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Abstract

Education for sustainable development has been an important topic among world 
leaders for more than ten years now, and the ergency have grown with time and we 
are now supposed find sustainable development as a part of all teaching.
The question is if this ambition has been successful or is there an implementation 
deficit?
This report analyses the international and Swedish ambitions concerning education for
sustainable development, the educational laws and regulations in Sweden, and also the
literature that is used both in education of the teachers in a Swedish university and 
also the one used in a Swedish elementary school to see if the literature contains the 
relevant information.
The results show that regulationz does not all the way support the ambition. To few 
courses on the university level contains sustainable development. The literature are 
relevant on both university elementary level, but the message has to be interpreted 
right and in not self sufficient.
In conclusion the initial ambition is high, the regulations in sweden are not strong och 
clear enough to stear in the right direction, and the analysed litterature contains 
relevant information but a lot is left for the tutor to point out, on both university and 
elementary level. This calls for some changes.
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1 Introduktion

1987 myntades uttrycket hållbar utveckling av Förenta Nationerna och 
Brundtlandkommissionen (Förenta Nationerna, 1987). Sedan dess har detta uttryck 
blivit allt mer vedertaget och på senare år mer och mer aktuellt i takt med att 
människans medvetenhet om de accelererande miljöproblemen. Den definition som 
härstammar från 1987 lyder: ”Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs” – det vill säga: Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att 
tillfredsställa sina egna behov” (Förenta Nationerna, 1987). Definitionen 
sammanfattar fortfarande på ett bra sätt den utmaning som mänskligheten står inför; 
vi kan inte göra av med alla tillgångar nu och tro att det ändå skall räcka till de som 
kommer efter oss. 

1.1 Undervisning allt viktigare 
Att Undervisning har betydelse för att kunna lösa miljöproblemen belystes redan vid 
FN:s miljökonferens i Stockholm 1972, som följdes av en internationell konferens på 
ministernivå om just miljöutbildning, i Tbilisi 1977 ( SOU 2004:104). Resultatet av 
denna konferens blev en deklaration och ett antal rekommendationer kring 
miljöundervisning. I Agenda 21 från 1992 kopplas utbildning och hållbar utveckling 
för första gången samman på ett tydligt sätt. Där finns ett helt kapitel tillägnat detta, 
och det talas bland om att utbildningen skall omorienteras för att leda mot en hållbar 
utveckling (SOU 2004:104). 

UNESCO:s konferens i Thessaloniki 1997 om utbildning för hållbar utveckling 
belyste betydelsen av ett holistiskt synsätt och  att utbildning, kort sagt, är det mest 
effektiva medlet i strävan mot hållbar utveckling (UNESCO, 1997). Vidare innebar 
The World Education Forum i Dakar 2000 att det mot bakgrund av utbildningens 
viktiga roll för hållbar utvecklng beslutades om en handlingsplan med sex mål, som 
alla handlar om rätten till utbildning (SOU 2004:104) Vid världstoppsmötet i 
Johannesburg 2002 antogs sedan en genomförandeplan som statuerade att hållbar 
utveckling ska genomsyra all utbildning och lärande, på alla nivåer (SOU 2004:104). 
Åren 2005 – 2014 utropades till årtiondet för utbildning för hållbar utveckling, med 
tyngdpunkten på att utbildning är ett oumbärligt verktyg för att nå hållbar utveckling. 
UNESCO fick uppdraget att ansvara för att årtiondet förverkligades och 
implementerades. (DESD, 2016) Efter årtiondets slut fick UNESCO ansvaret för att 
koordinera implementeringen av GAP, FN:s globala handlingsprogram för utbildning 
för hållbar utveckling, med vilket syftet är att ”stödja FN:s medlemsländer i att uppnå 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genom att förbättra lärande och utbildning så att alla
får möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som 
gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling” (SWEDESD, 2016). GAP skall 
även fungera som en uppföljning av årtiondet för utbildning för hållbar utveckling.

1.2 Sveriges roll
Sverige har länge varit aktiva i miljökonferenser runt om i världen och på olika sätt 
förbundit sig att förstärka arbetet med hållbar utveckling. Vid FN:s toppmöte om 
hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 förklarade statsminister Göran Persson att 
Sverige 2004 skulle vara värd för ett internationellt möte om utbildning för hållbar 
utveckling (SOU 2004:104). I maj 2003 tillsatte regeringen en kommitte för 
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utbildning för hållbar utveckling med uppdrag att kartlägga och analysera hur 
utbildningssystem på alla nivåer arbetar för en utveckling som är ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar (Ibid).

Baltic 21 Education (2002) är en handlingsplan som preciserar samarbetet i 
Ostersjöregionen när det gäller utbildning för hållbar utveckling. Den antogs 2002 vid
en utbildningsministerkonferens för samma elva länder som står bakom Baltic 21, en 
agenda 21 för Ostersjöregionen (Regeringskansliet, 2003). Baltic 21 Education 
uppmanar politiker på alla nivåer att ge tydliga signaler om vikten av utbildning för 
hållbar utveckling, vilket innebär att hållbar utveckling bör skrivas in i alla 
styrdokument: skollag, högskolelag, förordningar, läroplaner och kursplaner (SOU 
2004:104) . 

2004 utmynnade den dåvarande svenska statsministern Göran Perssons initiativ från 
2002 i Learning to change our world, ett internationellt rådslag i Göteborg om 
utbildning för hållbar utveckling. Omkring 350 deltagare från 75 länder deltog i mötet
som inspirerades av dåvarande generalsekreterare för FN Kofi Annans ord: ”Det nya 
århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och
göra det till en verklighet för människorna över hela världen.” Rubriken för rådslaget 
var: Learning to change our world: International consultation on education for 
sustainable development. (Björneloo och Nyberg, 2007).

Det är framförallt under de två senaste decennierna som den globala dialogen om 
utbildning för hållbar utveckling har vuxit fram (SOU 2004:104). Definitionerna är 
många; att det är en utbildning som tillåter varje människa att erhålla de kunskaper, 
attityder och värderingar som är nödvändiga för att skapa en hållbar framtid; att 
nyckelfrågor som klimatförändringar, riskreducering, biologisk mångfald, minskad 
fattigdom och hållbar konsumtion införs i undervisningen och att undervisnings- och 
inlärningsmetoder motiverar delaktighet och inspirerar elever att ändra sitt beteende 
och vidta åtgärder för en hållbar utveckling (Unesco, 2016). 
Genom att angripa utbildningen på ett holistiskt och integrerat sätt kan alla elever till 
fullo utveckla de kunskaper, perspektiv, värderingar och färdigheter som krävs för att 
delta i beslut för att förbättra livskvaliteten både lokalt och globalt på villkor som är 
mest relevanta för deras vardagsliv (Venkataraman 2009).

1.3 Nuläget i Sverige
I Naturskyddsföreningens rapport; Hållbar utveckling i skolan – var god dröj (2014), 
som bygger på en enkätundersökning som gjordes bland Sveriges alla kommuner, 
framkommer det att skolor inte får tillräckliga förutsättningar för att nå läroplanens 
mål. Det konstateras att både stat och kommuner brister i ansvar och att var fjärde 
kommun, enligt egen utsago, inte ger tillräckligt stöd till skolorna. Enligt 
Högskoleverkets (2008) undersökning var den svenska lärarutbildningen beroende av 
eldsjälar när det gällde implementering och hantering av frågor kring hållbar 
utveckling, snarare än att utbildningen var utformad så att det var något som varje 
lärarstudent fick sig till livs; om det saknas intresserade lärare vid en ämnesinstitution 
är risken stor att just den aspekten på hållbar utveckling inte fördjupas i utbildningen. 
Bjursjöö (2014) håller med om detta och skriver vidare att det är viktigt att blivande 
såväl som verksamma lärare erhåller de förutsättningar som behövs för att 
utbildningssystemet ska klara av uppdraget att utbilda för hållbar utveckling.
Enligt SOU 2004:104 rådde det då spridda skurar på landets lärosäten gällande hur 
mycket fokus som gavs till hållbar utveckling, det handlade om allt från ett 
tvärvetenskapligt tänkande i gemensamma obligatoriska kurser på lärarprogrammet 
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till att hållbar utveckling bara gick att läsa som valbara kurser om ett personligt 
intresse fanns.

Med anledning av att det nu gått tio år sedan det skrevs in i högskolelagen att 
högskolor och universitet skall främja hållbar utveckling har 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nu fått i uppgift att fram till den 1 september 
2017 utvärdera hur det arbetas med denna fråga och vilka resultat som nåtts 
(Regeringen, 2016).

2 Syfte
Jag har under en tid funderat över hur det ligger till med hållbar utveckling i 
grundskolan och om barnen över huvud taget kommer i kontakt med detta begrepp. 
Om det hela handlar om att värna om framtiden för kommande generationer bör ju 
även de kommande generationerna ha något hum om vad det är frågan om. Det 
förutsätter naturligtvis att diskussionen förs i skolan och att man inte bara lär sig 
begreppet utan även vad det är, varför det är så viktigt, och hur man gör för att uppnå 
det. Det finns sedan en tid tillbaks en ambition om att just detta skall ske i skolan, 
vilket komuuniceras i både internationella och nationella sammanhang. Hållbar 
utveckling har blivit något som alla skall ta i beaktande i sin verksamhet, inte minst 
universitet och högskolor där landets lärare utbildas. Frågan är bara hur detta 
genomförs och vad resultatet blir. Får lärarna de kunskaper och verktyg som behövs 
och vilka är de literära förutsättningarna för att rätt kunskaper för vidare till barnen? 

3 Mål
Jag vill ta reda på om grundlärarstudenterna för årskurs 4-6 på Mittuniversitetet under 
sin utbildning har möjlighet att få adekvata kunskaper om hållbar utveckling eller om 
det föreligger ett genomförandeunderskott när det gäller undervisning för hållbar 
utveckling, det vill säga om den ambition som initialt finns så småningom utvattnas 
och förlorar i styrka ju längre från ambitionen och ju närmare resultatet man kommer.

4 Frågeställningar
• Går det att identifiera ett genomförandeunderskott i mål, regelverk och 

implementering av lärsrutbildningen?
• Hur många kurser på Mittuniversitets grundlärarutbildning för åk 4-6 

innehåller hållbar utveckling?
• Tar kurslitteraturen på lärarutbildningen upp hållbar utveckling? Och i så fall; 

i vilken mån går den att använda för utbildning för hållbar utveckling?
• Tar kurslitteraturen på grundskolan upp hållbar utveckling? Och i så fall; är 

den lämpad för utbildning för hållbar utveckling?
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5 Metod
5.1 Westerlunds teori om genomförandeunderskott
Jag har utgått från Westerbergs (2003) teori om genomförandeunderskott som 
illustreras av figur 1 och tabell 1. Den initiala målsättningen kan formuleras oklart, 
vilket redan från början gör att att den är svår att nå. Om sedan de handlingregler som 
skrivs i Sveriges regelverk är otydliga riskerar även detta att leda till att delar av den 
initiala ambitionsnivån går förlorad. Genomdrivandet kan i sin tur vara ineffektivt, 
vilket gör att  ännu en del av den ursprungliga ambitionen går förlorad. 
Slutresultatet, i det här fallet barnens kunskaper om hållbar utveckning, blir 
naturligtvis avhängigt de tidigare stegen.

Tabell 1: Målsättning, målformulering och handlingsregler måste vara tydliga och                         
genomdrivandet effektivt för att önskat slutresultat skall kunna uppnås. Källa: Westerberg 2003

Ett sätt att undvika att minska risken för genomförandeunderskott är att möjliggöra  
återkoppling, vilket förutsätter att det löpande förekommer någon typ av tillsyn och 
utvärdering av slutresultatet (ibid).

5.2 Målsättning  för utbildning för hållbar utveckling.
Jag har utgått från UNESCO:s målsättningar för utbildning för hållbar utveckling och 
även vilka målsättningar som finns för detta i Sverige.
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Figur 1: Illustration av genomförandeunderskott. Slutresultatet når inte den initiala 
målsättningen om varken regelverk eller genomdrivande lever upp till föregående 
ambitionsnivå. Källa: Fritt efter Westerund 2003

Målsättning Regelverk Genomdrivande Slutresultat

Målsättning Målformulering Handlingsregler Genomdrivande Resultat

Klar Klar Tydliga Effektiv TRÄFF

Oklar Oklar Otydliga Ineffektiv MISS



5.3 Regelverk 
Jag har granskat vad lagarna säger skall gälla för studier på Universitet, det vill säga 
vad som står i högskolelagen och högskoleförordningen. Innehållet i skollagen har 
granskats och även läroplan för grundskola, förskola och fritidshem har gåtts igenom 
för att se hur hållbar utveckling regleras där. 

5.4 Genomdrivande
Mittuniversitetets grundlärarutbildning har granskats varvid studieplan för 
programmet och kursplan har gåtts igenom. För de kursplaner som innehåller hållbar 
utveckling har den tillhörande litteraturen analyserats. Kursen för samhällsvetenskap 
har i några år inte getts vid Mittuniversitetet utan är precis under uppstart igen och går
alltså inte att använda i denna studie då till exempel inte litteraturen ännu valts. Fokus 
för denna studie ligger därför på den naturvetenskapliga kursen.

Kurslitteraturen i den naturvetenskapliga kursen som analyserats :

 Att lära in ute året runt
 Bedömning i NO
 Ekologi – en introduktion
 Fysik för lärare 
 Hållbar utveckling (Referensmaterial)
 Naturvetenskapens bärande ideer
 Teknikens metoder: skolans teknikämne i senare skolår
 Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir lärmiljö

Som komplettering till litteraturen ingår det även ett kompendie i Biologi respektive 
kemi. Dessa innefattas dock inte av denna studie. 

Jag har läst litteraturen för att i första hand bedöma hur relevant dess innehåll är när 
det gäller hållbar utveckling. Detta har jag sedan redogjort för i en kort 
sammanställning av varje bok.

I andra delen av analysen har jag använt Det Naturliga Steget som analytisk lins för 
att avgöra på vilken nivå innehållet i litteraturen kan anses ligga när det gäller 
relevans för utbildning för hållbar utveckling med avstamp i de fyra systemvillkoren.. 
Det naturliga steget är ett verktyg som består av fyra systemvillkor som definierar de 
grundläggande principerna för ett hållbart samhälle. De är designade för att att 
motverka ett systematiskt förstörande av de sociala och ekologiska systemen som är 
det mänskliga samhället är beroende av. De fungerar som instruktioner för att skapa 
ett välmående samhälle idag och i framtiden (Det naturliga Steget, 2016).
Systemvillkoren innebär i korthet att i det hållbara samhället, utsätts inte naturen för 
systematisk…

1) ...koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t.ex. fossila bränslen, 
metaller och mineraler)

2) ...koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t.ex. 
svårnedbrytbara kemikalier som bromerade flamskyddsmedel och naturligt 
förekommande ämnen som kväve)
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3) …undanträngning med fysiska metoder (t.ex. avskogning och utarmning av 
ekosystem)
...och det finns inga strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, 
kompetens, opartiskhet och mening.

Jag har via e-post kontaktat Hugo Von Zeipel, kursansvarig för kursen 
Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp och Johan Bäckström, 
ansvarig för fysikdelen på samma kurs. Detta för att ställa frågor om vilket utrymme 
hållbar utveckling ges i kursen.

5.5 Slutresultat
För att bedöma förutsättningarna för  slutreslultatet har jag slutligen analyserat den 
litteratur som används i undervisning i naturvetenskap på Friggaskolan årskurs 4-6. 
Denna analys är upplagd på samma sätt som den som beskrivs ovan, med en 
sammanställning och en analys enligt Det naturliga steget.

Analyserad litteratur från Friggaskolan:

 Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 4, Hjernquist & Rudstedt
 Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 5, Hjernquist & Rudstedt  
 Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 6, Hjernquist & Rudstedt

6 Resultat

6.1 Mål för utbildning för hållbar utveckling

6.1.1 Unescos mål
Global Action Programme, GAP,  skall ta vid där årtiondet för utbildning för hållbar 
utveckling slutade, och för detta har skapats en implemeteringsplan; Roadmap for 
implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable 
Development (Unicsef, 2014.)

I denna beskrivs vad Unescos målsättning för utbildning för hållbar utveckling är i 
fyra olika dimensioner:

• Den ska integrera kritiska frågor, såsom klimatförändringar, biologisk 
mångfald, katastrofförebyggande och hållbar konsumtion och produktion, i 
läroplanen.

• Lärande och undervisning skall utformas på ett interaktivt , elevcentrerat sätt 
som möjliggör ett utforskande, handlingsorienterat och transformerande 
lärande. Lärmiljöer - såväl fysiska som nätbaserade – bör förnyas, för att 
inspirera eleverna att agera för hållbarhet.

• Målet är att stimulera lärande och främja central kompetens, såsom kritiskt 
och systemtänkande, beslutsfattande i samarbete, och ansvarstagande för 
nuvarande och kommande generationer.

• För att uppnå en samhällsförändring bör alla elever bemyndigas att förändra 
sig själva och det samhälle de lever i. En övergång till grönare ekonomier och 
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samhällen bör möjliggöras och elever bör utrustas med kompetens för "gröna 
jobb". Människor bör motiveras att anta en hållbar livsstil och  ges 
möjligheten att bli "globala medborgare" som engagerar sig, både lokalt och 
globalt, för att möta och lösa globala utmaningar och skapa en mer rättvis, 
fredlig, tolerant, inkluderande, säker och hållbar värld.

6.1.2 Sveriges mål
Några tydligt uttalade mål för hur Sverige ska jobba med utbildning för hållbar 
utveckling är svåra att hitta. De flesta strategidokument härstammar från tiden kring 
när dekaden för utbildning för hållbar utveckling hade sin början och dokument eller 
riktlinjer på politisk nivå som har en senare datering verkar det råda brist på, i varje 
fall är de väldigt svåra att hitta. Betänkandet ”Lärande för hållbar utveckling 
(SOU2004:104) är det nyaste och mest konkreta om lärande för hållbar utveckling 
som går att finna i officiella dokument just nu. Där listas några karaktärsdrag som 
behöver känneteckna utbildning för hållbar utveckling:

”− Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande 
arbetssätt. 

− Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. 

− Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det 
lokala. 

− Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över 
utbildningens form och innehåll. 

− Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och 
samhälle. 

− Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 
handlingsberedskap. 

− Utbildningens process och produkt är båda viktiga”(SOU2004:104, s. 12).

6.2 Regelverk

6.2.1 Högskolelagen
 I högskolelagen 1 kap. 5 § står sedan den första februari 2006 (SFS 2005:1208) att 
universitet och högskolor i sin verksamhet skall främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa (SFS 1992:1434). Detta beslut 
baserades på betänkandet ”Att lära för hållbar utveckling”, SOU2004:104, som i 
korthet kom fram till att;
”− krav bör ställas på lärosätena att främja en hållbar utveckling,
− uppföljningen av lärosätenas arbete på det här området måste
bli tydligare,
− lärosätenas ledningar behöver utveckla sätt att arbeta med hållbar
utveckling,
− en utveckling av pedagogiken behöver stödjas och
− ett utökat samarbete mellan olika vetenskapsområden måste utvecklas” 
(SOU 2004:104, s. 101).
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6.2.2 Högskoleförordningen
I Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: examensordning, som handlar om 
examina på grundnivå eller avancerad nivå, framgår det när det gäller 
värderingsförmåga och förhållningssätt: ”För grundlärarexamen ska studenten… … 
visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, 
samt en hållbar utveckling…” 

6.2.3 Skollagen
Hållbar utveckling nämns inte i skollagen (2005:1208).

6.2.4 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet
Redan 1969 års läroplan statuerar det viktiga med att lära människan hur man skall 
interagera med sin miljö för att bevara och vårda den samt för att få ut det man 
behöver utan att göra för mycket skada. Detta budskap går att återfinna i Läroplanen 
för grundskolan från 1980 (Lgr 80) som också poängterar hur viktigt det är att man lär
sig hur naturen fungerar och vilka risker som finns med de verksamheter som 
människan bedriver både i stor och liten skala (SOU, 1983).
Elever i grundskolan läser 18 olika ämnen och hållbar utveckling ingår som begrepp i 
sju av dessa (Naturskyddsföreningen, 2015). Nedan följer några utdrag ur vad som 
står att läsa om hållbar utvecklng i den senaste läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, även kallad Lgr 11 (Skolverket, 2011), om 
skolan i allmänhet och undervisning i årskurs 4-6 i synnerhet. 

6.2.5 Skolans värdegrund och uppdrag
”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (s. 9).

6.2.6 Övergripande mål och riktlinjer
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått 
kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling”(s. 14).

6.2.7 Hem- och konsumentkunskap
”Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att värdera val och 
handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar 
utveckling” (s.34).

6.2.8 Biologi  
”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta 
mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för 
samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med 
kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget 
välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling” (s. 148).

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och 
redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där 
kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att 
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hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och 
ekologisk hållbarhet”(s. 148)

”Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att 
granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk 
och ekologisk hållbarhet” (s. 148).

6.2.9 Fysik
”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta
mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för 
samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk 
behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor 
redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling” (s.158).

6.2.10 Geografi
”Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är 
därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir 
möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till 
många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till
förståelse av människans levnadsvillkor” (s. 179).

”Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att… värdera lösningar på olika miljö- och 
utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling” (s. 180).

”Undervisningen i geografi ska behandla... ...hur val och prioriteringar i vardagen 
kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling”(s. 182).

6.3 Genomdrivande

6.3.1 Mittuniversitetets policy
I Mittuniversitetets egna policy för miljö samt handläggningsordning (2014, s.1) 
anges att: ”Mittuniversitetet ska (i enlighet med högskolelagen 1 kap. 5 §) i vår 
verksamhet främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd 
och rättvisa. De sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna speglas i 
Mittuniversitetets verksamhet inom både utbildning och forskning”. 

6.3.2 Kursplaner 
Ingen av de obligatoriska kursernas kursplaner innehåller något om hållbar 
utveckling. Endast i två av de valbara kurserna; samhällsvetenskap och 
naturvetenskap, tas hållbar utveckling upp i kursplanen (tabell 2). För utförligare 
information om kursplanerna: se bilaga 4.
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Tabell 2: Kursplaner i vilka hållbar utveckling tas upp.

6.3.3 Kurslitteratur för Naturvetenskap GR (A) - Analys enligt Det naturliga 
stegets systemvilllkor

Resultatet av analysen redovisas nedan i tabell 2.

Overgripande beskrivning av litteraturen återinnes i bilaga 1.

 Att lära in ute året runt
Den här boken närmar sig naturvetenskapen på ett lite annorlunda sätt. Den får
med ett brett hållbart tänkande som gäller allt från biodiversitet, kretslopp och 
ekologiska system. Den ger en bild av hur vi som människor påverkar vår 
värld och har gjort det genom tiderna. Alla fyra systemvillkoren kan anas.

 Bedömning i NO
Den här boken är en ren hjälpreda för bedömning av elevers framsteg i 
undervisningen. Det går inte att ana någon av de fyra villkoren i innehållet.

 Ekologi – en introduktion
Människan påverkan på jorden och hur naturen svarar på detta är något som 
hela tiden är närvarande när man läser denna bok. Den bör kunna anses täcka 
de tre första villkoren eftersom den förutom näringskedjor och kretslopp även 
talar om överexploatering av resurser, resiliens och mänsklighetens påverkan 
på miljön i allmänhet.
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Kurs Hållbar utveckling
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I Nej
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling Nej
Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk Nej
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning Nej
Svenska språket GR (A), Svenska språket Nej
Matematik GR (A), Matematik I Nej
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II Nej
Engelska GR (A), Engelska II Nej
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II Nej
Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur Nej
Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik JA
Samhällsorienterande ämnen GR (A) JA
Bild GR (A), Bild Nej
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III Nej
Matematik GR (A), Matematik II Nej
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV Nej
Självständigt arbete AV Nej
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III Nej
Självständigt arbete AV Nej



 Fysik för lärare 
Fysik är i sammanhanget som ämne väldigt relevant, men då boken är skriven 
som en guide i ämnet där det hela handlar om att bekanta sig med nya begrepp
och att förstå hur fysikämnet helt enkelt hänger ihop täcker den bara de två 
första villkoren.

 Hållbar utveckling
I den här boken kommuniceras alla fyra villkor. Det här är en i ämnet hållbar 
utveckling heltäckande bok och den talar om miljömål, resurser, jämlikhet, 
klimathot och energilagar, för att bara nämna några saker.

 Naturvetenskapens bärande idéer
Den här boken talar mest om för läsaren vad naturvetenskap innebär. I och 
med att den innehåller fakta om kretslopp, materia och energilagar kan 
innehållet anses beröra hållbarhetsvillkoren nummer ett och två.

 Teknikens metoder: skolans teknikämne i senare skolår
Teknikutveckling, fördelar och nackdelar med människans framsteg, råvaror, 
resursanvändning och energislag tas upp och diskuteras. Även miljöförstöring 
och miljöbalken får en del plats. De tre första villkoren går att hitta i den här 
boken. 

 Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir lärmiljö
Den här boken angriper naturvetenskapen från ett annat håll när den talar om 
utomhuspedagogikens fördelar snarare än exakt vad det är man skall lära sig. 
Dock anser jag att den lyckas kommunicera alla fyra hållbarhetsprinciperna 
eftersom närmar sig ämnet ur en väldigt grundläggande vinkel: att vi skall 
återknyta till naturen som är vår moder. Om vi lyckas med att öppna våra ögon
för det under som världen faktiskt innebär så kommer resten av sig själv.

Tabell 2: Analys av kurslitteraturen utifrån naturliga stegets fyra grundläggande hållbarhetsprinciper
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6.3.4 Naturvetenskapliga kursens utförande
Hållbar utveckling förekommer enligt kursansvarig inte i önskvärd omfattning (Von 
Zeipel, 2016). Tidigare har det fått en större andel uppmärksamhet rent allmänt på 
lärarutbildningen och figurerat i kurser som till exempel Pedagogisk grundsyn (Von 
Zeipel, 2016), men hållbar utveckling verkar av okänd anledning ha fått mindre fokus 
på sistone. I den naturvetenskapliga kursen måste det samsas med allt det som måste 
diskuteras angående biologi, fysik, teknik och kemi, och får helt enkelt nöja sig med 
den plats som blir över, eller tas upp när det anses vara motiverat (Bäckström, 2016). 
Von Zeipel (2016) anger att eftersom hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt ämne 
bör det förekomma mer i de kurser som alla lärarstudenter läser, och inte som det är 
nu; bara dyka upp i en valbar kurs, som dessutom fokuserar på miljö. Om det bara 
förekommer i den kontexten är det mycket som riskerar bli lämnat till slumpen 
eftersom de sociala och ekonomiska aspekterna inte täcks. Boken ”Hållbar 
utveckling”, som är renodlad i ämnet,  borde enligt Von Zeipel (2016) höra till den 
obligatoriska litteraturen i framtiden.

6.4 Slutresultat 

6.4.1  Läromedel i naturvetenskap på friggaskolan årskurs 4-6 – Analys enligt 
naturliga stegets fyra systemvillkor.

Resultatet av anlysen redovisas nedan i tabell 3.

En övergripande beskrivning av litteraturen återfinnes i bilaga 2

 Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 4
När man ser på den här boken med Det naturliga stegets kriterier för ögonen 
så framgår det klart och tydligt att det första systemvillkoret faktiskt inte får 
särskilt mycket uppmärksamhet. Det tas inte upp något om att förybart på 
något vis skulle var bättre än fossilt, utan man nöjer sig helt enkelt med att 
redovisa lite lätt för vilka olika energislag som finns och att de alla 
härstammar från solen. Självklart går det att säga att första villkoret finns 
med, men som sagt så handlar det mer om ett konstaterande att vi använder 
oss av både fossilt och förnybart. Andra systemvillkoret finns med i form av 
att man nämner övergödning och försurning, i det här fallet konstgödsel till 
exempel konstgödsel. I övrig lyser dern med si frånvaro i denna bok. Tredje 
systemvillkoret representeras genom att man talar om nationalparker och 
allamansrätten. Det handlar inte om att vi på något sätt förstör och andrar för 
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Hållbarhetsprincip
Litteratur 1 2 3 4
Naturvetenskapens bärande idéer x x
Bedömning i NO
Fysik för lärare x x
Att lära in ute året runt x x x x
Ekologi – en introduktion x x x
Teknikens metoder: skolans teknikämne i senare skolår x x
Utomhuspedagogik som kunskapskälla- Närmiljö blir lärmiljö x x x
Hållbar utveckling x x x x



mycket, utan talar mer om att vin på olika sätt försöker skydda naturen och att
vi som människor har både rättigheter och skyldigheter.
Boken tar inte upp något som direkt går att härleda till det fjärde 
systemvillkoret

 Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 5

De fossila bränslena och dess effekter på klimatet beskrivs ganska 
genomgående. Det nämns även andra ämnen som har sitt ursprung i 
jordskropan men som vi sedan tar upp i ganska stor utsträckning. Detta 
härleder direkt till systemvillkor ett. Systemvillkor två representeras då 
kemikalier har en egen avdelning och även de faror som följer om vi inte tar 
hand om dem på rätt sätt när det spelat ut sin roll i samhället. I samband med 
detta även att vissa av dem används vid jordbruk och på så sätt kan vara 
skadliga genom övergödning eller att det hamnar skadliga ämnen i maten
Man talar om fjällvärlden och alperna, på vilka platser det förekommer både 
utarmning och förslitning av marken och undanträngning av djurarter på grund
av mänsklig exploatering. Detta härleder till systemvillkor tre.

Den har boken innehåller inget som motsvarar systemvillkor fyra

 Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 6

Boken talar om att vi använder fossila bränslen och släpper ut för mycket 
koldioxid. Dessutom nämns det att vi tar upp andra ämnen från marken i en 
allt för snabb takt och att vi behöver hushålla med dessa för att de skall räcka 
och för att miljön inte skall ta skada. Allt detta förespråkar systemvillkor ett.
Man tar upp kemikalier och även de faror som följer om vi inte tar hand om 
dem på rätt sätt. I samband med detta även att vissa av dem används vid 
jordbruk och på så sätt kan vara skadliga genom övergödning eller att det 
hamnar skadliga ämnen i maten. Systemvillkor två är representerat. 
Systemvillkor tre uppfylls då det nämns i boken att vi har anpassat miljön 
omkring oss för att kunna odla och ha boskap. Detta har lett till att naturliga 
biotoper förstörts och att vissa arter rent av utrotats för att deras naturliga 
levnadssätt inte längre fungerar. Vi till exempel kalhugger skogar och sämmer 
upp sjöar och vattendrag.

Boken tar inte upp något som går att härleda till systemvillkor fyra.

Tabell 3: Analys av läromedel i årskurs 4-6 enligt naturliga stegets fyra hållbarhetsprinciper.
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Hållbarhetsprincip
Bok 1 2 3 4
Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 4 x x x
Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 5 x x x
Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 6 x x x



7  Diskussion 
Den första frågan jag ställde mig när jag började med den här studien var den om det 
går att se ett genomförandeunderskott. Är målet nog tydligt kommunicerat? Finns det 
ett regelverk som är tydligt nog? Implementeras sedan detta på universitetet? FN:s 
och Unesco:s  mål för utbildning för hållbar utveckling är svåra att ta miste på. De 
kommuniceras klart och tydligt på internationell basis och det råder inget tvivel om 
vilken ambitionsnivå som gäller; alla barn skall ha möjlighet att tillgodogöra sig de 
kunskaper som krävs föra att var och en skall kunna leva ett liv som gör att vi alla 
gemensamt strävar mot en hållbar utveckling. 

I Sverige har vi varit engagerade i frågan internationellt och även nationellt, men har 
för tillfället inga egna uttalade mål med utbildning för hållbar utveckling. Det går att 
utläsa målsättningar i form av innehållet i till exempel Högskolelag och 
högskoleförordning, men det är uppenbarligen inte nog tydligt. Vad högskolelagen 
faktiskt säger om hållbar utveckling går egentligen inte heller att ta miste på,  även om
det faktum att det bara nämns en gång lämnar en del att önska. Det kanske inte riktigt 
faller under vad som kan uppfattas som ett tydligt budskap. Dock så finns det med och
bör med andra ord beaktas av berörda parter. Det verkar saknas en tydlig vision och 
målsättning och därför bör en långsiktig strategi och handlingsplan formuleras för 
utbildning för hållbar utveckling.  För att uppnå detta måste det tydligare ingå i 
högskolelag och högskoleförordning hur det skall integreras i utbildningen. Det bör 
även förtydligas vad som krävs gällande kunskaper om hållbarhet i examensordningen
för grundskollärare. Det faktum att det bara förekommer som i en bisats gör inte att 
man tolkar det som något viktigt som önskas genomsyra en lärares kunskaper, vilket 
jag har uppfattat som något av en egentlig ambition. Det förestående resultatet från 
UKÄ:s granskning kommer förhoppningsvis att leda till att förbättringar görs.

Att skollagen inte över huvud taget anger något om hållbar utveckling, vilket det i 
Baltic 21 E framgår att så skall vara fallet, gör att man tycker att den kan behöva en 
rejäl uppdatering på den punkten.

I läroplanen för grundskola, förskola och fritidshem framgår det att hållbar utveckling 
ingår i lärandemålen för en hel del ämnen. Även i Mittuniversitets egen policy 
kommuniceras hållbarheten friskt. Detta återspeglas dock inte i vad som sedan går att 
finna i lärarutbildningen då hållbar utveckling bara ingår i två av kursplanerna, vilket 
är ganska nedstämmande.

Litteraturen för den naturvetenskapliga kusrsen på Lärarutbildningen som analyserats 
i den här studien har enligt mig god potential när det gäller att kommunicera hållbar 
utveckling. Ämnen som fysik, biologi, ekologi och naturvetenskap i allmänhet rent av 
andas hållbar utveckling och det är egentligen bara upp till läsaren att tolka 
informationen som finns på rätt sätt och en fråga om invfallsvinkel. Att hållbar 
utveckling inte direkt nämns i alla böcker är ju faktiskt inte huvudsaken och bör inte 
utgöra något hinder då informationen i dessa ändå är relevant för ämnet, beroende på 
hur den används. Det är helt enkelt en fråga om vad  man väljer att fokusera på och 
knyta an till. Analysen med naturliga steget som lins fick mig att inse hur mycket 
relevant information litteraturen faktiskt innehåller. Speciellt blev jag imponerad av 
innehållet i ”Utomhuspedagogik som kunskapskälla – närmiljö blir lärmiljö, en bok 
som vid första anblicken ger ett ganska anspråkslöst inryck i sammanhanget men som 
sedan visar sig bjuda på en hel del tänkvärda ingångar till ämnet hållbar utveckling, 
dock bara inte så tydligt och från lite nya vinklingar. Det är lite av det som är temat; 
man måste veta vad man letar efter.
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Oavsett hur bra den obligatoriska litteraturen är så behövs det något som konkretiserar
och knyter samman det hela. Jag håller helt med Von Zeipel när han menar att den 
enda boken som faktiskt uteslutande handlar om hållbar utveckling borde få sin 
självklara plats på hyllan bland den obligatoriska litteraturen. Den skulle kunna knyta 
ihop säcken och det skulle kunna leda till att hållbar utveckling inte riskerar att hamna
i skymundan. Hur som helst så räcker den litteratur som redan finns gott och väl, men 
att hållbar utvecklings vara eller inte vara i undervisningen skall hänga på om 
pedagogen brinner för ämnet och lyckas poängtera det eller inte räcker inte i långa 
loppet, då en utbildning vars innehåll tillåts bero så mycket på pedagogens personliga 
intressen och ambitioner i mina ögon framstår som ganska sårbar. Alltså bör det 
finnas en tydlig förankring i kursplaner och litteratur som garanterar att innehållet i 
kursen blir som det ska i alla fall.

Det besked som gavs av Naturskyddsförenings enkätundersökning är något som oroar.
Man är böjd att hålla med dem om att det är nedslående att inte stat och kommuner 
verkar vara beredda på att satsa nog mycket i frågan. Min korrespondens med 
kursansvarig gav mig intrycket av att hållbar utveckling som ämne till viss del får 
stryka på foten på grund av tidsbrist. Vissa saker som helt enkelt måste ingå i kursen 
har förtur. Så länge det är fallet kommer det inte att finnas förutsättningar för något 
som kan kallas effektiv implementering.

Litteratur från grundskolan som analyserats ovan har också potential att vara ett bra 
verktyg i händerna på en pedagog, Om innehållet skall kunna komma till sin rätt 
hänger det även i detta fallet på att dennes kunskaper i ämnet är tillräcklinga så att inte
informationen kommer i skymundan. 

Böckerna går försiktigt fram och har absolut inget domedagsbudskap, vilket kan vara 
helt i sin ordning, men frågorna och tankarna kring hållbar utveckling och framförallt 
de risker och de utmaningar som vi står inför är, även om pedagogiken kanske inte får
vara för agressiv på den punkten, för viktiga för att inte får det fokus de förtjänar.

Risken är att resultatet blir avhängigt lärarens intresse av hållber utveckling, vilket 
helt klart i så fall skulle tyda på ett rejält genomförandeunderskott i frågan, även om 
barnen mycket väl kan lära sig det dom ska på grund av lyckliga omständigheter. 
Denna ovisshet är något som jag inte anser oss ha råd med om vi vill att kommande 
generationer skall få den kunskap som ambitionen för utbildning för hållbar 
utveckling avser.

Vi har nyss lämnat Årtiondet för utbildning för hållbar utvecklng bakom oss och 
Sverige står rent av lite med rumpan bar i det här fallet. Kommuner som inte tar 
ansvar, otydliga regelverk, kursplaner som ekar tomma och litteratur som lämnar för 
mycket av ansvaret till pedagogens egna ambitioner är inte faktorer som pekar på att 
den hållbara utvecklingen har gjort, eller kommer att göra, sitt intåg i den svenska 
skolan i den mån som önskas.
Det är med andra ord osäkert om införandet av hållbar utveckling i högskolelagen 
lämnat något betydande avtryck i svenska skolan. Det som krävs är en uttalad 
ambition och utifrån det ett tydligt regelverk. Implementeringen i utbildningen måste 
effektiviseras genom att hållbar utveckling får de resurser och den uppmärksamhet 
som krävs och inte längre behandlas som en bisats. Detta kan innebära dels en 
översyn av litteraturen, dels helt enkelt bara en ändring av fokus. För att säkerställa att
resultatet blir som önskat behövs det tillsyn, uppföljning och återkoppling som kan ge 
en indikation på hur om vi faktiskt är på rätt väg. Om vi vill ha den utveckling vi talar 
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oss så varma om så ser det ut som om en hel del förändringar kommer att vara 
nödvändidga.

7.1 Metoddiskussion
Hållbar utveckling kan självklart på olika sätt förekomma i vissa av kurserna utan att 
det nämns i kursplanen vilket gör att den avgränsningen kan innebära att visst relevant
innehåll förbises. Dessutom kan litteraturen redan användas på ett sätt som främjar 
den hållbara utvecklingen oavsett om innehållet i böckerna inte på ett direkt eller 
tydligt sätt har den innebörden. Det vill säga, beroende på hur den används av 
pedagogen eller tolkas av studenten. Detta framgår inte tydligt av svaren från 
kursansvarig, men ligger inte heller riktigt inom ramen för denna undersökning.
Detta gäller även litteraruen från grundskolan; mycket hänger på hur den används och 
av vem. 

När det gäller val av analytisk lins för att analysera litteraturen finns det många att 
välja på. FN:s 17 hållbarhetsmål (Globala målen 2016), Planetary boundaries 
(Stockholm Environment Institute, 2016) och Sveriges miljömål (Miljömål.se, 2016) 
är alla att anse som fullgoda linser. FN:s hållbarhetsmålen fokuserar mycket på till 
exempel arbetsvillkor, jämlikhet och samhällsutveckling, områden som inte täcks av 
naturvetenskapen. Att valet föll på Det Naturliga Steget, beror främst på dess enkla 
och tydliga uppbyggnad.   

8 Slutsats
Genomförandeunderskottet är ett tydligt faktum.
Bara två av lärarutbildningens kurser innehåller hållbar utveckling. 
Även om kurslitteraturen inte genomgående innehåller hållbar utveckling så är den 
ändå fullt användbar i ämnet, men lämnar över mycket av ansvaret till pedagogen. 
Litteraturen för grundskolan som här analyserats innehåller också mycket matnyttigt 
gällande hållbar utveckling, men den kräver en förkunskap från läraren, annars 
riskerar den kunskapen att falla mellan stolarna.
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10Bilagor

Bilaga 1
Kurser som ingår i grundärarutbildningen åk 4-6

Termin 1
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, grundlärare åk 4-6, 15 hp
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp
Termin 2
Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp - 
Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 h
Termin 3 
Matematik GR (A), Matematik I för grundlärare åk 4-6, 15 hp
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, grundlärare åk 4-6, 15 hp
Termin 4 
Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp - 
Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Termin 5 
30 hp av något av följande valbara områden: 
Mittuniversitetet (2016). Kursplan för: Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och 
teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp. 
eller
Samhällsorienterande ämnen GR (A), 30 hp 
eller 
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Bild GR (A), Bild, grundlärare åk 4-6, 30 hp
Termin 6 
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III , grundlärare åk 4-6, 15 hp
Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6, 15 hp
Termin 7 
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, grundlärare åk 4-6 , 15 hp
Självständigt arbete AV, 15 hp
Termin 8 
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare åk 4-6, 15 hp
Självständigt arbete AV, 15 hp

Bilaga 2
Kursplaner Lärarutbildningen

Mittuniversitetet (2014). Kursplan för: Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare 
åk 4-6, 15 hp. 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=15088 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2014). Kursplan för: Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare 
åk 4-6, 15 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=15132 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2014). Kursplan för: Matematik GR (A), Matematik II för 
grundlärare åk 4-6, 15 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=11162 
[2016-03-29] 

Mittuniversitetet (2015). Kursplan för: Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för 
grundlärare åk 4-6, 7,5 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=16197 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2015). Kursplan för: Matematik GR (A), Matematik I för 
grundlärare åk 4-6, 15 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=15785 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2015). Kursplan för: Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna 
III, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=16235 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2015). Kursplan för: Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna 
IV, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp 
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http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=15718 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2015). Kursplan för: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig 
kärna I, grundlärare åk 4-6, 15 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=15720 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2015). Kursplan för: Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig 
kärna II, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=15692 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2016). Kursplan för: Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och 
teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp. 
https://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=16677 
[2016-04-05]

Mittuniversitetet (2016). Kursplan för: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig 
kärna I, grundlärare åk 4-6, 15 hp. 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=15720 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2016). Kursplan för: Svenska språket GR (A), Läs- och 
skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=16638 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2016). Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska språket för 
grundlärare åk 4-6, 7,5 hp 
http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=16639 
[2016-03-29]

Mittuniversitetet (2016). Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med 
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. 
http://www.miun.se/utbildning/program/undervisning-och-manniskors-
beteende/lararutbildning---grundlarare-med-inriktning-mot-arbete-i-grundskolans-
arskurs-4-6/utbildningsplan?utbildningsplanid=924 
[2016-03-29]

Bilaga 3
Kurslitteratur för Naturvetenskap GR (A)
Övergripande innehåll

Att lära in ute året runt
Att lära in ute är en bok som beskriver arbetssättet på Nynäshamns Naturskola, och 
som skall fungera som ett komplement till inomhusundervisningen. Utomhus tillförs 
ett element av överraskning och nyfikenhet för eleverna då man aldrig riktigt vet vad 
man kommer att snubbla på när man befinner sig utomhus i stället för i det trygga 
klassrummet. Alla sinnen får samarbeta och upplevelsen av det man lär sig blir på så 
sätt starkare och gynnar inlärningen. Tanken är även att utomhuspedagogiken skall 
kunna integrera fler ämnen per automatik. Hela året redogörs för i boken.
Man får uppslag i hur småkryp kan undersökas, hur man kan närma sig historiska 
verktyg, bekanta sig med växter, djur och kvävets väg genom en våtmark. Vikten av 
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biologisk mångfald och våra ekologiska system poängteras. Genom hela boken finns 
uppslag om vad som sägs i Lgr11 om biologi, fysik och idrott för att belysa vad som 
skall anses vara centralt i respektive ämne.

Innehållet är lovande och matnyttigt men hållbar utveckling nämns bara som hastigast
i beskrivningen av naturskolans sidoverksamheter. Det går att dra självklara 
paralleller till ämnet genom hela boken.

Bedömning i NO
Denna bok handlar i första hand om hur man på ett bra sätt bedömer vad och hur 
mycket en elev har lärt sig och dess prestationer. Den gör en ansats för att förklara 
bedömningens grunder och skillnaden mellan summativa och formativa bedömningar.
Det diskuteras vad som skall bedömas och hur detta kan gå till väga. Allt med stöd i 
kursplanerna för NO. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv har den här boken inte mycket att erbjuda. Eller rättare 
sagt, den går att använda som bedömningsmaterial oavsett om undervisningen 
behandlar hållbarhet eller inte. Begreppet förekommer inte någonstans och inte heller 
några begrepp som direkt går att associera med hållbar utveckling, annat än att det 
beskrivs att i naturämnena skall eleven lära sig att ”använda” sina kunskaper och 
forma sig en bild av sin omkringvarande miljö, ta ställning i naturvetenskapliga frågor
samt kunna förklara naturvetenskapliga samband. 

Ekologi - en introduktion
Innehållet vänder sig till studenter på universitetsnivå som inte har någon tidigare 
erfarenhet av miljöfrågor, men även till de som vill fördjupa sig i ämnet.

Ekologi som helhetsbegrepp förklaras inledningsvis med alla aspekter som dit hör. Att
allt är sammanvävt och bygger på ett intrikat nät av beroenden som vi själva är en del 
av går att se som en röd tråd genom hela boken. Man får bekanta sig med biosfären, 
energi, näringsämnen, kretslopp, biotoper och allt som hör till den ekologiska läran. 
Boken närmar sig dessa ämnen på ett lättförståeligt sätt som gör kunskapen tillgänglig
även för den som saknar förkunskaper.

Initialt finns den hållbara utvecklingen med och förklaras kortfattat tillsammans med 
begrepp som ”antropocen” och ”ekosystemtjänster”. Ekologin utpekas som ett av de 
tre ben på vilket ett hållbart samhälle vilar, och en av i det sammanhanget viktigare 
aspekterna. I övrigt är inte den hållbara utvecklingen något som poängteras, även om 
det hela tiden skulle kunna dras paralleller hit utifrån bokens innehåll. Allt från 
ekologiskt samspel, kulturmiljö, exploatering och resiliens kan direkt leda tankarna åt 
ett ur hållbarhetssammanhang relevant håll.
 

Fysik för lärare
Det här är en bok som beskriver ett ibland ganska svårtillgängligt och avancerat ämne 
med mer vardagliga ord för att på så vis utbilda lärare på ett åtkomligare sätt. Istället 
för att behandla diverse formler närmar författarna sig ämnet ur en mer vardaglig 
synvinkel för att förstå fysikens samband och kunna samtala om dessa. Det handlar 
om att bekanta sig med begrepp och sätta in dem i sammanhang som går att ta till sig 
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på ett bra sätt både för den blivande läraren och för dess framtida elever.  Alla 
grundläggande delar av fysikens vetenskap gås igenom i tur och ordning. Allt från 
tröghet och rörelse till materia, ljud och energiformer. Även vårt universum redogörs 
för ganska genomgående.
   Hållbar utveckling som begrepp nämns inte, även som det som boken behandlar i 
stort sett genomgående kan härledas till eller kan ses som ett verktyg för att uppnå en 
hållbar framtid. Fysik är det verktyg som tagit mänskligheten dit den är och som även 
kan hjälpa den vidare i framtiden. 

Hållbar utveckling – människa, miljö och samhälle 
En uttömmande introduktion i ämnet ges som spänner över allt från en första 
övergripande förklaring om ordets rätta bemärkelse till om hur hållbar utveckling först
dök upp som begrepp och dess historik i korta ordalag fram tills nu. Det diskuteras 
hur människans samhälle vuxit fram och påverkar vår miljö och hur den sedan 
reagerat med katastrofer, väderfenomen och klimatförändringar som följd. Det 
redovisas för naturlagar, samhällsproblem samt miljö- och naturkatastrofer.Vikten av 
ekosystem med alla dess innebörder och hur beroende vi är av dem poängteras. 
Viktiga politiska milstolpar och styrdokument nämns som till exempel 
Brundtlandkommissionen, Riokonferensen och Agenda 21. En hel del fokus ges även 
till miljöledningssystem och miljömärkningar. Begreppet hållbarhet diskuteras som 
varande en demokratisk process där både lokalt och globalt arbete krävs och gör nytta.

Boken tar upp vad problemet är gällande hållbar utveckling, vad som händer och vad 
som kan och bör göras. Den är övergripande och detaljerad och täcker de flesta 
områden när det gäller hållbar utveckling. Den knyter samman miljö, samhälle och 
ekonomi, men lägger vikten på den ekologiska aspekten. På det hela taget går den att 
se som en konkret handbok till begreppet hållbar utveckling.

Naturvetenskapens bärande idéer
Boken är uppbyggd så att den går igenom naturvetenskapens olika huvudområden, till
exempel; materia, mnergi, genetik, kraft och rörelse. Det framhålls inledningsvis fyra 
argument för att Naturvetenskap är viktigt i skolan; - att det har en innebörd för 
Sveriges ekonomiska utveckling, - att det kommer till nytta i vardagen, - att det är en 
del av vår kultur och - att det är en förutsättning för att våra barn skall kunna vara dela
ktiga i samhällsdebatt och medierapportering. Begreppet naturvetenskap beskrivs via 
diverse teorier och exempel från vardagen. 
Begreppet handlingskompetens används för att beskriva det faktum att eleverna har 
nytta av det de lär sig för att kunna påverka sin egen vardag. 

Boken tar specifikt upp hållbar utveckling till den mån att begreppet i första 
hand nämns med hänvisning till läroplanen för grundskola, förskoleklassen och 
fritidshemmet och att det enligt denna skall genomsyra all undervisning. Det 
poängteras att materians kretslopp och energihushållning är viktig. Något som 
poängteras är att allt sprider sig och inget försvinner, med hänvisning till den 
villfarelse som en gång funnits kring hur man kan behandla sopor och 
kemikalier, att naturen kan ta hand om det mesta. Hållbar utveckling 
exemplifieras med att det finns en strävan att skapa kretslopp för att på så vis 
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spara material och energi. Alla ämnesområden som ingår har egentligen en 
koppling till hållbar utveckling, vilket dock inte poängteras.

Teknikens metoder: skolans teknikämne i senare skolår
Teknikämnets begrepp gås igenom på ett även för den inte så insatte läsaren 
lättillgängligt sätt. Teknikutvecklingen har genom tiderna varit baserad på att ta fram 
lösningar på problem, och ibland har nya upptäckter lett till produkter och 
användningsområden som inte var tanken från början. Människan har alltid varit ute 
efter att få det bättre och bättre i sin tillvaro och teknikutvecklingen går att se som en 
direkt spegling av detta. Boken tar upp både fördelar och nackdelar med tekniken, allt 
från riskerna med högspänning till utsläpp av CO2 från fossila bränslen och talar om 
allt från det första låset till ledlampor och laser. Det talas mycket om balansgången 
mellan det avancerade och det enkla där innovationen kan ligga i användningen likväl 
som i utvecklandet av en teknisk lösning. Användarvänlighet och enkelhet behöver 
inte nödvändigtvis gå hand i hand, utan snarare korrelera med varandra i motsatt 
riktning, det vill säga; ju enklare att använda, desto mer avancerad. I stort sett alla 
stora tekniska upptäckter redogörs för samt för och nackdelar diskuteras. 
Materialutveckling, hållfasthetslära och olika energislag får mycket uppmärksamhet.

Den hållbara utvecklingen får i den här boken ganska mycket plats och rent av ett eget
kapitel där det sägs att Sveriges miljöbalk är en lagstiftning som sammanför tidigare 
miljölagstiftning för att gynna hållbar utveckling. Hållbar utveckling går även att 
spåra boken igenom då det talas mycket om resursers ändlighet, energibesparingar 
och miljörisker. Ekonomisk hållbarhet diskuteras separat vilket även gäller för det 
ekologiska fotavtrycket.

Utomhuspedagogik som kunskapskälla - Närmiljö blir 
lärmiljö
Boken talar primärt om hur utomhuspedagogik kan verka för att förhöja upplevelsen 
under lärandeprocessen genom att ge en direkt anknytning mellan teori, praktik och 
sinnliga upplevelser. Eleven får en känsla av sammanhang med sin omgivning och 
stimuleras av den naturliga miljön på ett sätt som gör att inlärningen gynnas på sätt 
som inte är möjliga i en inomhussituation. Det handlar även om att öka elevens 
förståelse för omvärlden och motivera engagemang i miljöfrågor. Boken talar om hur 
de pedagogiska miljöerna utanför skolrummet kan utformas för att ha en gynnsam 
inverkan på barnen både under lektion och rast, då både lek och reflektion anses som 
viktiga. Frågor som hur vi påverkas av stressen i det moderna samhället och hur vi har
möjlighet att få utlopp för eller neutralisera denna stress genom vistelse i en naturlig 
miljö är även något som poängteras. Det fysiska och psykiska välbefinnandet anses 
har en stark koppling till vår relation till naturen. 
”Hållbar utveckling innebär ett överförande av den biologiska och kulturella 
mångfalden till nya generationer” – detta citat innebär en lite annorlunda definition av
hållbar utveckling, och följs upp av påståendet att människan har ”mist förmågan att 
att förundras över naturens rikedom” och på så sätt placerat oss vid sidan av moder 
jord. Det kataloga lärandet, det vill säga att lära sig saker utantill genom att rabbla 
eller plugga så att det sitter, som till viss del kan anses dominera i dagens skola anges 
utgöra en risk för att eleverna skall kunna närma sig problem och uppgifter på det sätt 
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som behövs för att ett bra lärande skall kunna uppstå. Dels för att katalogt lärande inte
gör att kunskapen blir långvarig, och dels för att det innebär en förhållandevis rigid 
metod som inte gynnar det friare tankesätt som behövs för framtidens utmaningar.
Skolans pedagogik kan sägas ha lett till en fragmentering av verkligheten när istället 
utomhuspedagogik gynnar ett lärande som inriktar sig mot helheter, något som kan 
tyckas vara av yttersta vikt när man talar om lärande för en hållbar utveckling, även 
om detaljer kan vara nog så viktiga för helheten. Kunskap anges som ett framstående 
instrument för att förvandla ”spaces” till ”places”, det vill säga att vi skaffar oss en 
förtrogenhet och anknytning till en plats så att denna inte längre framstår som anonym
och oviktig. Utöver att boken i stort behandlar pedagogik som huvudämne talar 
författarna även mycket om hur vi förvaltar jorden, vår natur och vår biologiska 
mångfald. Växthuseffekten, IPCC och Kyotoprotokollet avhandlas tillsammans med 
vilka risker som föreligger och vilka förlorarna blir när det gäller en ökad 
medeltemperatur. En tanke som tas upp är att vi människor har väldigt svårt att 
acceptera bilden av oss själva som en ”naturkatastrof” som ligger till grund för de hot 
som världen nu står inför. Att vi med all vår intelligens helt enkelt ändå styrs av det 
personliga vinnandet och att det naturliga valet helt enkelt är att hugga ned det sista 
trädet eftersom vi till syvende och sist bara styrs av kortsiktigt tänkande och brist på 
förutseende. Utomhuspedagogikens viktigaste uppgift anses vara att väcka 
naturintresset, eftersom detta inte är något naturligt som väcks av sig själv. Detta ses 
som det som krävs för att vi skall lyckas rädda det som går att rädda.

Bilaga 4
Läromedel i naturvetenskap på Friggaskolan 
Övergripande innehåll

Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 4

Boken fokuserar på att ge eleven en övergripande och grundläggande bild av hur 
vår natur fungerar. Den är uppdelad i årstider och tar upp allt från hur saker 
bryts ned till hur vädret kommer till och vilka fågelarter som flyttar eller inte. 
Skogen, dess betydelse för både oss och resten av naturen, och hur vi använder 
den är det första som boken tar upp, och utifrån det berättas det om dess 
innevånare och de näringskedjor som binder samman arter, som till exempel 
gräs- hare- räv. Man redogör för allemansrätten och att det finns naturreservat 
och nationalparker som är till för att skydda vår natur.

Vidare behandlar boken vad som händer med olika träd på hösten och hur växter
sprider sina frön och hur saker och ting bryts ned på marken. Den redogör även 
kort för hur det fungerar när fåglar flyttar till varmare breddgrader och ger 
exempel på vilka arter som gör det och var de flyttar.

Hur viktig solen är, både som motor för väder och vind och för allt liv på jorden 
är vad som tas upp härnäst. All energi vi använder kommer därifrån, oavsett om 
det är ”gammal eller ny” energi, det vill säga oavsett om den är i form av torv 
eller fångas upp av solceller. Även att den är vad som driver vårt klimat och till 
exempel skapar vindar.  Man får lära sig om hur det går till när människor och 
djur skyddar sig mot kyla och att vissa material leder värme och andra inte. Även
isolering av hus nämns. 
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Våra årstider innehåller många olika väder, och dessa fenomen, som till exempel 
vind, åska och regn, förklaras på ett grundläggande sätt. Även att vädret ibland 
kan ställa till det för oss om det blir extremt nog. Under vinter måste djuren 
överleva på olika sätt, och detta förklaras i nästa del. En del djur har matförråd, 
går i ide, lever under snön, m.m. Andra djur anpassar sig genom att få tjockare 
päls eller anpassa sin färg till vinterlandskapet.

Nästa ämne som tas upp är vatten; hur mycket det finns, var det finns och varför 
det är viktigt. Dess olika former, kretslopp och användningsområden får ganska 
stort fokus och det faktum att det kan förorenas på olika sätt och då inte går att 
använda förrän det renats.

Luften, vad den är och vad den består av gås igenom kortfattat. Att det är en 
blandning av många gaser och att både syre, koldioxid och kväve är viktiga 
beståndsdelar.

Om sjöar och vattendrag får vi veta att det finns olika typer, hur naturen kan se ut runt
omkring och vilka dur som kan finnas där. Näringskedjor allt från plankton till 
fiskgjuse förklaras och man får veta lite om hur olika djur lever i vattnet. 
När det gäller vatten tar man även upp problemet med mänsklig påverkan ordentligt, 
som till exempel försurning,  övergödning och importerade arter.

Slutligen är våren här och nu går man igenom några vanliga växter som går att hitta 
under vår och sommar och fågelarter som man kan se. Olika typer av pollinering 
nämns, som till exempel med hjälp av vind, insekter eller djur. Fotosyntesens 
betydelse, inte bara för växterna, förklaras och att djur inte kan göra egen näring så 
som växterna kan.

Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 5
Boken inleds med ett avsnitt där man får en genomgång av hur det är i våra fjälltrakter
och hur djuren och växterna bär sig åt för att överleva där. De vanligaste växterna, 
träden och djurarterna gås igenom och miljöer som myrar, fjällängar, kalfjäll och 
glaciärer. En del skrivs om näringskedjorna som finns. Rennäringen beskrivs ur ett 
historiskt perspektiv och man kommer in på de konflikter som förekommer kring det 
ämnet, både mellan människor och djur. Fjälltrakternas värde som naturtillgång är ett 
ämne som behandlas och att det finns mycket som hotar den här miljön och dess 
innevånare, vilket är allt från skogsavverkning, vindkraftverk och exploatering för 
turism, till klimatets påverkan och att det håller på att förändras. Naturreservat och 
nationalparker tas upp som ett sätt att bevara miljön på utvalda platser som anses 
särskilt känsliga eller viktiga. Alperna tas upp som en motsvarighet till våra fjäll, vilka
skillnader som finns däremellan  och det faktum att dessa är den mest exploaterade 
fjällkedjan i Europa. Några växter och djurarter som är unika för Alperna beskrivs 
kort, och hur den mänskliga påverkan kan hota deras existens nu och i framtiden.

Nästa del i boken handlar uteslutande om den mänskliga kroppen och hur den 
fungerar. Det handlar om matsmältning, andning och blodets omlopp och  uppgift i 
kroppen. Man får veta mer om skelettet, hur våra muskler fungerar och hur vi gör för 
att få energi och hur kroppen använder den. 

Vidare beskrivs våra sinnen och hur de fungerar. Man får en genomgång av hörsel, 
syn, smak och känsel och våra sinnen jämförs bland annat med djurens, och man får 
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veta mer om hur vissa djur använder dem på olika sätt.  Som avslutning på den här 
delen talas det om faran med droger och hur de kan skada oss, vår kropp och våra 
sinnen på olika sätt. 

Sedan behandlar man ämnet energi, vad det är och vilka olika former och sorter som 
finns. Energiprincipen beskrivs, som säger att energi varken kan skapas eller förstöras
utan bara omvandlas. Man går igenom de områden där vi behöver och använder 
energi på olika sätt, allt från i hemmet till transporter och mat. Ett avsnitt handlar 
uteslutande om elektricitet och där går det att läsa om olika ämnens ledningsförmåga, 
magneter elmotorer och generatorer. 

Nu kommer man in på ämnet energikällor, att det finns förnybar sådan, som vatten, 
vind och solenergi, och icke förnybar, fossil, sådan som kol, olja och gas. Man får lära
sig vad som är skillnaden och om de olika sätt på vilket vi utvinner dessa olika 
energier. 

På detta följer en kort genomgång av hur vi människor påverkar klimatet genom vårt 
sätt att använda energi och hur vi kan begränsa den påverkan. Växthuseffekten och 
hur den fungerar beskrivs. Härefter får vi lära oss  om att vi i framtiden behöver 
komma på nya sätt att skaffa energi och att det även handlar om att ta vara och spara 
på den energi vi redan har.

Nu har vi kommit fram till en del som behandlar de kemiska ämnenas påverkan på 
miljön.

Det talas om vad atomer och molekyler är för något, atomernas kretslopp, att inget 
försvinner och grundämnen och kemiska föreningar. Ämnens olika faser, fast, 
flytande och gas nämns som hastigast. Nu kommer vi in på kemiska reaktioner som 
till exempel rost eller det faktum att när du bränner korven på grillen så är det kolet i 
korven som ger den svarta färgen. Man kan läsa om att det finns både kemiska 
lösningar och blandningar och vad skillnaden däremellan är. Det ges exempel på sura 
och basiska ämnen och hur man mäter vad som är vad.

Nu kommer vi in på hur vårt avfall påverkar miljön. Att vi både förbränner, 
komposterar och återvinner och vad som är fördelar och nackdelar med detta. En del 
ämnen är direkt farliga och måste tas om hand på speciella sätt för att inte utgöra 
någon skada, annars kan det leda till att vi förorenar på olika sätt vilket leder till att 
både människor och natur blir lidande.

Både övergödning och försurning nämns, och likaså att vi kan få i oss
 kemikalier via maten eller från leksaker. Även om kemikalier har förorsakat problem 
så nämn ändå några av fördelarna som tillexempel att de kan verka skyddande för trä 
eller påskynda skördar.

Förorenat vatten går att rena och sura sjöar går att rädda med hjälp av kalk. Men över 
stora delar av världen är rent vatten en bristvara och detta poängteras.

Kemikalier har länge använts för att konservera mat och framstegen inom medicinen 
har lett till att vi numera har utrotat ett flertal sjukdomar som var vanliga förr, så 
kemikalier kan inte bara framställas som  av ondo.

Den här boken avslutas med ett avsnitt om kust och hav. Det står att vatten är en av 
förutsättningarna för liv på jorden och att jorden till 70 procent är täckt av hav. Havets
salta vatten utgör nästan allt vatten som finns på jorden, endast en bråkdel är 
sötvatten. I havet finns det helt unika näringskedjor och alla djur och växter har 
anpassat sig till detta på ett sätt som gör att alt harmoniserar och fungerar tillsammans.
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Detta gäller även livet på stranden där fåglar, djur och växter har sitt eget speciella 
sätt att leva.

Människans påverkan beskrivs genom att man berättar om att överfiske, oljespill och 
övergödning är ett hot mot livet i havet och även mot den balans som byggts upp 
under alla dessa tusentals år. Dessa problem är något som vi måste ta i tu med och 
ändra på så att vi inte tillslut förstör havet helt och hållet. Detta, får vi veta, gäller 
både aktiviteter på land och i vattnet. Man får till sist läsa om de åtgärder som redan 
görs, till exempel, marina reservat, fiskekvoter, skydd mot oljeutsläpp och förbud mot
miljögifter.

Koll på NO – biologi, fysik, kemi. Bok 6
Inledningsvis tar man upp universum och går igenom stjärnbilder, solsystemet, hur 
stort universum är och vad vi känner till om det i allmänhet. Det handlar om galaxer, 
svarta hål, ljusår och att tideräkningen på jorden bestäms av solens och stjärnornas 
rörelser. Man kan även läsa om rymdresor och att vi har skickat upp en massa 
satelliter i rymden för att kunna se på tv, förutspå vädret, kommunicera och använda 
GPS.

Nästa del handlar om rörelse och kraft, och begrepp som hastighet, acceleration och 
fritt fall förklaras. Sambandet mellan kraft och rörelse får sin förklaring och man 
förklarar hur det fungerar med gravitation och tidvatten. Begreppet friktion får en 
genomgång och även centripetalkraft, tyngdpunkt och kraft och motkraft.

Nu kommer vi fram till en del som handlar om livets utveckling. Till en början får vi 
veta hur livet på jorden började och hur det sedan utvecklades från bakterier i havet 
fram till däggdjur, fåglar, kräldjur och människor. Vi får reda på vad fossiler är och 
hur dom uppstår. Kapitlet avslutas med att man berättar om att däggdjuret tog över 
efter att dinosaurierna dog ut och hur vi människor slutligen utvecklades till dom vi 
är. Charles Darwins evolutionsteori presenteras kort och man förklarar djurrikets 
stamträd.

Nu har turen kommit till alla ämnen som finns runt omkring oss, antingen som 
grundämnen eller som kemiska föreningar, att dom alla har olika egenskaper och beter
sig på olika sätt. Kolets kretslopp ges ganska mycket fokus och man redogör för både 
dess kretslopp i luften, marken och havet. Att kol som lagras under tryck i marken blir
till olja, kol eller gas. Växthuseffekten nämns i förbifarten och vad den beror på, att vi
tar upp och använder fossila bränslen från marken och släpper ut koldioxid i en takt 
som naturen inte hinner ta hand om på ett naturligt sätt (till exempel genom 
fotosyntes).

Andra ämnen i jordskorpan som mineraler och malmer förklaras kortfattat och hur 
man kan utvinna olika metaller genom till exempel brytning och gruvdrift. Det 
förklaras även hur det går till när man gör järn av järnmalmen med hjälp av masugnar 
och sedan även kan få stål. Några olika ädelmetaller som guld, silver och koppar 
exemplifieras, som även några andra metaller, till exempel aluminium, titan och 
kvicksilver. Man påpekar att malm inte är en oändlig tillgång utan att man måste 
återvinna dem för att kunna fortsätta använda dem.

Vidare fortsätter boken med att berätta om olika anpassningar som finns i naturen. 
Man förklarar begreppet biologisk mångfald och går igenom att det finns många olika 
naturtyper på vår jord där alla djur och växter måste ha anpassat sig på ett speciellt 
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sätt just efter hur det är där de lever. Det gäller polartrakterna, barrskogar, stepp 
regnskog och öken, och överallt har djuren fått lista ut de bästa sätten för att hitta 
föda, klara sig från fiender och föröka sig. Det här kapitlet avslutas med en del som 
handlar om människans påverkan på vilka naturtyper som finns på jorden. Vi har till 
exempel skapat betes- och odlingsmarker vilket har lett till att djuren och naturen har 
varit tvungna att anpassa sig eller trängts undan på grund av vad vi har gjort. Detta 
gäller även att vi avlat farm nya raser för att tillgodose våra behov, vi kalhugger 
skogar i jakt på virke och vi dämmer upp floder  och sjöar på ett sätt som gör att 
ingenting längre blir sig likt. För att komma till rätta med allt detta så har vi så 
småningom (den första nationalparken, Yellowstone,  kom 1872) upprättat regler, 
lagar och bestämmelser som skall skydda naturen från allt för stora ingrepp. Det kan 
röra sig om hur naturen skall vårdas, vad man får och inte får göra, att ge ekonomiskt 
stöd till markägare för att stödja speciella aktiviteter, eller helt enkelt att upprätta 
områden där naturen är skyddad genom förbud och dylikt. Fridlysning är en metod vi 
använder för att skydda utrotningshotade arter, något som det finns gott om i världen.

Denna boks sista del handlar om befruktning och fortplantning. Hur det sker med eller
utan hanar och honor, utanpå eller inuti kroppen och hur olika djur bär sig åt. 
Människas fortplantning gås igenom och sedan även vår utveckling från barn till 
vuxen via pubertet, finnar, mens och relationer.
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