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Sammanfattning  

Miljöundervisning har funnits länge och idag är det fokus på hållbar utveckling som har 

sitt ursprung från 1970- och 1980-talet. Det är ett begrepp har kritiserats av många för 

sin komplexitet. Hållbar utveckling har fått mer utrymme i den nyutformade kursplanen 

för kursen naturkunskap 1b i och med den nya läroplanen Gy11. Hur väl anpassade är 

då de nya läroböckerna för syfte och centralt innehåll för kursen naturkunskap 1b inom 

området hållbar utveckling? För att utföra undersökningen har de fem aktuella 

läroböckerna för kursen naturkunskap 1b lästs i fem omgångar, en analys av textens 

innehåll, frågor och illustrationer har utförts. Undersökningen visar på att det varierar 

hur väl de fem olika läroböckerna behandlar hållbar utveckling, samtliga fem läroböcker 

behandlar dock ämnet. Störst brister finns framförallt inom jämställdhet och mänskliga 

rättigheter. Det är generellt mer fokus på att presentera (och lära ut) fakta än att eleverna 

skall göra ställningstaganden, illustrationerna i läroböckerna är relevanta till texten.   
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1 Inledning 
 

I och med den nya läroplanen som infördes hösten 2011 för gymnasieskolan, Gy11, har 

kurser uppdaterats och förändrats, innehåll har tagits bort och lagts till. Naturkunskap 

1b är en av de nyutformade kurserna för Gy11 och det är en kurs på 100 poäng som är 

obligatorisk för de elever som går ekonomiprogrammet, estetiska programmet, 

humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.  

En nyutformad kurs innebär nya läroböcker och så är även fallet för naturkunskap 1b.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på gymnasiet har jag upptäckt att det 

i läroböckerna för kursen naturkunskap 1b finns stora skillnader i vad läroböckerna tar 

upp och behandlar. Jag hade VFU då cirkulationsexemplaren av några av de nya 

läroböckerna började komma ut i skolorna och jag fick då en inblick hur svårt det kan 

vara att, under en kort tid, besluta vilken lärobok man som lärare/skola ska köpa in. 

Vissa lärare som jag pratat med har i efterhand berättat att den läroboken de valt att 

använda i sin undervisning inte visat sig vara tillfredställande och därmed fått 

komplettera med andra läroböcker och läromedel.  

 

Mina erfarenheter är även att vissa lärare förlitar sig på läroboken som grund för sin 

undervisning, det är då viktigt att läroboken behandlar och tar upp de delar som ingår i 

kursen.         

 

När vi under en kurs gjorde en fältuppgift inom hållbar utveckling fick jag upp ögonen 

för skillnaderna inom området hållbar utveckling i de läroböcker som finns för kursen 

naturkunskap 1b. Hållbar utveckling läggs det mer tyngd på i den uppdaterade 

kursplanen. Eftersom hållbar utveckling är en stor del av naturkunskapen är det lärarens 

ansvar att ge eleverna förutsättningar/verktyg för att få kunskaper och förståelse för 

området.       

 

I den nya kursplanen för naturkunskap 1b läggs det mer vikt på hållbar utveckling än 

vad det gjordes i den tidigare kursplanen för naturkunskap A, vilket är föregångaren av 

dagens kurs. I och med att mer vikt läggs på hållbar utveckling krävs det även att 

läroböckerna behandlar ämnet mer grundligt för att kunna tillgodose elever och lärare 

med det innehåll som är centralt för kursen. Med bakgrund av detta är det av intresse att 

studera hur hållbar utveckling behandlas i de nya läroböckerna för kursen.   

 

Med dessa erfarenheter av hållbar utveckling från min utbildning, VFU och samtal med 

lärare under min utbildning, har ett intresse väckts för att studera hur hållbar utveckling 

behandlas i läroböcker i naturkunskap 1b.   

 

Syftet med undersökningen är att studera hur hållbar utveckling behandlas i olika 

läroböcker för naturkunskap 1b och hur de olika läroböckernas innehåll överensstämmer 

med syfte och centralt innehåll för kursen. Genom att undersöka hållbar utveckling i 

läroböcker får man en inblick i vad läroböckerna tar upp och inte om området. Vilket 

gör att man som lärare får kunskap om vad man behöver fokusera mer på, för att 

eleverna ska kunna utveckla den förmåga och de kunskaper som området avser (se 

ämnets syfte i bakgrunden nedan).  
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1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Naturkunskap som ämne  
 

Undervisning i naturvetenskap handlar om att få eleverna att ta ställning till större 

problem som finns i världen, till exempel utnyttjande av ekosystem och 

klimatförändringar och inte bara ämnesundervisning med fakta. Det handlar om att 

undervisning i naturvetenskap kan ses som en del av något större, där förståelse behövs 

(Andersson, 2008).   

 

I den tidigare läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94, fanns kursen 

naturkunskap A på 50 poäng som var ett kärnämne (lästes av elever på samtliga 

program). Det fanns även en fortsättningskurs/fördjupningskurs, naturkunskap B, på 

100 poäng som var obligatorisk för elever på samhällsvetenskapsprogrammet och valfri 

för elever på övriga program (Skolverket, 2000). 

 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy11 (som började gälla hösten 2011), har de 

två tidigare kurserna i ämnet naturkunskap ändrats och uppdaterats och är numera fyra 

kurser (två grundkurser och två fortsättningskurser). Grundkurserna är naturkunskap 

1a1 (50 poäng) som är obligatorisk för yrkesprogrammen och naturkunskap 1b (100 

poäng) som är obligatorisk för ekonomiprogrammet, estetiska programmet, 

humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Fortsättningskurserna 

(som är valfria) är naturkunskap 1a2 (50 poäng) som är fortsättning på naturkunskap 

1a1 och naturkunskap 2 (100 poäng) som är fortsättning på antingen naturkunskap 1a2 

eller naturkunskap 1b. Kurserna naturkunskap 1a1 och 1a2 motsvarar tillsammans 

innehållet i kursen naturkunskap 1b (Skolverket, 2011).  

 

Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar delar i kemi, fysik, biologi 

och geovetenskap, även delar i samhällskunskap berörs. Ämnet syftar till att, bland 

annat, ge eleverna kunskaper som gör att de kan ta ställning i olika frågor vad det gäller 

exempelvis resursfördelningar på jorden, klimat och miljö (Skolverket, 2011). 

 

Kursplaner är dokument som tar upp det som skall ingå och vad som skall uppnås med 

kursen, dessa krav ställs av staten. Kursplanerna lämnar dock möjlighet för skolor och 

enskilda lärare att tolka vad som sägs och välja arbetsmetoder och tillvägagångssätt för 

att ta med och uppnå det som sägs i kursplanen (Skolverket 2002).                  

 

Punkterna i syfte och centralt innehåll för kursen naturkunskap 1a1 har, likt Bursell 

(2011), numrerats, i denna studie 1-14 då det totalt är 14 punkter, detta för att underlätta 

hänvisningen till punkterna i arbetet. De fyra punkter som valts att studera i denna 

studie är de punkter som tydligast kopplas till hållbar utveckling och det är; punkterna 

1, 2, 7 och 8. Dessa har strukits under nedan för att tydligt visa vilka som studeras i 

denna undersökning. 
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Ämnets syfte. 

 

”Undervisning i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

 

1) Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra 

ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ. 

 

2) Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande 

till hållbar utveckling. 

 

3) Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för 

folkhälsan och miljön. 

 

4) Kunskaper om människokroppens byggnad och funktion samt dess växelverkan 

med omgivningen. 

 

5) Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas 

kritiskt och användas för kritisk granskning. 

 

6) Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens 

framväxt och för människans världsbild.”  

 

(Skolverket, 2011, s. 126)  

 

Kursens centrala innehåll. 
 

”Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 

7) Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. 

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 

 

8) Olika aspekter av hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, 

resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

 

9) Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till 

exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. 

Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av 

budskap och normer i medierna. 

 

10) Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, 

rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuell hälsa. 

 

11) Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och 

konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen 

och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel 

genetik och andra aktuella forskningsområden. 

 

 



 

4 

 

12) Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, 

mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det 

naturvetenskapliga utforskandet. 

 

13) Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka 

naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden 

under prövning. 

 

14) Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade 

påståenden.” 

 

(Skolverket, 2011, s. 132) 

 

 

Med bakgrund av hur naturkunskapen har förändrats i och med den nya läroplanen, är 

det därför av intresse att utföra en läromedelsstudie. Denna studie avser att undersöka de 

olika läroböcker som finns för kursen naturkunskap 1b på gymnasiet och då med fokus 

på delarna om hållbar utveckling.    

 

1.1.2 Hållbar utveckling  
 

Vårt engagemang för miljön i Sverige har en historia som börjar kring sekelskiftet 1900, 

då handlade det om naturskydd, man vill skydda naturen, 1909 grundades Svenska 

naturskyddsföreningen. På 1930-talet kom fokus istället att ligga på naturvård, man vill 

vårda naturen för att inte värdena skall försvinna (t.ex. beteshagar). Efter detta blev det 

vanligare med miljövård, som tar sin fart på 1960-talet, man börjar prata om begrepp 

som ekosystem och näringskedjor. Naturvårdsverket och miljöskyddslagen införs, 1967 

respektive 1969. På 1970-talet kommer kritik mot det tidigare miljöengagemanget, att 

det mestadels handlat om att behandla symtom i naturen, man börjar ifrågasätta 

utvecklingen i samhället. Året 1972 är viktigt då Stockholm står värd för FN:s 

miljökonferens där man börjar förena frågor om miljö med frågor om utveckling. Efter 

detta fick frågor om miljö en mer global aspekt (Sandell, Öhman & Östman, 2003).                

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som började användas på 1970- och 1980-talen, då 

miljöproblemen blir allt mer uppmärksammade i världen. På 1980-talet blir begreppet 

allt vanligare och det sägs att The World Conservation Strategy (en miljöorganisation 

från Storbritannien) är grundare till det engelska begreppet till hållbar utveckling; 

sustainable development. Det finns flera olika förklaringar till begreppet med den mest 

använda är den som World Commission on Environment and Development (WCED) 

myntade 1987, då även begreppet blev mer känt internationellt (Björneloo, 2007). 

Denna förklaring lyder; 

 

 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

(World Commission on Environment and Development, 1987, s. 37 i pdf:n). 
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World Commission on Environment and Development (1987) tar i sin rapport upp olika 

delar av hållbarhet som är viktiga för att verka för en hållbar utveckling. De tar upp att 

det, bland annat, är viktigt att motverka fattigdom och orättvisa och för att göra detta 

behövs ekonomisk tillväxt som gör skillnad. Denna tillväxt skall vara hållbar även 

socialt och miljömässigt. Hållbar utveckling är en process av olika förändringar som 

behöver göras och det är inget enkelt förlopp, utan det krävs ibland svåra 

beslutstaganden, här är politiska beslut och framförallt vilja viktigt (World Commission 

on Environment and Development, 1987).       

 

Hållbar utveckling har kritiserats då bland annat begreppet ses som komplext och 

diffust. Begreppet hållbar utveckling innefattar tre olika delar, ekologisk-, ekonomisk- 

och social hållbarhet och alla dessa samverkar med varandra och måste arbetas med för 

att få en hållbar utveckling (Björneloo, 2008). Ekologisk-, ekonomisk- och social 

hållbarhet kan ses som olika dimensioner av hållbar utveckling och därmed måste man 

inkludera delar som till exempel frågor om fördelningar. På grund av att begreppet 

hållbar utveckling är så omfattande, det berör allt och alla, kan det vara så att ingen 

känner att det är just deras ansvar för problemen. Med anledning av detta är det viktigt 

att man får, inte bara grundkunskaper, utan även får möjlighet till en grundligare 

förståelse om hållbar utveckling för att kunna delta i samhällsdiskussioner och fatta 

vardagliga beslut. Här kan skolan fungera som en bra plattform för just detta (Sandell 

m.fl., 2003). 

 

1.1.3 Undervisning om hållbar utveckling 
 

För att kunna göra ansvarsfulla handlingar angående miljön och miljöpåverkan behöver 

man ha kunskaper om och kunna resonera kring olika miljöproblem (Carvalho, Tracana, 

Skujiene, & Turcinaviciene, 2011). Hur vi uppfattar vår natur beror på vilka tidigare 

kunskaper och synsätt vi tagit till oss, till exempel genom skolan. Även det samhälle vi 

lever i och vår uppväxt påverkar vår inställning till naturen (Sandell m.fl., 2003).    

 

Det har diskuterats mycket kring om det skall heta undervisning om hållbar utveckling 

eller undervisning för hållbar utveckling. Det första förslaget om förespråkas av de som 

anser att det inte finns en rätt hållbarhet vad det gäller värderingar, utan att eleverna 

själva skall hitta sin väg utifrån sin situation. Det andra för förespråkas av de som ser att 

det finns värderingar som är mer hållbara än andra och att dessa då bör förespråkas. Det 

finns även de som förespråkar undervisning mot hållbar utveckling, med bakgrund att 

undervisningen ska vara demokratisk och öppen för eleverna (Sandell m.fl., 2003)                                                                        

 

Undervisning om hållbar utveckling har länge handlat om enbart den ekologiska delen, 

det vill säga olika miljöfrågor, det är viktigt att även de andra delarna av hållbar 

utveckling tas upp i undervisningen. För att få elever intresserade av och få förståelse 

för att deras val har betydelse för att få ett hållbart samhälle, måste de bry sig om vad 

som sker och vara delaktiga. Som lärare kan man vara med att hjälpa eleverna med detta 

genom att lyfta fram frågor och diskussioner som rör hållbar utveckling, vad som är det 

bästa för vår värld och vad som sker i vår värld. Lärande handlar om att få verktygen för 

att kunna agera och ta ställning, det primära är inte att insamla fakta och träna sig på 

något (Björneloo, 2008).  
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Elever är, i samtal om hållbar utveckling, mer intresserade av att diskutera om hållbar 

utveckling, identifiera problem och konflikter kring problemen än av att mer ingående 

studera de naturvetenskapliga fakta som finns om/inom problemen (Lundegård, 2007). 

Även Slingsby & Baker (2003) påpekar hur man som lärare i t.ex. biologiämnen skall få 

eleverna intresserade och engagerade att delta i diskussioner (om t.ex. miljö och hållbar 

utveckling) i livet och att man som lärare inte bara skall undervisa eleverna i vad som är 

rätt eller fel. De menar även att man som lärare undervisar i, om och för miljö och att 

det inte bara handlar om att få direkt fakta och information utan det handlar om att få ett 

perspektiv som är vetenskapligt om vår miljö.   

 

Som Slingsby & Baker (2003) pratar om, att det primära bör inte vara faktakunskaper 

utan diskussioner om problem som finns, kan även kopplas samman med Björneloos 

(2008) och Lundegårds (2007) arbeten (se ovan). Vilket därmed kan ses som viktigt i 

undervisning om miljö och hållbar utveckling.  

Både Björneloo (2007) och Lundegård (2007) påpekar även att undervisning ses som en 

viktig del i att få en hållbar utveckling. Även Skolverket (2002) påpekar att utbildning 

är viktigt för att kunna komma till rätta med de miljöfrågor vi står inför.        

 

Undervisning för hållbar utveckling kallas på engelska för Education for Sutainable 

Development (förkortas ESD). Undervisning för hållbar utveckling handlar om att ge 

varje människa möjligheten att få kunskaper, värderingar och färdigheter som gör att vi 

kan verka för en hållbar framtid. I undervisningen behandlas viktiga problem och frågor 

som finns kring hållbar utveckling, det kan vara att minska fattigdomen, 

klimatförändringar och konsumtion som är hållbar. Det krävs också att undervisningen 

får människor motiverade, att de vill delta och vara aktiv i sina val för att verka för en 

hållbar utveckling. Detta innebär att undervisningen för hållbar utveckling får 

människor att tänka kritiskt, sätta sig in i olika framtidsscenarion och att det kräver 

förändringar som sker över lång tid (UNESCO, 2013a).  

 

Det finns några viktiga punkter i undervisning för hållbar utveckling, bland annat att det 

inte bara är ett moment, utan att det innefattar flera olika typer av undervisning och 

olika ämnen. Det handlar inte om att lära sig för stunden, utan att lära för livet och att 

förändra människors livsstil över tid. Det behövs användas olika pedagogiska metoder 

för att verka för deltagande och djupare nivå av tänkande (UNESCO, 2013b).  Det 

handlar även om att eleverna får förmågan och framförallt viljan till att verka för en 

hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Det kan även underlätta om undervisningen 

verkar för en social gemenskap och att eleverna känner att det är meningsfullt för dem, 

nu och i framtiden. För att undervisningen skall kännas meningsfull för eleverna är det 

viktigt att de vet varför de behöver lära sig detta och kan då diskutera kring vad de 

behöver göra för att ta till sig kunskapen de behöver (SOU 2004:104).  

 

SOU (2004:104) konstaterar att undervisningen i hållbar utveckling är bristfällig vad det 

gäller kunskaper som vilka arbetsformer man behöver och vad innehållet bör vara. Även 

de visar på, likt Björneloo (2008), att begreppet hållbar utveckling är svårt och att det 

finns osäkerhet kring begreppet.   

  

Det finns tre olika traditioner vad det gäller miljöundervisning i skolan, dessa är 

faktabaserad respektive normerande miljöundervisning samt undervisning om hållbar 

utveckling. Den faktabaserade miljöundervisningen har sitt ursprung på 1960- och 

1970-talen och bygger på att mer kunskap om miljön behövs för att komma till rätta 
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med problemen. Detta genom information till allmänheten och mer forskning, i 

undervisningen ligger fokus på begrepp och fakta och att eleverna tar ställning utifrån 

dessa. Den normerande miljöundervisningen växte fram under 1980-talet och bygger på 

att det finns konflikter mellan människan och naturen. För att råda bot på detta måste vi 

använda oss av den vetenskapliga kunskapen som finns om naturen. I undervisningen 

skall eleverna lära sig att handla på ett miljövänligt sätt. Undervisning om hållbar 

utveckling fick sitt genombrott under 1990-talet till följd av Rio-konferensen 1992 och 

Agenda 21. Detta innebär att människor har olika synsätt och olika värderingar och 

därmed ser olika saker som miljöproblem. Hållbar utveckling har i allt högre grad 

kommit att ersatt miljöbegreppet, hållbar utveckling behandlar delar som ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Undervisningen fokuseras i högre grad på samtal och 

diskussioner där vetenskap och erfarenheter blandas. Av dessa undervisningstraditioner 

kan den normerande miljöundervisningen samt undervisning om hållbar utveckling ses 

som de undervisningsformer som staten syftar till att man skall använda (enligt 

styrdokumenten), skall man vara riktigt hård, endast undervisning om hållbar utveckling 

(Skolverket, 2002).   

 

Björneloo (2008) har i sin studie intervjuat bland annat gymnasielärare och kommit 

fram till några hinder i undervisningen om hållbar utveckling, exempelvis att; begreppet 

är svårdefinierat vilket kan göra lärare osäkra, samt att de vanliga tillvägagångssätten 

för undervisning på gymnasiet är andra än de som rekommenderas för undervisningen 

om hållbar utveckling. Sandell m.fl. (2003) tar upp att den tidigare miljöundervisningen 

var mer lokal, man kunde ta ut eleverna och visa på miljöproblem. Dagens 

miljöproblem är av större skala och mer diffusa och handlar mer om att diskutera och 

förklara problemen, även om problemen ofta är kopplade till allas vår livsstil och vardag 

(Sandell m.fl. 2003).         

 

I Skolverkets (2002) studie visar att lärare på gymnasiet framförallt använder sig av den 

normerande miljöundervisningen, därefter undervisning om hållbar utveckling och 

minst andel lärare i studien säger sig använda sig av faktabaserad miljöundervisning (se 

s. 6-7 för förklaring av begreppen). Lärare ser ofta miljöundervisning och hållbar 

utveckling som ett moment som vilket annat och inte som ett sätt att tänka och får 

därmed inte lika stor plats i undervisningen som det, enligt styrdokumenten, borde ha 

(Skolverket, 2002).   

    

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Läroböcker 
 

”En lärobok innehåller en pedagogisk text sammansatt utifrån läro- och kursplaner samt 

ämnets diskurs tolkade av läromedelsförfattare.” (Juhlin Svensson, 2000, s. 59). 

 

Nelson (2006) beskriver att läroböckernas uppgift är att ge information och inom de 

naturvetenskapliga ämnena fungera läroboken som en viktig del av undervisningen. Han 

nämner även att det i naturvetenskapliga läroböcker finns problem med att de många 

gånger innehåller för stor mängd fakta.   

 

Staten reglerade tidigare läromedelsvalen i läroplanen och även hur läromedel användes 

för gymnasieskolan, men efter beslut i riksdagen 1990 avvecklades regleringen av 
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läromedel. Juhlin Svensson (2000) menar att kontrollen av läromedel, framförallt då 

läroboken, tidigare var ett sätt för staten att uppnå en likvärdig skola.  

I sin studie av läromedel på gymnasiet visar Juhlin Svensson (2000) att när det gäller 

val av lärobok anger drygt hälften av de tillfrågade lärarna att de beslutar om 

läroboksval i samband med ämneskonferensen. Vid dessa val är förhoppningen från 

flera av lärarna att man med hjälp av användning av den valda läroboken kan uppnå 

målen för kursen. Läroböckerna som lärarna valt i denna studie var, enligt lärarna 

själva, inte styrande i undervisningen. Det varierade dock hur lärarna använde sig av 

läroböckerna i klassrummet, vissa hade läroboken som grund för undervisningen medan 

andra lät eleverna använda läroboken för att, på egen hand, kunna insamla kunskap 

medan andra lärare använde nästa aldrig läroboken i undervisningen. De lärare som 

oftare använde läromedel (som t.ex. lärobok) även oftare utförde undervisning med 

gemensamma genomgångar (Juhlin Svensson, 2000).  

Juhlin Svensson (2000) fann alltså att hur lärare använder sig av läroboken i sin 

undervisning påverkas av vilken typ av undervisningsstil man har i klassrummet.      

 

Att använda sig av en lärobok gör det lättare för elever som varit frånvarande att följa 

med i undervisningen, det underlättar för eleverna att läsa på inför prov och för lärarna 

hjälper läroboken till med att strukturera upp undervisningen (Juhlin Svensson, 2000). 

Även Gruvberger, Severin & Svingby (1992) beskriver läroboken som strukturerande i 

undervisningen och att läroboken även kan användas som ett stöd när ett nytt ämne skall 

presenteras, för exempelvis elever.  

 

Gruvberger m.fl. (1992) beskriver två olika pedagogiska uppfattningar om undervisning 

där den ena typen av undervisning bland annat är fokuserad på att lära sig de fakta och 

förklaringar som finns utantill (memorerande). Den andra undervisningen är bland annat 

fokuserad på att eleverna själva ska använda de nyvunna fakta för att tillämpa och 

undersöka (undersökande). Sandell m.fl. (2003) beskriver att läroböcker ofta är 

uppbyggda så att man först skall lära sig fakta som en bas för att sedan kunna tillämpa 

dessa fakta. Detta gör att eleverna först får en vetenskaplig faktabas och efter detta får 

eleverna lära sig problem om till exempel värderingar av miljöproblem. Istället borde 

man integrera dessa två delarna som oftast förekommer i läroböckerna (Sandell m.fl. 

2003).     

Även Kahveci (2010) anser att läroböcker med mycket fakta, framförallt många 

vetenskapliga begrepp, ger ett mer memorerande lärande.  

 

Hur texten, bilderna och frågorna utformas i en lärobok är viktigt för hur eleverna tar till 

sig och lär sig av det som boken handlar om. Eleverna kan antingen lära sig på djupet 

och relaterar då sina egna erfarenheter till de fakta som redovisas i läroboken och får då 

mer förståelse. Medan om man lär sig ytligt försöker eleverna lära sig boken utantill och 

relaterar inte till egna erfarenheter (Gruvberger m.fl., 1992).      

 

Det är sällan läroböcker saknar frågor och/eller andra uppgifter. Frågor och uppgifter 

finns där för att öka intresset för att läsa och ta till sig fakta, vilket gör dessa lika 

betydelsefulla som texten och bilderna i läroboken (Gruvberger m.fl., 1992).    

 

En bild eller illustration som förekommer i läroböcker används för att få eleverna att 

agera och väcka känslor (Carvalho m.fl., 2011). Med en illustration kan man tolka 

mycket mer än vad man kan med en text och hur man tolkar en illustration beror bland 

annat på vilka personliga erfarenheter man har. Illustrationerna beskriver något mer än 

en text och används främst som ett komplement till själva texten, för att illustrationen 
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skall tillföra något till läroboken är det viktigt att det finns ett syfte med illustrationen. 

Genom att ha en tydlig bildtext underlättar man för eleverna att förstå syftet med 

illustrationen och vilket även ger bilden mer informationsvärde. Det är inte alltid som 

läroböcker har en illustration som är kopplad till texten, ibland är inte ens bildtexten 

kopplad till illustrationen (Pettersson, 2008).  

 

1.2.2 Tidigare studier om läroböcker  
 

Nelson (2006) har sammanställt flera studier om läroböcker och hur läroböcker 

används. Han tar bland annat upp studier om hur läroböcker används och visar på att 

kursplanen inte alltid är grunden för planeringen av undervisningen. Utan många gånger 

använder sig läraren av läroboken, istället för kursplanen, vid planering och att möjliga 

förklaringar till att läroboken används som grund vid planeringen bland annat kan vara 

tiden (bristen på denna) och kunskapssynen hos läraren.  

 

Även Gruvberger m.fl. (1992) har som en del av en större studie undersökt vilken typ av 

text och frågor (reflekterande eller memorerande) som finns med i läroböcker för SO 

(samhällsorientering) för mellanstadiet. Vilken typ av frågor som dominerade fann de 

varierade i läroböckerna, i vissa av böckerna dominerade frågor av typen memorering 

och i andra (och något färre) frågor av typen reflektion, frågorna var mest utformade så 

att eleverna mestadels får ytliga kunskaper om ämnet.   

Även Kahveci (2010) har utfört en studie där författaren, bland annat, undersökt nivån 

på frågorna i läroböcker inom naturvetenskap från Turkiet. Resultatet av studien visade 

att den dominerande typen var faktafrågor, följt av frågor där man applicerade kunskap 

och minst andel var frågor av typen nya reflektioner av information.  

 

Tidigare examensarbeten som studerat läromedel i naturkunskap är bland annat Bursell 

(2011) som har studerat läroböcker för kursen naturkunskap 1a1. Även om detta är en 

annan kurs, finns de punkter som valts att studeras i ämnets syfte och centrala innehåll 

med i både naturkunskap 1a1 som Bursell (2011) studerat och naturkunskap 1b som 

studeras här.  

 

Tidigare studier med inriktning på illustrationer är bland annat Carvalho m fl. (2011) 

som studerat bildernas betydelse och innebörd i läroböcker (från olika länder) med 

fokus på miljö och hållbar utveckling, eftersom bilder många gånger är viktiga för 

förståelse och för att väcka känslor hos läsaren (Carvalho m fl., 2011).  

 

1.3 Frågeställningar 
 

1) Sammanfaller innehållet i läroboken inom området hållbar utveckling med det 

centrala innehållet i kursplanen för naturkunskap 1b? 

 

2) Fokuserar läroboken på att lära ut begrepp eller är det fokus på att eleverna ska 

få förståelse för hållbar utveckling och miljö? 

 

3) Fokuserar läroböckerna ett eller flera kapitel till hållbar utveckling eller är det ett 

genomgående tema i hela läroböckerna?  

 

4) Hur framställs hållbar utveckling i frågor och illustrationer, är dessa relevanta 

till texten?  



 

10 

 

2 Metod 

2.1 Urval 

 

För att få information om vilka läroböcker det finns på marknaden för kursen 

naturkunskap 1b söktes läroböcker på internet hos kända bokhandlar som Adlibris och 

Bokus och även på Google. Genom denna sökning hittades läroböcker från fem olika 

förlag Bonnier utbildning, Capensis, Gleerups, Liber och Natur & kultur. Av dessa var 

fyra sedan tidigare kända av mig och en, den från Capensis, var för mig okänd. 

Böckerna från Bonnier utbildning, Gleerups och Liber fanns i ägo sedan tidigare, de två 

andra böckerna införskaffades inför undersökningen.   

2.1.1 Begränsningar 

 

I undersökningen har endast läroböckerna från respektive förlag valts att undersökas, 

därmed har lärarhandledningar, eventuella ljudböcker och/eller extra material, som t.ex. 

webbverktyg, inte tagits med i undersökningen.  

2.1.2 Presentation av läroböckerna 

 

Naturkunskap 1b från Bonnier Utbildning AB är skriven av Iann Lundegård, Karolina 

Broman, Gunilla Viklund och Per Backlund. 

Det finns ingen information i boken om författarna.   

 

Kallas i resultat och diskussion för Bonnier. 

 

Naturkunskap 1b från Capensis förlag AB är skriven av Lars Theng och Ingrid 

Martens. Theng är filosofie magister i biologi och gymnasielärare i biologi, 

naturkunskap och miljökunskap. Martens är doktor i medicinsk vetenskap och har 

tidigare varit verksam som lektor i biologi och naturkunskap. 

 

Kallas i resultat och diskussion för Capensis. 

 

Synpunkt 1b från Gleerups Utbildning AB är skriven av Anders Henriksson.  

Henriksson har erfarenhet av undervisning i naturkunskap, biologi och kemi på 

gymnasiet.  

 

Kallas i resultat och diskussion för Gleerups. 

 

Frank gul, naturkunskap 1b från Liber AB är skriven av Gunnar Björndahl, Johan 

Castenfors, Sandra Dahlén och Sara Wahlberg. Även Mikael Thyberg och Janne 

Karlsson har varit med och skrivit frågor respektive en del om sex och konsekvenser.  

Det finns endast information om författarna till block 5 (sex och samlevnad) i boken. 

Dessa är Dahlén, som arbetar med frågor om genus och sexualupplysning och Karlsson 

som varit aktiv som gymnasielärare i biologi, kemi och livskunskap. 

 

Kallas i resultat och diskussion för Liber. 

 

Insikt, naturkunskap 1b från Natur & Kultur är skriven av Lisa Kirsebom.  

Det finns ingen information om författaren i boken.  

 

Kallas i resultat och diskussion för Natur & Kultur. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

För att utföra undersökningen lästes de fem aktuella läroböckerna för kursen 

naturkunskap 1b, en läroboksanalys har utförts (text, frågor och illustrationer har 

studerats). Denna undersökning är vad Juhlin Svensson (2000) nämner i sin bok som 

produktorienterad studie, det vill säga man studerar innehållet i läroböcker.    
 

2.3 Procedur 
 

För att undersöka läroböckerna lästes respektive lärobok fem gånger för att inte missa 

något, detta för att underlätta den så kallade närläsningen som Johansson & Svedner 

(2006) beskriver som viktig i en analys av texter för att vara så noggrann som möjligt.  

Först lästes bok 1-5 igenom en gång, sedan lästes de fem böckerna en gång till osv. tills 

alla böcker var lästa fem gånger var. Anledningen till att böckerna lästes i fem 

omgångar och inte en bok i taget är för att hela tiden under datainsamlingen vara 

uppmärksam på respektive bok. Även för att inte riskera att någon lärobok inte hanns 

med att läsas tillräckligt noga på grund av tidsbrist.  

Ordningen som böckerna läses bestäms genom att böckerna blandades och lades på en 

hög, utan att se på böckerna, och denna blandning utfördes slumpmässigt. Ordningen 

för läsningen blev därmed Capensis, Gleerups, Liber, Natur & Kultur och Bonnier, 

denna ordning var samma vid de fem läsomgångarna.     

 

Fokus under läsningen låg på att se vad som tas upp om området hållbar utveckling. 

Finns det till exempel tydliga kopplingar mellan de olika delarna som finns med i det 

centrala innehållet för kursen naturkunskap 1b och hållbar utveckling.  

Johansson & Svedner (2006) menar att det är viktigt att under en textanalys vara 

systematisk och försöka hitta samband, vilket även är målet under denna datainsamling. 

För att underlätta datainsamlingen, få struktur och vara systematisk användes därför ett 

lässchema (bilaga 1), som konstruerats utifrån frågeställningarna. Lässchemat är 

uppdelat i två delar där första delen utgår ifrån frågeställningarna 1 och 2, det vill säga 

punkt 7 och 8 som tas upp i inledningen från det centrala innehållet i kursplanen för 

naturkunskap 1b. Den andra delen av lässchemat utgår från frågeställningarna 3 och 4.                 

Ett lässchema användes till respektive lärobok vid läsningen. 

 

När begrepp/innehåll som behandlar området för studien tas upp i läroböckerna 

markerades även detta för att lättare kunna gå tillbaka i läroboken och titta om det var 

något som var osäkert eller måste undersökas mer. Även för att kunna återge exempel 

från läroböckerna.  
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2.4 Analysmetoder 
 

Vid första omgången av läsningen lästes hela läroböckerna igenom noggrant och 

anteckningar gjordes i lässchemat om textens innehåll, frågor och bilderna för att få en 

överblick över böckerna. Under den andra omgången av läsningen låg fokus enbart på 

textens innehåll och även denna gång lästes hela läroböckerna. Det som undersöks i 

textens innehåll är de tio begrepp som nämns i det centrala innehållet för kursen (från s. 

3); energi, klimat, ekosystempåverkan, ekosystemtjänster, resursutnyttjande, 

ekosystemens bärkraft, konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet. Vid läsningen antecknas om fyra kriterier uppfylls; begreppet finns med 

(t.ex. energi), begreppet förklaras (t.ex. vad energi är), ges exempel/diskuteras det kring 

begreppet (t.ex. olika energikällor) och om begreppet kopplas till hållbar utveckling 

(t.ex. vilka energikällor som är hållbara och inte). Utifrån dessa fyra kriterier poängsätts 

varje begrepp från 0 (ingen av kriterierna finns med) till 4 (alla kriterier finns med). De 

fyra kriterierna, som jag själv konstruerat, har jag valt att använda mig av för att 

underlätta vi sammanställningen av resultatet.  

Även begrepp som inte är helt exakta som de som finns i centrala innehållet i 

kursplanen (och lässchemat) godkänns som att begrepp finns med. Exempel kan vara 

”påverkan på ekosystem” godkänns som ”ekosystempåverkan” eller ”fördelning av 

resurser” godkänns som ”resursfördelning”. Om begreppet förklaras skall även 

förklaringen vara korrekt för att godkännas och kopplingen till hållbar utveckling skall 

vara tydlig för att accepteras. Resultatet hur väl de fyra kriterierna uppfylls i respektive 

lärobok sammanställs i tabell 1.  

 

Vid den tredje omgången av läsningen lästes endast de delar av böckerna som behandlar 

de delar i det centrala innehållet för kursen (se punkt 7 och 8 s. 3) och denna gång låg 

fokus på frågorna i läroböckerna. Vid undersökningen av frågor studerades om man 

som läsare kan hitta svaret på frågorna i texten, är det frågor om begrepp eller är det 

fokus på att förstå och dra egna slutsatser utifrån det som tas upp i boken.            

Under den fjärde omgången av läsningen studerades illustrationerna och även då lästes 

enbart de delar av böckerna som behandlar de delar i det centrala innehållet för kursen 

(se punkt 7 och 8 s. 3). För att studera om bilderna är relevanta till texten undersöktes 

om det fanns en tydlig koppling mellan bild i text, finns det en hänvisning till bilden i 

texten, visar bilden något annat än den tillhörande texten beskriver.  

Den femte och sista omgången av läsning lästes återigen hela böckerna för att få en 

avslutande överblick över böckerna.   

 

Vid analysen av data används informationen som fyllts i lässchemat för att kunna dra 

slutsatser och diskutera informationen som framkommer. Genom det insamlade data 

undersöktes om förmågan och kunskaperna i de två undersökta punkterna i ämnets syfte 

i kursplanen för kursen kan uppnås.   
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3 Resultat 
 
 

1) Sammanfaller innehållet i läroböckerna inom området hållbar utveckling med 

det centrala innehållet i kursplanen för naturkunskap 1b? 

 

2) Är det fokus på att lära sig begrepp eller är det fokus på att eleverna ska få 

förståelse för hållbar utveckling och miljö? 

 

Hållbar utveckling finns med och behandlas, i varierande grad, i alla de fem undersökta 

läroböckerna. Begreppet hållbar utveckling förklaras även korrekt i samtliga läroböcker, 

i tre av läroböckerna tas det upp att det finns tre olika delar av hållbar utveckling; dvs. 

ekologisk, social och ekonomisk. Dessa böcker var Liber, Natur & Kultur och Bonnier. 

Även om begreppet hållbar utveckling finns med i alla läroböckerna så tas det inte upp 

regelbundet, utan det är oftare hållbart samhälle, påverkan på miljön, miljövänligt, 

hållbart sätt som tas upp mer regelbundet och inte hållbar utveckling. Detta gäller 

samtliga av de undersökta läroböckerna. Capensis och Natur & Kultur inleder med att ta 

upp hållbar utveckling i sina läroböcker, även Liber tar upp hållbar utveckling tidigt. 

Natur & Kultur tar även den upp hållbar utveckling ganska tidigt, Gleerups tar upp 

hållbar utveckling in i halva boken.   

 

Det finns, förutom hållbar utveckling, tio olika begrepp som tas upp i det centrala 

innehållet kopplat till hållbar utveckling (se punkt 7 och 8 i centralt innehåll s. 3). Dessa 

är; energi, klimat, ekosystempåverkan, ekosystemtjänster, resursutnyttjande, 

ekosystemens bärkraft, konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och 

jämställdhet. Det är bara en av de undersökta läroböckerna som har med samtliga 

begrepp och detta är Capensis, minst antal begrepp tar Gleerups upp fem av dessa tio. 

Det är få begrepp som förklaras i böckerna endast 2-4 av de tio begreppen förklaras. I 

fyra av de fem läroböckerna ges det exempel/diskuteras kring begreppet utan att själva 

begreppet nämns, det vill säga man förstår att det är ett specifikt begrepp texten handlar 

om men man pratar bara kring begreppet utan att nämna det (tabell 1).   

 

Det finns få tydliga exempel där begreppet (de tio som nämns ovan) kopplas till frågor 

om hållbar utveckling respektive olika aspekter av hållbar utveckling (se punkt 7 och 8 i 

centralt innehåll s. 3). Flest har Gleerups och Liber som vardera har tre tydliga 

kopplingar, följt av Capensis och Natur & Kultur som vardera har två kopplingar och 

Bonnier har en tydlig koppling mellan hållbar utveckling och begrepp (tabell 1).     

 

Mänskliga rättigheter och jämställdhet är de två begrepp som oftast saknas i 

läroböckerna. Det är tre av de undersökta böckerna som tar upp dessa två begrepp, 

Capensis, Liber och Bonnier. Det ges även exempel/diskuteras kring begreppet 

jämställdhet i samtliga av dessa tre böcker (tabell 1). 

 

Hur texterna i läroböckerna är upplagda varierar, Capensis har med ett historiskt 

perspektiv om miljön och är en mer omfattande text. Gleerups text är ganska 

faktaspäckad, både Liber och Bonnier har en text som är berättande och inte lika 

faktaspäckad. Även Natur & Kultur är lite mer berättande i texten.   
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Tabell 1. Visar hur många av de tio begreppen, som ingår i punkt 7 och 8 för undersökningen, som uppfyller 

respektive av de fyra kriterierna; begreppet finns med, begreppet förklaras, exempel ges/diskuteras kring begreppet 

(även om själva begreppet ibland inte nämns) och koppling mellan begreppet och hållbar utveckling finns. 

Lärobok Finns med Förklaring Exempel/diskussion 
Koppling till  
hållbar utveckling 

Capensis 10 2 8 2 

Gleerups 5 2 8 3 

Liber 9 4 9 3 

Natur & Kultur 7 3 8 2 

Bonnier 8 3 9 1 
 
 

Läggs kriterierna samman dvs. förekomst av begrepp, förklaring av begrepp, 

exempel/diskussion kring begrepp och koppling till hållbar utvecklig, för respektive 

begrepp i de undersökta läroböckerna fås ett medelvärde för hur många av kriterierna 

som uppfylls för respektive bok. Dessa medelvärden har räknats ut ifrån värdena från 

tabell 1 och delats på tio då det totalt fanns tio begrepp (t.ex. Capensis 10+2+8+2 delat 

på 10 = 2,2).  

Medelvärdena blev då; Capensis 2,2, Gleerups 1,8, Liber 2,5, Natur & Kultur 2,0 och 

Bonnier 2,1 (figur 1). Detta visar att ingen av läroböckerna uppfyller samtliga fyra 

kriterier för alla tio begrepp (ingen har medelvärde 4,0), Gleerups och Liber är de enda 

böckerna som tar upp alla fyra kriterier på något av begreppen.         

  

 

 
 

Figur 1. Medelvärde av antal kriterier som uppfylls för begreppen för respektive lärobok, max värde är 4. Kriterierna 

är; begreppet finns med, begreppet förklaras, exempel ges/diskuteras kring begreppet och koppling mellan begreppet 

och hållbar utveckling finns. Variationsbredd; Capensis 2, Gleerups 4, Liber 3, Natur & Kultur 3 och Bonnier 

Utbildning 2. 
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3) Fokuserar läroböckerna ett eller flera kapitel till hållbar utveckling eller är det ett 

genomgående tema i hela läroböckerna? 

 

Generellt har ingen av läroböckerna hållbar utveckling som ett mer genomgående tema i 

hela boken, utan oftast är det uppdelat i flera olika kapitel där till exempel energi och 

miljö är ett kapitel och ekosystem och miljö är ett annat och hållbar utveckling för sig. 

Antal sidor (hela sidor har räknats) som innefattar delarna om hållbar utveckling (se 

centralt innehåll för kursen s. 3) har delats med det totala antalet sidor i läroboken för att 

få ut den procentuella delen av läroboken som innefattar hållbar utveckling. Text, 

illustrationer, sammanfattningar och frågor har inkluderats. 

Capensis har ett mer sammanhängande kapitel om hållbart samhälle, vad det gäller delar 

som t.ex. energi är i ett annat kapitel (ca 41 % av boken). Gleerups har ett kapitel, om 

människa och miljö, där de flesta av delarna och begreppen kring hållbar utveckling tas 

upp (ca 26 % av boken). Liber har ett block med flera kapitel som behandlar nästan hela 

området för studien tas upp (ca 41 % av boken). Natur & Kultur har, likt Capensis, ett 

kapitel som behandlar hållbar utveckling, men t.ex. delen om energi i ett kapitel för sig 

(ca 49 % av boken). Bonnier har flera kapitel som behandlar området för 

undersökningen, lite mer av ett genomgående tema i boken än de övriga böckerna (ca 

51 % av boken).      

 

 

4) Hur framställs hållbar utveckling i frågor och illustrationer, är dessa relevanta 

till texten?  

 

Samtliga fem läroböcker har varierande frågetyper efter varje kapitel eller block (Liber). 

Capensis har begrepp att lära sig, frågor att diskutera i grupp som är mer omfattande och 

instuderingsfrågor där svaret finns i boken. I Gleerups finns frågor där det handlar om 

att hitta svaret i boken, ”ta reda på” där eleven själv får ta reda på svaret, ”tänk ut” där 

grunden finns i boken men eleven måste tänka till lite och ”argumentera” där eleven ska 

ta ställning till ett påstående. Liber har frågor där svaret finns i boken, ”tänk till” där 

boken är grunden och eleven får tänka lite extra och ”diskutera” där frågor eller 

påståenden, som också grundar sig i boken, diskuteras. Natur & Kultur har frågor där 

det enbart handlar om att hitta svaret i boken, dock finns det några frågebubblor i texten 

där eleverna får tänka själv. Bonnier har frågor som kallas ”ta reda på, diskutera & ta 

ställning” där eleven, utifrån fakta i boken, själv får just ta reda på, diskutera och ta 

ställning, utöver dessa finns det även fakta frågor längst bak i boken där svaren finns i 

boken. Frågor av faktakaraktär dominerar generellt i läroböckerna, undantag för 

Bonnier, frågorna är relevanta till texten (tabell 2). 
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Tabell 2. Exempel på frågor som är karaktäristiska för respektive lärobok. 

Lärobok Exempel på fråga 

Capensis ”Vilka åtgärder skulle kunna leda till att klimatförändringarna 

begränsas?” (s.166) 

Gleerups ”Ge exempel på skogens ekosystemtjänster.” (s.167) 

Liber ”Vad har frågan om jämställdhet mellan könen att göra med sättet att 

utnyttja jordens vattentillgångar?” (s.180) 

Natur & 

Kultur 

”Vad innebär ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?” (s.37) 

 

Bonnier 

 

”Utgå från din frukost. Försök ta reda på varifrån de olika varorna 

kommer. Beskriv på vilket sätt den frukost du åt i morse inverkar på 

de miljöproblem vi står inför. Fundera på hur du skulle kunna äta en 

frukost som ger ett mindre ekologiskt fotavtryck.” (s. 94) 

 

 

 

Illustrationerna i läroböckerna är relevanta till texten, dock finns få hänvisningar till 

bilderna i texten, men bildtexter finns till de flesta illustrationerna. I Capensis är 

majoriteten av bilderna foton av natur med lite djur och människor. Illustrationerna 

varierar mellan att visa naturbilder från Sverige och andra länder. Gleerups har bilder av 

djur, natur och människor från olika länder, få hänvisningar till illustrationerna i texten 

finns. I Liber finns tydliga kopplingar mellan text och bild, variation av vad bilderna 

visar djur, natur och människor. Det finns även flera hänvisningar till bilderna i texten. 

Även Natur & Kultur har tydliga kopplingar mellan text och bild och bilderna visar 

olika motiv. I Bonnier är bilderna också relevanta, det kan dock noteras att det är något 

fler kvinnor på bilderna av människor.  

 

Det finns bilder som visar på mänsklig påverkan t.ex. bilkörning och sopor, det finns 

även bilder som visar natur utan mänsklig påverkan, detta gäller samtliga läroböcker.  

De flesta bilderna förtydligar och visar det som texten behandlar och ger mer förståelse 

eller inlevelse för texten.  
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4 Diskussion 
 

Sammanfattning 

Resultatet visar att samtliga av de undersökta läroböckerna tar upp och förklarar hållbar 

utveckling. De övriga begreppen (tio stycken) kopplade till hållbar utveckling, som 

nämns i kursplanen, tas upp i varierande grad men är ändå, till viss del, tillfredställande 

(med undantag för mänskliga rättigheter och jämställdhet, som bara tas upp i tre av 

böckerna). Det är få kopplingar mellan de tio begreppen och hållbar utveckling, vilket 

inte är tillfredställande. Både frågorna och bilderna är relevanta till texten, frågor av 

fakta karaktär dominerar generellt och det är få hänvisningar till bilderna i texten.    

 

Teoretisk tolkning 

För att det centrala innehållet för kursen skall finnas med i läroböckerna behövs det 

generellt mer kopplingar mellan hållbar utveckling och begreppen som nämns i punkt 7 

och 8 i det centrala innehållet för kursen (se s. 3). Även fler förklaringar till begrepp 

efterlyses för hur skall eleverna kunna lära begrepp och koppla dessa till hållbar 

utveckling om det inte finns någon förklaring till vad begreppet innebär? Det som är 

positivt med läroböckerna är att de ofta ger exempel/diskuterar kring begreppen, som 

Gruvberger m.fl. (1992) nämner, för att förstå och lära sig begrepp kan det hjälpa 

eleverna om läroboken visar begreppet i flera olika sammanhang. Min studie visar att 

det generellt ges exempel/diskuteras kring begreppen, dock finns inte alltid själva 

begreppet med vilket gör det svårt att lära sig begreppet och dess innebörd. Det saknas 

även förklaringar till många av begreppen i läroböckerna.  

 

Som Sandell m.fl. (2003) tar upp är läroböcker ofta upplagda så att de inleds med att 

eleverna får en faktabas för att sedan gå vidare med att tillämpa dessa fakta och göra 

värderingar. Det är något som även gäller flera av de undersökta läroböckerna i denna 

studie, de läroböcker som hade en mer berättande karaktär var lättare att läsa (Liber, 

Bonnier och till viss del även Natur & Kultur). De läroböcker som var mer omfattande 

(Capensis) och faktaspäckad (Gleerups) var svårare att läsa, Gleerups kändes som en 

startsträcka fram till där hållbar utveckling nämns. Eleverna läser oftast inte en lärobok 

från pärm till pärm, men jag kan ändå tänka mig att det blir jobbigt för de att läsa längre 

delar av dessa två läroböcker.   

 

Läroböckerna är bra på att ge exempel/diskutera kring de begrepp som ingår i det 

centrala innehållet för kursen (tabell 1). Studier av Björneloo (2008), Lundegård (2007)  

och Slingsby & Baker (2003) visar alla på att det, i undervisning om hållbar utveckling, 

är viktigt med diskussioner och inte bara ge eleverna fakta. Utifrån detta är de 

undersökta läroböckerna bra då de ger exempel/diskuterar kring 8-9 av de tio 

undersökta begreppen kopplade till hållbar utveckling i det centrala innehållet för 

kursen. Återigen kan det påpekas att jämställdhet och mänskliga rättigheter saknas 

oftast i de undersökta läroböckerna.   
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Vad det gäller punkt 8 i det centrala innehållet för kursen; ”Olika aspekter av hållbar 

utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter 

och jämställdhet.” (Skolverket, 2011, s. 132), står det till exempel och detta kan tolkas 

som att begreppen konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet 

inte måste finnas med i undervisningen, utan att det bara exempelvis kan tas upp. Just 

mänskliga rättigheter och jämställdhet är det som saknas helt i flera av böckerna, så det 

kan kanske vara så att läroboksförfattarna till dessa läroböcker har tolkat det som att det 

inte behöver eller måste vara med.  

 

Som Juhlin Svensson (2000) nämner i sin studie så är läroboken bra för elever som varit 

frånvarande eller missat något. För att läroboken skall vara användbar för detta så krävs 

det, även då, att läroboken tar upp det som kursen innefattar. Min studie visar på att i 

dessa fall kan boken vara en grund för dessa elever men att de inte är tillräkligt för att få 

all information, i enlighet med kursplanen.  

 

Bursell (2011) fann i sin studie att syften/mål gällande hållbar utveckling för 

naturkunskap 1a1 uppfylldes eller uppfylldes delvis i de undersökta läroböckerna. 

Vilket stämmer delvis även för denna studie. Samtliga läroböcker behandlar hållbar 

utveckling översiktligt, vissa mer än andra, men det känns ändå som att det inte är 

tillräckligt för att uppnå alla syften, kopplade till hållbar utveckling, med kursen.  

  

I de flesta av de undersökta läroböckerna är majoriteten av frågorna av faktakaraktär, 

vilket innebär att fakta och begrepp som finns i texten endast memoreras och inte 

utvecklas. Vilket enligt Gruvberger m.fl. (1992) ger mer av ytliga kunskaper hos 

eleverna och att eleverna inte egentligen läser texten när de svarar på frågorna. Kahveci 

(2010) fann även i sin studie att faktafrågor dominerade (i middle school science 

textboks) och menar att dessa frågor innebär att det förväntas att eleverna endast skall 

upprepa definitioner och fakta och inte ta ställning. Resultatet av min studie visar på att 

det är svårt att uppnå delen om att göra ställningstagande (punkt 1 i syfte) med hjälp av 

frågorna (med undantag för Bonnier). Däremot kan kunskaperna i texten ge eleverna 

möjlighet att kunna göra dessa ställningstaganden.  

 

Resultatet av undersökningen av illustrationerna visar att läroböckerna generellt är bra 

på att variera vad bilderna illustrerar (dvs. natur, människor), enligt Carvalho m fl. 

(2011) är detta bra då eleverna får se variationer kring miljö och hållbar utveckling. De 

menar att om lärobokens bilder, som är kopplade till miljö, visar män och kvinnor, 

opåverkad och påverkad natur och både nationella och internationella bilder är det 

lättare för eleverna att förstå att alla påverkar miljö och att det sker över hela världen. 

Noterbart är dock att Capensis bilder visar få människor och Bonnier något fler kvinnor 

än män, men om detta är i så hög grad att det påverkar elevernas uppfattning av 

miljöpåverkan och vem som påverkar är dock svårt att säga något om.  

Carvalho m fl. (2011) fann att i vissa läroböcker dominerade texten, i andra bilderna och 

att det i läroböcker från vissa länder var naturen som dominerade medan i andra var det 

bilder som visade natur med mänsklig påverkan som dominerade. Generellt fann de att 

det var mer män än kvinnor på bilderna med mänsklig påverkan på naturen. Även jag 

fann i min studie att det i en av läroböckerna (Capensis) var illustrationer med natur 

som dominerade, däremot så fann jag inte att det var mer män på bilderna vilket inte var 

i enlighet med resultatet från Carvalho m fl. (2011).  
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Detta kan bero på att det generellt var färre bilder som visade människor i min studie 

och att få av dessa bilder visar människor på bilderna av mänsklig påverkan på miljön. 

Generellt så fanns kopplingar och relevans mellan illustrationer och texter, vilket 

Pettersson (2008) nämner är viktigt när bilder finns med i läroböcker.                

 

I Skolverkets (2001) studie fann de att det var drygt hälften av de tillfrågade lärarna som 

ansåg att de hade relevant litteratur att tillgå i miljöundervisningen. Lärarna efterfrågade 

bland annat mer relevanta läromedel och aktuella läroböcker. Denna studie visar på att 

läroböckerna inte är tillräckliga för området hållbar utveckling i kursen naturkunskap 1b 

och mer relevant information om just detta behövs, även 2013.  

 

Min personliga uppfattning av de fem undersökta läroböckerna efter att ha utfört denna 

studie är att det varierar i omfattning, utförande och upplägg. Capensis är den som är 

mest omfattande, den tar upp mycket om allt vilket gör att man som lärare kan välja det 

man vill fokusera på, är dock stundtals jobbig att läsa på grund av sin omfattning. 

Gleerups kändes faktaspäckad och har inget kapitel eller del i boken där det fokuseras 

mer på hållbar utveckling, utan det nämns bara kort i texten. Den var dock en av de 

läroböcker som hade flest kopplingar mellan begrepp och hållbar utveckling, men den 

känns dock ändå svag på området jämfört med de andra läroböckerna. Liber är den 

lärobok som uppfyllde flest av de fyra kriterierna (se s. 18) och utifrån detta var den 

bästa läroboken, den är lite mer omfattande men på grund av att den är berättande i 

texten kändes den lättläst. Natur & Kultur känns som en lagom bra bok, den sticker inte 

ut genom att den är väldigt utförlig om hållbar utveckling, men den är inte heller dålig 

och saknar för mycket. Bonnier är den av läroböckerna som är mest 

beskrivande/berättande i sin text, det vill säga den ger exempel på problem som finns 

och låter läsaren tänka till själv, även när det gäller frågorna.      

 

Tittar man på hela läroböckerna, text, frågor och illustrationer så är Liber och Bonnier 

de läroböcker som är mest utförliga kring området hållbar utveckling. Även då Bonnier 

var den lärobok som hade minst antal kopplingar mellan begrepp och hållbar utveckling 

så var den över lag bra. Dessa två böcker var även de som var lättast att läsa (de var mer 

berättande i texten) och Bonnier var den lärobok som hade mer av ett genomgående 

tema om hållbar utveckling. Dessa två böcker har även blivit mina personliga favoriter 

efter att ha utfört denna studie och om jag fick välja lärobok skulle jag använda mig av 

någon av dessa två.        

     

Läroböckerna ger en grund för eleverna att uppnå punkt 1 och 2 i syftet för kursen 

naturkunskap 1b. Jag anser dock att andra källor till information behövs för att 

komplettera läroböckerna (vissa behövs kompletteras mer än andra) om eleverna till 

fullo skall kunna utveckla dessa kunskaper och förmågor kring hållbar utveckling. 

Några av läroböckerna behandlar hållbar utveckling mer utförligt (Liber och Bonnier) 

än andra och ger därmed större möjlighet att uppnå syftena.  

Det beror även på hur man använder sig av läroboken, har man läroboken som grund för 

undervisningen istället för kursplanen, så kan det bli svårt att uppnå det kursen avser att 

uppnå. Om man dock använder läroboken som en del av undervisningen och även 

använder sig av andra läromedel och källor till information så kan läroböckerna, i 

många fall, vara ett bra komplement.     
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Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten vid undersökningen är god, alla data har insamlats på samma sätt, det 

som dock kan skilja är när på dygnet som läsningen skett och hur lång tid det tagit att 

läsa respektive bok. Det finns självklart en risk för att, trots att respektive lärobok lästs 

fem gånger, något kan har missats eller inte varit tillräckligt tydligt för att uppfattas, 

men jag ser ändå den risken som ganska liten. För att undvika detta skulle någon annan 

också läst böckerna och sedan diskuterat om båda kommit fram till samma resultat, 

dock fanns inte möjlighet till detta. Sedan finns även risken att man tolkar kursplanen 

olika, jag har försökt vara så tydlig som möjligt för att läsaren skall se hur jag utfört 

undersökningen av just detta.       

 

Kunskapsbidrag 

Jag anser att denna studie har kunskapsbidrag som inte endast är till nytta för mig, utan 

för alla lärare som undervisar om hållbar utveckling. Jag har lärt mig att läroböckerna 

inte är tillräckliga för undervisning för hållbar utveckling och att det är en liten del av 

läroböckerna som behandlar detta område trots att det är en relativt stor del av 

kursplanen. Jag har även tagit del av hur undervisning om hållbar utveckling bör utföras 

och vad undervisningen bör innehålla. Detta har även andra som läser detta arbete 

användning av. Denna undersökning kan underlätta undervisningen om hållbar 

utveckling för lärare, då denna undersökning tar upp hur väl de undersökta läroböckerna 

uppfyller syfte och centralt innehåll för kursen naturkunskap 1b.  

Även om det fokuserats på hur hållbar utveckling behandlas i läroböckerna har jag dock 

fått en överblick över hur hela de fem undersökta läroböckerna är upplagda och vad de 

tar upp.     

   

Vidare studier 

Efter att ha utfört denna studie har jag blivit intresserad av att studera vilka av dessa 

läroböcker används ute på gymnasieskolorna, används endast läroboken eller använder 

läraren andra källor till information? Jag skulle även vilja studera hur är dessa lärares 

syn på hållbar utveckling i den nya kursplanen och upplever de att läroboken uppfyller 

styrdokumenten? Vilket skulle vara av intresse att studera för att vidareutveckla min 

studie. 

 

Det vore även av intresse att undersöka de gamla kursplanerna och läroböckerna och 

jämföra dem med de nya kursplanerna och läroböckerna och även då ha fokus på hållbar 

utveckling för att se hur det förändrats. Är de nya läroböckerna bättre anpassade till 

kursplanen än vad de gamla läroböckerna var?  

 

Det kan även vara av intresse att undersöka vad eleverna anser om läroböckerna, för de 

är trots allt de som går i skolan och är där för att lära sig. Det vore då intressent att 

undersöka olika skolor där man använder de olika läroböckerna för att få elevernas syn 

på läroböckerna. Är texten lätt att förstå för eleverna, känner de att bilderna och 

frågorna väcker intresse?  

 

Alternativt skulle man kunna konstruera ett undervisningsmaterial för hållbar 

utveckling, där det finns tydliga kopplingar till syfte och centralt innehåll för kursen.  

Det finns fortfarande mycket att göra/undersöka! 
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Bilaga 1, del 1. 

 

 

Innehåll 

 

Kommentarer 

 
 

Punkt 1: Frågor om hållbar utveckling 

 

 

 

 

Energi 

 

 

 

 

 

 

 

Klimat 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystempåverkan 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystemtjänster 

 

 

 

 

 

 

 

Resursutnyttjande 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystemens bärkraft 

 

 

 

 

 

 

Punkt 2: Olika aspekter på hållbar 

utveckling 

 

 

 

 

Konsumtion 
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Resursfördelning 

 

 

 

 

 

 

 

Mänskliga rättigheter 

 

 

 

 

 

 

 

Jämställdhet 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1, del 2. 

 

Innehåll 

 

 

Kommentar 

 

Är det ett kapitel/flera kapitel som 

behandlar området hållbar utveckling och 

miljö eller är det ett genomgående tema? 

 

 

 

 

Har boken frågor, är de i så fall relevanta 

till texten?  

 

 

 

 

 

Vilken typ av frågor är det, hitta svar 

och/eller tänka själv? 

 

 

 

 

 

Vad visar bilderna och är de relevanta till 

texten? 

 

 

 

 

 

Övrigt 

 

 

 

 

 

 


