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Abstract 

English title: Sustainable teching materials for sustainable development? – A teaching 

material study of sustainable development dimensions 

Authors: Katarina Jovanovic and Nathalie Marsnäs, autumn term of 2016.  

Supervisor: Jon Wittrock 

The UN has decided that between the years 2005-2014 education for sustainable development 

should be a priority and that efforts to integrate sustainable development into education at all 

levels should be strengthened. Textbooks have a very strong position in schooling and in 1991 

the state’s intuition for review of textbooks was closed down. Today, the responsibility to 

review teaching materials lays on the teachers. The purpose of this study is to examine the 

teaching materials for the grades 1-3 in the subject society orientated subjects. We want to 

examine if the three dimensions of sustainable development (social, ecologic and economic) 

interact with each other. Through teaching materials analysis and based on theories of 

sustainable development the similarities and differences between the textbooks was 

compared. The following questions are answered: 

- How are the textbooks and the workbooks treating the concept of sustainable development 

through the three dimensions of sustainable development? 

- To what extent does the teaching materials correspond with the curriculum for geography 

in grades 1–3 within the sustainable development? 

The result of the analysis shows that all teaching materials are dealing with all three 

dimensions of sustainable development, but in different amounts. Boken om SO, SO-boken 

and Samhällskunskap deals with the most concepts selected within the dimensions. While 

Geografi – Vårt land almost only deals with the ecological dimension. The results have also 

shown that the Boken om So, and SO-boken covers almost all the key content in tre curricula 

that has been selected. Even Samhällskunskap treats many of them while Geografi – Vårt land 

only treats two. In only one of the textbooks, Boken om So, all the dimensions of sustainable 

development interact together. Our conclusion is that none of the books should be used by 

itself in education for sustainable development. A combination of learning materials is needed 

to get an overall perspective of sustainable development and to deal with all the core content. 
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1. Inledning och bakgrund 
Idag lever enligt FN närmare 1,6 miljarder människor i eller av skogen. En obalanserad 

produktion hotar miljön och livsnödvändiga förutsättningar för människans framtida levnad. 

Hållbar utveckling kan förklaras på många olika sätt. Bland annat beskriver 

Brundtlandkommissionen det som: “en utveckling som tillfredsställer dagens behov men inte 

får äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Sandahl 

2013, s 8). Centrala aspekter är oftast frågor om ekologiska, ekonomiska och sociala 

förhållanden. FN har bestämt att mellan åren 2005–2014 ska utbildning för hållbar utveckling 

prioriteras samt att arbetet med att integrera hållbar utveckling i undervisningen på alla 

utbildningsnivåer ska förstärkas. Sverige har bestämt att hållbar utveckling ska betonas i 

skolans läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Genom undervisningen får eleverna 

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

hållbar utveckling. Eleverna ska kunna ansvara för den miljö de själva kan påverka samt 

skapa ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor (Sandahl 2013, s 

9-12).  

I Läroplanen för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet 2011 inom geografi 

prioriteras vikten av att arbeta mer med globala frågor och hållbar utveckling. Kursplanen i 

geografi påminner mycket om den tidigare kursplanen eftersom båda betonar det ömsesidiga 

beroendet och samspelet mellan människa, samhälle och natur. Skillnaden i den nya 

läroplanen är att det centrala innehållet tydligare lyfter fram ämnets innehåll. Innehållet 

belyser de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionera av hållbar utveckling vilket gör 

att komplexiteten i begreppet tydliggörs. En grund till dessa förändringar som utförts i 

kursplanen är Skolverkets utvärdering av undervisningen i geografi, NU-03. Denna visade att 

majoriteten av elever såg allvarligt på miljöproblem och att det är viktigt att stödja insatser för 

hållbar utveckling (Skolverket 2011b).  

Englund (2011, s 280) skriver att läroböcker har en mycket stark position i 

skolundervisningen och nästan all undervisning har sin utgångspunkt i just läroböcker. Detta 

har vi även sett under våra VFU-perioder där läroboken spelar stor roll i lärarens 

undervisning. Statens institut för läromedelsinformation hade i uppdrag av regeringen att 

granska läromedel. År 1991 lades institutet ned och idag ligger ansvaret att granska läromedel 

på pedagogen (Skolverket 2015). Även Skolverket (2012) skriver att en av pedagogens 

arbetsuppgifter är att kvalitetsgranska läromedel. Därför är det viktigt att pedagoger är kritiska 



2 
 

till vilka läromedel de använder eftersom de själva har ansvar och frihet att själva välja 

material för att uppnå de mål som betonas i styrdokumenten (Skolverket 2006, s 9).  

På 1500- och 1600-talet ökade förekomsten av läroböcker eftersom trycktekniken utvecklades 

under denna period och det blev lättare att framställa just läroböcker. Under 1800-talet 

utvecklades det nationella utbildningssystemet och då kom läroboken som ett verktyg för 

undervisning. Dessa läroböcker utformades efter ämne och årskurs. Läroboken var viktig för 

undervisningen under både 1800- och 1900-talet (Selander 1988, s 15). Innan andra 

världskriget på 1900-talet var det politiker och forskare som skrev läroböckerna men efter 

kriget började pedagoger utforma dem (Selander 1988, s 121). Kenndal (2011, s 116) skriver 

att de läroböcker vi använder idag är präglade av den historiska kontexten och att syftet med 

dem är att eleverna ska uppnå kursplanens mål samt att de ska följa gällande värdegrund och 

styrdokument. Vidare ska läroboken främja elevers lärande. Selander (2011) skriver att 

läroboken ska ge basfakta samt förenkla komplexa frågor. Läroboken ska inspirera för ett 

aktivt lärande och de nya läroböckerna innehåller också mer interaktiva övningar (Selander 

2011, s 67). 

Idag har läromedel och läroböcker en central närvaro i skolans undervisning. Skolverkets 

forskning visar att läroboken är det vanligaste redskapet som används av pedagoger. Detta 

eftersom det krävs mycket tid att arbeta som både pedagog och som producent av material till 

sin undervisning (Skolverket 2006). Vid framställning av ett nytt läromedel måste många krav 

beaktas, både lärare och elevers krav men även krav från ämnesforskning och pedagogiska 

debatter (Skolverket 2015). Selander (2003, s 198) menar att följden av detta blir att den 

kritiska granskningen av läromedel blir aktuell samt att granskningen bör få en tydligare 

ställning i lärarutbildningar eftersom det är mycket sällsynt med kurser som behandlar 

läromedelskunskap. Lena Molin (2006, s 198) skriver att det är viktigt att granska läroböcker 

på ett kritiskt sätt eftersom dessa är viktiga redskap för elevers lärande. När den nya 

läroplanen kom år 2011 blev det av intresse att se hur läroböcker stämmer överens med 

kursplanen för geografi. Även Kenndal skriver att det är viktigt att granska läromedel och 

dess koppling med läroplanen. I yrket som lärare ingår det att kunna granska läroböcker 

utifrån både kvalité och innehåll (Kenndal 2011, s 122). 

Med bakgrund i ovanstående problem av kvalitetsgranskning för pedagoger är det didaktiskt 

relevant att kritiskt undersöka kursplanen i geografi för årskurs 1–3 i förhållande till 

läromedel. Det vore även intressant att se hur läroböckerna framställer begreppet hållbar 
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utveckling samt hur stora delar inom detta område som finns med i läroböckerna. Som 

Hansson (2004, s 60) och SOU (2004, s 123) skriver kan vi genom undervisning förmedla till 

eleverna att dessa frågor är viktiga för framtiden. Utifrån geografiundervisning kan vi få 

barnen att förstå hur miljön påverkar en människas levnadsvillkor samt vad som kan ske om 

vi inte ändrar våra vanor. Det är viktigt att undervisning för hållbar utveckling bildar eleverna 

i miljökunskap och ger dem kunskap och redskap om hur de kan agera och arbeta för 

lösningar och förändringar på miljökonflikter samt hur de kan bidra till ett samhälle som 

gynnar miljön.   

Vi vill i denna studie ta reda på om fyra läromedel inom ämnet SO och geografi är 

användbara inom lärande för hållbar utveckling. Samt om dessa följer vad läroplanen 

beskriver som centralt innehåll inom miljö och hållbar utveckling. Läromedlen kommer 

beskrivas genom exempel och sedan jämföras med varandra. Samtliga läromedel är utformade 

efter Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). De 

läromedel som behandlas är Boken om SO, SO-boken, Geografi – Vårt land och 

Samhällskunskap. Det vi är intresserade av att undersöka är hur böckerna behandlar begrepp 

och dimensioner inom hållbar utveckling, i vilken utsträckning de stämmer överens med 

läroplanen och om de på så sätt blir användbara i undervisning för hållbar utveckling.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka läromedel för årskurs 1–3 i ämnet SO. Vi vill 

undersöka om de tre dimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk samspelar med 

varandra i läromedlen för att på så sätt se om läromedlen har ett helhetsperspektiv på hållbar 

utveckling. Likheter och skillnader mellan läromedlens innehåll inom hållbar utveckling och 

inom det centrala innehållet för ämnet geografi undersöks. 

● Hur behandlar grundböckerna och arbetsböckerna begreppet hållbar utveckling 

utifrån de tre dimensionerna inom hållbar utveckling?  

● I vilken utsträckning överensstämmer läromedlen med kursplanen för geografi 

årskurs 1–3 inom hållbar utveckling?  

3. Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen har gått till så att vi analyserat två läromedel var och sedan jämfört dessa 

med varandra. Katarina har undersökt materialen SO-boken och Geografi – vårt land och 
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Nathalie har undersökt Boken om SO och Samhällskunskap. I första delanalysen har 

läromedlen analyserats var för sig utifrån teori och analysscheman. Sedan har vi gjort en 

jämförelse mellan böckerna för att se likheter och skillnader i hur de presenterar olika begrepp 

och hur stor del av böckerna som behandlar de olika dimensionerna inom hållbar utveckling. I 

delanalys två har vi gjort på liknande sätt då vi först analyserat de två böckerna vi undersökt 

var för sig för att se vilka centrala innehåll de behandlar. Efter analysen av böckerna så 

gjordes en sammanfattande analys där vi jämförde samtliga böcker med varandra.  

Under arbetets gång har vi hjälpts åt och rådfrågat varandra när vi varit osäkra på något som 

stod i läromedlen och hur detta skulle tolkas. Vi har båda läst igenom varandras analyser och 

sammanställt resultaten gemensamt. Sökprocessen efter tidigare forskning och teori delades 

upp så att Katarina sökte efter tidigare forskning och Nathalie efter teorier. Vad som valdes ut 

bestämdes gemensamt och resterande delar har vi tillsammans skrivit och diskuterat oss fram 

till. Vi är nöjda med hur vårt samarbete har fungerat då vi kompletterat varandra på ett bra 

sätt. 

4. Teoretiska och centrala begrepp 
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkten för undersökningen. De begrepp som är 

centrala utifrån syfte och frågeställningar utgör dessa utgångspunkter. Teorier om hållbar 

utveckling och läroplan utgör grunden i undersökningen och det är dessa begrepp som använts 

för att analysera resultatet. Hur dessa används i analysen finns vidare beskrivet under avsnittet 

metod. 

4.1 Tre dimensioner av hållbar utveckling 
Enligt SOU (2004, s 33) finns det tre dimensioner av hållbar utveckling som ständigt 

interagerar i en komplex relation. Dimensionerna är ekologisk-, ekonomisk- och social 

hållbarhet. Dessa dimensioner handlar om olika intressen och hjälper oss att förstå begreppets 

innehåll på ett tydligare sätt. Samtliga dimensioner är lika viktiga. Oavsett om ingången är 

jämställdhet, hållbara produktions- och konsumtionsmönster så innebär perspektivet hållbar 

utveckling att alla tre ska förstås och hanteras på ett integrerat sätt. Ett helhetsperspektiv som 

omfattar alla dimensioner är centralt när det lärs ut om hållbar utveckling. Om läroböckerna 

har ett helhetsperspektiv betyder det att samtliga dimensioner samspelar med varandra. Om de 

däremot bara behandlar en eller två dimensioner leder det till en svag hållbarhet mellan 

dimensionerna. SOU (2004) beskriver förhållandet mellan de tre dimensionerna ungefär som 

följande. Människor är beroende av naturen och dess kretslopp både som resursbas och som 
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livsuppehållande förmåga. På grund av detta är det viktigt att ekosystemets funktioner inte 

utsugs. Den miljömässiga dimensionen utgör därför en så kallad yttre gräns. Den sociala 

dimensionen är målet med en hållbar utveckling, alltså att alla människor skall få sina 

grundläggande behov tillgodosedda. Detta ska ske utan att ekosystemets yttre gränser 

överskrids. Den ekonomiska dimensionen ses i detta sammanhang som själva medlet för att 

uppnå ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle (SOU 2004, s 34).  

Den sociala dimensionen lyfter fram betydelsen av att resurser, inflytande och makt ska 

fördelas på ett rätt, jämlikt och jämställt sätt. Den handlar om människors rättigheter och 

skyldigheter samt om hur resurser för exempelvis utbildning, sjukvård, tillgång till mat och 

vatten fördelas. Det handlar även om vilka demokratiska rättigheter ett land har rätt till samt 

hur väl befolkningen mår. Alla människor ska känna att de har tillgång till social service, 

trygghet och delaktighet. 

Den ekologiska dimensionen handlar om ekologisk utveckling, som har med 

återhämtningsförmåga och ekosystemens tjänster att göra. Det innebär vilka förutsättningar vi 

kan använda för en långsiktig social välfärd och ekonomisk utveckling. Den berör naturen, 

jordens naturresurser och ekosystem. Dessa är alla nödvändiga för att jorden ska fortsätta att 

existera och må bra. Denna dimension sägs utgöra en yttre gräns eftersom jordens resurser 

inte är oändliga. Det handlar om att ta tillvara på de resurser naturen har, respektera dagens 

behov och tillfredsställa kommande generationers behov. Om vi inte tar tillvara på detta 

innebär det att utnyttja naturresurser utan hänsyn till kommande generationer.   

Ekonomisk hållbarhet handlar om konsumtion och produktion samt balansen mellan miljö och 

utveckling. Det handlar om att inget land kan uppnå en hållbar ekonomisk utveckling så länge 

miljön försämras, välståndet inte fördelas lika och att det inte sker en tillväxt i exempelvis 

människans hälsa och utbildning. Om kommande generationer ska kunna tillfredsställa sina 

behov får inte produktionen överstiga de resurser vi har. Ekonomisk tillväxt ska inte ske på 

bekostnad av social hållbarhet eller miljön (SOU 2004, s 33). 

4.2 Innehåll i undervisning för hållbar utveckling 
Vi har använt oss av Inger Björneloos Från raka svar till komplexa frågor (2004), Learning 

to change our world? (2004) av Wickenberg m.fl. Samt David O. Kronlids Klimatdidaktik 

(2010) för att ringa in det centrala inom undervisning för hållbar utveckling. 
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Björneloo (2004) har i sin undersökning försökt ta reda på bland annat vad elever ska lära sig 

för att förstå vad en hållbar samhällsutveckling innebär. Hon undersöker ett antal redan 

genomförda studier. Björneloo presenterar en studie som gjorts för att belysa elevers attityder, 

kunskaper och färdigheter kring hållbar utveckling. I denna studie lyfts aspekter som 

energifrågor, befolkningstillväxten, den globala vattencykeln, växthuseffekten, biologisk 

mångfald, globala beroenden och handelsmönster samt rika och fattiga fram. 

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

gjorts av undervisning för hållbar utveckling. Birgit Hanssons skriver i Environmental 

knowledge (2004) om hur skolungdomar kan ta till sig en helhetsförståelse för hållbar 

utveckling. Hon beskriver att saker som naturresurser, fattigdom, energifrågor och den 

biologiska mångfalden alla bör ingå i förståelsen för hållbar utveckling.   

Kronlid (2010) syftar till att ge ett tydligare innehåll till begreppet lärande för hållbar 

utveckling. Han beskriver vilka aspekter som bör vara del av hållbar utveckling. Några av 

dessa är: ökad ohälsa, klimatförändringar, vattenbrist, biologisk mångfald, utsläpp och 

konsekvenser för exempelvis jordbrukare och fiskare.  

Med utgångspunkt i studierna ovan och utredningen Att lära för hållbar utveckling (SOU 

2004:104) har vi plockat ut nyckelord och gemensamma nämnare för att få fram vad dessa 

författare lyfter fram som det centrala i undervisning för hållbar utveckling. Med hjälp av 

detta har vi plockat ut områden som bör beröras i denna undervisning. Det har inte alltid varit 

möjligt att plocka ut dessa områden ordagrant utan i flertal fall har vi tolkat att områden lyfts 

fram även fast andra ordval används. Ett analysschema har arbetats fram i form av en tabell 

där samtliga utvalda områden beskrivs och även sorteras in under vilken dimension det tillhör. 

Ovanstående kategorisering av områden inom ämnet hållbar utveckling blev mallen för 

innehållsanalys av de undersökta läromedlen. Där utgås det från denna tabell och dess lista av 

områden samt applicerades på läromedlen för att undersöka vad som fanns och inte fanns 

med. 
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Figur 1 

4.3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
Läroplanen består av tre delar. I den första beskrivs skolans värdegrund och uppdrag, i den 

andra beskrivs övergripande riktlinjer och mål för utbildningen. Den tredje delen innehåller 

kursplaner för samtliga ämnen. Kursplanerna i sig är indelade i syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav för de olika ämnena (Skolverket 2011b)  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet under ämnet geografi står det 

att förutsättningarna för liv på jorden är sårbara, föränderliga och unika. Det är alla människors 

ansvar att ta hand om jorden så att hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan 

och omgivningen har gett oss många olika livsmiljöer och geografi ger oss kunskap om dessa 

samt bidrar till förståelse av människans levnadsvillkor. I kunskapskraven i slutet av årskurs 3 

ska eleverna kunna beskriva hur handlingar i vardagen påverkar miljön och utifrån detta ge 

förslag hur man kan bidra till hållbar utveckling. Dessutom ska eleven kunna ge exempel på 

vad en flytt kan innebära för familjer och barn.  

Utifrån de tre dimensionerna inom hållbar utveckling och utifrån tabellen som finns 

presenterad ovan under rubrik 4.2 Innehåll i undervisning för hållbar utveckling har vi valt ut 

följande centrala innehåll ur läroplanen:  

● ”Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 

konsekvenser.   

● Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.  

● Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. 

● Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

● Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, 

vatten och klimat. 

Sociala dimensionen Ekonomiska dimensionen Ekologiska dimensionen

Fattigdom Rik/fattig Industrier

Mänskliga rättigheter Konsumtion Avfallshantering

Fred Produktion Transporter

Hälsa/sjukvård Handelsmönster Föroreningar

Demokrati Jordbruk

Naturresurser/energi
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● Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. 

● Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

● Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.  

● Yrken och verksamheter i närområdet. 

● Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.  

● Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några 

vanliga varor och tjänster kan kosta. 

● Aktuella samhällsfrågor i olika medier” 

(Skolverket 2011, s188) 

Lärare förutsätter att läroboksförfattare har tolkat läroplanen i läroböckerna och följer dennas 

intentioner. Därför följer lärarna lärobokens innehåll och upplägg (Wennberg 1990, s 165). Vi 

har utgått från att läroböckerna ska följa det centrala innehållet i vår undersökning.  

5. Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning gällande hållbar utveckling, läromedel och 

styrdokument.  

Lena Molin (2006) har skrivit avhandlingen Rum, frirum och moral - En studie av 

skolgeografins innehållsval. Molin (2006) skriver att avhandlingen har inspirerats av de nya 

styrdokumentens utformning samt de möjligheter som ges när det gäller att diskutera 

skolämnenas innehåll. Syftet med avhandlingen är att analysera lärarens tolkning av 

frirummet och vilket ämnesstoff som lärare själva väljer att koppla till läroplanens mål, samt 

till den praktiska undervisningen i skolämnet geografi. Författaren har gjort 81 stycken 

observationer av geografilektioner på gymnasienivå samt intervjuer med lärarkandidater och 

deras handledare. Resultatet har visat att lärarens val stämmer överens med ämnets selektiva 

traditioner som synliggjordes i den läroplanshistoriska analysen. Observationer har även visat 

att geografiundervisningen inte utgår från det sammanhållna ämnet geografi utan är konkret 

uppdelat i undervisningssituationer. 

Inger Björneloo (2007) skrev avhandlingen Innebörder av hållbar utveckling- en studie av 

lärares utsagor om undervisning och har sin empiriska grund hos lärare i förskola och 

grundskola. Samt i deras berättelser om val av undervisningsinnehåll och arbetssätt som de 

själva kallar för undervisning för hållbar utveckling. Syftet med studien är att studera lärarens 
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berättelser om undervisning samt synliggöra lärarens föreställningar om fenomenet hållbar 

utveckling. Resultatet har visat att lärarna alltid har undervisat om hållbar utveckling för sina 

elever. Hon nämner att lärarna knyter an hållbar utveckling till utomhuspedagogik, 

språkutveckling och samhällskunskap.  

Forskaren Kajsa Nerdal (2014) har skrivit avhandlingen Gymnasieelevers presentationer av 

relationer mellan miljö och människor - En studie om utbildning för hållbar utveckling, det 

övergripande syftet med studien är att analysera relationer mellan miljö och människan och 

mellan mänskliga aktörer. Studien grundar sig på elevgrupper i gymnasiet som ställs inför 

uppgiften om ett beslut om att konsumera ett par jeans. Resultatet har visat att det finns 

svårigheter i att lämna relationerna mellan de tre dimensionerna och begreppet hållbar 

utveckling, vilket tyder att det finns brist på komplexitet i presentationerna. Resultatet har 

även visat att elevgruppernas sambandskonstruktion består av enkla kausala samband, 

orsakskedjor och cirkulära samband.  

I Carola Borgs (2011) avhandling Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv 

undersöks hur lärare förstår och genomför utbildning för hållbar utveckling i sin undervisning. 

Hon genomförde en enkätstudie med 3229 gymnasielärare. Resultaten visade att det finns 

många ämnesbundna hinder för ett framgångsrikt genomförande av undervisning för hållbar 

utveckling. Lärare påverkas av hur de förstår hållbar utveckling och vilken 

undervisningstradition de arbetar inom.  

I en studie av Jongwon Lee & Simon Catling (2014) som heter Some perceptions of English 

geographytextbook authors on writing textbooks undersöks ett urval av författare till 

geografiläroböcker om deras erfarenheter som läroboksförfattare. De frågades om bland annat 

deras värderingar om geografiskt lärande och utmaningar de möter i läroboksutveckling. 

Resultaten visar att författarna värderar geografi för yttre och inre orsaker. Läroboken 

påverkas och begränsas av nationella kursplaner. Viktigt för författaren är ämneskunskaper, 

kunskaper om läroplaner, pedagogisk kunskap och deras förmåga att utveckla geografisk 

förståelse. 

Per Gyberg och Håkan Löfgren (2016) har genomfört en studie som heter Knowledge outside 

the box – sustainable development education in Swedish schools. Studien undersöker hur 

lärare hanterar svårigheten att definiera och närma sig hållbar utveckling som ett 

kunskapsområde i den svenska skolan. Genom semistrukturerade intervjuer med 40 lärare och 

observationer i en gymnasieklass undersöks detta. Analysen visar att enligt lärarna har kraven 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/author/Lee%2C+Jongwon
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/author/Catling%2C+Simon
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på mätbarhet i skolan ökat och detta påverkar hur hållbar utveckling används i 

undervisningen. 

 

Separated and integrated perspectives on environmental, economic, and social dimensions – 

an investigation of student views on sustainable development är en studie av Teresa Berglund 

& Niklas Gericke (2015).  Denna studie undersöker 638 gymnasiestudenters syn på hållbar 

utveckling från två perspektiv. I det första var dimensionerna separerade från varandra och i 

den andra introducerades de på ett integrerat sätt. Resultaten tyder starkt på att elevernas 

åsikter om dimensionerna beror på både sammanhang och perspektiv. 

 

Gösta Wennberg (1990) har gjort en studie om skolgeografi och heter Geografi och 

skolgeografi – ett ämnes förändringar. Genom intervjuer med lärare och kursplansförfattare 

samt genom dokumentstudier har författaren undersökt sambandet mellan skolgeografi och 

omvärlden. Resultatet visar att ämnenas struktur och innehållet förändras och genom en 

internationell förnyelse inom ämnena kan elevers omvärldsuppfattning främjas.  

Per Wickenberg (2004) skrev ”Learning to change our world?” som är en samling av svensk 

forskning om utbildning och hållbar utveckling. I denna skriver Birgit Hansson (2004), 

Formation of environmental knowledge, Författaren undersöker om det finns ett 

helhetsperspektiv i undervisningen för hållbar utveckling. Resultaten har visat att det fattas ett 

helhetstänk i undervisningen, vilket gör det svårt att se relationen mellan dimensionerna.  

Studenter har svårigheter att nå ett helhetsperspektiv inom hållbar utveckling.  

6. Material och metod  
I detta avsnitt presenteras först vilket material vi valt att analysera följt av vilken metod vi 

använt oss av för att besvara våra frågeställningar. Två delanalyser beskrivs och förklaras 

under avsnittet metod. Till sist tar vi upp uppsatsens reliabilitet och validitet.  

6.1 Material  
Vi har gjort en läromedelsanalys i form av en textanalys. Läromedlen som analyserats är: 

Boken om SO, PULS SO- boken, PULS Geografi Vårt land och PULS Samhällskunskap samt 

tillhörande arbetsböcker. Anledningen till att detta material valts ut är att det är dessa 

läromedel som finns idag inom ämnet geografi för årskurs 1-3 med koppling till Lgr 11. 
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6.1.1 Boken om SO och tillhörande arbetsbok 

Boken om SO innehåller allt eleverna i årskurs 1–3 bör kunna i geografi, historia, 

samhällskunskap och religion enligt kursplanerna för årskurs 3 i Lgr 11. På ett vardagsnära 

språk får eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera, analysera och hantera begrepp. Till 

varje avsnitt finns tydliga referenser till Lgr 11. I grundboken har det tagits hänsyn till 

begränsningar i läskunnigheten i årskurs 1. Textmängden och svårighetsgraden växer under 

boken till en lagom stor utmaning för årskurs 3. Det finns två arbetsböcker till grundboken. I 

arbetsböckerna får eleverna möjlighet att befästa, repetera och fördjupa sina kunskaper och får 

arbete med uppgifter för att utveckla sin förmåga (Liber u.å).  

I Boken om SO har vi valt ut följande kapitel och sidor: 

 

6.1.2 PULS SO-boken och tillhörande arbetsbok 

PULS SO-boken är en grundbok för årskurs 1-3. Boken innehåller faktatexter som 

tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. Boken är kopplad till det 

centrala innehållet från Lgr11 i SO och ämnena geografi, religion, samhälle och historia. På så 

sätt kan pedagogen lägga grunden till begreppsförståelse och koppla fakta till elevernas egna 

erfarenheter. Till grundboken tillhör det två arbetsböcker som eleverna kan ta del av. 

Arbetsböckerna är direkt kopplade till grundbokens innehåll och hjälper eleverna att förstå 

ord och begrepp. Uppgifterna är varierande och visar eleverna hur man kan tänka kring en 

text (Natur och kultur u.å a). 

I PULS SO-boken har vi valt ut följande kapitel och sidor: 

Boken om SO Grundbok Arbetsbok 1 Arbetsbok 2

Kapitel Sidor Sidor Sidor

Tillåtet och förbjudet 24-27 12-13

Jobba och tjäna pengar 28-33 14-16

Vi bor i Sverige 36-41 20-21

Människan och naturen 42-45 22-23

Alla har rätt till ett bra liv 74-81 4-7
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6.1.3 PULS Geografi- Vårt land och tillhörande arbetsbok  

PULS Geografi- Vårt land är en geografibok för årskurs 1–3. Boken handlar till stor del om 

hur det ser ut i Sverige. Eleverna får arbeta med geografiska begrepp som väderstreck, karta, 

årstider, jordens utveckling och istiden. Det är en faktabok som underlättar läsförståelsen. 

Eleverna får följa pojken Georg för att ta reda på vad geografi innebär. Boken handlar om hur 

det ser ut i Sverige med skog, jordbruk och kuster. PULS Geografi har en tillhörande 

arbetsbok med varierande uppgifter (Natur och kultur u.å b) 

I Geografi- Vårt land har dessa kapitel och sidor valts ut: 

 

6.1.4 Samhällskunskap  

Samhällskunskap 1–3 är skriven av Maria Willebrand. I boken får eleverna följa Sam och 

Sara i deras vardag och får en första orientering om vårt samhälle. Det finns även en liten 

figur i boken som kallas frågetecknet som inspirerar till att eleverna själva ska fundera över 

samhället de lever i. Boken låter också eleverna upptäcka mer om sjukvård, familj, 

trafikregler, mobbning, skolan, barnens rättigheter och demokrati (Natur & kultur u.å c). 

Denna bok har ingen tillhörande arbetsbok utan har ett antal uppgifter i grundboken för elever 

att lösa. Dessa uppgifter ger frågetecknet till läsaren och i delanalys 2 har vi räknat in dessa 

som en ”arbetsbok”. Övriga rutor som finns i boken har räknats som tankerutor. 

I boken har följande kapitel och sidor valts ut: 

SO-boken Grundbok Arbetsbok

Kapitel Sidor Sidor

I skolan 6-15 6-11

Trafik 16-21 12-14

Min familj 22-29 15-17

Här bor vi 30-40, 44-45 19-21, 23

Vårt samhälle 74-83 36-40

Hela världen 90-97 45-48

Vad tänker du om framtiden 140-141

Geografi - Vårt land Grundbok Arbetsbok

Kapitel Sidor Sidor

Sverige 8-17, 20-21 6-10,12-13

Jorden 39, 42-45 25
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6.2 Metod 
Den metod vi utgår från för att besvara våra frågeställningar är kvalitativ textanalys och en 

kvantitativ idéanalys. En kvalitativ textanalys går ut på att analysera textens alla delar, från 

helheten till små detaljer, men även i vilken kontext den ingår. En kvantitativ textanalys syftar 

till att möjliggöra kvalificerade generaliseringar av material samt att tydliggöra generella 

strukturer. En fördel med att använda sig av kvalitativ textanalys är att genom intensiv läsning 

kunna hitta möjliga budskap i texten. Genom en kvalitativ textanalys kan man klargöra texten 

tydligare så att tankestrukturen och den mest centrala informationen blir koncis och 

transparent (Esaiasson m.fl. 2012). Det spelar ingen roll vilken textanalys som väljs, all 

textanalys utgår från närläsning (Johansson och Svedner 2010, s 49). Ett litet material har 

undersökts på djupet. En kvalitativ metod karaktäriseras av att forskaren befinner sig i den 

kontext som undersöks. Detta innebär att datainsamling, teori och analys har skett i 

växelverkan och parallellt i denna studie (Ahrne & Svensson 2015, s 10–16). För att jämföra 

olika texter och undersöka deras likheter och skillnader är komparativ analys en metod att 

använda. Hellspong (2001, s 79) skriver om komparativa analyser och att det går att använda 

på alla texter och för att få ut det mesta av analysen är det användbart att titta på vad som 

skiljer och förenar texterna samt om de har något samband mellan varandra. 

6.2.1 Utformning av delanalys 1 

I denna delanalys undersöks vår första frågeställning om hur läromedlen behandlar begreppet 

hållbar utveckling. Utifrån SOU (2004) tre dimensioner av hållbar utveckling och utifrån 

Björneloos (2004), Wickenberg m.fl (2004) och Kronlid (2010) undersöks materialet. 

Inom den sociala dimensionen har vi valt ut dessa ord: fattigdom, mänskliga rättigheter, fred, 

hälsa/sjukvård och demokrati. I den ekonomiska dimensionen har rik/fattig, konsumtion, 

produktion och handel valts ut som viktiga ord. Till sist inom den ekologiska dimensionen är 

ord som industrier, transporter, avfallshantering, föroreningar, jordbruk och 

naturresurser/energi utvalda (se tabell 1). Läromedlen har kartlagts utifrån dimensionerna för 

Samhällskunskap 1-3

Kapitel Sidor

Vårt samhälle 6-9, 12-17

Familjen 22-25

Trafik 26-31

Skolan 32-39

Demokrati 40-47
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att se om någon dimension fått mer utrymme eller om samtliga fått lika stor plats. Vidare 

undersöktes också om dimensionerna samspelade med varandra. Genom ett analysschema 

beräknades hur stor del varje dimension grundböckerna består av. En närläsning av 

läromedlen gjordes för att se om begreppet hållbar utveckling problematiseras och för att 

klargöra innehållet. Genom användning av de utvalda orden inom varje dimension tog vi reda 

på hur samtliga grundböcker beskriver begreppen. I arbetsböckerna undersöktes genom ett 

analysschema hur många uppgifter som finns inom varje dimension för att se om någon 

dimension fått mer plats än någon annan. I läromedlen analyserade vi om dimensionerna på 

något sätt integrerade med varandra. Detta gjordes genom att leta efter delar där samtliga 

dimensioner beskrevs med koppling till hållbar utveckling. Om samspelet mellan människa, 

miljö och ekonomi lyftes fram. 

Vi tar med oss dessa frågor i vår analys: Vilken/vilka dimensioner ges mest utrymme i hela 

läroboken? Interagerar dimensionerna, i sådana fall hur?  

6.2.2 Utformning av delanalys 2 

Delanalys två syftar till att besvara vår frågeställning om i vilken utsträckning läromedlen 

överensstämmer med kursplanen i geografi inom hållbar utveckling. Det centrala innehållet i 

läroplanen som valts ut jämfördes med grundböckernas innehåll. Fokus för denna 

undersökning är samhällsorienterade ämnen även om hållbar utveckling är relevant i andra 

delar av läroplanen. För att jämföra läromedlen med kursplanen användes ett analysschema 

där det centrala innehållet spaltats upp och läroböckerna undersöktes efter de olika delarna. 

Resultatet presenteras utifrån tabeller där tre kategorier används: nämns, behandlas och på 

vilken sida. Med nämns menas att innehållet finns i grundboken. Behandlas innebär att 

innehållet beskrivs samt reflekteras över. Det centrala innehåll som vi valt ut är som tidigare 

nämnt: 

1. “Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 

konsekvenser.   

2. Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.  

3. Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. 

4. Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

5. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, 

vatten och klimat. 
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6. Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. 

7. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

8. Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.  

9. Yrken och verksamheter i närområdet. 

10. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.  

11. Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några 

vanliga varor och tjänster kan kosta. 

12. Aktuella samhällsfrågor i olika medier” 

(Skolverket 2011, s188) 

I den andra delen av denna delanalys har vi valt att titta på hur läromedlen förhåller sig till 

kursplanen i geografi inom hållbar utveckling i arbetsböckerna. Vi utgår från det centrala 

innehållet som vi har valt till grundböckerna. Ett analysschema har gjorts för att se hur många 

uppgifter som finns inom varje centralt innehåll.  

6.3 Reliabilitet och validitet 
Gadamer (1997) skriver att det är omöjligt att möta en text helt objektivt och att det inte går 

att utesluta sig själv från processen. Därför är en av svårigheterna med textanalys att uppnå 

intersubjektivitet, vilket innebär att få samma resultat oavsett vem som utför undersökningen. 

Vi har i vår analys försökt vara medvetna om att våra förförståelser spelar roll i analys av 

materialet. För att få en tydlig bild av materialet har det undersökts genom att det har 

analyserats utifrån begreppet hållbar utveckling, vidare har det undersökts genom att jämföras 

med det centrala innehållet i kursplanen för geografi. Till sist har läromedlen jämförts med 

varandra genom en komparativ analys. Kombinationen av dessa metoder bidrar 

förhoppningsvis till en nyanserad analys. Två stycken delanalyser utförs för att besvara 

frågeställningarna. 

Om undersökningen ska vara användbar och lämplig krävs det att den är reliabel och valid. 

Ifall dessa två krav inte uppfylls har inte resultaten ett vetenskapligt värde enligt Ejvegård 

(2003). Reliabilitet innebär tillförlitlighet, den mätning som görs ska ge samma resultat vid 

olika tillfällen och oberoende av vem som utför undersökningen. Genom att vi förklarar 

tillvägagångssättet utifrån delanalyser ökar tillförlitligheten eftersom vi förklarar hur vi 

använder våra analysscheman och vad vi letar efter i läromedlen. En svaghet i tillförlitligheten 

är vi har gjort en mindre studie och själva tolkat materialet. Eftersom det är utifrån vår egen 
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tolkning kan missuppfattningar uppstått. Men om samma undersökning skulle utföras på 

samma böcker skulle ett liknande resultat antagligen uppstå. Validitet innebär att forskaren 

mäter det denna avser att mäta. Validitet betyder giltighet och är beroende om vad som mäts. 

Vi anser att validiteten är hög då vi mäter det vi avsett att mäta (Ejvegård 2003). Våra resultat 

svarar på det vi frågat om i frågeställningarna. 

7. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras de två delanalyserna. I den första delanalysen presenteras resultatet 

varje lärobok för sig. Analys sker löpande i texten. I delanalys två visas resultaten av varje 

lärobok för sig och analysen sker i form av en sammanfattande analys.   

7.1 Delanalys 1 
 

I delanalys 1 har vi inledningsvis undersökt böckerna efter dimensionerna och de begrepp 

som valts ut inom varje dimension. Här presenteras även om de tre olika dimensionerna av 

hållbar utveckling integrerar i läroböckerna. Vi har räknat på hur många sidor i boken som 

begreppen finns att hitta och även hur många sidor det finns totalt inom varje dimension i 

respektive grundbok, se bilaga 1. Inledningsvis beskriver vi vad grundboken skriver inom 

respektive dimension följt av arbetsböckerna med exempel på arbetsuppgifter inom de olika 

dimensionerna. För att förtydliga vilka ord som valts ut har vi kursiverat orden under 

respektive dimension. Inom den sociala dimensionen är dessa ord utvalda: fattigdom, 

mänskliga rättigheter, fred, hälsa/sjukvård och demokrati. I den ekonomiska dimensionen har 

rik/fattig, konsumtion, produktion och handel valts ut. Till sist inom den ekologiska 

dimensionen är dessa ord utvalda: industrier, transporter, avfallshantering, föroreningar, 

jordbruk och naturresurser/energi. 



17 
 

7.1.1 Boken om SO - grundbok 

Boken om SO har totalt 19 sidor inom den 

sociala dimensionen, 17 inom den 

ekologiska och 11 i den ekonomiska. Som vi 

kan se i diagram 1 har alla dimensioner en 

stor del i boken även om den ekonomiska 

dimensionen har något mindre plats. Den 

sociala dimensionen motsvarar 40%, den 

ekologiska 36% och den ekonomiska 23%. 

För att få en tydligare bild av boken har vi valt att ta ut några exempel om hur boken beskriver 

begreppen inom dimensionerna. I boken kan vi se exempel på att samtliga dimensioner 

samspelar med varandra. Bland annat i kapitel 6 som heter Människan och naturen står det om 

människans ansvar för hållbar utveckling kopplat till natur och ekonomi. Det finns i kapitel 5 

exempel på vad människan kan göra för att hjälpa naturen att må bra. Bland annat att vi ska 

cykla eller gå istället för att köra bil, att vi ska köpa begagnade saker och att vi ska dricka 

kranvatten istället för flaskvatten (Hedin & Ivansson 2013, s 43). Nerdal (2014, s 108) skriver 

att för att kunna förstå begreppet hållbar utveckling behöver man kunna se samband mellan de 

ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna. Även SOU (2004) skriver att för att ha ett 

helhetsperspektiv på hållbar utveckling behöver samtliga dimensioner samspela. Vi tolkar vårt 

resultat som att Boken om SO har ett samspel mellan dimensionerna och därför också har ett 

helhetsperspektiv på hållbar utveckling.  

Sociala dimensionen 

I boken står det om ett barn som flyttat från sitt hem på grund av krig och fattigdom, det står 

om flykt och att de bott på olika flyktingförläggningar i Sverige. ”Mariam kan minnas att det 

varit krig där. Människorna har det svårt. De kan inte känna sig trygga och det är ont om mat” 

(Hedin & Ivansson 2013, s 41). Det står också om mänskliga rättigheter och fred i boken. 

Barnkonventionen, FN och andra hjälp-organisationer beskrivs. ”FN har skrivit om vilka 

rättigheter alla människor på jorden har. Några saker har man bestämt särskilt för barn. De här 

reglerna står i barnkonventionen” (Hedin & Ivansson 2013, s 74). Demokrati beskrivs på olika 

ställen i boken. Regler i elevernas vardag och hur ett klassråd organiseras med hjälp av 

röstning beskrivs tydligt (Hedin & Ivansson 2013, s 80). Demokrati som begrepp tas även upp 

i boken och vad det används till: ”Att folket får bestämma genom att rösta fram sina ledare 
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kallas för demokrati. Det betyder folkstyre. Att det är folket som styr” (Hedin & Ivansson 

2013, s 79). Inom denna dimension finns samtliga begrepp förutom Hälsa/sjukvård. 

Björneloo (2007, s 44) skriver att lärandemiljöer som lägger vikt vid sociala relationer och 

roller är viktiga samt att det känslomässiga klimatet och elevers intresse sätts i fokus. Vi anser 

att boken skriver om både sociala relationer och sådant som eleverna kan relatera till i sin 

vardag. Det står både om klassråd, regler i klassrummet och barns rättigheter.  

Ekologiska dimensionen 

Boken beskriver att ”människor behöver jobba för att tjäna pengar. Därför bor många i städer 

där det finns många arbetsplatser” (Hedin & Ivansson 2013, s 37). Ordet industrier 

förekommer inte uttryckligen utan vi har tolkat citatet ovan att placeras in under det 

begreppet. En rubrik i boken heter ”Massor av sopor” (Hedin & Ivansson 2013, s 44), där 

finns det anvisningar om hur avfallshantering bör ske för naturens bästa. Återvinning har vi 

också kategoriserat in under detta begrepp. Det finns beskrivningar om hur saker kan 

återvinnas och att ”sopor får nytt liv” (Hedin & Ivansson 2013, s 45). Två citat från boken 

som behandlar avfallshantering är: ”När man sorterar soporna kan de användas till nya saker” 

(Hedin & Ivansson 2013, s 44). Samt ”En del saker vi slänger innehåller gift. Giftet läcker ut i 

naturen. Det är bättre att vi tar hand om våra sopor” (Hedin & Ivansson 2013, s 44). 

Transporter är ett ord som inte heller förekommer uttryckligen i texten. Däremot finns det 

både regler och säkerhet inom trafiken i boken. ”Om alla som kan går till skolan istället för att 

åka bil blir det inte så många bilar runt skolan. Då blir det säkrare i trafiken!” (Hedin & 

Ivansson 2013, s 27). Vidare står det att en uppmaning om att ”Cykla eller gå till skolan 

istället för att åka bil med dina föräldrar. Då blir det mindre avgaser i luften” (Hedin & 

Ivansson 2013, s 43). I ett kapitel i boken som heter ”Människan och naturen” står det om 

naturresurser och jordbruk samt hur vi människor kan hjälpa naturen att må bra. Hur vi kan 

undvika mycket föroreningar ges det ett antal exempel på. ”Vi människor använder det som 

finns i naturen på många sätt. Vi får mat från djur och växter. Vi bygger hus och möbler av 

träd” (Hedin & Ivansson 2013, s 42). Ett exempel på vad människan själv kan göra är: ”Drick 

kranvatten – inte flaskvatten från affären. Då blir det mycket mindre utsläpp i luften. Dels från 

fabriken som gör flaskorna. Dels från lastbilar som kör dem till affären” (Hedin & Ivansson 

2013, s 43). Inom denna ekologiska dimension återfinns samtliga begrepp som vi sökt efter i 

boken. SOU (2004, s 123) skriver att den pedagogiska verksamheten ska ha ett ekologiskt 

förhållningssätt där varje barn ska få möjlighet att utveckla förståelse för sin egen delaktighet 

i naturens kretslopp. Eleverna ska lära sig att ta ansvar för den miljö de själva lever i och kan 
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påverka. Undervisning ska bidra till att skapa hållbar utveckling genom att belysa hur vårt sätt 

att leva kan anpassas för miljöns bästa. Boken beskriver hur vi människor påverkar miljön och 

vad vi kan göra för att förbättra framtiden. Eleverna får mycket information om vår miljö och 

hållbar utveckling samt tips på vad de själva kan göra. 

Ekonomiska dimensionen 

Pengar beskrivs på olika ställen i boken. Att vara rik/fattig beror på jobb och att kunna tjäna 

pengar. ”Vuxna jobbar för att tjäna pengar. Med pengarna kan man betala för mat och kläder. 

Det kostar också pengar att bo i ett hus eller i en lägenhet” (Hedin & Ivansson 2013, s 31). 

Boken beskriver vad pengar används till och olika sätt att betala. Köpa saker kan man göra 

om man har pengar och om man är barn och inte tjänar pengar så får man veckopeng. 

Konsumtion, produktion och handelsmönster är inte ord som nämns ordagrant i boken utan 

det står ord som köpa, spara och betala. Jobb och affärer nämns genom ett antal påståenden. 

”Om ingen gick till jobbet, då skulle det vara stängt i skolan. Du kunde inte köpa mat i 

affären. Det fanns ingen läkare om man blev sjuk” (Hedin & Ivansson 2013, s 30). Samtliga 

begrepp vi valt ut finns att hitta i boken, vissa med andra formuleringar. SOU (2004, s 33) 

skriver att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för utveckling. Boken skriver inte om just 

om hur ekonomisk tillväxt fungerar utan mer vardagsnära ord för eleverna används.  

7.1.1.1 Boken om SO – arbetsbok 

Boken om SO har 18 arbetsuppgifter inom 

den sociala dimensionen, 10 inom den 

ekologiska och 5 uppgifter inom den 

ekonomiska dimensionen. I diagram 2 kan 

vi se att 55% av boken motsvarar den 

sociala dimensionen, den ekologiska 15% 

och den ekonomiska 30%. Nedan ges ett 

exempel på uppgift inom varje dimension. 

I arbetsboken kan vi se att den sociala dimensionen får mest plats. Den ekonomiska 

dimensionen är cirka en tredjedel och till sist finns det några uppgifter inom den ekologiska 

dimensionen. Nerdal (2014) skriver om elevers kunskapsutveckling och att den är relaterad 

till om eleverna får möjlighet att se samband och koppla till egna erfarenheter i frågor om 

hållbar utveckling. Skolan ska möjliggöra detta och skapa förutsättningar för elevers tänkande 
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både i skolan och utanför den. I arbetsboken finns det möjlighet för eleverna att leta efter 

samband samt att ta in sina egna tankar och erfarenheter. 

Genom denna uppgift inom den sociala dimensionen får eleverna möjlighet att reflektera över 

och ta in sina egna tankar och erfarenheter för att besvara frågan. Uppgiften handlar om 

barnkonventionen och ser ut såhär: 

6. Vilka regler i barnkonventionen tycker du är viktigast? Rita bilder till de reglerna och skriv vilka regler du 

ritat i varje ruta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  (Ivansson 2014, s 5) 

 

Ett exempel inom den ekologiska dimensionen är den här uppgiften där eleverna ska fylla i 

ord som fattas i meningar om miljön. Denna uppgift ger inte eleverna möjlighet att tänka 

utanför ramarna eller reflektera kring miljön. Wennberg (1990, s 167) skriver att 

fylleriuppgifter är något som bör tas avstånd från i undervisningen eftersom den inte ger 

någon möjlighet till diskussion och elevernas erfarenheter behandlas inte.  

 
2. Skriv rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan.                 kranvatten    flaskvatten       cykla 

                                                                     mat                 gamla                reklam 

 

1. Sätt en lapp på dörren där det står ”Nej tack till ___________________.” 

2. Drick _____________ - inte ________________ från affären 

3. __________________ eller gå till skolan istället för att åka bil med dina föräldrar. 

4. Ta inte för mycket ______________ som du sedan slänger. 

5. Köp _____________ saker. Inte nya saker hela tiden. 

(Kiovsky 2014, s 22) 
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Inom den ekonomiska dimensionen finns denna uppgift som handlar om vad som är gratis i 

vårt samhälle. Genom denna typ av uppgift kan eleverna använda sig av sina förkunskaper 

samt se samband och reflektera kring varför vissa saker kostar pengar (Nerdal 2014, s 2). 

6. Man jobbar för att tjäna pengar. Men allt kostar inte pengar. Vissa saker är gratis. Ringa in det du kan få helt 

gratis. 

mat   TV  leka i lekparken  fredagsmys 

bada i havet  vänskap                       leka kull                bada i badhuset 

(Kiovsky 2014, s 15) 

 

7.1.2 SO- boken - grundbok 

So-boken har totalt 27 sidor inom den 

sociala dimensionen, 25 sidor inom den 

ekologiska och 24 sidor inom den 

ekonomiska. Som diagrammet visar har 

dimensionerna i princip lika stor del i 

boken. Ungefär en tredjedel var, den 

sociala har 36%, den ekologiska 33% och 

den ekonomiska 32%. För att få tydligare 

bild av boken har vi valt att ta ut några exempel hur boken beskriver begreppen inom 

dimensionerna. Däremot kan vi inte hitta något exempel där alla dimensioner integrerar med 

varandra. Den sociala och den ekonomiska dimensionen integreras i ett kapitel i boken som 

handlar om barn i världen. Det står om fattigdom, hur barn lever i andra delar av världen och 

om hur deras levnadsvillkor ser ut (Körner & Willebrand 2011, s 93). Eftersom inte alla 

dimensioner samspelar har inte boken ett helhetsperspektiv inom hållbar utveckling utan har 

en svag hållbarhet mellan dimensionerna (SOU 2004). 

Sociala dimensionen 

Läroboken SO-boken beskriver den sociala dimensionen utifrån begreppen fattigdom, 

mänskliga rättigheter, fred, hälsa/sjukvård och demokrati. Begreppet fattigdom tas upp 

genom att ge olika exempel på flytt till ett annat land. Eleverna får läsa om olika barn som har 

flyttat till ett annat land på grund av arbeten, släkt, krig m.m. Sari flyttade från Finland till 

Sverige med sina föräldrar. ”I början var jag väldigt rädd när jag var i skolan, säger Sari. Jag 

förstod inte vad fröken och de andra barnen sa” (Körner & Willebrand 2011, s 44). Boken 
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skriver även om en flicka som inte kunde bo kvar i sitt land Irak på grund av kriget. ”Jag 

hoppas att jag kan flytta tillbaka en dag” (Körner & Willebrand 2011, s 45). Läromedlet tar 

även upp mänskliga rättigheter där Förenta Nationerna (FN) och barnkonventionen tas upp. I 

boken förklaras tydligt vad FN står för. ”I FN arbetar länder tillsammans för fred och rättvisa i 

världen” (Körner & Willebrand 2011, s 96). FN har även bestämt regler som ska gälla alla 

barn i hela världen och kallas för barnkonventionen. ”Det är inte lätt att skriva regler som 

passar barn i hela vår värld. Vi tycker och tänker olika i olika länder på jorden” (Körner & 

Willebrand 2011, s 96). Reglerna i boken förklaras med hjälp av 7 bilder med barn på. Under 

en av bilderna står det: ”Varje barn har rätt att gå i grundskolan” (Körner & Willebrand 2011, 

s.97). Boken skriver även om mobbning, där tar de upp Västra skolan som exempel. Det 

skrivs i läromedlet om flera barn som har blivit mobbade på skolan. ”Hela rasten står jag 

ensam under ett träd. Ingen frågar om jag vill vara med och leka” (Körner & Willebrand 

2011, s 14). Boken tar även upp varför eleverna blir mobbade i skolan och varför de mobbar 

andra. En pojke säger: ”Jag mobbar, annars mobbar andra mig”. (Körner & Willebrand 2011, 

s 15). 

Inom den sociala dimensionen tillhör begreppet fred. Boken skriver om olika länder och barn 

som bor runt om hela välden. Alla har inte samma förutsättningar för levnad. Det står om 

Rikard som åkte till en skola i Sydafrika. Där märkte han att det var orättvist mellan folken. 

Vissa var mycket rikare än andra. Vidare skriver boken om olika länder. Det står mycket om 

hur det är att leva i Kanada, Thailand, Rio de Janeiro och Brasilien (Körner & Willebrand 

2011, s  92-93). Boken skriver om hälsa och sjukvård där det beskrivs olika jobb och 

arbetsuppgifter som man kan ha när man arbetar på ett sjukhus. Läkare, sjuksköterska, 

undersköterska, sjukgymnast, lokalvårdare är några av de arbeten som beskrivs i boken 

(Körner & Willebrand 2011, s 79).  

Den största delen i sociala dimensionen i SO-boken är begreppet demokrati. Boken skriver om 

att alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan och måste följa lagboken. ”Lagar är regler som 

gäller för alla. Du kan alltså inte bestämma om du ska arbeta eller stanna hemma istället för 

att gå i skolan” (Körner & Willebrand 2011, s 8). SO-boken skriver även om vilka regler som 

ska finnas i klassrummet och i hela skolan. ”I lagen står det också att det ska var rast ibland. 

Alla arbetsplatser ska ha rast” (Körner & Willebrand 2011, s 8). Demokrati är ett ord som 

barnen ska känna igen. Det är viktigt att eleverna förstår att det inte är bara rektorn eller 

lärarna som bestämmer på skolan utan eleverna också kan påverka. SO-boken skriver om 

klassråd och elevråd där eleverna har olika uppgifter. Någon är ordförande och någon är 
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sekreterare. ”Amina är ordförande. Hon är ledare för mötet. Ordförande håller ordning på 

vems tur det är att prata.” (Körner & Willebrand 2011, s 10). Boken nämner även olika regler 

som finns på skolan och en av dem är: ”Du ska vara mot andra som du vill att de ska vara mot 

dig” (Körner & Willebrand 2011, s 13). SO- boken skriver om vårt samhälle, det vill säga vem 

är det som bestämmer i samhället? ”De som bestämmer kallas politiker. Det är politikerna 

som ser till att det finns skola, daghem, brandkår och mycket annat” (Körner & Willebrand 

2011, s 74) 

Samtliga begrepp som vi valt ut inom sociala dimensionen behandlas i boken. SOU (2004, s 

34) och Björneloo (2007, s 26) skriver att den sociala dimensionen är målet med hållbar 

utveckling. Alla människor har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda samt att alla 

har rätt till ett värdigt liv. SO-boken är tydlig med att beskriva barnens rättigheter och tar upp 

både vad FN är och vad som står i barnkonventionen. Berglund & Gericke (2015, s 1115) 

skriver att ett viktigt mål för utbildning för hållbar utveckling är att belysa skillnader och ge 

perspektiv mellan olika människor och grupper i samhället. SO- boken gör detta genom att 

belysa skillnader mellan barn i olika delar av världen och även om orättvisor i form av 

fattigdom. 

Ekologiska dimensionen 

SO- boken behandlar den ekologiska dimensionen utifrån begreppen industrier, 

avfallshantering, transporter, föroreningar, naturresurser/energi och jordbruk. Boken skriver 

om att det finns många stora städer i Sverige och att många människor bor i tätorter. ”En 

tätort är en stad eller ett större samhälle. Där ligger husen nära varandra” (Körner & 

Willebrand 2011, s 32). Läromedlet tar även upp hur en stad kan se ut. ”Människor behöver 

inte bara hus att bo i. I staden finns det också sjukhus, skolor, järnvägsstation och 

polisstation” (Körner & Willebrand 2011, s 33). 

 I varje stad finns det även avfallshantering. I SO- boken står det ”Sedan måste det ordnas så 

att någon hämtar skräp och sopor i parken” (Körner & Willebrand 2011, s 75). Det förklaras 

var alla sopor vi slänger tar vägen. Amina, Aron och Rikard i boken försöker ta reda på 

svaren. De intervjuar Tina som arbetar i värmeverket där många av stadens sopor brinner upp. 

”Men på sopstationen tar vi också hand om farliga sopor. Det kan vara batterier och giftiga 

målarfärger” (Körner & Willebrand 2011, s 77). Det står även att farliga ämnen inte får 

komma ut i naturen. Då kan både människor, djur och växter skadas (Körner & Willebrand 

2011, s 76-77). 
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Under den ekologiska dimensionen finns även begreppen transporter och trafik. I SO- boken 

skriver författarna om en pojke som heter Jon och hans väg till skolan. Först går han igenom 

en tunnel eftersom det är mycket trafik på vägen, därefter går han över övergångsstället och 

där är det viktigt att titta åt båda hållen. Efter det går han förbi en parkering och tar skolbussen 

till skolan (Körner & Willebrand 2011, s 16-17). Det ges även olika tips på vad man ska tänka 

på i trafiken. Ett av dessa är: ”Du måste använda både öron och ögon när du är ute i trafiken” 

(Körner & Willebrand 2011, s 18). Boken nämner även olika trafikmärken som finns. En av 

dem är en bild på en cykel: ”Cykla ska du helst göra på cykelbanan. Om det inte finns en 

cykelbana ska du cykla på höger sida” (Körner & Willebrand 2011, s 19). Reflexer är också 

viktigt att ha på sig enligt läroboken. ”Reflexerna gör att de som kör bilarna ser dig. 

Reflexerna behövs även om du går där det finns gatlyktor” (Körner & Willebrand 2011, s 20).  

SO- boken skriver att idag bor nästan alla människor i Sverige i en tätort. I varje stad behövs 

det bussar, spårvagnar och tåg för att människorna ska kunna röra sig runt i staden. Ordet 

föroreningar står inte ordagrant i boken utan det står bland annat att: ”Det är bra när många 

reser tillsammans. Då får vi inte så mycket utsläpp av avgaser. Utsläppen skulle vara mycket 

större om alla åkte var för sig i bil” (Körner & Willebrand 2011, s 32). 

I den ekologiska dimensionen ingår begreppet jordbruk, där boken tar upp fjäll, skog, natur 

och träd. SO- boken skriver att landsbygden är områden som ligger utanför staden. ”På 

landsbygden finns det mycket skog” (Körner & Willebrand 2011, s 34). Boken beskriver även 

arbetet med jordbruk. ”Bonden sköter om djuren och marken som hör till gården” (Körner & 

Willebrand 2011, s 35). I denna dimension återfinns alla begrepp som valts ut inom 

ekologiska dimensionen. I SO- boken står det inte uttryckligen vad eleverna själva kan göra 

för att bidra till en hållbar utveckling utan det står mer mellan raderna där exempelvis värme- 

och vattenverk beskrivs. Människans del i naturens kretslopp är inte något som beskrivs. 

Enligt SOU (2004, s 123) bör dessa saker finnas för ett ekologiskt förhållningssätt.  

Ekonomiska dimensionen 

SO- boken behandlar den ekologiska dimensionen genom begreppen rik/fattig, konsumtion, 

produktion och handelsmönster. Läromedlen diskuterar pengar där veckopeng och lön tas upp 

som exempel. ”I Elins klass får barnen veckopeng och då är det vanligt att de får mellan 30-

50 kronor”. Boken säger även att det är viktigt att lära sig att spara sina pengar (Körner & 

Willebrand 2011, s 28). Det finns även olika sätt att betala enligt SO- boken. Du kan handla 

med kort eller kontanter. När man handlar med sina pengar ska man gå till en affär eller till 
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torget. ”Det går fortfarande att köpa mat och andra saker på torget i många städer. Men i dag 

handlar vi det mesta i affärer” (Körner & Willebrand 2011, s 33). 

SO- boken skriver om nyheter och nöje där en klass gör ett besök på en tidning i Falun. I 

läroboken kan vi tydligt se hur barnen lär sig de olika ”stationerna” på arbetsplatsen. Det finns 

journalister, fotografer, IT med mera (Körner & Willebrand 2011, s 80-81). SO- boken skriver 

även om skolan som en arbetsplats där det finns bland annat rektorer, lärare, sekreterare och 

elevassistenter. Samtliga begrepp som valts ut i den ekonomiska dimensionen återfinns i 

boken. SOU (2004, s 36) beskriver den ekonomiska dimensionen och att inom den är det 

viktiga för hållbar utveckling att rika länder exempelvis ger fattiga länder möjlighet att 

exportera. Fattiga länder måste även ta sin del av ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. 

I kampen mot fattigdom måste en jämlik fördelning av resurser ske. Även om samtliga 

begrepp beskrivs så finns inte aspekten med att resurser är ojämnt fördelade eller vad vi 

människor kan göra för att bidra till en ekonomisk hållbarhet. 

7.1.2.1 SO- boken - arbetsbok 

SO- boken arbetsbok har 38 uppgifter 

inom den sociala dimensionen. 17 

uppgifter om den ekologiska 

dimensionen och 13 uppgifter inom den 

ekonomiska dimensionen. I diagram 4 ser 

vi att den sociala dimensionen motsvarar 

56% av boken, den ekologiska 25% och 

den ekonomiska 19%. I arbetsboken får 

den sociala dimensionen mest plats. Den 

ekonomiska dimensionen och ekologiska dimensionen får ungefär lika stor plats av resten av 

uppgifterna. I arbetsboken finns det möjlighet för eleverna att ta in sina egna tankar och 

erfarenheter kopplat till frågorna. Utifrån vad som står i grundboken får de möjlighet att 

reflektera i arbetsuppgifterna. Däremot finns det inget samband mellan dimensionerna i 

arbetsboken eller samband mellan det människan gör och hur det påverkar vår miljö. Nerdal 

(2014, s 108) skriver om elevers kunskapsutveckling och att den är relaterad till om eleverna 

får möjlighet att se samband och koppla till egna erfarenheter i frågor om hållbar utveckling. 

Skolan ska skapa förutsättningar för elevers tänkande både utanför skolan och i skolan. Även 

Björneloo (2007, s 24) skriver att det är viktigt att eleverna blir medvetna om att deras sätt att 
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leva kan främja eller hindra en hållbar utveckling. Vi anser inte att detta ges möjlighet till i 

arbetsboken. 

 

Ett exempel på en uppgift inom den 

sociala dimensionen är den här som 

handlar om ett klassråd. Med denna 

typ av uppgift ges eleverna ingen 

möjlighet till reflektion utan det kräver 

endast direkt avläsning i grundboken 

(Wennberg 1990, s 167) 

 

(Willebrand 2011, s 9) 

 

 

En uppgift inom den ekologiska dimensionen är den 

här där eleverna ska fylla i vart sopor tar vägen 

någonstans. Här får inte eleverna möjlighet till att 

reflektera och diskutera utan svaren på frågorna är 

begränsade.  

 

 

 

              (Willebrand 2011, s 37) 
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Den ekonomiska dimensionen har bland annat denna 

uppgift som handlar om familjens pengar. I den första 

frågan får eleverna möjlighet att ta in sina egna 

erfarenheter utifrån sin egen familj (Nerdal 2014, s 2). I 

den sista frågan finns däremot ingen möjlighet att svara 

”fritt” utan svaren har eleverna fått i grundboken.  

              (Willebrand 2011, s 17) 

 

7.1.3 Geografi – Vårt land: grundbok 

Geografi – Vårt land har 2 sidor inom den 

sociala dimensionen, 20 sidor inom den 

ekologiska och 3 sidor inom den 

ekonomiska. Utifrån diagram 5 kan vi 

tydligt se att den ekologiska dominerar 

med 80% av boken. Den sociala 

dimensionen är 8% av boken och den 

ekonomiska 12%. För att få tydligare bild 

av boken har vi valt att ta ut några 

exempel på hur boken beskriver begreppen inom dimensionerna. I boken hittar vi inget 

exempel som tyder på att dimensionerna samspelar med varandra. Som SOU (2004, s 34) 

skriver så behöver samtliga dimensioner samspela för att ett helhetsperspektiv ska finnas. 

Boken har en svag hållbarhet mellan dimensionerna och endast en dimension fokuseras i taget 

(Björneloo 2007, s 109).  

Sociala dimensionen  

Läroboken Geografi – Vårt land behandlar inte många ord inom den sociala dimensionen. Det 

enda som nämns inom den sociala dimensionen är en beskrivelse av hur en stad i Sverige ser 

ut. I boken står det att nästan alla människor i Sverige bor i tätorter där husen ligger nära 

varandra. Boken nämner vad som är bra med att bo i en stad: ”Det kan vara bra att det finns 

mycket att göra i en stad. Du kan gå på bio eller museum och du kan hålla på med olika 

sporter”. Den beskriver även nackdelar med att leva i en stad: ”Det är inte så bra att allt som 



28 
 

människor behöver måste köras in till staden.” (Willebrand 2001, s 20-21). Eftersom 

läroboken inte behandlar de resterande begreppen uppfyller inte boken syftet med den sociala 

dimensionen. Som Berglund & Gericke (2015, s 1115) skriver så bör den sociala dimensionen 

belysa skillnader mellan olika grupper och människor i världen och samhället. Geografi – 

Vårt land skriver inte något om människors påverkan för hållbar utveckling.  

Ekologiska dimensionen 

Läroboken Geografi- Vårt land har lagt mycket fokus på den ekologiska dimensionen där 

begreppen industrier, transporter, naturresurser/energi och jordbruk tas upp. Under 

begreppet industrier tittade vi efter hur stad och samhälle behandlas i texten. Läromedlet 

beskriver hur stad kan se ut i dagens samhälle. Det skrivs mycket om hur staden ser ut, att det 

finns tåg, bussar och båtar som hjälper människorna att ta sig fram i staden. ”Mitt i staden 

brukar det finnas en kyrka och kanske några äldre hus. Här brukar det också finnas trevliga 

ställen som biografer, museer, bibliotek och parker” (Willebrand 2001, s 21). Eleverna får här 

möjlighet att förstå hur en stad ser ut, vad som finns i den och för- och nackdelar med att leva 

i en stad. 

Boken behandlar inte avfallshantering och föroreningar utan fokuserar mycket på transporter 

och hur de kan påverka människor och staden. Geografi – Vårt land skriver vad som inte är 

bra med mycket trafik i staden. ”Det är inte så bra att allt som människor behöver måste köras 

in till staden. Det blir mycket trafik och mycket avgaser” (Willebrand 2001, s 21). 

Begreppen naturresurser och energi behandlas där boken skriver om jordens utseende och 

förändringar. ”Jordens utseende förändras hela tiden. Det kan ske genom vulkanutbrott eller 

genom att vatten forsar fram i en översvämning” (Willebrand 2001, s 39). Pojken George 

hjälper eleverna att förstå jordens förändringar och naturresurser genom att fråga forskaren 

Oscar. ”Människan har verkligen blivit expert på att göra förändringar på jorden. Och då går 

det fort. För fort ibland” (Willebrand 2001, s 44). Det nämns även att jorden kan förändras 

med hjälp av oss människor, till exempel genom att bygga nya vägar. Jorden förändras hela 

tiden med hjälp av naturresurser. ”Vatten och vind förändrar också jordytan men det går 

mycket långsamt. Vatten formar marken. Is slipar marken. Vinden blåser sand och grus till 

nya ställen” (Willebrand 2001, s 43). Det skrivs även i boken om hur vårt land Sverige 

förändras. ”Oscar förklarar att marken i Sverige också ändras men här går det inte så fort. Isar, 

vatten och vind slipar långsamt marken” (Willebrand 2001, s 44). 
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Jordbruk är ett begrepp som boken behandlar, där skrivs det om skog, landsbygd, träd och 

natur. Pojken George berättar att det kan se olika ut i olika delar av Sverige. ”I söder finns det 

många städer och stora jordbruksområden” (Willebrand 2001, s 8). Barnen får möjlighet att 

lära sig olika typer av träd, om barrskogar och lövskogar. ”I Sverige finns det väldiga skogar. 

Allra mest barrskogar med stora tallar och granar” (Willebrand 2001, s 8). Men även att det är 

viktigt att nya träd växer ut. ”Det är viktigt att det växter upp ny skog. Därför planterar man ut 

små trädplantor” (Willebrand 2001, s 11). Boken behandlar landsbygd till stor del. Inom 

landsbygden förklarar boken att människor kan bo på olika sätt och ha olika arbeten inom 

jordbruket. ”Människorna bor i samhällen eller byar. En del bor i hus som ligger helt för sig 

själva. Det kan vara en bondgård” (Willebrand 2001, s 12). ”Landsbygd är områden utanför 

städer och samhällen. På landsbygden kan det finnas jordbruk” (Willebrand 2001, s 29). 

Geografi – Vårt land beskriver även livet uppe på fjällen. ”Ett fjäll är ett högt berg. På toppen 

av ett berg växer det inga träd utan bara låga växter” (Willebrand 2001, s 16). Boken nämner 

även naturen och att vi människor behöver vara rädda om den. ”Naturen i fjällen är speciell. 

Den ska vi vara rädda om. Därför finns det områden som är nationalparker” (Willebrand 

2001, s 16). 

Läroboken behandlar samtliga begrepp förutom avfallshantering och föroreningar. Men boken 

skriver inte något om hur människans handlingar påverkar miljön och kopplingen mellan 

miljö och människan finns inte i resonemanget om en hållbar utveckling (Nerdal 2014, s 65).  

Ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen i Geografi – Vårt land behandlar bara begreppet 

handelsmönster, i form av olika arbeten. Boken skriver om bondgårdar med jordbruk. 

”Bonden arbetar varje dag i veckan. Gården är stor. Borden klarar nästan alla olika slags 

arbeten själv eller med hjälp av sin familj” (Willebrand 2001, s 12). Det skrivs även om att 

förr i tiden var arbetet mycket tungt, men nu för tiden gör maskinerna nästan hela jobbet. ”Nu 

behövs det inte så många människor för arbetet på gården. Maskinerna kan göra tunga 

arbeten” (Willebrand 2001, s 13). Men uppe i fjällen bor inte så mycket människor och därför 

finns det inte mycket jobb. ”I Kiruna finns en stor gruva. Där arbetar många människor” 

(Willebrand 2001, s 17).  

Eftersom boken endast behandlar begreppet handelsmönster så finns inte ett perspektiv om 

ekonomisk hållbarhet. SOU (2004, s 33) nämner att för att nå en ekonomisk hållbarhet 

behöver välstånd fördelas rättvist och produktion får inte ske på ett sätt som försämrar miljön. 
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Inget av detta är något som reflekteras över i boken utan den ger bara en bild av hur Sverige 

ser ut.  

7.1.3.1 Geografi – Vårt land: arbetsbok 

Inom den sociala dimensionen finns det 5 

uppgifter om i arbetsboken och sedan finns det 

21 uppgifter inom den ekologiska 

dimensionen. Diagram 6 visar att 81% av 

uppgifterna är inom den ekologiska 

dimensionen och 19% är inom den sociala. 

Arbetsboken behandlar inte den ekonomiska 

dimensionen. I några uppgifter får eleverna 

möjlighet att ta in sina egna erfarenheter däremot får det inte möjlighet att se samband mellan 

dimensionerna eller deras påverkan på hållbar utveckling. Som Nerdal (2014, s 108) och 

Björneloo (2007 s 24) skriver är det viktigt att eleverna får möjlighet att både se samband och 

koppla sina egna erfarenheter i uppgifterna samt att de kan se sin egen del i hållbar 

utveckling.  

 

Ett exempel från den sociala dimensionen är 

denna uppgift som handlar om vad som är bra 

och dåligt i en stad. Här får eleverna tillfälle att 

ta fram sina förkunskaper och sina egna tankar i 

svaret på frågan (Nerdal 2014, s 108).  
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(Annell & Håkansson 2009, s12) 

Inom den ekologiska dimensionen finns bland annat dessa uppgifter som handlar om skogen. 

Tre av frågorna hittar eleverna svar på i 

grundboken och i en kan de ta in sina egna 

erfarenheter där de får fundera över vad de har 

hemma som är gjort av trä. 

 

 

 

 

 

 

(Annell & Håkansson 2009, s7) 
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7.1.4 Samhällskunskap - grundbok 

Boken Samhällskunskap har totalt 23 

sidor inom den sociala dimensionen, 18 

inom den ekologiska och 9 i den 

ekonomiska. Diagram 7 visar att den 

sociala med 46% och ekologiska 

dimensionen med 36%  tar störst del i 

boken medan den ekonomiska (18%) får 

något mindre del. För att få en tydligare 

bild av boken har vi valt att ta ut några 

exempel hur boken beskriver begreppen inom dimensionerna. Det finns inga tecken på att 

dimensionerna samspelar i boken utan den fokuserar på en dimension i taget. Vilket innebär 

att tillhör den svaga varianten av hållbar utveckling (Björneloo 2007, s 109). Som SOU (2004, 

s 34) skriver är detta en bok som har svag hållbarhet mellan dimensionerna och inte har ett 

helhetsperspektiv. Berglund och Gericke (2015, s 1116) nämner att det blir svårt för elever att 

se samband mellan dimensionerna när de endast presenteras var för sig.  

Sociala dimensionen 

I boken skrivs det om mänskliga rättigheter och fred i form av barnkonventionen och FN. Det 

finns exempel på vad som står i barnkonventionen och vad FN gör. ”I FN arbetar länderna 

tillsammans för fred och rättvisa i världen” (Willebrand 2004, s 46). En hjälporganisation som 

finns med i boken är BRIS som det står att man kan ringa till för att prata. Det finns även ett 

kapitel om mobbning i boken där det står om kamratstöd och vad mobbning är för något. 

”Mobbning kallas det när någon blir retad eller inte får vara med. Man får inte mobba någon. 

Det är lag på det” (Willebrand 2004, s 38). Hälsa och sjukvård beskrivs i boken genom ett 

kapitel om sjukhuset. Det står att ”Alla kan någon gång bli sjuka och behöva hjälp. Därför 

finns det många sjukhus och vårdcentraler i Sverige” (Willebrand 2004, s 14). Vidare står det 

mycket om demokrati i boken. Det står om hur vårt samhälle ser ut och hur det ser ut i våra 

skolor. Inom skolan så beskrivs det hur ett klassråd går till och hur man gemensamt 

bestämmer något. ”Efter mötet är Sara lite sur. Hennes förslag om regler för en bollek 

röstades ner. Hon tycker att hon nästan aldrig får vara med och bestämma” (Willebrand 2004, 

s 45). Det står också vad demokrati innebär och hur beslut fattas i form av en saga om att 

bestämma. Ett antal regler för demokrati finns också i en ruta (Willebrand 2004, s 42). Boken 



33 
 

behandlar samtliga begrepp förutom fattigdom. Även om de andra begreppen finns med så 

säger boken ingenting om människors olika villkor för levnad. Kronlid (2010, s 20) skriver att 

det är viktigt att ta hänsyn och ansvar för människor som lever efter andra förutsättningar och 

att ansvara för kommande generationer.  

 

Ekologiska dimensionen 

Inom den ekologiska dimensionen står det om industrier och avfallshantering i form av hur 

el, vatten och sophantering går till. ”I marken går det många rör och ledningar till husen. 

Genom rören och ledningarna kommer vatten och el. Det går rör bort från huset också. I de 

rören åker smutsigt vatten ut” (Willebrand 2004, s 8). Transporter förekommer i boken i form 

av ord som trafik och trafikregler. Det står bland annat att ”Gatorna behövs för att människor 

ska kunna gå eller åka mellan olika platser. Sopbilar, ambulanser och andra transporter ska 

också kunna ta sig fram” (Willebrand 2004, s 8). I beskrivning om regler i trafiken står det att 

”Du måste också fundera på vad alla runt omkring dig ska göra. Var beredd på att inte alla gör 

som du tänkt dig” (Willebrand 2004, s 28). Det finns olika trafikmärken beskrivna och att det 

är viktigt att använda reflexer i trafiken (Willebrand 2004, s 30). Naturresurser som vatten 

om el står det om i boken och jordbruk finns också med genom att skogar och åkrar beskrivs. 

Det står även att ”För hundra år sedan bodde de flesta på landet. De arbetade med jordbruk. 

Det behövdes mycket folk på gårdarna, eftersom man inte hade några maskiner” (Willebrand 

2004, s 20). Boken behandlar samtliga begrepp förutom föroreningar. I Samhällskunskap 

beskrivs inte vad eleverna kan göra för att påverka miljön eller bidra till en hållbar utveckling. 

Vilken del människan har i naturens kretslopp finns inte heller beskrivet i boken. På så sätt 

bidrar inte boken till ett ekologiskt förhållningssätt enligt SOU (2006, s 123).  

Ekonomiska dimensionen  

Orden rik/fattig finns inte ordagrant att hitta utan det står om pengar, lön och vår 

gemensamma skatt. Konsumtion står det om i form av att vi betalar för saker i vårt samhälle. 

Det beskrivs om vad skatt är för något och vad vi betalar för. ”Man kan säga att hela Sverige 

har en gemensam skatt. Fast skatten är inte gjort av guld. En del av skatten är pengar som 

vuxna betalar av sina löner. Pengarna i Sveriges ”skattkista” används till sådant som vi har 

tillsammans i samhället, till exempel skolor och sjukhus” (Willebrand 2004, s 17). Boken 

skriver om handelsmönster i form av arbetsplatser och olika jobb och att ”Numera bor de 

flesta människor i städer där jobben finns” (Willebrand 2004, s 22). Begreppet produktion 

behandlas inte i boken men resterande utvalda begrepp finns med. Enligt SOU (2004, s 33) är 
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en ekonomisk tillväxt en förutsättning för hållbar utveckling. Även om boken beskriver de 

flesta begreppen finns det ingen koppling till detta.  

 

7.1.4.1 Samhällskunskap - arbetsbok 

Samhällskunskap innehåller uppgifter direkt i 

grundboken och har ingen arbetsbok utan här har 

frågetecknets uppgifter räknats in. Det finns 16 

uppgifter inom den sociala dimensionen. 4 

uppgifter inom den ekologiska och 3 uppgifter 

inom den ekonomiska dimensionen. Diagram 8 

visar tydligt att den sociala dimensionen tar 

störst del i boken och de resterande två har 

ungefär lika stor plats. Den sociala motsvarar 70% av uppgifterna, den ekologiska 17% och 

den ekonomiska 13%. I arbetsuppgifterna finns det ingen möjlighet att se samband mellan 

dimensionerna men däremot finns det många uppgifter där eleverna får tänka vidare och ta in 

sina egna förkunskaper och erfarenheter. För att förstå hållbar utveckling behövs det en 

förmåga att se samband mellan dimensionerna och få möjlighet att reflektera utifrån egna 

erfarenheter (Nerdal 2014, s108, Björneloo 2007, s 24). 

Ett exempel på en uppgift inom den sociala dimensionen är den här 

där eleven ska svara på vad Barnens hjälptelefon är till för. Här kan 

eleverna använda sina förkunskaper, alternativt ta reda på svaret på 

ett annat sätt eftersom svaret inte finns att hitta i grundboken.  

 

 

 

                                         (Willebrand 2004, s25) 

En uppgift inom den ekologiska dimensionen är en fråga om vad 

man kan göra för att inte bilar ska köra så fort. Här får eleverna 

själva tänka ut ett svar med hjälp av sina egna förkunskaper.  

 

    (Willebrand 2004, s 28) 
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Inom den ekonomiska dimensionen finns bland annat den här 

frågan om skatt.  

 

(Willebrand 2004, s 16) 

7.2 Delanalys 2 
I delanalys två undersöks inledningsvis grundboken efter det centrala innehållet följt av vilka 

uppgifter som finns i arbetsböckerna. Vi har även räknat hur många gånger varje centralt 

innehåll förekommer i läroböckerna. I grundböckerna har vi räknat vilka sidor som behandlar 

det centrala innehållet och i arbetsböckerna har vi räknat antal uppgifter inom varje centralt 

innehåll. Vilka sidor som behandlar det centrala innehållet och om det nämns eller behandlas 

finns i bilaga 2. Hur många arbetsuppgifter det finns inom varje centralt innehåll finns i bilaga 

3. Det centrala innehållet kursiveras i texten. 

7.2.1 Boken om SO – grundbok 

Boken behandlar och nämner centralt innehåll 1–7 och 9–11. Nummer tolv som handlar om 

Aktuella samhällsfrågor i olika medier och nummer åtta Centrala samhällsfunktioner, till 

exempel sjukvård, räddningstjänst och skola behandlas eller nämns inte. Nummer 1: Att flytta 

inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser 

behandlar boken genom att berätta att hem kan se olika ut och genom att ge exempel på två 

barn som flyttat till ett annat land. En berättelse är om Isak: ”När Isak var sex år flyttade han 

till Vietnam med sin familj. Isak skulle börja i förskoleklass och ville inte alls flytta” (Hedin 

& Ivansson 2013, s 40). Det finns också en berättelse om Mariam som flyttar till Sverige. 

”När Mariam och hennes familj kom till Sverige bodde de på en flyktingförläggning i en liten 

by i Norrland. Det var ett stort hus där det bodde människor från hela världen. Alla hade flytt 

till Sverige av olika anledningar” (Hedin & Ivansson 2013, s 41). Centralt innehåll 2: 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 

könsroller, jämställdhet och relationer behandlas bland annat genom att boken skriver om alla 

människors rätt till liv. Det står både om FN samt andra hjälporganisationer. ”Nästan alla 

länder på jorden är med i FN. Det är en förkortning för Förenta Nationerna. FN har skrivit om 

vilka rättigheter alla människor på jorden har” (Hedin & Ivansson 2013, s 74). Nummer tre i 

det centrala innehållet är Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i 
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sportsammanhang, det behandlas genom ett kapitel som heter Tillåtet och förbjudet. Där står 

det om regler som är kopplade till elevernas vardag i form av fotboll och vilka regler de har 

hemma. ”Tänk om det inte fanns regler när du och dina kompisar spelade fotboll. Då kunde 

du springa in i mål med bollen. Ni kunde ha en massa bollar att spela med. Vilken röra det 

skulle bli!” (Hedin & Ivansson 2013, s 24). Vidare behandlas centralt innehåll 4: Trafikregler 

och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt i boken i ett kapitel som skriver just om 

regler och säkerhet i trafiken. ”Du får inte gå över spåret förrän bommarna åkt upp helt och 

det lyser en grön signal. Men stanna alltid, lyssna noga och titta åt båda hållen” (Hedin & 

Ivansson 2013, s 27). Boken behandlar även centralt innehåll 5: Förutsättningar i natur och 

miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat genom att skriva om 

människan och naturen. Bland annat står det att ”Vi behöver rent vatten att dricka och ren luft 

att andas” (Hedin & Ivansson 2013, s 42). Vidare står det också att ”Vi ska dela rättvist på det 

som naturen ger. Det kallas för hållbar utveckling” (Hedin & Ivansson 2013, s 42).  

Centralt innehåll 6: Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi 

och matvaror nämns på en sida där det handlar om att hjälpa naturen att må bra. Där finns det 

fem exempel på vad eleverna själva kan göra för att hjälpa miljön. Ett exempel är ”Ta inte för 

mycket mat. Du kanske inte orkar äta upp allt. Då slipper vi slänga bort en massa mat i 

onödan” (Hedin & Ivansson 2013, s 43).  Boken behandlar centralt innehåll 7: 

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det står 

om vad barnkonventionen är för något och det finns 9 stycken exempel på regler ur den. 

Vidare skrivs också ”När du läser barnkonventionen kan det mesta låta självklart. Men tyvärr 

följs inte alltid det som står där. Därför är det viktigt att känna till de mänskliga rättigheterna 

och barnkonventionen. Då kan man säga till om reglerna inte följs” (Hedin & Ivansson 2013, 

s 74).  Centralt innehåll 9: Yrken och verksamheter i närområdet nämner boken på två sidor 

genom en bild där olika arbetsplatser pekas ut. Det står ”Det finns många olika jobb. Eller 

yrken som det också kallas. Vilka kan du hitta på bilden?” (Hedin & Ivansson 2013, s 28). 

Boken behandlar centralt innehåll 10 Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och 

genomförs både genom att beskriva hur det går till i en demokrati när något bestäms och hur 

ett klassråd genomförs och organiseras. ”Många räcker upp handen. Kalle är sekreterare. Han 

skriver upp allt som klassen vill prata om” (Hedin & Ivansson 2013, s 80). Till sist nämner 

boken också centralt innehåll 11: Pengars användning och värde. Olika exempel på 

betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. Boken nämner olika 
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sätt att betala på och vad pengar används till. ”Vuxna kan betala med kort eller telefon. Då får 

affären betalt med pengar man har på banken” (Hedin & Ivansson 2013, s 32).  

 

7.2.1.1 Boken om SO - arbetsbok 

Boken om SO arbetsbok behandlar centralt innehåll 1–5, 7 och 9–11. Det första centrala 

innehållet Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 

konsekvenser finns i 4 stycken uppgifter. Ett exempel på en sådan uppgift är denna: 

1. Lyssna på berättelsen. Vad skulle du sakna om du var tvungen att flytta från Sverige? Avsluta meningarna. 

Jag skulle sakna__________________________________________________. 

Jag skulle sakna__________________________________________________. 

Jag skulle sakna__________________________________________________. 

(Kiovsky 2014, s 21) 

Centralt innehåll 2 Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och 

orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer finns det 2 uppgifter om. En av 

dessa är: 

5. Vad menar man när man säger att alla människor är lika mycket värda? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ivansson 2014, s 4) 

Det tredje centrala innehållet Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i 

sportsammanhang har arbetsboken 5 uppgifter inom. Ett exempel: 

Berätta: Varför har man regler i skolan, tror du? Diskutera med en kompis. 

(Kiovsky 2014, s 12) 

Centralt innehåll 4 Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt finns det 1 

uppgift om och det är ett korsord som eleverna får lösa med hjälp av att läsa texten i 

grundboken (Kiovsky 2014, s 13). 

Det femte centrala innehållet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, 

till exempel mark, vatten och klimat har 2 olika uppgifter. En av dessa är den här:  
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1. Vilka tre meningar handlar om hållbar utveckling? Sätt ett kryss efter de meningar som stämmer.  

Vi behöver inte djuren. 

Vi ska ta hand om naturen.  

Vi ska dela rättvist på naturen. 

Förstör naturen. 

Vi behöver rent vatten. 

(Kiovsky 2014, s 22) 

Centralt innehåll 7 Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde 

samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) finns det sju olika uppgifter inom. En av dessa är: 

Vad kallas de regler som FN bestämt om barns rättigheter? Ringa in rätt svar. 

klassrumsregler            barnkonventionen           barnregler 

(Ivansson 2014, s 4) 

Det nionde centrala innehållet Yrken och verksamheter i närområdet finns det fem uppgifter 

om. Ett exempel: 

1. Titta på bilderna på sidan 28 och 29 i grundboken. Vilka jobb kan du hitta? Skriv dem. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(Kiovsky 2014, s 14) 

Inom det tionde centrala innehållet Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och 

genomförs finns det 3 uppgifter. Ett exempel på en av dem är denna: 

1. Barnen har svårt att bestämma vad de ska leka på rasten. Hur kan de göra för att komma överens? Skriv och 

berätta. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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(Ivansson 2014, s 6) 

Centralt innehåll 11 Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och 

vad några vanliga varor och tjänster kan kosta finns det 5 uppgifter om. Nedan presenteras 

en av dessa: 

1. Hur mycket tror du att de här sakerna kostar? Skriv vad du tror i rutorna. 

 

                 kr                 kr                    kr                    kr  kr 

                                   

 

(Kiovsky 2014, s 16) 

7.2.2 SO- boken - grundbok 

SO-boken behandlar alla centrala innehåll utom centralt innehåll 5. Nedan kommer vi att gå in 

djupare på hur dessa behandlas i boken. 

Det första centrala innehållet handlar om: Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta 

kan ha för orsaker och få för konsekvenser. SO-boken skriver om hur det är att flytta från 

Sverige och till Sverige från ett annat land. I boken skrivs det om en flicka Sari som flyttade 

från Finland till Sverige. ”Hela familjen fick flytta när min pappa fick jobb på en fabrik, 

förklarar Sari” (Körner & Willebrand 2011, s 44). Det finns även 5 bilder på fem barn som 

har flyttat från olika länder till Sverige. De har flyttat från exempelvis Polen, Irak och 

Thailand (Körner & Willebrand 2011, s 45). 

  

Det andra centrala innehållet handlar om: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel 

gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. SO-boken 

behandlar detta genom att visa olika exempel på hur man ska vara som kompis när man går i 

skolan. ”Kristina säger att de egentligen bara ska tänka på en viktig regel: Du ska vara mot 

andra som du vill att de ska vara mot dig” (Körner & Willebrand 2011, s 13). Det står även 

mycket om mobbning i SO-boken. ”Mobbning kallas det när någon blir retad eller inte får 

vara med” (Körner & Willebrand 2011, s 14). Det tredje centrala innehållet är: Normer och 

regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. SO-boken visar detta 
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genom att ställa frågorna: ”Varför går vi i skolan? Vem bestämmer i skolan? Hur ska alla 

trivas och må bra?” (Körner & Willebrand 2011, s 6). I boken ges det exempel på Västra 

skolan och vilka normer och regler som finns på skolan. ”Jag tycker att det är viktigt att lära 

sig hur man ska vara mot varandra” (Körner & Willebrand 2011, s 7). Den behandlar även att 

varje skola ska ha egna trivselregler. Dessa regler är för hur man ska vara i skolan (Körner & 

Willebrand 2011, s 8-9). 

  

Det fjärde centrala innehåller behandlar Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett 

säkert sätt. Detta behandlas genom att boken skriver om olika regler och trafikmärken som 

finns i trafiken. En av reglerna som behandlas är att ”Trafikljuset visar grön gubbe. Du får gå 

över gatan. Men se upp! Det kan komma bilar ändå” (Körner & Willebrand 2011, s 16-21). 

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror är det 

sjätte centrala innehållet som nämns genom att beskriva de olika reglerna i trafiken och att 

reflexer är viktiga att ha när du går eller cyklar (Körner & Willebrand 2011, s 18-20). 

  

Det sjunde centrala innehållet är Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla 

människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets 

rättigheter (barnkonventionen). Detta behandlas genom att skriva om FN, barnkonventionen 

och mänskliga rättigheter. I boken beskrivs sju olika exempel på vad som står i 

barnkonventionen. En av dem är: ”Barn har rätt att få säga vad de tycker i alla frågor som 

berör dem” (Körner & Willebrand 2011, s 96-97). Centrala samhällsfunktioner, till exempel 

sjukvård, räddningstjänst och skola är det åttonde centrala innehållet som behandlas i boken. 

Det skrivs mycket om hur skolan ska vara, hur vårt samhälle ser ut och sjukhus som en 

arbetsplats (Körner & Willebrand 2011, s 74-79). Det nionde centrala innehåller handlar om 

Yrken och verksamheter i närområdet där boken behandlar de olika arbeten som finns i 

samhället. De arbeten som behandlas är skolan, sjukhus, tidning, arkitekt m.m. (Körner & 

Willebrand 2011, s 75-81). 

  

Det tionde centrala innehållet handlar om Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och 

genomförs. Detta behandlas i boken genom att visa att eleverna också kan bestämma. I boken 

skrivs det om klassråd och elevråd som eleverna kan ta del av (Körner & Willebrand 2011, s 

10-11).  Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några 

vanliga varor och tjänster kan kosta är det elfte centrala innehållet och behandlas genom att 

skriva om månads- och veckopeng, olika sätt att betala samt hur man ska spara pengar 



41 
 

(Körner & Willebrand 2011, s 28-29). Det sista centrala innehållet handlar om Aktuella 

samhällsfrågor i olika medier och behandlas genom att skriva om nyheter, information och 

reklam där man får följa Elin och hennes mormor samt Aron och hans mamma (Körner & 

Willebrand 2011, s 82-83). 

7.2.2.1 SO- boken - arbetsbok 

So-boken har en tillhörande arbetsbok där vi tittar på hur läromedlen förhåller sig till 

kursplanen i geografi inom hållbar utveckling. Vi undersökte hur många arbetsuppgifter som 

finns inom varje centralt innehåll. 

Det första centrala innehållet är Att flytta inom ett land 

och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få 

för konsekvenser och har 3 arbetsuppgifter som 

behandlar detta. En av uppgifterna är denna uppgift där 

eleverna ska fylla i svar på varför personerna flyttat: 

       

       

       

                                            

(Willebrand 2011, s 23) 

 

  

Det andra centrala innehållet handlar om 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel 

gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 

könsroller, jämställdhet och relationer. Den 

behandlas genom 6 arbetsuppgifter i arbetsboken. 

Exempel på en av uppgifterna är den här som 

handlar om vad som hänt två personer gällande mobbning:  

(Willebrand 2011, s 1) 
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Det tredje centrala innehållet är 

Normer och regler i elevens 

livsmiljö, till exempel i skolan 

och i sportsammanhang och har 

9 uppgifter som behandlar detta. 

En av uppgifterna är denna som 

handlar om regler i skolan:   

 

(Willebrand 2011, s 8) 

 

 

  

Det fjärde centrala innehållet handlar om 

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken 

på ett säkert sätt. Den behandlas genom 7 

arbetsuppgift i arbetsboken. Bland annat 

genom denna som berör reflexer.    

 

 

 

(Willebrand 2011, s 14) 

 

Det sjätte centrala innehållet är Miljöfrågor utifrån 

elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi 

och matvaror och behandlas genom 2 arbetsuppgifter. 

En av dem är denna där eleverna ska skriva vad man 

ska tänka på i trafiken:  

 

 

(Willebrand 2011, s 13) 
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Det sjunde centrala innehållet är Grundläggande mänskliga 

rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) och behandlas genom 7 

arbetsuppgifter i arbetsboken. En av dem är denna som 

handlar om regler i barnkonventionen:  

 

 

 

 

(Willebrand 2011, s 48) 

 

 

Det åttonde centrala innehållet är: Centrala 

samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, 

räddningstjänst och skola. Den behandlas genom 9 

arbetsuppgifter. En av dem är dessa rebusar:  

 

 

 

 

 

(Willebrand 2011, s 36) 
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Det nionde centrala innehållet handlar om Yrken och 

verksamheter i närområdet och behandlas genom 4 

arbetsuppgifter. En av dem är denna där arbeten på 

sjukhus ska beskrivas:  

 

 

 

 

 

 

 

(Willebrand 2011, s 15) 

 

Det tionde centrala innehållet är Hur möten, till 

exempel klassråd, organiseras och genomförs. Den 

behandlas genom 3 arbetsuppgifter. En av dem är 

denna som handlar om ett elevråd:  

 

 

(Willebrand 2011, s 9) 

 

Det elfte centrala innehållet handlar om 

Pengars användning och värde. Olika 

exempel på betalningsformer och vad några 

vanliga varor och tjänster kan kosta och 

behandlas genom 3 arbetsuppgifter. En av 

dem är denna uppgift om elevens pengar:  

 

 

 

 

(Willebrand 2011, s 17) 
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Aktuella samhällsfrågor i 

olika medier är det tolfte 

centrala innehållet och 

behandlas genom 3 

arbetsuppgifter. En av dem 

är denna uppgift om nyheter:  

 

(Willebrand 2011, s 40) 

7.2.3 Geografi – Vårt land: grundbok 

Geografi – Vårt land behandlar bara 2 stycken centrala innehåll av 12. Den ena som 

behandlas är nummer 5 och handlar om Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och 

bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. Detta görs genom att skriva om Sveriges 

många olika skogar. Det skrivs mycket om barrskogar och lövskogar (Willebrand 2001, s 10). 

Det andra centrala innehållet som behandlas är nummer 9 och handlar om Yrken och 

verksamheter i närområdet. Detta behandlas genom att skriva om olika yrken på landsbygden 

(Willebrand 2001, s 12-13).  

 

7.2.3.1 Geografi- Vårt land: arbetsbok 

Geografi – Vårt land har en tillhörande 

arbetsbok där vi tittar på hur läromedlen 

förhåller sig till kursplanen i geografi inom 

hållbar utveckling. Vi kommer att titta på hur 

många arbetsuppgifter som finns inom varje 

centralt innehåll. 

Geografi – Vårt land behandlar bara det femte 

centrala innehållet som är Förutsättningar i 

natur och miljö för befolkning och bebyggelse, 

till exempel mark, vatten och klimat. Detta 

behandlas genom 10 arbetsuppgifter. Här 

presenterar vi en uppgift som exempel.  

 

(Annell & Håkansson 2009, s 8) 
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7.2.4 Samhällskunskap - grundbok 

Boken Samhällskunskap behandlar eller nämner centralt innehåll 1–11. Nummer tolv som 

handlar om Aktuella samhällsfrågor i olika medier behandlas eller nämns inte alls. Centralt 

innehåll 1 Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 

konsekvenser nämner boken genom att skriva om en flicka som heter Sara som var tvungen att 

flytta när hennes föräldrar skiljde sig. ”Nu bor Sara mest hos sin mamma. Varannan helg och 

på skolloven bor hon hos sin pappa, för han bor så långt bort” (Willebrand 2004, s 24). Boken 

behandlar centralt innehåll 2: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, 

rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer genom att skriva mycket 

om skolan. Det står bland annat om vad som är bra och dåligt i skolan och kompisrelationer i 

form av att skriva om mobbning. ”Hela rasten står jag ensam under ett träd. Ingen frågar om 

jag vill vara med och leka. Ingen pratar med mig. Så är det nästan varje rast. Det verkar som 

om ingen ser mig” (Willebrand 2004, s 38). Det tredje centrala innehållet som handlar om 

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang nämns 

genom att det skrivs om regler som finns i skolan. ”Varje skola har egna trivselregler. Det är 

regler för hur man ska vara i skolan. I 3a där Sam och Sara går har klassen gjort några egna 

regler” (Willebrand 2004, s 37). Centralt innehåll 4 Trafikregler och hur man beter sig i 

trafiken på ett säkert sätt behandlar boken i ett kapitel om handlar om just trafik. Det står om 

regler och trafikmärken. Det står också om säkerhet i form av reflexer och hur de ska sitta. 

”Reflexerna ska fästas så långt ner som möjligt. Bilarnas ljus sitter ganska långt ner. Det är 

bra att ha reflexer som rör sig och som sitter fast” (Willebrand 2004, s 30). Boken nämner 

centralt innehåll 5: Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till 

exempel mark, vatten och klimat på en sida där det står om hus, vatten och el. Det står att ”Det 

är många personer i en stad som planerar hur gator och hus ska byggas. Gamla hus rivs och 

nya byggs. En stad förändras hela tiden” (Willebrand 2004, s 8). Centralt innehåll 6 

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror nämns 

bland annat genom en fråga ”Hur ofta kommer sopbilen till ditt hus?” (Willebrand 2004, s 8) 

och genom några till frågor som handlar om sopor och el.  

Det sjunde centrala innehållet Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors 

lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) behandlas genom en beskrivning om vad BRIS är och en beskrivning av 

barnkonventionen. Det finns några exempel på vad som står i barnkonventionen. ”Ett barn – 

det är varje människa under 18. Alla barn har lika värde. Barn har rätt till ett namn och att 

tillhöra ett land.” (Willebrand 2004, s 47). Boken behandlar centralt innehåll 8 Centrala 



47 
 

samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. I ett kapitel står det om 

sjukvård och vad man gör på ett sjukhus och i ett annat står det om skolan i Sverige. Det står 

att ”Alla barn ska gå i skolan. Det bestämdes år 1842” (Willebrand 2004, s 34). Centralt 

innehåll 9: Yrken och verksamheter i närområdet behandlas genom att beskriva olika yrken 

som finns på sjukhus och i skolan. ”På skolan arbetar många vuxna. Det är rektor och 

sekreterare, alla lärare, elevassistenter och fritidspersonal. I skolan arbetar också personer som 

städar och lagar mat och vaktmästaren förstås” (Willebrand 2004, s 36). Det tionde centrala 

innehållet Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs behandlas i boken 

genom en saga om att bestämma där demokrati förklaras. Det finns även beskrivet hur ett 

klassråd går till och hur demokrati fungerar i Sverige. “Sverige är ett demokratiskt land. Det 

betyder att de som bestämmer måste använda reglerna för demokrati” (Willebrand 2004, s 

42). Centralt innehåll 11 Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer 

och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta behandlas genom ett kapitel om pengar 

där det berättas om vad pengar används till och att många saker i samhället kostar pengar. Det 

står om att vi i Sverige betalar skatt som används till saker vi har tillsammans i samhället. 

”Men för att skolan ska fungera behövs det mycket pengar. I skolan måste lärarna och alla 

andra som arbetar där få lön. Det kostar också pengar att värma upp skolhuset och 

gymnastiksalen. Varje dag serveras det lunch till alla elever” (Willebrand 2004, s 16). 

7.2.4.1 Samhällskunskap - arbetsbok  

Samhällskunskap har ingen tillhörande arbetsbok men den har ett frågetecken som ställer 

frågor till eleverna. Frågetecknet behandlar inte alla 12 centrala innehållen utan bara 2,4, 6–7, 

och 8–10. 

Det andra centrala innehållet handlar om 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel 

gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 

könsroller, jämställdhet och relationer och 

behandlas genom två arbetsuppgifter. En av dem 

är denna fråga om mobbning:  

 

(Willebrand 2004, s 39) 
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Det fjärde centrala innehållet är Trafikregler 

och hur man beter sig i trafiken på ett säkert 

sätt och behandlas genom 2 arbetsuppgifter. 

En av dem är denna fråga om reflexer:  

 

 

 

(Willebrand 2004, s 31) 

 

 

 

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om 

trafik, energi och matvanor är det sjätte centrala innehållet 

och behandlas genom 1 arbetsuppgift om vart sopor ska 

slängas:  

 

 

 

 

 

 

(Willebrand 2004, s 9)  

 

Det sjunde centrala innehållet handlar om Grundläggande 

mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt 

barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) och behandlas genom 1 

arbetsuppgift om BRIS:  

 

 

(Willebrand 2004, s 25) 
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Det åttonde centrala innehållet är Centrala 

samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, 

räddningstjänst och skola och behandlas genom 4 

arbetsuppgifter. En av dem är denna fråga:  

 

 

(Willebrand 2004, s 14) 

 

Yrken och verksamheter i närområdet är det nionde 

centrala innehållet och behandlas genom 1 

arbetsuppgift som handlar om arbeten i skolan:  

 

 

 

 

(Willebrand 2004, s 36) 

  

Det tionde centrala innehållet handlar om Hur möten, 

till exempel klassråd, organiseras och genomförs och 

behandlas genom 1 arbetsuppgift:  

 

 

 

 

(Willebrand 2004, s 44) 

 

7.2.5 Sammanfattande analys av det centrala innehållet 

Boken om SO grundbok behandlar samtliga centrala innehåll förutom 8 och 11 och 

arbetsboken behandlar centralt innehåll 1-5, 7 och 9-11. SO- boken grundbok och arbetsbok 

har med samtliga centrala innehåll förutom nummer 5. Geografi – Vårt land grundbok 

behandlar endast två av de centrala innehållen, nummer 5 och 9. Arbetsboken behandlar 

centralt innehåll 5. Samhällskunskap grundbok behandlar samtliga centrala innehåll förutom 

nummer 12. Frågetecknet behandlar innehållet 2,4, 6-7, 8-10. Som vi kan se behandlar 
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grundböckerna det mesta av centrala innehållet förutom Geografi – Vårt land som endast 

behandlar två av dessa.  

 

Gyberg och Löfgren (2016, s 292) skriver att lärare förväntar sig att läroböcker förhåller sig 

till läroplaner och att de finner en trygghet i detta. Vilket leder till att undervisningen ofta 

utgår efter läroboken. Wennberg (1990, s 165) skriver också att lärare ofta stödjer sig på 

läromedlen och förutsätter att läroboksförfattare följer den aktuella läroplanen. Sällan görs 

någon djupgående granskning av läromedel utifrån en didaktisk syn på geografiämnet. Även 

Lee och Catling (2016, s 64) skriver att läroboken är den främsta källan för ämneskunskaper 

och att den är en viktig resurs som speglar läroplanen. Borg (2011, s 22) skriver att i skolans 

värdegrund lyfts sociala aspekter fram, som solidaritet och alla människors lika värde. De 

värden som vårt samhälle vilar på ska skolan förankra i läroplanen. Läroplanen säger att 

skolan har ett ansvar att utveckla elevers förmåga att analysera sin egen interaktion med 

omgivningen från ett ekonomiskt perspektiv. Boken om SO, SO-boken och Samhällskunskap 

lyfter fram sociala aspekter och människors lika värde däremot är det endast Boken om SO 

som tar upp människans interaktion med sin omgivning. Geografi – Vårt land behandlar inte 

något av detta i grundbok eller i arbetsbok. Molin (2006, s 128) skriver att demokrati är något 

som får stor plats i läroplanen och frågor som vilket typ av samhälle vi vill ha och vilka 

grundläggande värden som skolan ska ge är viktiga. Demokrati, samhälle och skola är ord 

som ofta förekommer i läromedlen Boken om SO, SO- boken och Samhällskunskap. Eleverna 

får beskrivningar av vårt samhälle och skolan. För att förklara vad demokrati innebär tas 

klassråd upp som ett elevnära exempel.  

 

Nerdal (2014, s 107) skriver att i läroplanens miljöperspektiv ligger fokus på att göra eleverna 

medvetna om miljörelaterade frågor och ta ställning inom dessa. SOU (2004, s 84) nämner att 

i skolans tidigare år fokuserar man på läroplanens övergripande mål och arbetsformer för att 

knyta undervisningen till elevernas intressen och erfarenheter. Det kan vi se i exemplen från 

arbetsuppgifter, samtliga böcker ger eleverna möjlighet att relatera till sina tidigare kunskaper 

och erfarenheter. Alla läromedel förutom Geografi – vårt land relaterar även till elevers 

intresse i några uppgifter. Ingen av böckerna låter eleverna ta ställning inom miljörelaterade 

frågor, den bok som kommer närmast att göra detta är Boken om SO som skriver mycket om 

och har uppgifter inom miljörelaterade problem. Borg (2011, s 22) skriver om kritiskt 

tänkande. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga i kritiskt tänkande och se 

konsekvenser av olika val. Arbetsuppgifterna i läromedlen Boken om SO, SO-boken och 
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Samhällskunskap ger möjlighet till reflektion och kritiskt tänkande, det gör däremot inte 

Geografi – Vårt land.  

 

Lindh & Söderberg (2011, s 215) skriver att det finns olika arbetssätt för att kunna arbeta 

tillsammans med eleverna utifrån en lärobok. Det är värdefullt att eleverna får möjlighet att 

arbeta tillsammans med andra för att kunna diskutera och uttrycka sin kunskap och förståelse. 

Diskussionsuppgifter förekommer till stor del i både grundböckerna och arbetsböckerna i 

Boken om SO, SO-boken och Samhällskunskap. I arbetsböckerna står det vid uppgifter om det 

är en diskussionsuppgift eller om de ska arbeta med en kompis. Geografi – Vårt land däremot 

har inte någon diskussionsuppgift i arbetsboken och lämnar inte frågor att diskutera i 

grundboken.  

 

8. Sammanfattande diskussion 
Två frågeställningar ställdes för att besvara syftet med undersökningen. Den första 

frågeställningen ”Hur behandlar grundböckerna och arbetsböckerna hållbar utveckling” 

ställdes med bakgrund till att hållbar utveckling är något som är ett aktuellt ämne i vårt 

samhälle och i hela världen. Genom undervisning för hållbar utveckling kan vi få eleverna i 

skolan att bli medvetna om sin påverkan på miljön och hur vi människor kan bidra till ett 

samhälle som gynnar miljön (Hansson 2004, s 60, SOU 2004, s 123). Den andra 

frågeställningen ”I vilken utsträckning överensstämmer läromedlen med kursplanen för 

geografi årskurs 1–3 inom hållbar utveckling?” ställdes med bakgrund till att 

läroboken spelar stor roll i undervisningen i dagens samhälle. Eftersom att det inte längre 

finns någon läromedelsgranskning valde vi att göra vår undersökning utifrån just läromedel 

(Skolverket 2015). Eftersom undervisningen ofta utgår efter läroboken finns en förväntning 

hos lärare att läroböckerna ska förhålla sig till läroplaner (Gyberg och Löfgren 2016, s 292). 

Med utgångspunkt i detta var syftet att undersöka hur fyra läromedel beskriver hållbar 

utveckling samt om dimensionerna samspelar med varandra. Vidare undersöktes läroböckerna 

genom att se hur de överensstämmer med dagens läroplan, Lgr 11. Likheter och skillnader 

mellan läroböckernas innehåll inom hållbar utveckling och inom det centrala innehållet för 

ämnet geografi undersöks. 

 

Vår första frågeställning ”Hur behandlar grundböckerna och arbetsböckerna hållbar 

utveckling” besvaras utifrån teorin om tre dimensioner av hållbar utveckling och utifrån vad 
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undervisning för hållbar utveckling bör innehålla. SOU (2004, s 34) beskriver de tre 

dimensionerna om hållbar utveckling och deras samspel. När det lärs ut om hållbar utveckling 

är ett helhetsperspektiv centralt. Om läroboken har ett helhetsperspektiv innebär det alltså att 

samtliga dimensioner integrerar med varandra. En svag hållbarhet mellan dimensionerna har 

böckerna om endast en eller två dimensioner behandlas. För att besvara frågeställningen tog 

vi med oss två frågor i vår analys: vilka dimensioner ges mest utrymme i läroböckerna, och 

integrerar dimensionerna med varandra. Resultatet visar att samtliga böcker behandlar alla tre 

dimensioner, men till olika stor del. Boken om SO, SO-boken och Samhällskunskap behandlar 

de flesta begrepp som valts ut inom dimensionerna. Medan Geografi – vårt land endast har ett 

eller två begrepp inom den sociala- och ekologiska och samtliga begrepp inom ekologiska 

dimensionen.  

 

I endast ett av läromedlen kan vi hitta exempel på att samtliga dimensioner integrerar med 

varandra och det är i Boken om SO. I denna bok står det om människans ansvar för hållbar 

utveckling kopplad till natur och ekonomi. Exempel på vad människan kan göra i vardagen 

för att bidra till en hållbar utveckling beskrivs. I SO- boken integrerar två av dimensionerna, 

den sociala och ekonomiska, genom att skriva om barn i världen. Fattigdom kopplat till 

levnadsvillkor och sociala förhållanden samspelar. I läromedlen Geografi- vårt land och 

Samhällskunskap presenteras samtliga dimensioner var för sig. Detta innebär att endast Boken 

om So har ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling, övriga böcker har en svag hållbarhet 

mellan dimensionerna. SOU (2004, s 141) skriver att de sociala-, ekologiska- och ekonomiska 

dimensionerna samspela måste samspela för att få en helhetssyn på hållbar utveckling. 

Lösningar på miljökonflikter måste ha en helhetssyn. Dagens generation bär ansvaret för att 

kommande generationer ska kunna tillfredsställa sina behov vilket ställer krav på hållbara 

åtgärder. Utbildning för hållbar utveckling ska baseras på samspelet mellan dimensionerna. 

Undervisningen ska betona hållbar utveckling och genomsyras i alla stadier (SOU 2004, s 11, 

164). Det är viktigt för eleverna att kunna ta ställning och koppla sina intressen och 

erfarenheter till miljörelaterade frågor (Nerdal 2014, 107 och SOU 2004, s 84). Samtliga 

böcker som vi har analyserat försöker koppla sitt innehåll och frågor till elevernas 

erfarenheter och intressen, men Geografi – vårt land behandlar inte elevernas intresse och 

erfarenheter kopplat till hållbar utveckling.  

 

Vår andra frågeställning ”I vilken utsträckning överensstämmer läromedlen med kursplanen 

för geografi årskurs 1–3 inom hållbar utveckling?” besvaras genom att läromedlen jämförts 
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med 12 centrala innehåll utifrån kursplanen i geografi. Exempel har tagits från läromedlen för 

att visa hur de behandlar det centrala innehållet. Boken om SO och SO-boken behandlar nästan 

alla centrala innehåll som valts ut. Även Samhällskunskap behandlar många av dem medan 

Geografi – vårt land endast behandlar två stycken. Gyberg och Löfgren (2016, s 292) och 

Wennberg (1990, s165) menar att lärare förväntar sig att läroböckerna ska förhålla sig till 

läroplanen. Englund (2011, s282) skriver att så länge lärarna följer en lärobok som de tror 

fyller läroplanens krav är de också säkra på att undervisningen kommer att följa läroplanens 

mål och innehåll. Wennberg (1990, s 166) påstår även att lärare sällan granskar eller gör en 

djupgående analys av läromedlens innehåll. Som Skolverket (2006, s 9) skriver är det viktigt 

att lärare är kritiska till de läroböcker som används eftersom de själva har ansvar att välja 

material för att uppnå styrdokumentens mål.  

 

Utifrån påståendet att lärarna oftast inte gör en kritisk granskning av läromedel samt att de 

förväntar sig att läroböckerna ska följa läroplanen kan vi utifrån vårt resultat se en 

problematik i detta. Resultatet har visat att bara i en av läroböckerna integreras samtliga 

dimensioner om hållbar utveckling och utan en djupare analys av läromedlen hade detta varit 

svårt att upptäcka. Vidare har vi sett att samtliga läromedel saknar en del av det centrala 

innehållet som berör miljö och hållbar utveckling. Vi förstår nu varför lärare bör ställa sig 

kritiska mot vilka läroböcker som används i undervisningen. Vår slutsats är därför att ingen av 

dessa böcker bör användas enskilt i undervisningen utan en kombination av flera läromedel 

behövs för att få en komplett undervisning för hållbar utveckling.  

 

9. Vidare forskning 
Eftersom vi inte har undersökt hur lärare använder sig av dessa läromedel kan vi inte påstå att 

något läromedel är bättre än det andra i undervisningen. Utan det beror på hur och vad det 

används till. Englund (2011, s283) skriver att lärare inte använder läroböcker på samma sätt. 

Samma lärobok kan användas av den ena läraren som utgångspunkt för diskussioner, av en 

annan för traditionell klassrumsundervisning och av en tredje för läxor. Det är framförallt 

lärarstilen som avgör hur böckerna används, inte böckerna själva. Vi anser att ett intressant 

forskningsområde kan vara att undersöka hållbar utveckling ur lärarperspektiv. Hur lärarna 

använder sig av läroböcker i ämnet geografi och i vilket syfte.  
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Bilaga 1 
Tabell 1 

 

Tabell 2 

 

Tabell 3 

 

 

 

 

Sociala dimensionen Fattigdom Mänskliga rättigheter Fred Hälsa/sjukvård Demokrati

Boken om SO 40-41 74-77 74-75 24-25, 36-39, 75, 78-81

SO-boken 44-45 14-15, 96-97 90-95 78-79 8-13, 24-25, 74-75, 78-79, 94

Geografi-Vårt land 20-21

Samhällskunskap 25, 38-39, 46-47 46-47 14-15 6-9, 32-35, 40-45

Sociala dimensionen Fattigdom Mänskliga rättigheter Fred Hälsa/sjukvård Demokrati Totalt antal sidor

Boken om SO 2 4 2 11 19

SO-boken 2 4 6 2 13 27

Geografi-Vårt land 2 2

Samhällskunskap 1 5 2 2 14 23

Ekologiska dimensionen Industrier Avfallshantering Transporter Föroreningar Naturresurser/Energi Jordbruk

Boken om SO 37-39 43-45 26-27, 43 43 42-43, 45 37, 42-44

SO-boken 31-33, 74 75-77 16-21, 32 32 76-77 31, 33-38, 92

Geografi - Vårt land 9, 20-21 21 39-44 8-13, 16-17

Samhällskunskap 8, 12-13, 22 8-9, 13 8, 26-31 8 12, 20,35
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Tabell 4 

 

Tabell 5 

 

Tabell 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologiska dimensionen Industrier Avfallshantering Transporter Föroreningar Naturresurser/Energi Jordbruk Totalt antal sidor

Boken om SO 3 3 3 1 3 4 17

SO-boken 4 3 7 1 2 8 25

Geografi - Vårt land 3 2 1 6 8 20

Samhällskunskap 4 3 7 1 3 18

Ekonomiska dimensionen Rik/fattig Konsumtion Produktion Handelsmönster

Boken om SO 31, 33, 37 32-33, 43 32, 43 28-30

SO-boken 28-29 28-29, 33, 74, 83 33, 35, 80- 83 6-7, 10, 23, 35, 74-75, 78-81

Geografi - Vårt land 12-13, 17

Samhällskunskap 16 16-17, 45 6, 14-15, 22, 34

Ekonomiska dimensionen Rik/fattig Konsumtion Produktion Handelsmönster Totalt antal sidor

Boken om SO 3 3 2 3 11

SO-boken 2 5 6 11 24

Geografi - Vårt land 3 3

Samhällskunskap 1 3 5 9
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Bilaga 2 
Tabell 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken om So Behandlas Nämns Sida

Centralt innehåll 1 x 36-41

Centralt innehåll 2 x 74-75

Centralt innehåll 3 x 24-25

Centralt innehåll 4 x 26-27

Centralt innehåll 5 x 42

Centralt innehåll 6 x 43

Centralt innehåll 7 x 74-77

Centralt innehåll 8

Centralt innehåll 9 x 28-30

Centralt innehåll 10 x 78-81

Centralt innehåll 11 x 31-33

Centralt innehåll 12
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Tabell 8 

 

Tabell 9 

 

 

 

 

 

 

SO-boken Behandlas Nämns Sida

Centralt innehåll 1 x 26-27, 44

Centralt innehåll 2 x 13-15, 26-27

Centralt innehåll 3 x 6-9

Centralt innehåll 4 x 16-21

Centralt innehåll 5 x 34-35, 38

Centralt innehåll 6 x 18, 20

Centralt innehåll 7 x 96-97

Centralt innehåll 8 x 6-8, 74, 78-79

Centralt innehåll 9 x 23,75,77, 80-81

Centralt innehåll 10 x 10-11

Centralt innehåll 11 x 28-29

Centralt innehåll 12 x 82-83

Geografi - Vårt land Behandlas Nämns Sida

Centralt innehåll 1

Centralt innehåll 2

Centralt innehåll 3

Centralt innehåll 4

Centralt innehåll 5 x 10-12, 16

Centralt innehåll 6

Centralt innehåll 7

Centralt innehåll 8

Centralt innehåll 9 x 12-13, 17

Centralt innehåll 10

Centralt innehåll 11

Centralt innehåll 12
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Tabell 10  

 

 

Samhällskunskap Behandlas Nämns Sida

Centralt innehåll 1 x 24

Centralt innehåll 2 x 33,36-39,42

Centralt innehåll 3 x 37

Centralt innehåll 4 x 26-31

Centralt innehåll 5 x 8

Centralt innehåll 6 x 8-9

Centralt innehåll 7 x 24-25, 47

Centralt innehåll 8 x 14-15, 34-35

Centralt innehåll 9 x 14-15, 22, 36

Centralt innehåll 10 x 40-41, 44-45

Centralt innehåll 11 x 16-17, 45

Centralt innehåll 12
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Bilaga 3 
Tabell 11 

 

Tabell 12 

 

 

Arbetsböcker Centralt innehåll 1 Centralt innehåll 2 Centralt innehåll 3 Centralt innehåll 4 Centralt innehåll 5

Boken om SO 4 2 5 1 2

SO- boken 3 6 9 7 5

Geografi - Vårt land 10

Samhällskunskap 2 2

Arbetsböcker Centralt innehåll 7 Centralt innehåll 8 Centralt innehåll 9 Centralt innehåll 10 Centralt innehåll 11 Centralt innehåll 12

Boken om SO 7 5 3 5

SO- boken 7 9 4 3 3 3

Geografi - Vårt land

Samhällskunskap 1 4 1 1


