och delas upp i kapitel utifrån olika områden i varje ämne. I dessa böcker 

har analysen gjorts enbart utifrån de kapitel där de aktuella områdena berörs. PULS-serien har 

valts ut till denna studie för att de berör de ämnen där hållbar utveckling står med i det 

centrala innehållet och/eller kunskapskraven, samt för att de använts på samtliga skolor där 

jag vikarierat eller genomfört VFU. Jag har således viss erfarenhet av användandet och vet att 

de används på åtminstone dessa skolor. 

Natur och Miljöboken ges ut av Svenska Kunskapsförlaget i en bokserie i tre steg som ämnar 

stegvis bygga upp en förståelse för helheten av hållbar utveckling. Böckerna har analyserats 

utifrån sin helhet då det är synliggjort både för lärare och elev att allt innehåll ska beröra just 

hållbar utveckling. Denna bokserie väljs dels utifrån sin tillgänglighet, men också för att den 

berör hållbar utveckling i en samlad, ämnesintegrerad enhet. 
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7. Analys och resultat 
I följande avsnitt avser jag ge en översiktlig bild över den analys som gjorts, samt resultaten. 

Här presenteras innehållet som har uppmärksammats och är av relevant för studien. Utifrån 

teorin kommer analysen och resultaten att presenteras i en hur- och en vad-del som svarar på 

vilket innehåll böckerna presenterar och hur det presenteras, utifrån ställda frågor.  

7.1 VAD 

Den första delen av analysen har bestått i att undersöka vilka områden läromedlen erbjuder 

kunskap om. Detta har gjorts utifrån Tabell 1 med begrepp som presenterades på sidan 14. 

 
I analysen har jag letat efter antingen begreppet i sig självt, eller ett avsnitt i boken som 

erbjuder kunskap om sagda begrepp, även om just det ordet inte bokstavligen används. I 

PULS-serien har jag noterat vilka ämnesböcker som erbjuder vad. I Natur och Miljöboken, 

som är ett ämnesintegrerat läromedel har noteringar bara gjorts om området finns med i någon 

av de tre stegen. Resultaten redovisas nedan i Tabell 2. Tabell 2 har utformats efter Tabell 1 

och visar vilka områden och begrepp som finns med i läromedlen. Varje begrepp i Tabell 1 

har en siffra, i Tabell 2 har dessa representerats med enbart sin siffra och därefter har prickar 

gjorts om det erbjuds kunskap om området i analyserat läromedel. De olika färgerna för 

PULS-serien står för de olika ämnesböckerna för att visa på i vilket ämne de olika områdena 

presenteras. Vilket ämne som har vilken färg presenteras under tabellen. I och med att Natur 

och Miljöboken inte är uppdelad i olika ämnesböcker görs bara en svart prick om området 

finns med någonstans i läromedlet.  
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Tabell 2 – Redovisning av resultat 

Sökta områden som finns med i analyserade läromedel 

Analyserat 
läromedel 

Användning, 
förbrukning och 
förvaltning av 
naturresurser 

Sociala förhållanden 
lokalt och globalt 

Miljö- och 
klimatfrågor 

PULS-serien 

 
1           
2                 
3         
4               

 
1        
2     
3 
4             
5 
6            
 

 
1  
2       
3       
4                    
5                    

Natur och 
Miljöboken 

 
1  
2  
3  
4  

 
1  
2  
3  
4  
5  
6 
 

 
1  
2  
3  
4  
5  
 

	Fysik/Kemi			 	Natur	och	Miljöboken	
	Biologi			
	Teknik		
	Geografi			
	Religion			
	Samhällskunskap			

 

7.1.1 PULS-serien 

Av Tabell 2 kan vi se att nästan alla utvalda begrepp presenteras i böckerna. De begrepp som 

saknas är fred och jämställdhet. Det var dock varierande omfattning och djup på hur olika äm-

nen togs upp. PULS Religion får till exempel en prick vid avfallshantering. Detta är något som 

enbart nämns i en mening i sista kapitlet av boken: ”Ett enkelt sätt att vara rädd om miljön 

kan vara att använda papperskorgar” (Abrahamsson & Nyström, 2011, s. 170). 

PULS Religion tar således upp avfallshantering, det framkommer tydligt att det är bra att 

använda papperskorgar, alltså hantera sitt avfall. Däremot förklaras inte vad alternativet skulle 

vara, sopsortering nämns inte och det förklaras inte heller varför det är bra att använda 

papperskorgar. I motsats till detta har PULS Geografi ett helt kapitel om återvinning. Här 

förklaras vinsterna med återvinning, hur det går till och vad man kan göra med väl sorterade 



 20 

sopor som ändå inte går att återvinna (Åsgård & Olsson, 2011, s. 92–99). Jag har valt att 

belysa detta för att påpeka att i denna del av analysen har enbart förekomster noterats i 

tabellen, inte omfattningen eller djupet av kunskap som erbjuds. 

Värt att notera är också att jag i min analys har haft en lista med områden att utgå ifrån och 

därigenom kunnat leta upp avsnitt som berör just dessa områden. Hade jag istället utgått från 

enbart begreppet ”hållbar utveckling” skulle resultatet inte vara i närheten lika omfattande. 

Hållbar utveckling nämns enbart i två kapitel i hela PULS-serien. Dessa kapitel hittas ett i 

PULS Geografi och ett i PULS Teknik. I PULS Teknik lyder beskrivningen av hållbar 

utveckling som följande: ”[…] Det är nödvändigt att utveckla teknik för en hållbar utveckling.  

Hållbar utveckling betyder att vi som lever nu måste tänka och handla klokt så att man i 

framtiden ska kunna leva på jorden.” 

Vidare i kapitlet beskrivs dock framför allt grundläggande termer kring innovationer, vad som 

har hänt hittills och hur tekniken kan användas. Fokus vänds från den globala hållbara 

utvecklingen och berör snarare tekniska lösningar som hjälper den enskilda individen. I PULS 

Geografi lyfts hållbar utveckling i ett vardagsnära sammanhang. På ett uppslag diskuterar den 

fiktiva familjen Nordlund hur de kan bidra till en hållbar utveckling: ”Vi frågar familjen 

Nordlund: Hur gör ni för att leva miljövänligt och energisnålt? Hur skulle ni kunna bidra till 

en hållbar utveckling?” (Åsgård & Olsson, 2011, s. 98). 

Uppslaget har en tydligt ekologisk utgångspunkt. Familjens svar på vad de redan gör, samt 

listade alternativ vad de kan tänka på att göra presenteras. Lösningar handlar om att spara på 

energi och bränsle, inte slösa med naturresurser samt att odla det de kan hemma, för att 

minska miljöpåverkan. 

Detta är alltså de två platser i PULS-serien där hållbar utveckling uttryckligen nämns. De 

områden som tas upp i samband med just begreppet ”hållbar utveckling” är enbart (1) energi 

och bränsle, (2) jordbruk och (3) klimatförändringar. Den bild av hållbar utveckling som 

synliggörs för eleven är alltså betydligt mer begränsad än den som målas upp i tabell 2.  

I PULS-serien kan några mönster också pekas ut. PULS Teknik och PULS Religion har till 

exempel enbart två prickar (Abrahamsson & Nyström, 2011; Sjöberg, 2013). Detta kan ställas 

i relation till de betydligt mer representerande PULS Samhällskunskap och PULS Geografi 

som erbjuder kunskap om nio olika områden vardera (Åsgård & Olsson, 2011; Olsson & 

Åsgård, 2013; Stålnacke et al., 2012). I Tabell 2 blir det också tydligt att kategorin om ”an-
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vändning, förbrukning och förvaltning av naturresurser” är mer representerad i den natur-

orienterande ämnena, speciellt om man ser till geografins tvärvetenskaplighet med sina 

naturorienterande element. I kategorin ”sociala förhållanden lokalt och globalt” är istället de 

samhällsorienterande ämnena mer representerade.  

Sammanfattningsvis erbjuder alltså PULS-serien ganska omfattande kunskaper kring de områ-

den som innefattar hållbar utveckling. Detta dock utan att det uttryckligen lärs ut som hållbar 

utveckling. De olika områdena tas istället upp under andra ämneskopplade rubriker i olika 

ämnesböcker. 

7.1.2 Natur och Miljöboken 

Som det framgår i Tabell 2 erbjuder även Natur och Miljöboken ett brett utbud av kunskap i 

hållbar utveckling. Den störta skillnaden mellan Natur och Miljöboken och PULS-serien är att 

Natur och Miljöboken inte har någon ämnesindelning utan belyser istället hållbar utveckling 

från ett ämnesintegrerat perspektiv i tre steg som bygger på varandra genom årskurs fyra, fem 

och sex. Därför är prickarna för Natur och Miljöboken inte uppdelade i några färger, utan de 

får en svart prick om området benämns i någon av de tre stegen. 

Det som inte berörs i Natur och Miljöboken är den ökande befolkningsmängden. I övrigt berörs 

alla områden på något ställe i böckerna. I Natur och Miljöboken är det en mer jämn fördelning 

på omfattningen och djupet på kunskapen om de olika områden som presenteras. Det första 

steget börjar med att ge eleven grundläggande kunskaper i hur naturen och miljön fungerar och 

hur saker hänger ihop. De följande stegen ger en mer påbyggd kunskap om människans 

påverkan, vad vi människor kan göra för att påverka och hur detta berör vår vardag.  

7.2 Didaktiska överväganden 

I nästkommande del av analysen har jag tittat närmare på hur-aspekten av innehållet. Baserat 

på de fyra frågorna från teoriavsnittet ämnar jag ge en bild av hur läromedlen uppfyller hur-

aspekten av undervisning för hållbar utveckling. 

7.2.1 Ämnesintegration 

Det första jag har undersökt är ämnesintegrationen i läromedlen. Jag belyser här hur de tre olika 
dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social utveckling, integreras och sammankopplas. 

Först presenterar jag här analysen för PULS-serien. Som nämnt ovan fokuserar PULS-serien 

framför allt på den ekologiska dimensionen när det uttalat handlar om hållbar utveckling. 

Kapitlet i PULS Geografi beskriver till exempel hur vi kan spara på energi, naturresurser och 
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minska på utsläpp genom att göra vissa val i vår vardag. Här följer ett utdrag ur den 

konversation som den fiktiva familjen Nordlund har om hållbar utveckling: ”Ja, vi tänker 

ganska mycket på miljön och försöker att inte slösa på de resurser som finns. Jag cyklar till 

exempel till jobbet, säger Gustav.” (Åsgård & Olsson, 2011, s. 98) 

Uppslaget fortsätter sedan på samman linje, men beskrivningar av vad familjen redan gör 

samt listor med vad de skulle kunna tänka på i vardagen för att skona miljön. Den sociala eller 

ekonomiska dimensionen tas alltså inte upp över huvud taget i samband med begreppet 

”hållbar utveckling”. PULS-serien lyckas dock täcka de sociala och ekonomiska dimensionera 

inom vissa områden. Det sker dock inte i ett sammanhang där den sociala eller ekonomiska 

dimensionen förklaras som hållbar utveckling. I PULS Samhällskunskap finns till exempel 

kapitlet Rika och fattiga, där fattigdom och ojämna fördelningar beskrivs. 

Ungefär 7 miljarder människor bor på vårt jordklot. Ungefär 20 procent av oss förbrukar det 
mesta, mer än 80 procent av den mat, den energi och alla de varor som tillverkas. Resten av 
jordens befolkning, det vill säga mer än fem miljarder människor, delar på en liten del, knappt 20 
procent av maten, energin och varorna (Stålnacke et al., 2012, s. 126). 

Här lyfts alltså saker som faller under hållbar utveckling fram och då ur en social och eko-

nomisk dimension. Det görs dock inga kopplingar till det ekologiska, eller hållbar utveckling 

som begrepp. I PULS-serien har jag enbart noterat ett ställe där den ekologiska dimensionen 

kopplas ihop med den ekonomiska. I PULS biologi gör författarna en tydlig koppling mellan 

människans påverkan på och beroende av jorden och naturen. 

Vi måste använda naturen för att försörja oss och ha det bra. Om inte människan hade odlat upp 
jorden skulle maten inte räcka till så många. Men vi måste också vara rädda om naturen, så att den 
kan fortsätta att ge oss mat, ren luft och rent vatten. Vi måste klara av att försörja allt fler 
människor på jorden utan att skada eller förstöra ekosystemen (Belfrage et al., 2012, s. 21). 

Det finns en handfull liknande kopplingar mellan två av de tre dimensionerna i PULS-serien. 

Däremot förekommer det aldrig en sammankoppling mellan alla de tre. Alltså problematiseras 

aldrig en helhetsbild av innebörden av hållbar utveckling, då dess definition innefattar en 

samverkan mellan alla tre dimensioner. 

Vidare till Natur och Miljöboken. Även i denna finns ett ekologiskt fokus. Det ekologiska pers-

pektivet sammankopplas ibland med det sociala eller ekonomiska, men aldrig båda samtidigt. I 

det här exemplet kopplas det ekologiska och sociala samman i ett avsnitt om konsumtion. 

Om alla på planeten skulle konsumera så mycket som vi i Sverige gör, skulle vi snart behöva fyra 
jordklot. Med det menas att vårt behov av råvaror från naturen, till exempel olja, ökar hela tiden. 
Vi vill hela tiden ha mer. Om alla handlade och körde bil lika mycket som vi gör så skulle vi 
behöva fyra planeters resurser (Rahmings, 2015b, kapitel 2). 
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Här sammankopplas alltså två av tre dimensioner, vilket är det vanligaste förekommande i 

Natur och Miljöboken. Ingen notering har gjorts där alla tre dimensioner tas upp i relation till 

varandra. Nämnvärt med Natur och Miljöboken är att det i lärarboken ges omfattande stöd i 

att jobba ämnesövergripande och då menas det ämnen som skolämnen. I varje avsnitt finns 

förslag på olika lektionsupplägg och övningar som involverar olika ämneselement. I den 

aspekten uppfyller alltså Natur och Miljöboken kravet på ämnesintegration, men inte när det 

kommer till att sammankoppla de tre dimensionerna av hållbar utveckling. 

7.2.2 Problematisering 

Nästa del i analysen rör problematiseringen av undervisning för hållbar utveckling. Alltså att 

göra samman kopplingar mellan olika innehållsområden och deras samband.  

PULS-serien gör sällan några kopplingar mellan olika områden. Var område lärts ut för sig i 

egna avsnitt eller kapitel. Kopplingar görs till exempel inte mellan bränsle och transport eller 

mellan mänskliga rättigheter och konsumtion. Vissa lite mer konkret sammankopplade 

områden länkas dock ihop. Bränsle och energi kopplas till exempel ihop med naturresurserna.  

Olja, kol och naturgas är så kallade fossila bränslen. De har bildats av växter och djur som levde 
för flera miljoner år sedan. Det bildas inga sådana bränslen längre. Vi har det som finns men inte 
mera. Lyckligtvis finns det också så kallad förnybar energi. Det är energi som fylls på, till exempel 
i kraftverksdammar som fylls tack vare regn och skogar som växer (Sjöberg et al., 2011, s. 134) 

Lärarböckerna för PULS-serien inte stöd för läraren att göra vare sig kopplingar mellan de tre 

dimensionerna eller olika områden. Lärarböckerna erbjuder enbart viss fördjupning i aktuellt 

ämne och förslag till lektionsinledningar som berör ämnet. 

Natur och Miljöboken gör en del kopplingar mellan de olika områdena. Böckerna är skrivna 

så att de tre stegen bygger på varandra och i slutet erbjuder en mer övergripande förståelse. 

Till exempel kopplas mänskliga rättigheter och miljö samman i steg 3. 

Om vi inte hade yttrandefrihet skulle vi inte kunna protestera mot orättvisor. Det kanske låter som 
politik i dina öron, något vuxna håller på med och som inte har något med miljön att göra. Men om 
du bodde i ett land som hade drabbats av miljöproblem – på grund av de vuxnas livsstil och beslut 
– skulle du nog vilja ha en möjlighet att protestera (Rahmings, 2015c, kapitel 3). 

Kopplingar likt denna görs en del i Natur och Miljöboken, framför allt mot slutet, men långt 

ifrån alltid. Många gånger kan jag se tillfällen att koppla ihop olika områden, när boken inte 

gör det. Till exempel tas Rättvisemärkning först upp som en ekologisk märkning, i nästa steg 

står endast en notis om att det också är en social märkning, men ingen vidare förklaring görs. 

Inte heller kopplas våra konsumtionsval ihop med fattigdom eller sociala förhållanden globalt. 
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Sammanfattningsvis gör alltså fler kopplingar, områden emellan, i Natur och Miljöboken än i 

PULS-serien. Trots detta ger inte Natur och Miljöboken en fullt sammankopplad bild 

områdena emellan. 

7.2.3 Metodpluralism 

Här har jag undersökt i vilket utsträckning läromedlen erbjuder varierade pedagogiska 

tillvägagångssätt och uppgifter.  

Variationen på uppgifter knutna till analyserade områden i PULS-serien är mycket liten. De 

flesta handlar om att fundera och diskutera det eleverna just lärt sig. Ett exempel på detta 

återfinns i PULS Teknik. 

Hur skulle du vilja förändra vårt sätt att resa om du var politiker? Skriv ned dina tankar. Kanske de 
riktiga politikerna borde läsa det du skrivit? (Sjöberg, 2013, s. 62) 

Lärarböckerna ger här heller inget stöd i att utveckla undervisningens metodpluralism. Viss 

variation kan skapas genom att följa de förslag till lektionsinledningar som ges i 

lärarböckerna, dessa handlar dock övergripande om att involvera barnen fysiskt i en övning, 

för att ge en uppfattning om området ska läras ut. Ett exempel på detta återfinns i lärarboken 

för PULS Geografi, där en lektionsuppstart föreslås för kapitlet om återvinning. Denna övning 

går ut på att ta med eleverna till närmaste återvinningscentral, gå mellan behållarna och 

diskutera vilka sopor som bör hamna var (Olsson & Åsgård, 2012, s. 82). Eleverna får inte 

utöva olika pedagogiska metoder i sitt fortsatta lärande. 

I Natur och Miljöboken erbjuds ett betydligt bredare utbud av metodpluralism. Här får eleverna 

göra självtester, fundera vidare, lösa gåtor, granska mataffärer, göra sånger och teater, utföra 

vardagsutmaningar och lösa ordflätor och rebusar med mera. Detta är genomgående för alla 

kapitel i alla tre steg av läromedlet. I läromedlet finns även interaktiva spel, där eleven till 

exempel ska sortera olika sopor i rätt containrar (Rahmings, 2015b, kapitel 4). 

Även i lärarboken erbjuds uppgifter av varierande pedagogisk karaktär. Här finns olika 

lektionsupplägg med övningar och laborationer att utföra med eleverna. Diskussioner från 

avsnitten kopplas ihop med uppgifter från boken, extra övningar och uppdrag, samt praktiska 

övningar som laborationer. 

Natur och Miljöboken erbjuder alltså ett betydligt större utbud av uppgifter av olika 

pedagogisk karaktär än PULS-serien. 
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7.2.4 Vardagskopplingar 

I den sista delen av analysen undersöker i vilken utsträckning kunskaper som erbjuds i 

undersökta läromedel är kopplade till elevers potentiella vardag. 

Det finns genomgående många kopplingar till vardagsnära situationer i PULS- serien. 

Exempel tas upp kring vardagsföremål, vardagshandlingar och den lokala miljön runt 

omkring oss. Ett exempel kan hittas i PULS Geografi Europa (Olsson & Åsgård, 2013) där 

det på sida 82 förekommer en bild på en uteservering där en mängd olika material som kan 

finnas på en sådan plats pekas ut. Sedan förklaras vilka naturresurser som går åt för att 

framställa dessa material. Även exemplet om familjen Nordlund som nämnts ett par gången är 

en vardagsnära situation med konkreta tips om vilka val människor kan göra i sin vardag för 

att agera mer hållbart (Åsgård & Olsson, 2011). 

Natur och Miljöboken har även den en genomgående vardagskoppling. Många exempel, 

förklaringar och övningar är direkt relaterade till vardagssituationer som de flesta elever kan 

relatera till. Utöver detta hjälper övningar och lärarboken till med uppdrag och hemuppgifter 

till eleverna som kopplar ihop det som lärs ut i skolan direkt till det som sedan görs i hemmet, 

som att förbruka vatten, tända lampor, slänga sopor, eller handla. 

7.3 Sammanfattning av resultaten 

I den första delen av analysen, vad-aspekten, visar de två olika läromedlen relativt lika 

resultat där de flesta områdena finns med. Det som skiljer dem åt är att Natur och Miljöboken 

erbjuder all sin kunskap i egenskap av kunskap i hållbar utveckling. I PULS-serien nämns 

begreppet ”hållbar utveckling” enbart två gånger. Under dessa avsnitt finns tre av femton 

efterfrågade områden med. Övriga lärs ut i sammanhang som inte kopplas till just hållbar 

utveckling i läromedlet. Detta blir intressant då eleverna förmodat kan tillägna sig kunskaper 

som faller under begreppet ”hållbar utveckling”, men utan att den kopplingen tydliggörs. 

Dock kan ett antagande göras att elevernas förståelse för begreppet blir begränsat då det inte 

klargörs vad som innefattas av hållbar utveckling. Båda läromedlen uppfyller alltså den i 

teorin sökta idealtypen till överhängande del, men i PULS-serien lämnas det upp till läraren 

att tydliggöra och koppla samman informationen till just hållbar utveckling. Detta beskrivs i 

avsnittet Bakgrund som en kunskap som många lärare uppger sig sakna.  

De båda olika läromedlen uppvisar i hur-analysen vissa svårigheter att göra samman-

kopplingar mellan alla tre dimensioner av hållbar utveckling. I vissa fall kopplas två av de tre 

dimensionerna samman, men inte alla tre på en gång. Hållbar utveckling är per definition 
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något som uppnås först när alla tre dimensioner samverkar. I det här avseendet misslyckas 

alltså båda läromedlen. Natur och Miljöboken uppvisar fler sammankopplingar än PULS-

serien, men inte heller den kopplar samman alla tre i samma kontext. Däremot så erbjuds 

kunskap om alla tre dimensioner i båda läromedel, vilket innebär att förståelse för alla de tre 

antas kunna uppnås. Även här lämnas dock sammanställandet av en helhetsbild upp till 

läraren och klassrumssituationen. Detta förutsätter att läraren själv har utbildning och/eller 

kunskap nog för en sådan uppgift, vilket tidigare studier har visat är något många lärare i 

svenska skolor saknar. 

Även när det kommer till problematisering mellan de olika områdena brister det en aning i 

läromedlen. Natur och Miljöboken har fler sammankopplingar områden emellan än PULS-

serien, men inte heller Natur och Miljöboken kopplar alltid ihop de olika områdena med 

varandra. I analysen lyftes områden som hade kunnat sammankopplas i sina sammanhang i 

boken, men inte gör det. Natur och Miljöboken erbjuder ett brett spektra av uppgifter av olika 

pedagogisk karaktär, medan PULS-serien är smalare i sitt utbud. Båda läromedel erbjuder 

vardagsnära undervisning, men även här har Natur och Miljöboken fler vardagsanknytningar 

och praktiska övningar att faktiskt utföra i vardagen. Lärare får alltså inte det stöd som 

efterfrågas till fullo av någon av de undersökta läromedlen, däremot uppfyller Natur och 

Miljöboken fler av de sökta kraven än PULS-serien. 
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8. Diskussion  
I föregående avsnitt har analysen presenterats utifrån vad som framkommit i enlighet med 

analysmall. I följande avsnitt ämnar jag diskutera vad analysresultaten kan innebära. Den här 

studiens syfte var att undersöka hur läromedel i grundskolans årskurser 4–6 framställer 

området hållbar utveckling. Frågeställningarna för studien var hur hållbar utveckling 

presenteras i undersökta läromedel, vilka skillnader det finns mellan läromedlen, samt i vilken 

utsträckning det ges lärarhandledning som stöttar undervisningen för hållbar utveckling. Detta 

har genomförts genom en innehållsanalys av två olika läromedel för årskurs 4–6. 

I analysen kommer jag fram till att båda de undersökta läromedlen ger en omfattande mängd 

av kunskap i hållbar utveckling, utifrån undersökta områden. Däremot benämns områdena 

inte som hållbar utveckling i PULS-serien. Detta innebär att PULS-serien ger en väldigt 

begränsad bild av hållbar utveckling som inte presenterar alla tre dimensioner av begreppet. 

Områden som faller under begreppet ”hållbar utveckling” finns med i böckerna, men det 

benämns inte som hållbar utveckling. I Natur och Miljöboken däremot belyses alla områden 

som delar av hållbar utveckling. Läromedlet representerar därmed en betydligt mer 

omfattande och övergripande bild av hållbar utveckling där alla tre dimensioner finns med. 

I frågan av helhetsförståelsen för hållbar utveckling så lyfter jag i analysen att det inte 

framkommer någon fullständig sammankoppling mellan de olika områdena och 

dimensionerna. Det sker begränsat i båda läromedlen, men i större utsträckning i Natur och 

Miljöboken än i PULS-serien. Viktigt att belysa här är att PULS-serien alltså faller på att 

beskriva hållbar utveckling utifrån begreppet, vilket begränsar möjligheten att ge en 

helhetsförståelse. Dock finns alla delar med i båda läromedlen, även om kopplingar där 

emellan inte görs. Det skulle i och med detta kunna argumenteras för att eleven får en chans 

att tillägna sig en helhetsförståelse ändå. Ett antagande är också att sammankopplande och 

helhetsförståelse sker mer i de högre årskurserna, när eleverna förväntas ha mer utvecklad 

förmåga att analysera och reflektera. I frågan ger dock Natur och Miljöboken en betydligt 

större möjlighet till helhetsförståelse än PULS-serien. 

Det är av vikt att ta upp det faktum att läromedlen som analyserats enbart är läromedel för 

årskurs fyra till sex. Elevernas utbildning i hållbar utveckling varken börjar eller slutar med 

det de tillägnar sig i dessa årskurser. Ett möjligt antagande är att sammankopplingar och den 

större helhetsförståelsen globalt lärs under grundskolans senare år samt gymnasiet. I årskurs 

sju till nio ställs högre krav på elevers analytiska förmågor och de förväntas föra mer 
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utvecklade resonemang (Skolverket, 2011). I och med att båda läromedlen erbjuder kunskap 

om en så pass omfattande mängd områden och om alla tre dimensioner av hållbar utveckling, 

gör jag ändå en bedömning att både PULS och Natur och Miljöboken kan ge en relativt 

helhetsövergripande bild av innebörden av ämnet. Vidare sammankopplingar och 

helhetsförståelse kan eleverna tillgodogöra sig i högre årskurser, om vi förutsätter att grunden 

läggs i årskurs fyra till sex. 

I analysen kunde jag även konstatera att lärarböckerna i PULS-serien inte ger någon 

handledning för läraren att skapa en ämnesövergripande helhetsförståelse för hållbar 

utveckling. I Natur och Miljöboken fanns det betydligt mer stöd för lärare att tillägna sig 

själva och sina elever en ämnesövergripande helhetsförståelse. I praktiken innebär detta alltså 

att PULS-serien inte kan ge det stöd i undervisningen som efterfrågats av många lärare. Då 

många lärare upplever att de själva har bristande kunskaper i hållbar utveckling krävs en 

lärarhandledning som ger stöd i hur hållbar utveckling kan läras ut för att generera en 

helhetsförståelse. Då läromedlet PULS inte erbjuder sådan stöttning i form av lärarhand-

ledning är det möjligt att det genererar en bristfällig undervisning kring hållbar utveckling uti-

från forskningsrön och styrdokument.  
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9. Slutsats 
För att ge en helhetsbild av analyserade läromedlen så kan det konstateras att Natur och 

Miljöboken presterar bättre i de flesta av de undersökta kategorierna. På vissa områden upp-

fyller Natur och Miljöboken krav som PULS-serien inte uppfyller, som i metodpluralismen till 

exempel. I andra fall klarar båda läromedel att i någon form uppvisa det som efterfrågas, men 

även då gör Natur och Miljöboken det i större utsträckning än PULS-serien. Den största 

skillnaden är att Natur och Miljöboken erbjuder all kunskap som just kunskap i hållbar 

utveckling, medan PULS-serien inte gör det. Från dessa resultat kan det förmodas att, med 

enbart hjälp från undersökt läromedel skulle eleverna tillägna sig en större förståelse för 

hållbar utveckling genom användning av Natur och Miljöboken, än med PULS-serien. Detta 

eftersom att eleverna när de läser och jobbar med Natur och Miljöboken får en förståelse för 

vad som innefattas av just hållbar utveckling.  

Av detta drar jag slutsatsen att läromedel som Natur och Miljöboken ger en möjlighet att 

arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling utifrån sin helhet, medan PULS-serien har 

vissa begränsningar i frågan. I Natur och Miljöboken ges dessutom mer omfattande stöd till 

läraren i lärarböckerna för att genomföra ett ämnesintegrerat arbete med hållbar utveckling, 

medan PULS-serien inte erbjuder detta.  

Resultaten som framkommer i denna studie går i linje med, och förstärker det som lyfts fram i 

Bakgrund och Tidigare forskning. För att en helhetlig undervisning för hållbar utveckling i 

svensk skola ska kunna ges till alla krävs det mer forskning på området. Lärare behöver tyd-

ligare riktlinjer och stöd för att kunna erbjuda en helhetsbild av hållbar utveckling. 

Avslutningsvis vill jag fastslå att mina resultat från denna studie inte går att generalisera för 

alla läromedel i mellanstadiet. Studien kan bara svara på hur hållbar utveckling representeras i 

just de undersökta läromedlen. Studien kan inte heller svara för mer än vad som erbjuds i 

läromedlen i fråga. Hur undervisningen ser ut i klassrumssituationen är starkt beroende av hur 

läraren väljer att använda läromedlet. Ämnet är dock värt att reflektera över och kan 

förhoppningsvis inspirera till framtida studier. 
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