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Sammanfattning  
Syftet med studien var att få en överblick av hur läromedel inom NO behandlar              
hållbar utveckling som är ett viktigt område som eleverna behöver få kunskap kring,             
och om det räcker med att enbart utgå från dessa. Forskningsfrågorna som            
utformades till studien är följande: “Hur behandlas hållbar utveckling i          
naturvetenskapsläromedel för åk 6 och vilken natursyn genomsyrar de analyserade          
läromedlen?” 

För att välja ut läromedel till studien utformades en enkät bestående av två             
frågor, som besvarades av ca 20 lärare på sociala medier och via personliga kontakter.              
Frågorna konstruerades för att få svar på vilket läromedel som lärare i åk 6 använder               
till NO-undervisningen och om de anser att hållbar utveckling inkluderas i tillräckligt            
stor omfattning i detta. Koll på NO och Boken om fysik och kemi dominerade i svaren,                
därmed analyserades grundböckerna, arbetsböckerna samt lärarhandledningarna till       
dessa läromedel. 

Läromedlen analyserades utifrån en diskursanalytisk ansats där textavsnitt som         
ansågs tillhöra hållbar utveckling kodades i kategorierna naturen som en outsinlig källa,            
naturen som en skör evighetsmaskin samt naturen som en gemensam kropp. 

Resultaten visar att hållbar utveckling indirekt, men inte uttalat, ingår i de            
analyserade läromedlen, och det är ekologisk hållbar utveckling som får störst           
utrymme i dessa läromedel. Den natursyn som dominerar i texterna är naturen som en              
skör evighetsmaskin.  

Slutsatsen som kan dras av studien är att det är fördelaktigt om undervisande             
lärare själva har kunskap inom hållbar utveckling för att kunna undervisa ytterligare            
om detta. 
 
 
 
 
Nyckelord: natursyn, läromedel, NO, hållbar utveckling 
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Inledning  
Hållbar utveckling är ett helaktuellt ämne i den allmänna samhällsdebatten, med           
bland annat 16-åriga Greta Thunberg som skolstrejkar för klimatet. Det har tagit            
många år att nå den klimatkris vi nu står inför, och det kommer förmodligen krävas               
mycket för att vända denna negativa trend. “Välfärdssamhället byggdes inte upp utan            
kostnad. Industrialiseringen och det efterföljande folkhemmet med sin trygghetsbas         
krävde mycket energi och miljöproblemen ligger fortfarande inbyggda i vårt moderna           
system” (Olevik, 2014, s. 4).  

De flesta val vi gör i vardagen är avgörande för i vilken utsträckning vi lyckas               
leva upp till liv som levs hållbart. Själv fick jag upp ögonen för att leva hållbart när                 
min första dotter föddes för sju år sedan och jag upptäckte att utbudet på ekologiska               
och giftfria baby- och barnprodukter var mycket begränsat. Mina barn har snappat            
upp en hel del av min syn på naturen och miljön, vilket det har visat sig att många av                   
mina elever också har gjort från deras föräldrar. Dessvärre verkar många ha ärvt en              
negativ syn på miljön. Jag har hört många skräckexempel från eleverna, bland annat:             
“Nä men vadå sopsortera? Vi slänger bara bilbatterierna i myren och eldar upp             
däcken, pappa säger att man ska göra så” och “Det gör inget att vi slänger skräp i                 
naturen för det kommer ju försvinna någon gång”. Denna insikt har gjort att jag              
brinner för att undervisa om hållbar utveckling, för jag tror och hoppas på att det är                
på grund av okunskap som föräldrarna lär sina barn att agera på dessa sätt. Därför               
tror jag på att utbilda våra nya generationer mycket kring dessa frågor, för att lyckas               
få ordning på vårt klimat igen.  

Många anser att Greta borde gå i skolan och lära sig saker istället för att engagera                
sig i klimatfrågor, och klimat- och miljöfrågor finns med i många delar av läroplanen,              
bland annat i kursplanerna för de naturvetenskapliga ämnena. Likaså är ett av skolans             
uppdrag att förmedla ett miljöperspektiv till eleverna: 
 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö             
de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt            
till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur         
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att             
skapa hållbar utveckling. (Skolverket, 2018, s. 8) 

 
Jag ser det som att kunskaper om hållbar utveckling är betydelsefullt på många plan              
och därför är det viktigt att undervisningen håller hög kvalitet. Således är det viktigt              
att läromedlen är av god standard. Syftet med denna studie är därför att undersöka              
hur några vanligt förekommande läromedel inom naturvetenskap för årskurs 6          
behandlar hållbar utveckling samt vilken natursyn som kan identifieras i          
läromedelstexterna. Med natursyn avses tre olika förhållningssätt till naturen, bland          
annat hur vi ser människan och våra behov i relation till naturen (Helmfrid, 2006).              
Detta kan också ge en bild av hur olika sätt att se på naturen skulle kunna påverka hur                  
läromedel behandlar området hållbar utveckling, samt om det räcker med att enbart            
utgå från läromedel vid undervisning om hållbar utveckling. 
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Bakgrund  
I följande avsnitt förklaras vad som avses med hållbar utveckling enligt           
Brundtlandsrapporten (WCED, 1987), beskrivning av tre sätt att se på naturen, hur            
hållbar utveckling kan inkluderas i undervisningen samt ett avsnitt som handlar om            
läromedel i undervisningen. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning samt ett         
avsnitt om diskurs och diskursanalys, då denna studie utgår från en diskursanalytisk            
ansats. 

Hållbar utveckling 
En av de mest kända definitionerna av hållbar utveckling är den som beskrivs i World               
Commission on Environment and Development: Our Common Future, även kallad          
Brundtlandrapporten (WCED, 1987). Enligt denna rapport beskrivs hållbar utveckling         
som: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att             
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (s. 41).          
Uppdraget att skriva rapporten kom från Förenta Nationerna (FN), för att ta fram             
långsiktiga strategier för att från och med 2000-talet och framåt nå en hållbar             
utveckling globalt. När rapporten skrevs ansåg en del av de inblandade att målen             
endast skulle handla om miljöfrågor, men eftersom miljö inte är avskilt från mänskliga             
behov, handlingar och ambitioner menade andra att det således skulle ha uppnått fel             
syfte med agendan. Argumentet för att samtliga delar skulle ingå löd: “Men “miljön”             
är där vi alla lever, och “utveckling” är vad vi alla gör för att försöka förbättra vår                 
plats [...]. Dessa två är oskiljaktiga” (ibid., s. 7-8). 

Enligt Skolverket (2019) gör den tekniska utvecklingen att det föds många fler            
människor idag än när vi var exempelvis jägare och samlare och för att tillgodose de               
resurser som idag utnyttjas krävs tre jordklot. Enligt FN:s prognos förväntas jordens            
befolkning att uppnå mellan 11 och 13 miljarder invånare år 2100. Miljön påverkas             
olika mycket beroende på människors olika levnadsvillkor och standard. Allt vi gör i             
det dagliga livet påverkar miljön, exempelvis transport, arbete och hushåll.          
Giftspridning, uttunning av ozonlagret samt växthusproblemet påverkar människor        
olika beroende på våra omständigheter (ibid.). Öhman (2009) menar att samtidigt som            
hållbar utveckling är något som de flesta människor önskar, så är hållbar utveckling             
“ett politiskt begrepp i den meningen att det är värdeladdat och att olika             
användningar av begreppet är knutna till skilda ideologier, intressen, prioriteringar          
och strategier” (s. 1). 
 
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
Begreppet hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna ekologisk-, social- samt          
ekonomisk utveckling inklusive dess utmaningar vi står inför (Skolverket, 2019; KTH,           
2019a).  

Med ekologisk hållbarhet åsyftas hela jordens ekosystem som innefattar både          
land, vatten, luft, biodiversitet samt ekosystemtjänster, exempelvis landanvändning,        
föroreningar, grundvattennivåer, ozonlagret, arter och livsmiljöer samt fotosyntes och         
pollinering (KTH, 2019b). Naturen behöver få tid till att återskapa de resurser vi tar              
för produktion för att inte ta skada (ibid.).  

Social hållbarhet har individen i fokus och innefattar individens behov,          
välbefinnande, rättigheter, rättvisa och makt: “En individ har behov, fysiska som           
psykologiska, och egna mål/drömmar. Att tillgodose planetens och alla människors          
möjlighet till att uppfylla dessa på en global nivå är vad social hållbarhet handlar om”               
(KTH, 2019c).  
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Till skillnad mot ekologisk- och social hållbarhet så har de ekonomiska           
strukturerna skapats av oss människor och därför kan ekonomisk hållbarhet ses ur ett             
annat perspektiv än de andra två dimensionerna (KTH, 2019d). Det finns dessutom            
två olika definitioner av ekonomisk hållbarhet på grund av att forskarna inte är             
överens då detta är en värderingsfråga. Den ena är att ekonomisk hållbarhet innebär             
en ekonomisk utveckling som inte minskar på naturkapital eller socialt kapital. Den            
andra innebär en ekonomisk tillväxt där ökat kapital räknas som ekonomisk           
hållbarhet, även om det sker på bekostnad av de ekologiska och sociala tillgångarna             
(ibid.).  
 

 
Figur 1: Hållbar utveckling i två olika modeller (KTH, 2019a). 
 
Båda modellerna i figur 1 visar att de tre dimensionerna är beroende av varandra på               
olika sätt (KTH, 2019a). Den första bilden visar att alla tre dimensioner av hållbarhet              
har lika stor betydelse, och den andra att ekologisk hållbarhet krävs för att social              
hållbarhet ska skapas, och de båda behövs för ekonomisk hållbarhet (ibid.).  

Tre olika natursyner 
För att analysera läromedlen i den här studien används tre olika natursyner som             
verktyg. Dessa natursyner är definierade av Helmfrid (2006). Tre olika natursyner           
innebär tre olika förhållningssätt till naturen, vilka besvarar frågorna “Vad är           
naturen?”, “Hurdan är naturen?” och “Vem är människan i relation till naturen?”            
(Helmfrid, 2006). Nedan beskrivs var och en av dessa natursyner. 
 
Naturen som en outsinlig källa 
Ur denna synvinkel ses naturen och människan som två separata företeelser, där            
människan är längst fram i evolutionen och har högre status än naturen (Helmfrid,             
2006). Helmfrid beskriver förhållandet som att människan är ett subjekt medan           
naturen är ett objekt, exempelvis genom tanken att vi vill ut i naturen, där vi ser                
naturen som någonting utanför oss själva. Naturen uppfattas som tålig och vild och             
saknar därför kravet på omsorg, samtidigt som fokus ligger på behovstillfredsställelse           
för oss människor. Naturen ger oss råvaror, vilka benämns som naturresurser utifrån            
människans kunskap kring dessa (ibid.). 
 
Naturen som en skör evighetsmaskin 
Liksom i ovan nämnda perspektiv ses även här naturen som objekt medan människan             
ses som subjekt, dock ses här naturen som en skör evighetsmaskin (Helmfrid, 2006).             
Här ses människan på det materiella planet vara beroende av och förbunden med             
naturen, som anses vara skör och ändlig. Helmfrid skriver att: “Människan står nu i              
ett vägval mellan att såga av den gren hon sitter på, eller att axla rollen som naturens                 
förvaltare” (s. 7). Människor med denna natursyn framhäver vikten av ren luft, rent             
vatten, föda samt att vi ska kunna ta hand om de restprodukter vi skapar. Detta för att                 
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ge framtida generationer möjligheter att ta del av samma saker, exempelvis innehar            
Brundtlandrapporten denna natursyn (ibid.).  
 
Naturen som en gemensam kropp 
Tvärtemot de två ovanstående synsätten ses här människan och naturen som en enhet,             
ingen skillnad görs på materia och ande (Helmfrid, 2006). Helmfrid beskriver denna            
natursyn på följande sätt: 
 

Vårt begrepp ”ägande” har ingen motsvarighet hos de naturnära kulturerna. I           
lika hög grad som människorna äger marken – äger marken människorna.           
Relationen innebär ett ömsesidigt givande och tagande. Detta gäller även          
människor emellan. Att vilja ha allt för egen del, att sätta sig över andra, eller               
att kräva för mycket från naturen har i de naturnära kulturerna tolkats som             
”besatthet”. (Helmfrid, 2006, s. 12) 

 
Grundläggande naturvetenskap visar att människa och natur är en enhet, eftersom           
människor genom växter, djur, luft, vatten och jord utbyter materia och energi            
(Helmfrid, 2006). 

Hållbar utveckling i undervisningen 
Skolan har ett viktigt uppdrag för att bedriva undervisning som ger elever kunskaper             
om vad ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling innebär         
(Naturskyddsföreningen, 2019).  

Eriksson (u.å.) menar att dagens elever hellre vill diskutera och engagera sig i de              
problem som finns för individ, samhälle och vetenskap istället för att enbart lära sig              
fakta. Skolan behöver därför sätta in dessa frågor i ett “bekant” sammanhang för             
eleverna för att kunna möta detta behov. Att skapa ett intresse för energi- teknik och               
miljöfrågor är värdefullt även för näringslivet, då arbetsmarknaden inom det området           
kommer att öka i framtiden. Projektet Energi för unga i skolan – Hållbara kliv del 2 visar                 
att elevernas intresse stärks genom att sätta in frågor om miljö och klimat i för               
eleverna kända sammanhang (ibid.). Även Hedrén och Jidesjö (2010) beskriver          
situationen på liknande sätt: 
 

Elever är mer intresserade av att lära sig om det som är aktuellt och              
betydelsefullt idag samt framtidsfrågor, medan undervisningen ofta är mer         
orienterad mot historiskt kända fakta. Här finns en stor utmaning att hantera.            
Om NO-undervisningen i skolan ska kunna upplevas som verklig och i linje            
med samhällsutvecklingen behöver den knytas an starkare till de praktiker          
där innehållet har relevans. (ibid., s. 16) 

 
Olevik (2014) poängterar också den bristfälliga förankringen mellan enstaka         
experiment och aktiviteter i den dagliga undervisningen vilket hon menar hämmar           
långsiktiga effekter av lärandet. Vidare skriver Olevik att pedagogisk forskning visar           
att det är mer effektivt om lärare och elever möts i kunskapen istället för att               
undervisningen ska ses som kunskapsöverföring från lärarnas håll. Detta uppnås          
enligt henne genom att: “utgå från ämnen och situationer eleverna kan relatera till och              
som de ser i sin omgivning, alltså genom att inordna undervisningen i elevens             
sammanhang” (ibid., s. 10).  

I en undersökning gjord av Skolverket visade det sig att undervisningen kring            
hållbar utveckling oftast sker praktiskt med exempelvis sopsortering eller att          
miljöproblem förklaras naturvetenskapligt, och därför ses hållbar utveckling som ett          
moment istället för ett perspektiv (SOU, 2004).  

8 
 



Enligt Björneloo (2004) har många studier visat att för hållbar utveckling är egna             
uppfattningar och ställningstaganden viktiga för att eleverna ska kunna granska den           
information de kommer över: “Elever på alla nivåer ska uppmuntras att använda            
kritiskt tänkande som en nödvändig förutsättning för att konkret kunna hantera           
hållbar utveckling” (ibid., s. 28).  

En annan faktor som hämmar undervisning av det som är aktuellt i samhället just 
nu är att traditionellt sett går skolans undervisning från historia till nutid samt att nytt 
innehåll tillkommer samtidigt som det gamla fortfarande finns kvar. Detta medför att 
nyare utveckling så som exempelvis vindkraftverk och biogas inte tas upp i tillräckligt 
stor omfattning eller ens hinns med på grund av tidsbrist (Olevik, 2014).  

Eleverna behöver få förståelse för att: “människor agerar i olika livssammanhang           
– på ett rättvist eller orättvist sätt, på ett jämlikt eller ojämlikt sätt och så vidare – och                  
varför de inte använder de många kunskaper som naturvetenskaperna har tagit fram            
för att gynna en hållbar utveckling” (SOU, 2004, s. 66). Likaså, enligt            
Naturskyddsföreningen (2019), är det viktigt att undervisningen behandlar hållbar         
utveckling från olika synvinklar för att eleverna ska få möjlighet till att engagera sig i               
globala sammanhang samt att kunna göra egna ställningstaganden och därmed sträva           
efter en hållbar värld. De delar som ska ingå för att synliggöra dessa är det historiska                
perspektivet, miljöperspektivet, det internationella perspektivet samt det etiska        
perspektivet (ibid.).  
 
Vad säger kursplanerna i naturvetenskap om hållbar utveckling? 
Enligt SOU (2014) så måste innehållet, vad, i utbildningar som handlar om hållbar             
utveckling beröra både globala och lokala processer och sammanhang. Några av de            
globala nyckelområdena är “fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet,         
kulturell mångfald och interkulturell förståelse, hälsa, naturresurser (bland annat         
vatten, energi, jordbruk och biologisk mångfald), klimatförändringar och        
fattigdomsbekämpning” (SOU, 2014, s. 12). Dessa bör vara centrala delar i dessa            
utbildningar (SOU, 2014). Nedan presenteras hur kursplanerna för biologi, kemi och           
fysik behandlar hållbar utveckling. Det finns även med i kursplaner för andra ämnen,             
men studien begränsas till just de naturvetenskapliga ämnena.  

I kursplanen för biologi står det att: “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.” (Skolverket, 2018, s. 164). Genom undervisningen ska            
eleverna få kunskap och redskap för att kunna delta i argumentationer och därmed             
“hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och           
ekologisk hållbarhet“ (ibid., s. 164). Eleverna ska genom biologiundervisningen         
tillägna sig förutsättningar och förmåga till kommunikation, informationsgranskning        
samt ställningstagande kring ekologisk hållbarhet, hälsa och naturbruk. En punkt i det            
centrala innehållet för biologi lyder: “Människans beroende av och påverkan på           
naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till           
exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft” (ibid., s. 166). 

I kursplanen för fysik står det att: “Med kunskaper om energi och materia får              
människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling” (Skolverket, 2018, s.             
174). Genom undervisningen ska eleverna få kunskap om fysik samt redskap för att             
kunna delta i argumentationer och därmed tillägna sig förutsättningar för att “hantera            
praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och           
samhälle“ (ibid., s. 174). En punkt i det centrala innehållet för fysik lyder: “Energins              
oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön            
samt energianvändningen i samhället” (ibid., s. 176). 

I kursplanen för kemi står det att: “Med kunskaper om materiens uppbyggnad            
och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar            
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utveckling.” (Skolverket, 2018, s. 185). Genom undervisningen ska eleverna få          
kunskap om kemi samt redskap för att kunna delta i argumentationer och därmed             
tillägna sig förutsättningar för att “hantera praktiska, etiska och estetiska          
valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle“ (ibid., s. 185). Det centrala             
innehållet för kemi innehåller flera punkter som rör miljö, natur och hälsa: “Energins             
oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön            
samt energianvändningen i samhället” (ibid., s. 186), “Materiens kretslopp genom          
råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till              
naturen”, “Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och          
påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras” samt “Fossila               
och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på          
klimatet” (ibid., s. 187).  

Läromedlens betydelse för undervisningen 
Enligt en undersökning som Skolvärlden gjorde bland 1500 lärare så visade det sig att              
sju av tio lärare själva ansvarar för inköp av läromedel (Stridsman, 2014).            
Undersökningen visade också att 54 procent inte i tillräckligt stor utsträckning hinner            
värdera och kvalitetsgranska läromedel samt att var fjärde lärare inte alls hinner detta.  
 

Vi på Skolverket kan med tydliga styrdokument ge stöd så att lärarna har             
något att förhålla sig till. Det hjälper ju inte om de sedan ändå inte har tid att                 
granska läromedlen, men det är viktigt att lärarna vet och kan avgöra vad som              
är ett bra läromedel. De ska vara tajta mot kursplanerna. Det ligger i lärarnas              
ansvar att välja lärverktyg och det är viktigt att de får tid till det, säger hon.                
(Stridsman, 2014) 

 
Utbildningsanalytikern Hylén anser att det inte är möjligt att ha en central            
läromedelsgranskning igen, men att Skolverket borde ta fram någon form av           
handledning som lärarna kan luta sig mot när de själva granskar läromedel            
(Stridsman, 2014).  

Förut granskades läromedel av en speciell nämnd, men sedan lades det ansvaret            
över på Skolverket (Lööw, 1993). Resultatet av granskningen var användbart för lärare            
vid val av läromedel. När Skolverket tog över granskningen minskade          
granskningarna kraftigt, och lärare får lita på förlagens information om läromedlen           
(ibid.). Detta ökar risken för att använda läromedel som inte håller sig till skolans              
verksamhet och att läromedelsgranskningen bör fortsätta: 
 

Utan tvekan spelar läromedlen, i form av tryckta böcker, en stor roll i skolans              
arbete. För de flesta elever är läroböckerna den dominerande litteraturen i           
skolan, och de är vid sidan av läraren den viktigaste kunskapskällan. Därför            
är det viktigt att läroböckerna håller god kvalitet, följer intentionerna i           
läroplanen, är korrekta och att de inte är tendentiösa och vilseledande. (Lööw,            
1993) 
 

I en kvalitetsgranskning av fysikundervisning utförd av Skolinspektionen framkom         
att många av de perspektiv som ingår i skolans uppdrag inte finns med i läromedlen               
(Hedrén & Jidesjö, 2010). Granskningen visar att fokus ligger på historisk fakta som             
går att demonstrera med experiment. Andra arbetssätt och sambandet mellan fakta           
och samhällsutveckling, framtid, hållbarhet, miljö, etnicitet med mera är         
underrepresenterade och ibland saknas helt: 
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Indirekt förmedlas i läromedlen att det inte finns någon plats för människor            
eller karriärer kopplade till innehållet, utan undervisningen går ut på att lära            
sig en uppsättning färdiga fakta. Dessutom verkar det ofta framställas som om            
det är med dessa fakta man kan avslöja naturens innersta hemligheter. Stora            
delar av dessa resultat är i strid med skolans uppdrag och har därför en              
allvarlig karaktär. (ibid., s. 14) 

 
Hedrén och Jidesjö (2010) menar att det är lärarnas ansvar att bedöma om läromedlen              
motsvarar det styrdokumenten efterfrågar, vilket kräver sådana förmågor hos lärarna.          
Skolinspektionens granskning visar att lärare i fysik ofta tar detta för givet, och därför              
missas en del av skolans uppdrag (ibid.).  

Tidigare forskning 
I en studie av Ideland och Malmberg (2015) undersöktes hur läromedel inom hållbar             
utveckling konstruerar barn som önskvärda medborgare. Resultaten visade att det är           
den vetenskapliga och matematiska grunden samt tilliten till teknisk utveckling som           
styr vad undervisningen ska innehålla. De menar att individens fria, men korrekta, val             
uppmuntras. Barn som är medvetna om hållbar utveckling framställs i läromedlen           
som aktiva, medvetna, rationella, vetande och offrande individer (ibid.). “Detta barn           
är konstruerat genom att sy ihop personlig skuld med globala hot, detaljerade            
individuella aktiviteter med att rädda flocken och planeten” (ibid., s. 173). Ideland och             
Malmberg (2015) menar att skuldkänslan gör att man alltid känner att det går att göra               
fler kloka val vilket gör en till en bättre människa, men att denna känsla går att lindra                 
med undervisning. Med skuldkänsla menar författarna att det är stort fokus på            
enskilda individers val, vilket gör att man kan känna att “jag” är ett problem för vår                
gemensamma framtid.  

Holbrook (2009) anser att personlig och social begåvning/skicklighet är mer          
förknippat med hållbar utveckling än vad en samling av vetenskaplig fakta är. Vidare             
skriver Holbrook att om fokus är tänkt att vara på en hållbar utveckling så måste en                
förändring i hur och vad skolan undervisar om ske. Det är viktigt att undervisningen              
ger eleverna verktyg till att själva kunna beakta sociala frågor om etik och andra              
värderingar. För att detta ska kunna ske är det nödvändigt att inblandade på alla              
nivåer, ända upp till regeringen, arbetar mot samma mål (ibid).  

Öhman (2009) beskriver tre olika miljöundervisningsstrategier; faktabaserad       
tradition, normerande tradition samt pluralistisk tradition. En faktabaserad tradition         
fokuserar undervisningen på vetenskaplig fakta, där miljöfrågor ses som ett          
kunskapsproblem. Värderingar och ställningstaganden blandas inte in i        
undervisningen. En normerande tradition behandlar miljöfrågor som något som         
hänger ihop med livsstil och attityder. Tvärtemot den faktabaserade undervisningen          
fokuseras här istället på att förmedla nödvändiga värderingar till eleverna för att            
påverka deras beteenden för att bidra till miljövänlig utveckling av samhället. En            
pluralistisk tradition behandlar miljöfrågor utifrån olika synsätt, värderingar och         
åsikter kopplat till politiken, där konflikter mellan olika värderingar förekommer          
(ibid.). 

Teori 
Denna studie utgår från en diskursanalytisk ansats för att granska några vanligt            
förekommande läromedel i syfte att undersöka hur hållbar utveckling, direkt eller           
indirekt, presenteras med avseende på natursyn. I följande avsnitt förklaras diskurs           
och diskursanalys. 

11 
 



Diskurs och diskursanalys 
För att analysera texter kan diskursanalys användas som metod (Bryman, 2011).           
Texter kan innefatta både språkliga och visuella inslag, så som skrifter, tal och bilder              
(Fairclough, 1992). Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar att ordet diskurs           
betyder samtal eller tal om något, både skriftligt och muntligt, och att det kan ses som                
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen – eller ett utsnitt av världen” (ibid., s.                 
7). Den fysiska världen får betydelse och mening genom diskurser som är socialt             
konstruerade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Bryman (2011) skriver att man genom en diskursanalys kan se hur språkliga            
kategorier relaterar till ett objekt och att vi får en förståelse eller uppfattning om              
objektet utifrån dess beskrivning. Dock poängterar han att det inte endast finns ett sätt              
av diskursanalys, men att fokus alltid riktas mot “hur olika versioner av världen,             
samhället, händelser och inre psykologisk verklighet produceras i diskurser” (ibid, s.           
474). Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att diskursanalytiska perspektiv har           
som utgångspunkt att de kunskaper vi har om världen inte kan anses vara objektiva              
sanningar. Dessa är kulturellt och historiskt förankrade genom konstruktion och          
reproduktion via sociala interaktioner. Dessa kunskaper har inflytande över våra          
handlingar och får därmed sociala konsekvenser (ibid.).  

I denna studie är objektet naturvetenskapliga texter i läromedel med avseende på            
innehåll som berör hållbar utveckling. Sjøberg (2010) skriver att den          
naturvetenskapliga undervisningen kan ses som ett utsnitt av världen, där en           
naturvetenskaplig diskurs har utvecklats för skolan, och den utvecklas ständigt.          
Naturvetenskapens språk är ofta olikt vårt vardagliga sätt att tänka och resonera,            
vilket leder till att kunskapen kan vara svårkommunicerad (Strömdahl, 2002). Det           
specifika språkbruket bidrar till att naturvetenskapen anses vara auktoritär och många           
har en stor respekt för detta språk (Schoultz, 1998).  

Texterna i den här studien har analyserats utifrån de tre olika natursynerna som             
presenterats i bakgrunden; naturen som en outsinlig källa, naturen som en skör            
evighetsmaskin samt naturen som en gemensam kropp. Dessa natursyner fungerar som           
diskursanalytiska angreppssätt för att tolka hur hållbar utveckling behandlas inom          
naturvetenskap. Bryman (2011) skriver att diskursanalys också används för att hitta           
de strategier författaren använder för att uppnå diverse syften med texten. Den            
kunskap man får genom en diskursanalys beror helt och hållet på vilka frågor som              
ställs till det empiriska materialet (Due, 2009). 
 

Diskursanalys i sig syftar till att lyfta fram bakomliggande föreställningar och           
ofta dolda betydelser i människors talande och skrivande i ett visst kulturellt            
och historiskt sammanhang. [...] Tolkningen av det som sägs, skrivs och görs            
lyfter fram diskursernas beroende av och påverkan på det sociala          
sammanhang de verkar i. Den visar inte bara på mönster och           
regelbundenheter utan också på motsägelser och variation. En av         
diskursanalysens styrkor är dess förmåga att samtidigt lyfta fram hur          
diskurser reproduceras i tal och skrift och hur de kan omkonstrueras och            
förändras (Due, 2009, s. 63-64).  

 
Bryman presenterar tre frågor som utgör grunden vid diskursanalys. Dessa frågor är;            
“1. Vad gör diskursen, vad uppnår den?, 2. Hur är denna diskurs konstruerad så att               
detta händer? samt 3. Vilka resurser finns tillgängliga för att utföra denna aktivitet?”             
(ibid., s. 475). I följande analys har jag utgått från de två frågorna; Vad gör diskursen,                
vad uppnår den? samt Hur är denna diskurs konstruerad så att detta händer? då syftet med                
studien är att undersöka hur författaren förmedlar en viss typ av natursyn samt vad              
innehållet är.  
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Syfte och frågeställning  
För att eleverna ska kunna vara med och påverka vår gemensamma framtid i positiv              
riktning krävs att de har kunskaper kring hållbar utveckling. På Skolverkets hemsida            
står följande:  
 

En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till            
kunskaper om förhållandena, och får möjlighet att delta i beslut om vår            
gemensamma framtid. Därför är demokrati ett centralt begrepp i all          
utbildning. Det innebär att alla vi som lever på den här planeten får en              
möjlighet att tänka över konsekvenserna av vår livsstil och ta ställning,           
bestämma riktningen för och ta ansvar för vår framtida utveckling. Bra           
utbildning är en förutsättning för att nå en utveckling som är hållbar.            
(Skolverket, 2019) 

 
Syftet med studien är att få en överblick av hur läromedel inom NO behandlar hållbar               
utveckling som är ett viktigt område som eleverna behöver få kunskap kring, och             
räcker det att enbart utgå från dessa? 

Följande forskningsfrågor avser att försöka besvara denna frågeställning; Hur         
behandlas hållbar utveckling i naturvetenskapsläromedel för åk 6 och vilken natursyn           
genomsyrar de analyserade läromedlen? För att undersöka detta kommer läromedel i           
NO analyseras utifrån de tre natursynerna som beskrivs i bakgrunden. 
 
 

Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilket tillvägagångssätt som har använts för att undersöka hur             
hållbar utveckling behandlas i de utvalda läromedlen samt vilken natursyn som           
dominerar i dessa. 

Urval av läromedel 
För att ta reda på vilka läromedel som är vanligt förekommande i samband med              
undervisning i naturvetenskap för årskurs 6 har en enkätundersökning gjorts som           
riktats till undervisningsrelaterade grupper på Facebook. Personliga kontakter med         
undervisande lärare i naturvetenskap har också tagits för att undersöka vilka           
läromedel som de använder till undervisningen i naturvetenskap.  
 De frågor som ställdes var: 
 
1. Vilket läromedel använder du i huvudsak för att undervisa åk 4-6 i NO? (Ange               
titel). 

2. Anser du att hållbar utveckling inkluderas i tillräckligt stor omfattning i            
läromedlet? (Ja/Nej). 

 

Ungefär 20 stycken personer svarade och det ansågs räcka då nästan alla svarade             
samma sak på båda frågorna, vilket var Koll på NO och Boken om fysik och kemi samt att                  
dessa ansågs inkludera hållbar utveckling i tillräckligt stor omfattning. Utifrån de svar            
som lämnades på enkäten och genom personliga kontakter med undervisande lärare           
valdes de ovan nämnda läromedlen ut för analys.  
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Läromedel i analysen 
Nedan presenteras de utvalda läromedlen tillsammans med grundböckernas        
baksidetexter samt uppbyggnaden av böckerna. 

1. Koll på NO - Biologi, fysik, kemi. 6. Grundboken.  
Hjernquist, A. & Rudstedt, K. (2013a). Stockholm: Sanoma utbildning.  
Baksidetexten: “Koll på NO ger helheten i de naturorienterande ämnena och           
tar ett grepp om grundläggande biologi, fysik och kemi. De olika ämnena är             
tydligt utmärkta i böckerna”. Boken består av faktasidor, enkla experiment,          
pröva, historiska uppslag, miljösidor samt ordförklaringar. 

2. Koll på NO - Biologi, fysik, kemi. 6. Aktivitetsboken.  
Hjernquist, A. & Rudstedt, K. (2013b). Stockholm: Sanoma utbildning.  
Boken är uppbyggd utifrån avsnitten i grundboken. Till varje avsnitt finns           
frågor och uppgifter där eleverna ska para ihop bilder med beskrivningar och            
fylla i ord som saknas i texter. Det finns också uppgifter där eleverna ska ta               
reda på mer fakta, fundera och tänka själv hur saker hänger samman samt             
experiment. I slutet av varje kapitel finns något som heter plussida som            
innehåller mer fakta om något från grundboken och sist i alla kapitel finns             
uppgifter baserade på hela kapitlet. 

3. Koll på NO - Biologi, fysik, kemi. 6. Lärarhandledning. 
Hjernquist, A. & Rudstedt, K. (2013c). Stockholm: Sanoma utbildning.  
Det framgår att det i böckerna är fokus på naturvetenskapligt arbetssätt och            
“Den kanske viktigaste uppgiften som läraren har är att väcka elevernas           
intresse och låta dem få hitta svar på sina egna frågor” (ibid., s. 1). Även söka                
och granska information inklusive källkritik, analysera, diskutera och ta         
ställning “för att utvecklas till en självständig ansvarstagande individ” (ibid.,          
s. 1) Även ett historiskt perspektiv för att förstå nutid och framtid ingår i              
materialet. Det framgår inte om hållbar utveckling ingår i läromedlet. Varje           
kapitel i lärarhandledningen innehåller bland annat syfte, kopplingar till         
centralt innehåll, fakta, reflekterande frågor till bilder i läroboken, förslag på           
lärarledda uppgifter, för området aktuella begrepp, länktips, uppgifter och         
laborationer, arbetsblad, diagnoser, facit samt bedömningsmatriser för       
uppgifter från läroboken.  

4. Boken om fysik och kemi.  
Persson, H. (2004a). Stockholm: Liber. 
Baksidetexten: “Hej! Är du nyfiken på vad fysik och kemi egentligen är? I den              
här boken hittar du både fakta och förklaringar till många spännande           
fenomen omkring oss, men du får också testa, pröva och göra egna            
experiment. Hoppas att du blir ännu mer nyfiken när du läst klart!” Boken är              
uppbyggd så som baksidetexten förklarar, det vill säga fakta varvas med           
undersökningar och experiment.  

5. Boken om fysik och kemi. Arbetsbok.  
Persson, H. (2016). Stockholm: Liber. 
Arbetsboken bygger på grundboken och innehåller kapitelvis frågor och         
uppgifter utifrån den, exempelvis korsord och att eleverna ska para ihop ord            
med rätt förklaring. 
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6. Boken om fysik och kemi. Lärarhandledning.  
Persson, H. (2004b). Stockholm: Liber. 
Författaren vill med läromedlet “lyfta fram att den kunskap vi idag har om             
naturvetenskapliga fenomen är något som vuxit fram genom människors         
tankar och arbete under tidernas lopp och att den kunskapen ständigt           
revideras vartefter forskare kommer på nya rön” (ibid., s. 156). Det tas hänsyn             
till en mångkulturell skola med olika tankar. I bokens byggstenar ingår           
Miljösidor, som av författaren beskrivs så här: “Mot slutet i många kapitel            
förekommer uppslag som belyser temat ur ett miljöperspektiv. Här får barnen           
kunskap om samband och förutsättningar för att kunna förstå resonemang om           
‘en långsiktig hållbar utveckling’” (ibid., s. 157). Lärarhandledningen        
innehåller bland annat syfte, förslag på arbetsgång, uppgifter, experiment,         
fakta, begrepp samt bok- och länktips till varje uppslag i grundboken.  

Kodning  
Bryman (2011) anser att man ska börja med kodningen för kvalitativa analyser tidigt i              
datainsamlingen och att man ska läsa igenom materialet fler än en gång. Han menar              
också att koderna ska granskas kritiskt för att se att de passar in. Vid kodningen               
förhåller man sig till bland annat dessa frågor: “Vilken generell kategori är just denna              
information ett exempel på?”, “Vad representerar denna information?”, “Vad handlar          
denna information om?” samt “Vilket slags svar på en fråga om ett tema implicerar              
denna information?” (Bryman, 2011, s. 523). Kodningen till denna studie utgick vid de             
första granskningarna från direkta och indirekta fakta och uppgifter som behandlar           
områdena hållbar utveckling och miljö. Därefter sorterades det insamlade materialet          
in i kategorierna för de tre olika natursynerna; naturen som en outsinlig källa, naturen              
som en skör evighetsmaskin samt naturen som en gemensam kropp, genom att utgå från de               
ovan nämnda frågorna som Bryman skriver om.  

Genomförande och analys 
Avsnitt ur de läromedel som ingår i studien har analyserats utifrån de tre olika              
natursynerna som presenterades i bakgrunden, det vill säga naturen som en outsinlig            
källa, naturen som en skör evighetsmaskin samt naturen som en gemensam kropp. Vid             
granskningen av läromedlen analyserades dessa en i taget. Delar som direkt eller            
indirekt rör hållbar utveckling på ett eller annat sätt valdes då ut. De utsagor som inte                
direkt handlar om hållbar utveckling har jag ändå inkluderat så länge det kan ha              
något med miljöpåverkan att göra, exempelvis människors behov av naturresurser.          
Därefter kodades dessa delar från grundböckerna utifrån de tre natursynerna. Detta           
noterades löpande i ett dokument under olika rubriker för vilken natursyn innehållet            
motsvarar.  

För att bedöma vilken kategori innehållet tillhör så har både tydligt framträdande            
och underförstådda utsagor analyserats. I kategorin naturen som en outsinlig källa har            
textinnehåll som endast handlar om människans ego och behov utan hänsyn till            
effekter och påverkan på miljö och natur placerats. I kategorin naturen som en skör              
evighetsmaskin har textinnehåll som dels lyfter människans behov och dels tar upp            
minst en effekt av detta placerats. I kategorin naturen som en gemensam kropp             
placerades textinnehåll som förmedlar synen av jorden och dess alla liv som en helhet              
där alla ger och tar av varandra lika mycket och där allt liv är värt lika mycket. I några                   
fall var innehållet svårbedömt, vilket krävde ytterligare genomgång av materialet och           
i vissa fall omkodning. Inte många, men vissa delar av materialet kunde kategoriseras             
till flera natursyner, vilket framgår i resultatet vid dessa delar. 
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Arbetsböckerna och lärarhandledningarna kategoriserades inte vid      
resultatsammanställningen, utan materialet från dessa sammanställdes och vägdes        
samman till en kategori av de tre natursynerna. Detta på grund av att materialet från               
arbetsböckerna var tunt och dessa motsvarade innehållet i grundböckerna väldigt väl.           
Därför riktades fokus istället på vilka frågor och uppgifter som ingår i arbetsböckerna             
och vilken natursyn dessa ger sken av genom konstruktionen av frågorna. Analysen            
innefattar även granskning av vilken omfattning de tre dimensionerna inom hållbar           
utveckling texterna innehåller, det vill säga ekologisk-, social- och ekonomisk hållbar           
utveckling. 
 
Forskningsetik, trovärdighet och giltighet 
I enlighet med Vetenskapsrådets direktiv (2017) skyddades enkät-deltagarnas        
identiteter då deras namn inte anges i texten. Information om att deltagande i             
undersökningen var frivilligt förgick enkätfrågorna. 

För att en kvalitativ studie ska få stärkt giltighet krävs att analysen kritiskt             
granskas för att minska risken för att ensidiga tolkningar och selektiva uppfattningar            
förekommer i denna (Brinkkjaer & Höyen, 2013). För att resultatets giltighet ska            
stärkas har materialet granskats flera gånger utifrån samtliga natursyner, för att           
undvika ensidiga tolkningar och missuppfattningar av texten. 

Vetenskapsrådets anvisningar (2017) säger att noggranna reflektioner kring        
felkällor samt felanalyser krävs för ett hållbart forskningsresultat. Inför studien          
benades begreppet hållbar utveckling ut för att minska risken att ta med annat i              
analysen, likaså definierades de tre natursynerna för att få en tydlig bild av vad som               
skulle granskas och hur materialet skulle kategoriseras. 
 
Metoddiskussion 
För att finna vilka läromedel som skulle ingå i studien användes en mindre             
omfattande kvantitativ metod i enkätform, vilket är fördelaktigt när man vill se            
utbredningen av något samt att det är enkelt att sortera resultaten (Eliasson, 2013). 

Läromedelsanalys är en kvalitativ metod som är bra att använda när man vill få              
en djupare förståelse för det undersökningen handlar om samt när det inte är viktigt              
att kunna generalisera resultatet (Eliasson, 2013). Det finns många olika läromedel           
med olika innehåll, därför är inte syftet med denna studie att få fram ett              
generaliserbart resultat. En annan fördel med kvalitativ metod är att material är            
möjligt att samla in tills det inte behövs mer (ibid.). Ytterligare en fördel med              
läromedelsanalys är att texterna som analyseras finns där från början och finns kvar             
hela tiden, vilket minskar risken för missuppfattningar och feltolkningar av          
information eftersom det går att gå tillbaka och läsa om när det behövs. En nackdel               
med vald metod är att det inte går att se hur dessa läromedel används i               
undervisningen. Detta innebär att det inte framkommer i vilken utsträckning lärare           
använder sig av lärarhandledningen som tillhör läromedlet, vad det läggs mest fokus            
på i grundböckerna samt om eleverna arbetar med alla- eller särskilt utvalda uppgifter             
från arbetsböckerna.  

Ett problem gällande kodning är att när man plockar ut texter från dess             
sammanhang förloras kontexten i det som sägs (Bryman, 2011). I denna studie har             
avsnitt som kan relateras till hållbar utveckling i läromedlen valts ut, vilket kan ses              
som att dessa avsnitt är en del av den vidare kontext som hela läroboken utgör.  
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av läromedelsanalyserna. Innehållet från grundböckerna        
är sorterade utifrån de tre natursynerna naturen som en outsinlig källa, naturen som en              
skör evighetsmaskin samt naturen som en gemensam kropp och innehållet från           
arbetsböckerna och lärarhandledningen är presenterade utan sortering. Efter varje bok          
följer en sammanfattning där en dominerande natursyn för boken tydliggörs samt           
huruvida texterna motsvarar det tre dimensionerna inom hållbar utveckling, det vill           
säga ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.  

Koll på NO - Grundboken 
 
Naturen som en outsinlig källa 
På tre ställen i texten framställs naturen som en outsinlig källa. I kapitlet om ämnen står                
det i inledningen att: “I jordskorpan finns massor av ämnen som vi människor vill ha.               
Vi använder dem till bilar, pengar, datorer, smycken och i maten” (s. 58). I ett avsnitt                
där malmbrytning beskrivs står det: “Med hjälp av järnet och skogen utvecklades            
Sverige från fattigt bondeland till rikt industriland” (s. 66). Detta visar ett exempel på              
ekonomisk hållbar utveckling med hjälp av de naturresurser vi har i Sverige. I ett              
stycke står det om förädlade växter och avlade djur, och att vi har “förändrat växter               
och djur så att de ska passa oss” (s. 97). Dessa tre citat belyser människans ego och att                  
vi tar resurser från naturen för att tillgodose våra behov, utan att vi reflekterar över               
konsekvenserna. 
 
Naturen som en skör evighetsmaskin 
Naturen presenteras i texterna i större utsträckning som en skör evighetsmaskin.           
Ökningen av växthuseffekten tas upp i samband med kolets kretslopp. Det står att vi              
släpper ut mer kol än vad som hinner lagras och då ökar koldioxidhalten i luften,               
vilket leder till ett varmare klimat. Det står också att vi försöker minska detta utsläpp               
på olika sätt.  

I boken presenteras olika metaller och både bly och kvicksilver beskrivs som            
farliga ämnen samt vad man har gjort för att minska användningen av dessa, till              
exempel: “Eftersom metallen är skadlig samlar man in produkter med kvicksilver och            
försöker också minska användningen” (s. 71). Därefter står det att tillgångarna av            
malm är begränsade och riskerar att ta slut, därför måste vi återvinna metall som vi               
redan har använt. Det framgår också att energianvändningen är lägre när man smälter             
ner skrot än vid malmbrytning. Detta tyder på att texten belyser naturen som skör och               
att vi människor behöver tänka på hur vi använder naturens resurser.  

I boken framgår att vi människor behöver virke från regnskogar, lövskogar och            
barrskogar, och att man vid avverkning av skog sedan planterar nya träd. “Alla träd              
har samma ålder i den nya skogen och det gör att mångfalden minskar. Ett kalhygge i                
regnskogen kan innebära att störtregn spolar bort det tunna jordlagret och det blir             
svårt för ny växtlighet att komma upp” (s. 97). Vidare står det att vattenkraft är en                
förnybar energikälla, men att dessa även “påverkar livet i floderna” (s. 97).  

I ett avsnitt i boken står det om utrotningshotade djur med förklaringar om att              
det är människan som utrotat dessa, exempelvis genom skövling av regnskog, fiske            
och jakt för att tillgodose människans behov på olika sätt. Sist i detta kapitel finns               
några frågor på innehållet, varav en fråga lyder: “Förklara varför vissa arter är hotade              
och ge exempel” (s. 101). Här poängteras i texten att det är på grund av människans                
behov av naturresurser som djur och natur skadas på olika sätt. Detta innehåll             
behandlar ekologisk hållbar utveckling i stor utsträckning.  
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Naturen som en gemensam kropp 
Några delar av texten behandlar naturen som en gemensam kropp. Under avsnittet De             
viktiga växterna förklaras beroendet mellan växter och djur. Växterna ger syre, föda            
och skydd till djuren och djuren ger spillning som blir jord till växterna. Detta visar               
betydelsen av att ge och ta. Likaså förklaringen över att dronten blev utdöd för att               
sjöfarare åt upp dessa kan tolkas som ett konstaterande snarare än att människans             
behov går före andras. Just detta innehåll kunde ha hamnat under kategorin naturen             
som en outsinlig källa, men eftersom detta skedde för längesedan sågs dronten helt             
enkelt som mat. Lika som att andra djur äter upp varandra under livets gång. 

Rubriken Människans behov och påverkan inleds med följande mening: “Vi          
människor är en del av livet på jorden, och jordens olika naturtyper används även av               
människan” (s. 96). Vidare står det att vi använder mark till betesmarker, odlingar,             
städer och vägar, och att “när vi förändrar en miljö så påverkar vi de organismer som                
lever där” (s. 96). Detta innehåll förmedlar att det inte bara är människans behov som               
är viktigt, utan att våra handlingar påverkar annat liv också.  

Ett avsnitt i boken tar upp att naturen måste skyddas på olika sätt för att bevara                
jordens biologiska mångfald, och då anges nationalparker, naturreservat,        
fågelskyddsområden, världsarv samt några andra insatser som exempel. “Det kan          
vara både kultur- och naturmiljöer som är viktiga att bevara till kommande            
generationer” (s. 98). Det framgår också att bestämmelser och lagar för naturskydd är             
olika för olika länder. Detta visar att texten förmedlar att allt liv på jorden är lika                
mycket värt, och att lagar behövs för att hindra människor att ta allt till sin egen                
fördel. Även detta innehåll riktas mot ekologisk hållbar utveckling.  

Utöver detta finns ytterligare innehåll som motsvarar social hållbar utveckling          
men som inte kan kategoriseras under en viss typ av natursyn. Under rubriken Att              
leva tillsammans står det om olika familjekonstellationer och relationer, varav en           
underrubrik är Utanförskap. Där står det en del om otrygghet, mobbning och fysiskt             
våld, och hur detta kan yttra sig fysiskt och psykiskt.  
 
Sammanfattning 
Texterna innehåller mer eller mindre alla tre dimensionerna av hållbar utveckling,           
med störst tyngd inom ekologisk hållbar utveckling. Den dominerande natursynen är           
naturen som en skör evighetsmaskin, även om delar från samtliga natursyner ingår i             
boken.  

Koll på NO - Aktivitetsboken 
Arbetsboken är uppbyggd så att man ska svara på frågor utifrån grundbokens            
innehåll. De faktafrågor som anknyter till hållbar utveckling handlar bland annat om            
utdöda djur, tillgången till metaller i olika länder samt skadliga metaller. Utöver dessa             
finns frågor där eleverna behöver fundera lite mera på svaret, exempelvis: “Välj en             
naturtyp och beskriv hur människan kan påverka den. Beskriv vilka hot som finns             
mot den naturtypen och de arter som lever där” (s. 87), “Finns det ett skyddat               
naturområde i din närhet? a, Vad heter det? b, Vad är det för naturtyp som skyddas                
där?” (s. 82) och “Hur påverkar människan kolets kretslopp?” (s. 50). Två frågor på              
olika ställen i boken uppmanar eleven att skriva några argument för varför man ska              
återvinna metaller och en annan uppgift i boken är att ta reda på om det finns några                 
nackdelar med dagbrott och gruvor.  

I aktivitetsboken finns något som kallas Plussida, där vissa saker förklaras           
närmare. En av dessa plussidor behandlar tungmetaller, där det bland annat framgår            
hur vi människor får i oss dessa metaller. En annan plussida handlar om             
ökenområden och hur människor påverkar ökenspridningen genom bland annat         
växthuseffekten, skogsskövling och utdikning.  
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Ett arbetsområde i boken heter liksom i läroboken Att leva tillsammans. En            
fråga där lyder: “Hur kan man visa att man är en bra kompis? Hur tycker du man ska                  
vara för att vara en bra kompis? Måste man berätta allt för varandra om man är                
vänner?” (s. 97).  

 
Sammanfattning 
Frågornas utformning leder till att eleverna behöver reflektera kring människans          
behov och effekter på miljön och naturen av dessa, vilket gör att övervägande del av               
innehållet motsvarar natursynen naturen som en skör evighetsmaskin. Ekologisk- och          
social hållbar utveckling innefattas i innehållet då det behandlar både exempelvis           
kolets kretslopp, landanvändning och individens välbefinnande.  

Lärarhandledning Koll på NO 
Lärarhandledningen innehåller bland annat mer fakta än grundboken inom en del           
områden, exempelvis växthuseffekten, atmosfären, väder och klimat samt effekterna         
av förhöjd medeltemperatur på jorden. 

En uppgift till kapitlet Livets utveckling är att eleverna ska diskutera kring utdöda             
arter: “Diskutera kring vårt eget ansvar. Är det rätt att utrota djur? Finns det något               
djur vi borde utrota? Vem ska bestämma vilka arter som ska dö? Hur dyrt får det vara                 
att bevara alla arter?“ (s. 13). Argument för att bevara alla arter är bland annat att man                 
inte vet hur ekosystem kan påverkas om någon art försvinner och att vi i framtiden               
kan upptäcka en nytta med arten.  

Ett av syftena med kapitlet Ämnen omkring oss är att: “förstå att människans             
handlingar påverkar miljön och kunna föra en diskussion om återvinning (s. 1). En             
uppgift är att diskutera vad människan använder naturen till. Eleverna ska ange vilka             
naturresurser de vet om, dessa ska sedan sorteras i förnyelsebara och           
icke-förnyelsebara naturtillgångar. Ett arbetsblad som handlar om grundämnen        
uppmanar eleven att ta reda på mer fakta om ett grundämne, och bland annat svara               
på om ämnet är giftigt och om man återvinner det. Ett annat arbetsblad handlar om               
malmbrytning och där ska eleven förutom att ange för- och nackdelar med gruvor och              
dagbrott även leta politiker, föreningar, företag och dylikt som förespråkar eller är            
kritiska till gruvbrytning.  

En del av syftet med kapitlet Anpassningar i naturen är följande: “Eleverna ska             
vara medvetna om sambandet mellan människans beroende av och påverkan på           
naturen. De ska kunna diskutera och ge exempel på vilka naturresurser vi använder             
och vilka hot som finns mot arter och naturtyper” (s. 1). En rubrik i kapitlet är                
Människans påverkan på naturen och där finns reflekterande frågor om människan och            
naturen samt människans utbredning. Exempel på frågor är: “Vad är det människor            
gör som påverkar mest, tror ni?” och “Kan vi förändra något för att minska skador               
och påverkan på naturen?” (s. 26). Vidare står det om kretslopp, växthuseffekten,            
odlingsmarker och GMO. Sedan kommer rubriken Naturen måste skyddas, där en av            
diskussionsfrågorna lyder: “Ska vi bry oss om vad människor har för nytta av naturen              
i framtiden, eller ska vi tänka på vad vi som lever idag har för behov?” (s. 28). Andra                  
diskussionsfrågor handlar om hotade arter, exempelvis bin, bekämpningsmedel och         
pollinering. Fakta om Rödlistan (hotade arter som riskerar att försvinna från den            
svenska naturen), industriellt fiske, havsförsurning, avverkning av regnskog och         
svensk skog med mera presenteras. 

I kapitlet Befruktning och fortplantning får underrubriken Att leva tillsammans          
mycket utrymme. Där behandlas bland annat kärlek, vänskap, jämställdhet och          
utanförskap. Även mobbning och kränkningar på nätet, om man vågar träffa den man             
chattar med samt vart man kan vända sig om man behöver stöd på något sätt. En                
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uppgift är att eleverna ska ta reda på vad FN:s barnkonvention innebär samt om det               
finns länder som inte skrivit under den.  
 
Sammanfattning 
Naturen som en skör evighetsmaskin är synen som dominerar i lärarhandledningen med            
många reflekterande och ifrågasättande frågor till eleverna. Både ekologisk- och social           
hållbar utveckling innefattas i texterna då dessa innefattar både ekosystemtjänster,          
ämnens miljöpåverkan och individens rättigheter och välbefinnande. 

Boken om fysik och kemi - Grundboken 
 
Naturen som en outsinlig källa 
Tecken på att texten förmedlar bilden av naturen som en outsinlig källa är att tidigt i                
boken beskrivs det att de första människorna tillverkade det som behövdes med olika             
material från naturen och att vi idag lever i plaståldern. I texten står det bland annat                
att: “Nuförtiden köper vi nästan alla våra saker och oftast är de tillverkade i stora               
fabriker. [...] Plast till exempel är ett mycket användbart och praktiskt material som             
kemister har forskat fram receptet på” (s. 11). Här beskrivs fördelarna med plast             
utifrån människans behov, men inget om hur det påverkar hälsa och miljö. Även             
längre fram i boken står det om nya ämnen som kemister har hittat på, bland annat                
järn, krut och brons. Ämnen som har fått några av de längre beskrivningarna med              
betoningar på hur bra just dessa ämnen är för olika ändamål är teflon och gummi.               
Några exempel ur texten är: “Det visade sig stöta bort vatten mycket bra och det tålde                
både starka syror och mycket höga temperaturer” (om teflon, s. 102) samt “I och med               
Goodyears upptäckt blev gummi ett mycket användbart material [...] Numera är           
tillverkning av olika saker av gummi en jätteindustri. Bildäck är en av de vanligaste              
produkterna” (s. 103). Samma sak här, människans fördelar av materialen förmedlas           
men inget om eventuella miljöeffekter av dessa. Det påpekas också att Sverige har             
många företag inom kemisk industri, där det tillverkas bland annat plast, tvål,            
konstgödsel med mera. Det finns ingen antydan till att något av dessa kemiska ämnen              
skulle vara skadligt på något sätt.  

Malmbrytning och gruvor beskrivs också i boken, men det nämns inget om            
miljöpåverkan i samband med detta. Likaså presenteras olika former av kraftverk, och            
då med fokus på vilken kraft som får generatorerna att snurra. Indirekt går det att se                
antydan till ekonomisk hållbar utveckling i texten som beskriver att gummi är en             
jätteindustri. Framgångsrika industrier brukar generera pengar.  
 
Naturen som en skör evighetsmaskin 
Texten förmedlar i större utsträckning bilden av naturen som en skör evighetsmaskin, då             
problem och skador som kan uppstå i naturen också belyses i samband med den              
naturvetenskapliga faktan. Vid avsnittet om sopsortering och återvinning skrivs det          
att man inte alltid behöver elda upp sakerna eftersom: “Då sticker ju atomerna iväg              
och blir nya ämnen som vi kanske inte behöver eller som kanske till och med gör                
skada” (s. 13). Här nämns inte på vilket sätt ämnena kan skada, men att de kan göra                 
skada uppmärksammas. 

Vattenresurserna i världen problematiseras, med exemplet att vi som bor i           
Sverige har rent vatten från kranen medan det i andra länder kan vara svårt att få tag                 
på rent dricksvatten och därmed ett stort vardagsproblem. Att naturen blir surare står             
det också om, och att detta beror på oss människor: “Gaserna kommer från             
fabrikernas skorstenar, från våra hus när vi eldar och från alla bilar. De finns också i                
ångorna från all gödsel som blir efter kor och annan boskap” (s. 46). Vidare skrivs det                
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att detta leder till försurade marker och sjöar och att det i sin tur påverkar växt- och                 
djurliv hårt. Texten gestaltar de miljöproblem som kan orsakas av människans           
handlingar genom att exemplifiera några vardagliga handlingar. När författaren         
skriver om surt regn nämns först att detta fräter på materiella ting, sedan står det att                
även växter och djur påverkas av surt regn, och detta följs av en naturvetenskaplig              
förklaring av fenomenet. Utsläpp av dessa föroreningar problematiseras och det ges           
förslag på renare alternativ till energikällor. Författaren poängterar avslutningsvis att:          
“Men det bästa är förstås att inte släppa ut dessa ämnen. Det gäller att alla länder                
kommer överens om lagar som förbjuder eller minskar utsläpp” (s. 59).  

Under rubriken Är plast dåligt för miljön? inleds stycket med: “Plast är hållbart.             
Kanske för hållbart? I alla fall när det blir sopor” (s. 106), sedan förklaras det på ett                 
naturvetenskapligt sätt att plast är svårt att bryta ner. Nästa stycke handlar om att              
PVC-plast är ett bekymmer eftersom det innehåller ämnet klor, vilket kan bilda farliga             
ämnen vid sopeldning och därmed försura och förgifta naturen. Här presenteras           
människans behov i förhållande till hur detta skadar naturen.  

Vidare skrivs det i ett kort stycke om eventuella faror för människor med             
strålning av mobiltelefoner, likaså röntgenstrålar och gammastrålning. Det framgår         
bara att det kan vara eller är skadligt, men ingen förklaring på varför. På bokens               
baksida finns en flik som går att vika ut från sista sidan där växthuseffekten förklaras               
lite närmare. Där nämns att människans utsläpp av avgaser kan leda till att isarna              
smälter och att det därför kan bli översvämningar på olika ställen i världen. Dessa              
exempel visar på att människans materiella behov står i centrum, samtidigt som man             
är medveten om hur det kan skada miljön, och direkt eller indirekt även människan              
själv. Texten förmedlar delar inom ekologisk- och social hållbar utveckling då den            
behandlar bland annat föroreningar, livsmiljöer samt individens välbefinnande och         
rättigheter i form av sötvattentillgång. 
 
Naturen som en gemensam kropp 
En liten del av texten belyser naturen som en gemensam kropp. Ett stort miljöproblem              
som författaren beskriver är luftföroreningar, vilka “påverkar oss och livet på jorden            
på många olika sätt” (s. 59). Här inkluderas andra liv än människans liv, vilket tyder               
på en helhetsbild av naturen. Även under rubriken Solens energi ger liv åt jorden              
beskrivs att den mat vi äter kommer från solens energi och att: “Utan solen skulle               
jorden vara kall och utan liv” (s. 148). Vidare förklaras att all energi vi använder på                
olika sätt, exempelvis ved, olja och vattnet i vattenkraftverk, ursprungligen kommer           
från solen. Texten ger bilden av att allt på jorden fungerar tillsammans och bildar en               
enhet. 
 
Sammanfattning 
Den dominerande synen som texten förmedlar är naturen som en skör evighetsmaskin.            
Ekologisk-, social- och ekonomisk hållbar utveckling innefattas av texterna. 

Boken om fysik och kemi - Arbetsbok 
Arbetsboken är uppbyggd på så sätt att den innehåller frågor på texterna från             
grundboken så den innehåller inget nytt utöver vad som står i den. En del av frågorna                
är kopplade till miljön, exempelvis “Varför blev sophögen så liten för           
stenåldersfamiljen?” (s. 6), “Var kommer föroreningarna i luften ifrån? Ge några           
exempel.” (s. 32), “Till vad behöver vi energi i vårt moderna samhälle? (s. 50) samt               
“Varför räknas biobränslen och vindkraft till förnybara energikällor?” (s. 51).          
Ytterligare en uppgift är att visualisera andel sötvatten på jorden genom att fylla i              
rutor i en kvadrat. Proceduren i reningsverk, kalkning i sjöar, närproducerad mat och             
plast är andra områden som frågorna handlar om.  
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Sammanfattning 
Natursynen i arbetsboken är liksom i grundboken övergripande naturen som en skör            
evighetsmaskin och ekologisk-och social hållbar utveckling inkluderas i uppgifterna. 

Boken om fysik och kemi - Lärarhandledning 
En uppgift under uppslaget Vart tar allting vägen? är att några elever ska få i uppdrag                
att ta reda på hur soporna där de bor hanteras. Till kapitlet Vatten - ett viktigt ämne                 
finns en diskussionsuppgift där eleverna ska fundera på hur mycket vatten de            
använder under en dag samt diskutera varför vatten är viktigt för djur och växter. Till               
uppslaget där det står om olika färger och hur de har blandats belyses att några färger                
tidigare har innehållit giftiga ämnen, exempelvis kadmium, bly och cyanid.          
Äggoljetemperafärg lyfts som miljövänlig men även att denna kan ruttna, vilket har            
gjort att den har blivit ifrågasatt. Det framgår att ämnen i fläckborttagningsmedel kan             
vara giftiga och därför kan skada mikroorganismer eller vara svåra att bryta ner. “Det              
är klokt att titta efter märket med Svanen eller Bra miljöval när man väljer medel att ta                 
bort fläckar med” (s. 36). Det ges även tips på hur man kan städa miljövänligt med                
exempelvis ättika och såpa.  

Ett uppslag som heter Naturen blir surare innehåller fakta kring källor till            
försurningen, hur djur och växter i en sur miljö påverkas, hur man kan minska              
försurningen samt några diskussionsfrågor kring ämnet. Till uppslaget Är plast dåligt           
för miljön? finns mer fakta kring plast och återvinning. En fråga till eleverna är hur de                
sorterar plast hemma. Under uppslaget Telefonen nämns en eventuell fara med           
mobiltelefoner och att det pågår en debatt kring detta. Eleverna uppmanas att söka             
fakta från myndigheter, nätet och tidningar för att se vad som skrivs, samt att de               
sedan ska diskutera källornas pålitlighet.  
 
Sammanfattning 
Även i detta innehåll kan naturen som en skör evighetsmaskin ses som dominerande.             
Ekologisk- och social hållbarhet hanteras genom uppgifterna. 
 

 

Diskussion 
Resultaten visar på vilket sätt hållbar utveckling förmedlas via texterna samt vilken            
natursyn som dominerar i dessa. Resultaten kan vägleda lärare till att utforma            
undervisningen så att hållbar utveckling inkluderas i tillräckligt stor omfattning.          
Nedan diskuteras resultaten i relation till forskningsfrågorna. 

Hållbar utveckling i de analyserade läromedlen 
Resultatet visar att begreppet hållbar utveckling i sig inte nämns eller beskrivs i någon              
av böckerna som tillhör Boken om fysik och kemi, förutom att det i lärarhandledningen              
framgår att “Här får barnen kunskap om samband och förutsättningar för att kunna             
förstå resonemang om ‘en långsiktig hållbar utveckling’” (Persson, 2004b, s. 157).           
Grundboken behandlar en del miljöfrågor medan arbetsboken innehåller        
knapphändigt med fakta och uppgifter kopplade till miljö- och naturfrågor.          
Lärarhandledningen däremot innehåller några reflekterande uppgifter kring       
miljöpåverkan orsakad av människans behov. Böckerna inom Koll på NO innehåller           
inte heller begreppet hållbar utveckling, förutom även där på ett ställe i            
lärarhandledningen där det framgår att några av uppgifterna möjliggör för          
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diskussioner kring hållbar utveckling. Å andra sidan behandlar samtliga Koll på NO-            
böcker olika miljöfrågor kopplat till människans behov med många         
diskussionsuppgifter kring frågorna. 

Trots att det inte uppenbart står om hållbar utveckling förmedlas ändå           
grundtanken med hållbar utveckling på flera ställen i texterna. "En hållbar utveckling            
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande           
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (WCED, 1987, s. 41), vilket går            
att koppla samman med uppfattningen naturen som en skör evighetsmaskin, som är den             
kategori av natursyn som förekom i störst utsträckning i texterna.  

Det är till största del ekologisk hållbar utveckling av de tre dimensionerna som             
innefattas i texterna, och detta beror antagligen på att ämnena inom naturvetenskap            
mest berör dessa punkter. Att ekologi ingår i biologi är självklart, och även kemi har               
ganska mycket att göra med ekologi när det kommer till olika ämnen, kretslopp och              
dess påverkan på naturen. I Koll på NO ingår biologi men inte i Boken om fysik och kemi.                  
Detta förklarar varför Koll på NO innehåller mer om social hållbar utveckling, då hälsa              
ingår i biologiämnet. Även Boken om fysik och kemi innehåller en liten del som berör               
social hållbar utveckling, nämligen jordens sötvattenresurser. Grundboken i Koll på          
NO innehåller en mening som kan kopplas till ekonomisk hållbarhet, och det är där              
det skrivs om hur skogen gjorde Sverige till ett rikare land. Grundboken i Boken om               
fysik och kemi innehåller också en del som kan kopplas till ekonomisk hållbar             
utveckling, nämligen gummiindustrin. 

Naturskyddsföreningen (2019) betonar vikten av att utgå från olika synvinklar          
vid undervisning om hållbar utveckling för att eleverna ska kunna göra egna            
ställningstaganden, vilket nästan helt saknas i texterna. Några uppgifter uppmuntrar          
till detta, exempelvis “Välj en naturtyp och beskriv hur människan kan påverka den.             
Beskriv vilka hot som finns mot den naturtypen och de arter som lever där”              
(Hjernquist & Rudstedt, 2013b, s. 87). Denna uppgift tillåter eleven att tänka ganska             
fritt, vilket kan göra att det i en hel klass kan leda till många olika exempel och                 
synvinklar.  

Skolinspektionen kritiserar läromedel inom fysik för att det mest fokuseras på           
historisk fakta i dessa (Hedrén & Jidesjö, 2010), och detta stämmer till stor del in på                
grundboken i Boken om fysik och kemi. Till exempel i avsnittet där olika ämnen och               
material beskrivs så står det inget om aktuella eller framtida mer miljövänliga material             
som exempelvis naturgummi, hampa eller bambu, och endast en fråga i arbetsboken            
handlar om förnybara energikällor. Dock innehåller texterna en del av nutida och            
framtida miljöfrågor, exempelvis vattenresurser, återvinning, utsläpp samt strålning        
av mobiltelefoner. Koll på NO innehåller till större del mer fakta relaterat till nutid och               
framtid genom att det skrivs om exempelvis växthuseffekten, metaller i våra kroppar,            
skogsskövling, hot mot olika naturtyper och utrotning av djur.  

Ideland och Malmberg (2015) skriver att vid fokus på enskilda individers val ökar             
risken för skuldkänsla och att man hela tiden kan göra bättre val för att bli en bättre                 
människa. Samtliga av de analyserade böckerna förmedlar känslan av att det är vårt             
gemensamma ansvar att se till att jorden överlever våra behov, alltså läggs inte             
skulden på enskilda individer. Trots detta kan enskilda individer känna skuldkänslor           
ändå, även om inte böckerna är skrivna på ett sådant beskyllande sätt. I             
lärarhandledningen till Boken om fysik och kemi finns en uppgift där eleverna ska             
redogöra för hur de sopsorterar hemma. Här kan det bli skuldbeläggning om någon             
elevs familj inte sopsorterar så som det uppmanas, men uppgiften kanske kan            
anpassas utifrån den klass läraren undervisar i eller att den utförs på något annat sätt.  

Både Koll på NO och Boken om fysik och kemi kan kategoriseras till en normerande               
tradition (Öhman, 2009) eftersom böckerna förmedlar värderingar som kan påverka          
elevernas beteenden och därmed bidra till en miljövänlig utveckling av samhället.  
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Natursyner i de analyserade läromedlen 
Den natursyn som dominerar i samtliga av de analyserade läromedlen är naturen som             
en skör evighetsmaskin, även om en hel del av texterna förmedlar synen naturen som en               
outsinlig källa. Att inte mycket av innehållet placeras under kategorin naturen som en             
gemensam kropp är egentligen inte så förvånande, då mycket av den fakta som             
böckerna behandlar är utifrån människans behov, exempelvis material, mat, energi          
och så vidare.  

Det textinnehåll som kategoriseras till naturen som en outsinlig källa utgår endast            
från människans behov och utesluter konsekvenserna av dessa. Helmfrid (2006)          
menar att man med detta synsätt anser att människan har högre status än naturen och               
att det är vår behovstillfredsställelse som står i fokus. Ett exempel på detta från              
grundboken i Koll på NO är: “I jordskorpan finns massor av ämnen som vi människor               
vill ha” (Hjernquist & Rudstedt, 2013a, s. 58). Denna mening markerar att vi             
människor vill ha något, inte behöver, utan vill. Utan hänsyn till naturen. I             
grundboken i Boken om fysik och kemi poängteras att många företag i Sverige tillverkar              
varor som exempelvis plast och konstgödsel. Hade konsekvenser av detta lyfts så            
hade detta placerats i kategorin naturen som en skör evighetsmaskin, men på grund av              
avsaknaden av detta så placeras det i kategorin naturen som en outsinlig källa.  

En stor del av texterna kan placeras i kategorin naturen som en skör evighetsmaskin,              
eftersom de trots uppmärksammandet av människans behov även tar hänsyn till den            
sköra och ändliga naturen, som Helmfrid (2006) beskriver denna natursyn. Detta visas            
i texterna genom exempel på hur vi människor kan kompensera för de naturresurser             
vi använder, genom att exempelvis minska utsläpp och återvinna material. 

För att ett textinnehåll ska kategoriseras till naturen som en gemensam kropp            
behöver det framställa människa och natur som en helhet utan någon form av tagande              
utan givande. Detta exemplifieras underförstått i texterna genom att belysa hur           
levande organismer påverkar varandra i det mesta de gör och att allt på jorden              
fungerar som en enhet. Detta står inte utskrivet i texterna, men läser man till exempel               
detta “när vi förändrar en miljö så påverkar vi de organismer som lever där”              
(Hjernquist & Rudstedt, 2013a, s. 96) som är från grundboken i Koll på NO så kan man                 
underförstått se ett samband mellan att ge och ta.  

Den natursyn som i störst utsträckning förmedlas till eleverna, det vill säga            
naturen som en skör evighetsmaskin, kan ses som realistisk eftersom vi idag lever i ett               
samhälle där vi behöver naturresurser utefter de behov som vi själva skapat. Detta             
sammanfaller med vad Bryman (2011) skriver om diskursanalys, att vi genom en            
sådan analys kan se hur språkliga kategorier relaterar till ett objekt och att vi får en                
förståelse eller uppfattning om objektet utifrån dess beskrivning. När naturen beskrivs           
som en skör evighetsmaskin förmedlar texten en realistisk bild av dagens natur- och             
miljösituation. Att naturen inte enbart presenteras som en outsinlig källa är positivt, då             
detta troligtvis hade fått många negativa konsekvenser hos våra kommande          
generationer. Att kunna förmedla synen på naturen som en gemensam kropp hade varit             
det bästa men förmodligen mycket svårt i det konsumtionssamhälle vi idag lever i.  

Didaktiska konsekvenser av resultatet 
Det framkom tydligt genom studien att det är viktigt att använda lärarhandledningen            
för att täcka in hållbar utveckling i naturvetenskapsundervisningen. Det är till stor            
fördel om läraren själv har kunskaper om hållbar utveckling och därmed kan tillägga             
konsekvenser och effekter om det som står i texterna och som nu är kategoriserat till               
naturen som en outsinlig källa. Dessutom kan viss tyngd läggas på att förmedla synen              
på naturen som en gemensam kropp, genom att exempelvis lyfta frågor om konsumtion,             
dominoeffekter av allt vi gör och att allt levande har lika stort värde. Detta kan i bästa                 
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fall leda till att naturen blir mindre skör i framtiden, om skolan sår ett frö hos eleverna                 
redan i tidigt ålder vilket kan leda till eftertänksamhet och reflektion av deras och              
andras handlingar.  

Elever vill idag engagera sig i aktuella framtidsfrågor genom att diskutera dessa            
och inte enbart få fakta presenterad för sig från läraren eller böcker (Eriksson, u.å.;              
Hedrén & Jidesjö, 2010; Olevik, 2014). Detta tyder också på att lärare bör lyfta hållbar               
utveckling på ytterligare sätt och inte endast använda sig av läromedel i            
undervisningen. Även om det finns en del diskussionsövningar i de analyserade           
läromedlen, är detta inte tillräckligt för att motsvara elevernas efterfrågan. Fler frågor            
kring framtiden bör också lyftas till diskussion, och inte endast de som är aktuella just               
nu.  

Resultatets giltighet och begränsningar 
Studien omfattar endast två olika läromedel samt tillhörande arbetsböcker och          
lärarhandledningar, vilket gör att resultatet inte är generaliserbart och giltigt i större            
sammanhang. Läromedlen innefattar dessutom olika ämnen, Koll på NO innehåller          
biologi, fysik samt kemi och Boken om fysik och kemi innehåller endast fysik och kemi,               
vilket kan ha påverkat resultatet då ämnet biologi i större utsträckning handlar om             
hållbar utveckling i form av ekologi och hälsa. I läromedelsutbudet finns även Boken             
om biologi som tillhör samma serie som Boken om fysik och kemi, men denna lärobok               
angavs inte bland de mest förekommande och innefattas därför inte i studien.            
Giltigheten för studien kan även påverkas av mina omedvetna uppfattningar och           
tankesätt vid kategoriseringen.  

Förslag till vidare forskning 
Som ett nästa steg utifrån denna studie skulle personer inom läromedelsförlag och            
läromedelsförfattare kunna intervjuas om hur de ser på hållbar utveckling och om de             
tänker på detta när de tar fram och skriver texter till naturvetenskapsläromedel, samt             
om de har de tre dimensionerna av hållbar utveckling i åtanke vid utformningen av              
läromedel.  
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