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Sammanfattning 

År 2011 antogs en ny läroplan i Sverige, där större fokus lades på hållbar utveckling 

än i tidigare läroplaner i såväl skolan som helhet, men också bland annat ämnespla-

nerna för Kemi 1 & 2 (Skolverket, 2018; Skolverket, 2011). I anslutning till detta pub-

licerades nya läromedel som skulle överensstämma med den nya läroplanen. Mot bak-

grund av detta ämnade denna studie att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i 

svenska läromedlen för Kemi på gymnasienivå. Detta gjordes genom att analysera 

fem på gymnasiet förekommande läromedel, varav två var ämnade för Kemi 1 medan 

övriga tre var ämnade för Kemi 2. Böckerna genomsöktes efter tillfällen då kopp-

lingar till hållbar utveckling gjordes. Dessa tillfällen kategoriserades sedan efter 

längd, om de kom som en del av kapiteltexten eller som extraläsning samt efter vilka 

och hur många av hållbar utvecklings tre dimensioner (ekologiska, sociala och ekono-

miska) de behandlar. Resultatet visar att hållbar utveckling får mycket lite utrymme i 

läromedlen för Kemi med få och ofta korta tillfällen då hållbar utveckling behandlas. 

En bok skiljde sig från de övriga med två kapitel som handlade om miljö och sam-

hällsfrågor, men följde i övrigt samma mönster som övriga böcker. Det vanligaste var 

att en dimension behandlades åt gången, och den vanligaste dimensionen som lyftes 

var den ekologiska. Mycket få tillfällen behandlade alla tre dimensionerna tillsam-

mans, även om alla dimensionerna i någon grad belystes i alla böckerna. Att läromed-

len i låg omfattning belyser hållbar utveckling kan vara en orsak till att kemilärare har 

svårt att implementera hållbar utveckling i undervisningen. 

 

Nyckelord: Gymnasiet, Hållbar utveckling, kemi, Läromedel 
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Abstract 

In 2011, a new curriculum was adopted in Sweden, where a heavier focus was placed 

on sustainable development than in previous curricula in both school as a whole, but 

also in the specific subject plans for chemistry 1 & 2 (Skolverket, 2018; Swedish Na-

tional Agency for Education, 2011). In conjuntion with this, new teaching materials 

were published that would be in line with the new curriculum. Considering this, this 

study aimed to investigate how sustainable development is treated in Swedish text-

books for chemistry at upper secondary level. This was done by analyzing five high 

school chemistry textbooks, two of which were intended for Chemistry 1, while the 

other three were intended for Chemistry 2. The books were scanned for the times 

when links to sustainable development were made. These occasions were then catego-

rised by length, whether they came as an integral part of the chapter text or as extra 

reading and by which and how many of the three dimensions of sustainable develop-

ment (ecological, social and economic) they deal with. The results show that sustaina-

ble development has very little space in the teaching materials for chemistry, with few 

and often short examples. One book differed from the others with two dedicated chap-

ters dealing with environmental and social issues, but otherwise followed the same 

pattern as the other books. The most common situation was that a single dimension 

was treated at a time, and the most common dimension to be dealt with was the envi-

ronmental one. Very few examples dealt with all three dimensions together, although 

all the dimensions were to some extent highlighted in all the books. The fact that text-

books are dealing with sustainable development on a low scale can be one reason why 

chemistry teachers have difficulties implementing sustainable development in teach-

ing. 

 

 

Keywords Chemistry, secondary education, sustainable development, textbooks 
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1 INTRODUKTION 

Mellan 2005 och 2014 pågick FNs intitiativ “årtiondet för utbildning för hållbar ut-

veckling” (Unesco, 2020). Projektet var ämnat att bidra till att rikta om utbildning så 

att den skulle ligga mer i linje med utbildning för hållbar utveckling än vad som tidi-

gare gjorts. Detta skulle uppnås genom att integrera principer och värderingar för håll-

bar utveckling i alla delar av utbildningen, och genom detta uppmuntra eleverna till 

ett miljövänligt och hållbart levnadssätt (Unesco, 2020). Varje år skulle ha ett nytt fo-

kusområde och 2011 var det Kemins betydelse för hållbar utveckling som var fokus 

(FN, 2008). 2011 kom även en ny läroplan i Sverige, och följaktligen även nya läro-

medel som skulle passa denna. Den nya läroplanen GY 2011 (Skolverket, 2018) lade 

ett större fokus på hållbar utveckling än tidigare läroplaner, vilket därmed även bör re-

flekteras i läromedlen. Sikorova (2011) beskriver att läromedel spelar en central roll 

för såväl lektionsinnehåll som planering, då lärare i stor utsträckning förlitar sig på 

läromedlen när de planerar moment och lektioner. De använder också böckerna som 

ett sätt att tolka ämnesplanerna och för att få en uppfattning om omfång och innehåll i 

kursernas olika moment. Då läromedlen spelar en betydande roll för undervisningens 

innehåll och utformning är det av intresse att undersöka hur hållbar utveckling be-

handlas i läromedlen. Tidigare forskning visar även att det finns brister i kemiunder-

visningen, kemilärare är bland de sämsta på att lyfta sociala och ekonomiska dimens-

ioner av hållbar utveckling (Uitto & Saloranta, 2017). Det framkommer även att ke-

milärare har uppvisat brister i sin kunskap om hållbar utveckling och har efterfrågat 

fortbildning och material för hur de kan implementera hållbar utveckling i undervis-

ningen (Burmeister, Schmidt-Jacob & Eilks, 2013). Om lärare har bristande kun-

skaper om hållbar utveckling kan böckernas utformning har en avgörande betydelse 

för hur hållbar utveckling implementeras i undervisningen. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta arbete är att granska hur hållbar utveckling behandlas i svenska läro-

böcker för Kemi på gymnasiet. 

 

Frågeställningar 

• I vilken omfattning lyfts hållbar utveckling i läroböcker i Kemi för gymnasiet? 

 

• På vilket sätt presenteras hållbar utveckling i läroböcker i Kemi för gymna-

siet? 

 

• På vilket sätt behandlas de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna 

av hållbar utveckling i läroböcker i Kemi för gymnasiet? 
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3 BAKGRUND 

Hållbar utveckling är en bred term, vars exakta innebörd varierar från situation till si-

tuation och från individ till individ (Roorda, Corcoran, & Weakland, 2017). I FNs Our 

common future gavs en officiell definition, som definierade hållbar utveckling som 

”en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra fram-

tida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (World Commission on En-

vironment and Development, 1987 s.16). Our common future’s definition är dock väl-

digt bred och implementeringen av socio-ekonomiska frågor tillsammans med de eko-

logiska har gjort det till en konfliktzon mellan de olika frågor som ryms inom hållbar 

utvecklings olika dimensioner (Giddings, Hopwood, & O’Brien 2002). De menar att 

det är ett så pass brett begrepp att alla kan hålla med om att det är något positivt, då 

det denna lösa definition alltid kan passa deras egen definition och kan därmed om-

fatta nästan vad som helst. Det finns över 300 definitioner av hållbar utveckling, men 

i det här arbetet kommer definitionen från Our common future att användas då det är 

den definition som skolverket hänvisar till som den vanligast förkommande (Skolver-

ket, 2012). 

 

Mot bakgrund av definitionen i Our common future brukar hållbar utveckling även 

delas in i tre olika dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk, som alla tre måste 

finnas med. Social hållbar utveckling definieras som frågor som rör exempelvis hälsa, 

mänskliga rättigheter och befolkningsutveckling. Ekologisk hållbar utveckling utgörs 

av frågor som rör exempelvis biodiversitet, miljö och klimatfrågor, medan ekonomisk 

hållbar utveckling innebär att ekonomin ska hålla på även på sikt. Exempel på frågor 

knutna till ekonomisk hållbar utveckling är att utrota fattigdom, företagsansvar och 

vinster/förluster som följd av politiska beslut.  

 

De tre dimensionerna framkommer tydligt i FN:s 17 globala utvecklingsmål som alla 

fokuserar på någon eller några av de tre dimensionerna (UNDP, 2015). Utvecklings-

målen är konstruerade som delar av en helhet, där alla mål måste uppnås för att ett 

samhälle ska kunna klassas som verkligt hållbart. Tydliga exempel på detta är bland 

annat mål nummer 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” som exempel 
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på den ekonomiska dimensionen. Mål nummer 15 ” Ekosystem och biologisk mång-

fald” som exempel på ett mål som behandlar klassiska miljöfrågor samt mål nummer 

16 ”Fredliga och inkluderande samhällen” som tydligt knyter an till den sociala di-

mensionen (UNDP, 2015). De tre dimensionerna presenteras ofta genom ett venndia-

gram där de tre dimension utgörs av tre lika stora cirklar, och fältet där alla överlappar 

klassas som hållbar utveckling (Giddings, Hopwood & O’brien, 2002). Modellen kan 

i viss mån exemplifiera ett vanligt synsätt som finns där de tre dimensionerna ofta ses 

som isolerade från varandra, vilket är problematiskt då de bör ses som tätt samman-

vävda med varandra; den ena kan inte existera utan att man tar hänsyn till de andra 

(Giddings m.fl., 2002).  

 

3.1 Hållbar utveckling i svenska styrdokument 

Hållbar utveckling är något som ska genomsyra all undervisning, oavsett ämne (Skol-

verket, 2020). Hållbar utveckling presenteras även som ett mål i läroplanen, där ele-

ven ska kunna 

Observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån per-

spektivet hållbar utveckling. GY 2011 (skolverket, 2018. S.6) 

Men även i samband med att skolans fostrande uppdrag lyfts finns kopplingar till håll-

bar utveckling då ett av skolans mål är att “varje elev visar respekt för och omsorg om 

såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (Skolverket, 2011). Utöver detta 

ska det även finnas ett miljöperspektiv i all undervisning då “Undervisningen ska be-

lysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling”. 

 

Enligt läroplanen ska hållbar utveckling belysas både i Kemi 1 och 2. I de centrala in-

nehållen för Kemi 1 framkommer det att eleverna ska ta ställning i samhällsfrågor, 

dock inte att det nödvändigtvis ska vara frågor som rör hållbar utveckling. Formule-

ringen som ges är följande: 

 

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om 

hållbar utveckling. (Skolverket 2011, s.3) 
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Man kan dock tänka sig att många samhällsfrågor av kemikaraktär på ett eller annat 

sätt kommer att ha en nära koppling till hållbar utveckling. I de centrala innehållen för 

Kemi 2 står det däremot tydligt formulerat att frågor om etik och hållbar utveckling 

ska lyftas i undervisningen. Det finns alltså inget tolkningsutrymme för huruvida 

hållarbar utveckling skall finnas med i Kemi 2 eller inte. 

 

Frågor om etik och hållbar utveckling kopplade till kemins olika arbetssätt och verk-

samhetsområden.  (Skolverket 2018. S.6) 

 

Hållbar utveckling har fått ett större utrymme, inte bara i läroplanen utan också i Ke-

mins ämnesplan bör hållbar utveckling med högsta sannolikhet även belyses i läro-

medlen för Kemi på gymnasiet. 

3.2 Hållbar utveckling i kemiämnet 

Hållbar utveckling har länge saknat en naturlig plats i kemiundervisningen och kemi-

ämnet saknar en undervisningstradition av att belysa frågor om hållbar utveckling 

(Vilches & Gil-Pe´rez, 2011). De menar även att det verkar finnas en ämnesfilosofisk 

idé om ”den rena kemin” i vilken kemiundervisningen är frånkopplad kemins appli-

kation utanför skolan. Enligt denna syn är undervisningens syfte enbart att tillskansa 

sig större kunskaper inom kemiämnet, men att det inte ligger något ansvar hos kemis-

terna själva i hur denna kunskap sedan används. Uppdagas sedan etiska frågor kopp-

lade till hur kunskapen används sker detta i samband med att tekniken appliceras och 

ligger därmed inte på kemisternas bord. 

 

Ett annat problem som framkommit är att lärarna ofta upplever tidsbristen som ett 

stort problem i undervisningen (Jegstad & Sinnes, 2015). Anledningen till detta är att 

kursplanerna är packade med innehåll och inte lämnar mycket utrymme för att be-

handla sådant som går utöver de grundläggande teoretiska kunskaperna. Enligt en por-

tugisisk studie blir följaktligen resultatet ofta att hållbar utveckling stryks ur plane-

ringen, särskilt frågor som faller inom de sociala och ekonomiska dimensionerna av 

hållbar utveckling eftersom de i många fall har låg relevans för ämnesplanen (Reis & 

Galvão, 2004). Forskning visar dock att även om kemilärare är bland de lärare som i 

lägst mån belyser de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling, 
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lyckas de ändå ofta inkludera den ekologiska dimensionen i sin undervisning (Uitto & 

Saloranta, 2014). 

 

En avsaknad av en ämnestradition av att undervisa om frågor som rör hållbar utveckl-

ing kan kopplas till att det har visat sig att kemilärare har uppvisat bristande kun-

skaper om hållbar utveckling (Burmeister m.fl., 2013). Att bristande kunskaper på 

området skulle kunna vara ett problem styrks även av Vilches & Gil-Pe´rez (2011) 

som konstaterar att lärarnas bristande kunskaper om hållbar utveckling kan stå i vägen 

för att det ska inkluderas i undervisningen. Bristande kunskaper om hållbar utveckling 

bland lärarna visade sig inte vara en åldersfråga. Såväl lärare som avslutat sina studier 

innan hållbar utveckling blev del av universitetsutbildningarna som de lärare som av-

slutat sina studier sedan dess uppvisade liknande brister (Burmeister m.fl., 2013). De-

ras tanke om att det är bristande kunskaper på området som står i vägen styrks av att 

de i studien intervjuade lärarna berättar att de ser vikten av att integrera hållbar ut-

veckling i sin undervisning, men att de saknar pedagogiska resurser och kunskaper för 

att kunna implementera hållbar utveckling. Det framkom även att lärarna efterfrågat 

fortbildning, material och idéuppslag för att knyta an till ämnesplanen. 

 

En saknad ämnestradition av att undervisa om hållbar utveckling kan även innebära 

att den undervisning som sker saknar den nyansering med alla tre dimensionerna som 

skulle önskas av undervisning för hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av 

flera dimensioner, såväl den traditionella ekologiska aspekten som de sociala och eko-

nomiska dimensionerna. Mot bakgrund av detta har ett problem framkommit, att ke-

milärare har svårt för att lyfta frågor av social och ekonomisk karaktär (Reis & 

Galvão, 2004). En anledning till detta skulle kunna vara att dessa ligger utanför vad 

man klassar som traditionellt naturvetenskapligt och att det därmed kan vara svårt för 

lärarna att plocka fram exempel och att orientera sig i den typen av frågor.  

 

3.3 Läromedlens betydelse för undervisningen 

Utöver ämnestraditionen och lärarnas kunskaper, är läromedlen en faktor som påver-

kar hur undervisningen utformas. Forskning tyder på att lärare använder läromedel i 
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stor utsträckning, särskilt när de ska introducera nytt innehåll (Sikorova, 2011). Lä-

rarna använder sig av läromedlen som bas för hur de ska tolka läroplanen, och plane-

rar1 sina lektioner med den aktuella läroboken i åtanke. Men de använder sig även av 

samma typ av formuleringar och beskrivningar som används i läromedlen (Drechsler 

& Schmidt, 2005). Sikorova (2011) redogör för hur lärarna berättar att läromedlen har 

stor betydelse för lektionsinnehållet. De använder läromedlen som källa till innehåll 

att bygga lektionerna runt, men också som utgångspunkt för att få en uppfattning om 

omfattning och ordning på moment i undervisningen. Detta styrks även av Bergqvist 

och Rundgren (2017) som funnit att lärares undervisning i stor grad präglas av läro-

medlen och dess innehåll, även om läraren har flerårig erfarenhet av att undervisa. 

Detta kan kopplas till hur lärarna efterfrågat fortbildning, material och idéuppslag för 

hur de ska kunna implementera hållbar utveckling i undervisningen och koppla det till 

ämnesplanen (Burmeister m.fl., 2013). Hur läromedlen belyser hållbar utveckling kan 

med andra ord vara väldigt styrande för hur och i vilken omfattning hållbar utveckling 

implementeras i undervisningen; då såväl nyblivna som erfarna lärare uppvisat lik-

nande brister (Burmeister m.fl., 2013).   

 

Eftersom läromedlen har en inflytelserik roll i lärarnas undervisning är det av intresse 

att undersöka hur läromedlen behandlar frågor som rör hållbar utveckling. Detta för 

att ta reda på om läromedlens utformning är en faktor som försvårar för att implemen-

tera hållbar utveckling i kemiundervisning. Mot bakgrund av detta kan det vara så att 

om lärarna har bristande kunskaper om hållbar utveckling, och förlitar sig på böckerna 

för innehåll och omfattning på lektionsinnehåll skulle böckernas presentation av håll-

bar utveckling kunna spela en avgörande roll för hur hållbar utveckling implementeras 

i undervisningen.  
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4 METOD 

Till denna undersökning har jag använt mig av en kvalitativ analysmetod och under-

sökt fem på gymnasiet förekommande läromedel i Kemi för gymnasiet. Analysen 

skedde genom en litteraturanalys där böckerna genomsöktes efter i förväg bestämda 

nyckelord för att lokalisera alla tillfällen där böckerna gjorde kopplingar till hållbar 

utveckling. 

4.1.1 Urval 

I denna studie undersöktes fem på gymnasiet förekommande läroböcker i Kemi. 

Dessa valdes genom ett strategiskt men också i viss mån även ett bekvämlighetsurval 

som beskrivs i Alvehus (2013). De läromedel som valdes ut för analys var publicerade 

efter att läroplanen GY 11 trätt i kraft, och därmed vara anpassade för den rådande lä-

roplanen. Bekvämlighetsurvalet tog sig i utryck genom att inte alla läromedel för 

Kemi på gymnasienivå som fanns tillgängliga på marknaden analyserades, utan endast 

de som var möjliga att få tag på inom en för studien rimlig tid. Både böcker för Kemi 

1 och Kemi 2 analyserades. Följande böcker analyserades i studien (se tabell 1): 
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Tabell 1: De analyserade böckerna, med författare, utgivningsdatum, förlag och böckernas 
tilldelade nummer. 

Boktitel Författare Utgivnings-

datum 

Förlag Tilldelat num-

mer 

Syntes kemi 1 Henriksson, A., Johans-

son, A. & Zetterberg, E 

2018 Gleerups 1 

Syntes kemi 2 Henriksson, A., Johans-

son, A. & Zetterberg, E 

2019 Gleerups 2 

Kemi 1 Ehinger, M 2015 NA för-

lag 

3 

Kemi 2 Ehinger, M 2016 NA för-

lag 

4 

Gymnasiekemi 

2 

Andersson 2013 Liber 5 

 

4.1.2 Databearbetning 

För att hitta alla tillfällen då böckerna behandlade hållbar utveckling bestämdes i för-

väg ett antal nyckelord så som beskrivs i Denscombe (2018). Han menar att man vid 

en textanalys ska ha en klar föreställning av vad man är intresserad av och vilka typer 

av frågor och idéer man letar efter.  Detta kan ske med hjälp av "nyckelord" kopplade 

till temat. I Denscombe (2018) exemplifieras det med att leta efter könsbundna drag i 

barns berättelser, för vilket man kan söka efter pojk respektive flicknamn. Exemplet 

fortsätter med att man kan räkna antalet gånger olika slags namn lyfts. 

På så vis formulerades 12 nyckelord för var och en av de tre dimensionerna med ut-

gångspunkt i de frågor som utgör FNs globala utvecklingsmål. Dessa kunde komma 

som en del av ett sammansatt ord, som någon böjning av ett givet nyckelord alterna-

tivt som en synonym till ett av nyckelorden.  
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Tabell 2: De olika nyckelord som använts för att hitta de tillfällen någon aspekt av hållbar ut-
veckling lyfts i böckerna. 

Sociala Ekonomiska Ekologiska 

Hälsa Fattigdom Försurning 

Farligt Pengar Resurs 

Styrning Spara Energi/kraft 

Mat Effektiv Vatten 

Säkerhet Ekonomi Jordbruk 

Jämställdhet Dyrt Biodiversitet 

Gift Billigt Klimat 

Samarbete Industri Katastrof 

Samhälle Utveckla Växthusgas 

Behov Teknologi Buffertförmåga 

Lagar Företag Miljö 

Regler Tjäna Miljögift 

 

Läromedlen lästes igenom sida för sida och vid alla tillfällen i boken då något av de 

olika sökorden hittades undersöktes sammanhanget för att se om det behandlade håll-

bar utveckling. I sådana fall listades det som ett tillfälle tillsammans med sidnummer 

och vad exemplet handlade om. Utöver detta noterades även hur mycket som avsatts 

text vid det tillfället samt vilken/vilka dimensioner av hållbar utveckling som behand-

lades. Detta gjordes för alla böckerna vid tre olika tillfällen för att säkerställa att inga 

tillfällen missats, men också för att gå igenom de redan noterade tillfällena för att sä-

kerställa att de redan markerade tillfällena bedömdes på samma sätt vid olika till-

fällen. Syftet med detta var att öka analysens trovärdighet genom bättre reliabilitet. 

Under analysen ströks vissa tidigare markerade tillfällen då de vid en andra bedöm-

ning inte ansågs knyta an till hållbar utveckling, medan nya tillfällen tillkom. 
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När alla tillfällen med tillhörande information var listade, formulerades kategorier ba-

serat på exemplen som framkommit. Baserat på vad exemplen handlade om och hur 

de vinklade frågan kategoriserades de efter huruvida de lyfte sociala, ekologiska eller 

ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling. Kriterierna för de tre kategorierna for-

mulerades med utgångspunkt i beskrivningarna som ges av Roorda m.fl. (2017). 

Sociala: Tillfällen som behandlar sociala dimensioner av hållbar utveckling skulle be-

handla någon aspekt av social utveckling, exempelvis, frågor om hälsa, mänskliga rät-

tigheter, jämställdhet, utbildning, myndighetsstyrning och fred. 

Ekologiska: Tillfällen som behandlar ekologiska dimensioner av hållbar utveckling 

skulle lyfta frågor som exempelvis, klimatförändringar, katastrofprevention, biodiver-

sitet och förbrukning av naturresurser.  

Ekonomiska: Tillfällen som behandlar ekonomiska aspekter av hållbar utveckling 

skulle koppla till någon aspekt av ekonomisk utveckling, exempelvis fattigdomsbe-

kämpning, ekonomisk tillväxt, arbete, effektivitet, levnadsstandard och likvärdiga 

möjligheter. 

4.2 Dataanalys 

Metoden som användes för analys och databearbetning konstruerades med utgångs-

punkt i Denscombes (2018) beskrivning av datanalys. i vilken det första steget var att 

katalogisera den analyserade texten. För denna undersökning innebar detta att skriva 

ned alla tillfällen då kopplingar till hållbar utveckling gjordes, tillsammans med vilka 

sidor det upptog i boken, vilka dimensioner de behandlar, hur stort utrymme exemplet 

upptog och vad de handlar om. Detta besvarade frågeställning 1 (vilken omfattning 

hållbar utveckling behandlas) och 3 (hur de tre dimensionerna av hållbar utveckling 

behandlas). Under genomläsningen framkom även tre olika sätt exemplen presentera-

des på som besvarar frågeställning 2 (hur hållbar utveckling presenteras i läroböck-

erna). Dessa var om exemplen kom integrerat i kapiteltexten, om de kom som extra-

läsning vid sidan av eller om de var del av ett kapitel byggt runt hållbarhetsfrågor. 

Denna information sammanställdes sedan i tabeller för att ge en överblick av datan. 

Det andra steget i enlighet med Denscombe (2018) var att sedan analysera tabellen ef-

ter mönster och skapa nya mer sammanfattande kategorier. Varje tillfälle en lärobok 

gjorde kopplingar till hållbar utveckling kategoriserades efter två aspekter. Den första 
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aspekten var huruvida kopplingen gjordes som en integrerad del av kapitlet eller om 

det skedde som extraläsning. Den andra aspekten var hur stort utrymme exemplet 

fick, alltså om det kom i förbifarten, fick utrymme eller om det var en betydande del 

av ett avsnitt.  

Extraläsning: Med kategorin extraläsning menas de olika ”kuriosasidorna” (”Ut-

blick”/ ”perspektiv på kemin”) som fanns inspränga i böckerna. Sidor som inte är 

nödvändiga för att för-stå innehållet i kapitlet, men som istället exemplifierar någon 

del av kapitlet. Under kategorin extraläsning tillkom två underkategorier, de tillfällen 

som klassades som extraläsning och fick utrymme och de som kom i förbifarten. 

Integrerat i texten: För att ett tillfälle skulle kategoriseras som en integrerad del av 

texten skulle det komma som en del av den vanliga kapiteltexten. Antingen som ett 

eget stycke eller inbakat i ett annat. I kategorin integrerad del av texten fanns tre un-

derkategorier, de tillfällen som kategoriserades som integrerad del av texten och fick 

utrymme, de som kom i förbifarten och de som utgjorde en betydande del av ett av-

snitt. 

Eget kapitel: Eget kapitel innebar att exemplet var del av ett kapitel byggt runt frågor 

av en viss karaktär med tät koppling till hållbar utveckling. 

Betydande del av ett avsnitt: Betydande del av ett avsnitt innebar att exemplet ut-

gjorde en stor del av ett avsnitt i ett kapitel. Denna kategori liknar eget kapitel men 

istället är ett avsnitt i ett kapitel till del byggt runt en viss typ av fråga som lyfts i ex-

emplet.  

Ges utrymme: För att klassas som att det fick utrymme skulle exemplet uppta mer än 

¼ sida. Kategorin ”Extraläsning som får utrymme” utgjordes därför av de tillfällen 

som var längre än en fjärdedels ”kuriosasida” 

I förbifarten: För att ett tillfälle skulle klassas som att det kom i förbifarten skulle det 

uppta mindre än ¼ sida. 

För att ett tillfälle skulle kategoriseras som en integrerad del av texten skulle det 

komma som en del av den vanliga kapiteltexten. Antingen som ett eget stycke eller in-

bakat i ett annat. I kategorin integrerad del av texten fanns tre underkategorier, de till-

fällen som kategoriserades som integrerad del av texten och fick utrymme, de som 

kom i förbifarten och de som utgjorde en betydande del av ett avsnitt. 
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Varje tillfällen placerades i en kategori för respektive aspekt. Beroende på om exemp-

len behandlade en eller flera dimensioner av hållbar utveckling kategoriserades de 

även som ”Isolerat” respektive ”Integrerat”. Där Isolerat innebar att endast en dimens-

ion behandlades medan Integrerat innebar att två eller fler av dimensionerna behand-

lades samtidigt. Den senare hade i sin tur två underkategorier; ”Delvis” och ”Fullstän-

digt”, där delvis innebar att två dimensioner behandlades medan fullständigt innebar 

att alla tre dimensionerna behandlades. Därefter tolkades de mönster som framkom 

med de nya kategorierna och de sammanställdes i diagram.  

Frågeställning 3 besvarades genom en deduktiv ansats, då böckerna testades mot i för-

väg bestämda parametrar Alvehus (2013). Forskningsfråga 1 och 2 besvarades istället 

genom en induktiv ansats eftersom dess kategorier formulerades baserat på den in-

samlade datan (Alvehus, 2013).  
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5 RESULTAT 

5.1 I vilken omfattning lyftes hållbar utveckling? 

Resultatet visar att fyra av böckerna var mycket likvärdiga med avseende på i vilken 

omfattning de lyfte hållbar utveckling, både vad gäller antal gånger det lyfts i böck-

erna men även antal sidor text dessa tillfällen upptog. En bok stack dock ut från de öv-

riga då den lyfte hållbar utveckling dubbelt så många gånger som de övriga böckerna 

och hade avsatt nästan åtta gånger fler sidor. 

 

 

Figur 1: Antal tillfällen med hållbar utveckling och antalet sidor de upptar i de analyserade 

böckerna. 1 

De fyra böckerna som fick liknande resultat (bok 1,2,3 & 4) hade alla avsatt mellan 

tre och fem sidor till hållbar utveckling och hade mellan åtta och tolv tillfällen då 

 

 

 

1 Bok 1 (Henriksson, m.fl. 2018), bok 2 (Henriksson, m.fl.2019), bok 3 (Ehinger, 2016), bok 4 

(Ehinger, 2015), bok 5 (Andersson, 2013) 
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kopplingar gjordes. Kopplingarna var få och för det mesta relativt korta, där varje till-

fälle i snitt upptog knappt en halv sida. I böckerna för Kemi 1 (bok 1 & 3) var exemp-

len framförallt förlagda under avsnittet om syror och baser samt i samband med perio-

diska systemets uppbyggnad. I bok nummer 3 var de övriga exemplen framförallt 

samlade under avsnittet om elektrokemi, medan de i bok nummer 1 var mer jämnt för-

delade på övriga avsnitt. I böckerna för Kemi 2 (bok 2 & bok 4) var exemplen fram-

förallt förlagda under den organiska kemin. Bok nummer 4 hade även en del tillfällen 

samlat i samband med kemisk jämvikt medan bok nummer 2 hade en del tillfällen i 

samband med biokemin.  

Omfattningen i vilken böckerna belyser hållbar utveckling delades in i två kategorier 

(låg och hög utsträckning). De fyra ovan nämnda böckerna (bok 1, 2, 3 & 4) var snar-

lika i hur de lyfte hållbar utveckling och kategoriserades alla som att de lyfte hållbar 

utveckling i låg utsträckning då hållbar utveckling upptog 0,8-1,7% av böckerna. 

Den bok i urvalet som stack ut var bok nummer 5 då den behandlade hållbar utveckl-

ing fler gånger än de övriga fyra och dessutom avsatte fler sidor till detta. Bok num-

mer 5 kategoriserades som att den lyfte hållbar utveckling i hög utsträckning då den 

avsatt 35 sidor (drygt 9% av boken) till hållbar utveckling. Denna hade många och 

förhållandevis långa tillfällen som vart och ett i snitt upptog mer än en och en halv 

sida. Av dessa tillfällen och sidor var majoriteten förlagda i kapitel 10 (Miljökemi) 

och kapitel 15 (Kemin i samhället). Övriga tillfällen fanns jämnt fördelade i boken 

och var förlagda på liknade sätt som i bok nummer 2 och bok nummer 4, med e till-

fällen vid den organiska kemin, kemisk jämvikt och biokemi. Även exemplen som 

inte kom i kapitel 10 och 15 var dock i snitt något längre än vad de var i böckerna som 

föll in i kategorin ”låg utsträckning”.   
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5.2 På vilket sätt presenteras hållbar utveckling i svenska läro-

medel i Kemi för gymnasiet 

5.2.1 Extraläsning 

 

Extraläsning som får utrymme: 

Denna var den största kategorin i bok nummer 1 och bok nummer 4 och den näst 

största i bok nummer 2 och bok nummer 3. Det var även den här kategorin som upp-

tog majoriteten av sidorna där det gjordes kopplingar till hållbar utveckling. Det var 

alltså sammanlagt den största kategorin i de ovan nämnda böckerna, både med avse-

ende på antal tillfällen och antal sidor dessa upptog, då exemplen i denna kategori ge-

nerellt var längre än de som fanns integrerade i texten och gavs utrymme. Exempel på 

extraläsning som gavs utrymme var i bok nummer 1 där en hel sida handlade om arse-

nikhaltigt vatten i Bangladesh, men detta låg under en så kallad ”utblick” och presen-

terades alltså inte i själva kapiteltexten.   

 

Extraläsning som kommer i förbifarten: 

 Att tillfällen i extraläsningen upptog mindre än ¼ sida var förhållandevis ovanligt, 

vilket innebär att det blev en ganska liten kategori. Det var den minsta kategorin med 

avseende på antal sidor den upptog i boken. Den återfanns i likvärdig utsträckning i 

alla de analyserade böckerna, förutom bok nummer 3 och bok nummer 4. Ett exempel 

på detta är i bok nummer 2 hur de belyser hur man förbjudit tvättmedel med fosfater 

och dess roll som i övergödningsproblem. Detta lyftes i förbifarten på en ”utblicks-

sida” om tvättmedel. 
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5.2.2 Integrerad del av texten 

 

Integrerad del av texten som får utrymme 

Tillfällen som kom integrerat i texten och fick utrymme innebar alltså att exemplet 

kom som en del av kapiteltexten samt att det upptog mer än ¼ sida i boken. Denna ka-

tegori var sammanlagt den tredje vanligaste kategorin. I fyra av de fem analyserade 

böckerna (Andersson, 2013; Ehinger, 2015; Ehinger, 2016; Henriksson m.fl., 2018; 

Henriksson m.fl., 2019) var denna kategori mindre vanlig än kategorin ” Extraläsning 

som får utrymme”. Det var med andra ord mer vanligt förekommande att avsätta ut-

rymme för hållbar utveckling under extraläsningen än vad det var att det avsätta ut-

rymme i kapiteltexten. Ett exempel på detta i bok nummer 3 handlade om de för krop-

pen skadliga effekterna av bly och hur det använts förut men hur man har fasat ut det. 

 

Integrerad del av texten som kommer i förbifarten 

Denna kategori utgjordes av tillfällen som kom integrerade i kapiteltexten, men som 

upptog minde än ¼ sida. Denna kategori var ungefär lika vanlig i de flesta böckerna, 

och var sammanlagt den näst största kategorin. Det var bara i bok nummer 4 där anta-

let tillfällen då hållbar utveckling kom integrerat i texten, och kom i förbifarten domi-

nerade och utgjorde hälften av alla gånger då kopplingar till hållbar utveckling gjor-

des. Det innebär att ungefär hälften av exemplen som integrerats i texten var kortare 

än ¼ sida.  

 

Integrerad del av texten och en betydande del av ett avsnitt 

Tillfällena i denna kategori kom som en del av kapiteltexten samt att de var en bety-

dande del av ett avsnitt, vilket innebär att det antingen ska finnas som ett genomgå-

ende tema i ett avsnitt eller ett längre sammanhängande stycke vilket utgör en större 

del av ett avsnitt. Detta var en mycket liten kategori då det bara fanns två tillfällen 

som föll in i denna kategori. Det fanns ett sådant tillfälle i respektive bok för Kemi 1 

(Ehinger, 2015; Henriksson m.fl., 2018) och var båda förlaga i samband med buffert-

system i böckerna. Dessa handlade om markens eller sjöars buffertkapacitet mot surt 

regn. 
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Eget kapitel 

De tillfällen som föll in i denna kategori var de som var del av ett kapitel byggt runt 

frågor av en viss karaktär med tät koppling till hållbar utveckling. t kapitel dedikerat 

till den typen av frågor. Det var endast i bok nummer 5 som det fanns hela kapitel de-

dikerade till frågor med koppling till hållbar utveckling (kapitel 10 och 15). Dessa ka-

pitel rymde majoriteten av de tillfällen och sidor i boken där man gjorde kopplingar 

till hållbar utveckling, och bidrog till att den stack ut jämfört med de övriga böckerna. 

Antalet tillfällen var likvärdiga i de två kapitlen, men exemplen var i snitt längre i ka-

pitlet som handlade om Kemin i samhället än vad de var i kapitlet om miljökemi. 

 

 

Figur 2: Diagram över hur hållbar utveckling presenteras i de analyserade läroböckerna. Samt 

hur exemplen i varje kategori var fördelade. 
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5.3 På vilket sätt behandlas ekonomiska, sociala och ekologiska 

dimensionerna av hållbar utveckling i svenska läromedel i 

Kemi för gymnasiet? 

 

Isolerat 

För att ett tillfälle skulle klassas som ”Isolerat”, skulle endast en av de tre dimension-

erna (ekonomiska, sociala och ekologiska) behandlas i ett givet tillfälle. Kategorin 

Isolerat dominerade totalt i fyra av böckerna, det var bara i bok nummer 5 som denna 

kategori endast utgjorde hälften av exemplen i boken. Här dominerade den ekologiska 

dimensionen, då den ensam stod för mer än hälften av de tillfällen som placerades i 

denna kategori. Detta till stor del av på grund av bok 1 och 2 som nästan uteslutande 

behandlade den ekologiska dimensionen. Därefter kom den sociala dimensionen som 

den näst vanligaste dimensionen och den ekonomiska som den minst vanliga. Exem-

pel på hur den ekologiska dimensionen belystes i en fråga som hade kunnat behandla 

flera dimensioner var hur de belyste etanolbränsle i bok nummer 2 där de fokuserade 

helt på miljömässiga vinster i form av minskat nettotillskott av koldioxid i atmosfären, 

men nämner inga sociala eller ekonomiska aspekter. 

 

 

Integrerat 

För att ett tillfälle skulle klassificeras som ”Integrerat”, skulle mer än en av de tre di-

mensionerna behandlas i exemplet. Denna kategori består av två underkategorier, 

”delvis” och ”fullständigt”. Exemplen i den integrerade kategorin utgjorde samman-

lagt ungefär en tredjedel av de tillfällen som fanns i böckerna 

 
Underkategorin ”Delvis” bestod av de tillfällen som lyfte två dimensioner av hållbar 

utveckling vid samma tillfällen. Det var den största underkategorin, med mer än ¾ av 

de integrerade exemplen. Även här dominerade den ekologiska dimensionen, då end-

ast två av exemplen i denna kategori lyfte de ekonomiska och sociala dimensionerna 

utan att lyfta den ekologiska. Alla andra tillfällen lyfte ekologiska aspekter i kombi-

nation med någon annan dimension. Exempel på detta i bok nummer 4 var hur kvin-

nors inträde på arbetsmarknaden kopplades till den ökande populariteten av syntetiska 
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tyger, och hur detta hade kunnat slå hårt mot bomullsindustrin om inte upptäckten av 

det strykfria bommultyget räddade industrin. Det kopplar alltså samman sociala och 

ekonomiska dimensioner med en kemisk upptäckt. Vad de dock helt utelämnar är eko-

logiska aspekter. Underkategorin ”fullständigt” var den minsta kategorin eftersom det 

endast fanns fem tillfällen i de fem böckerna som kategoriserades i. Nästan alla till-

fällen återfanns i bok nummer 5, i vilken fyra av de fem exemplen fanns. Detta inne-

bär att i de flesta böckerna (bok 1; bok 3; bok 4) återfanns inte denna kategori alls. 

Vid ett tillfälle i bok nummer 5 belystes alternativa energikällor istället för kol och 

olja, men knöt dessutom an till hur sol, vind och vattenkraft kan påverka människor 

och miljö i form av exempelvis fördämningar. Vidare tog boken även upp att det för 

industrin finns pengar att spara i längden på att ställa om till mer energieffektiva pro-

cesser. 

 

 

Figur 3: Diagram över hur många tillfällen som behandlade de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling isolerat, delvis integrerat och fullständigt integrerarat. Samt hur dimensionerna var 

fördelade inom varje kategori 
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6 DISKUSSION 

6.1 I vilken omfattning lyfts hållbar utveckling? 

Fyra av böckerna lyfte hållbar utveckling i låg utsträckning.  En bok stack dock ut i 

det avseendet och lyfte hållbar utveckling i hög utsträckning, då den hade två dedike-

rade kapitel där den stora majoriteten av all anknytning till hållbar utveckling tog 

plats. Vilken effekt kan det få på undervisningen om fyra av böckerna lyfte hållbar ut-

veckling i låg utsträckning och den femte enbart skiljde sig från dessa genom sina två 

dedikerade kapitel? Då kemilärare tidigare efterfrågat material som stöd för hur de ska 

kunna implementera hållbar utveckling (Burmeister m.fl., 2013) skulle detta kunna in-

nebära att det har en betydande inverkan på undervisningen. Om lärarna saknar 

material och uppslag för hur de kan implementera hållbar utveckling och om även lär-

oböckerna bara i låg utsträckning belyser hållbar utveckling skulle det kunna innebära 

att lärarna har mycket lite material att använda sig av. Detta skulle i sin tur kunna re-

sultera i att hållbar utveckling får begränsat utrymme i undervisningen. Detta resone-

mang styrks av att forskning visar att läromedlen spelar en stor roll för lärarnas lekt-

ionsplanering (Sikorova, 2011).  

 

Tidigare forskning har visat att hållbar utveckling har haft låg relevans i ämnespla-

nerna (Reis & Galvão, 2004). En möjlig risk skulle kunna vara att det lilla utrymmet 

hållbar utveckling får i böckerna kan göra att det upplevs som mindre relevant trots att 

det fått ökat utrymme i såväl läroplanen (Skolverket, 2018) som ämnesplanen för 

Kemi (Skolverket, 2011).  Den enda boken som i större utsträckning lyfte hållbar ut-

veckling gjorde detta i två egna kapitel. Kapitel som i sig inte tillför ny kunskap om 

kemiska koncept utan snarare sätter tidigare kunskap i en kontext. När exemplen 

framförallt är förlagda under isolerade kapitel kan det finnas en risk att denna stora 

mängd material som knyter an till hållbar utveckling förblir oanvänt då de inte tillför 

någon ny teoretisk kunskap. Som Jegstad och Sinnes (2015) skriver kan pressade tids-

planer leda till att sådant som går utöver den grundläggande teorin får stryka på foten, 

i detta fall potentiellt kapitlen om miljökemi och kemi i samhället.  
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6.2 På vilket sätt presenteras hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling presenteras inte som att ämnet har någon större betydelse i läro-

böckerna, då endast få sidor avsatts till hållbar utveckling och majoriteten av dessa si-

dor presenterades som extraläsning. Ungefär hälften av exemplen kom integrerade i 

kapiteltexten, och hälften kom som extraläsning, men eftersom de flesta korta exemp-

len kom integrerat i texten, medan de längre kom som extraläsning ledde detta till att 

extraläsningen upptog fler sidor än de tillfällen som kom integrerat i texten. Man kan 

tänka att det finns en risk att detta förmedlar en bild av att hållbar utveckling saknar 

relevans inom kemiämnet då majoriteten av sidorna med hållbar utveckling presente-

ras som något utöver den ordinarie kapiteltexten. Om hållbar utveckling inte upplevs 

som en viktig del av kemiundervisningen skulle det kunna bidra till att hållbar ut-

veckling lätt stryks ur undervisningen som Reis and Galvao (2004) beskriver. En möj-

lig orsak till att hållbar utveckling presenteras på det här sättet i böckerna skulle 

kunna vara att det är ett resultat av en saknad undervisningstradition av att behandla 

den typen av frågor så som Vilches och Gil-Pe´rez, (2011) beskriver, och att detta 

skulle kunna leda till att det i stor utsträckning kläms in som extraläsning när läropla-

nen nu innehåller skrivelser om hållbar utveckling (Skolverket, 2018).  

 

Man kunde se en liten variation bland vilken typ av frågor som lyftes i böckerna. Det 

var även flera av böckerna som använde samma exempel. Exempelvis skrev förfat-

tarna till både Bok 1 och bok 3 om arsenikhaltigt vatten i Bangladesh, vilket tyder på 

att författarna har liknande referensramar gällande hållbar utveckling. En intressant 

aspekt som framträdde var att de få tillfällen som klassades som att de utgjorde en be-

tydande del av ett avsnitt, bara förekom i böckerna för Kemi 1 (bok nummer 1 & 3) 

och att de var förlagda i syra-bas kapitlet vid buffertavsnittet. Syra-bas kapitlet inne-

höll en betydande andel av exemplen på hållbar utveckling i böckerna för Kemi 1, och 

dessa handlade i stor utsträckning om försurning i miljön. Försurningen var även ett 

återkommande tema i exempel även utanför syra-bas kapitlet. Mot bakgrund av detta 

tycks försurning vara en av de frågor som författarna lägger stor vikt vid. Men ef-

tersom försurning var ett återkommande tema blev följden ett ensidigt fokus på en 

viss typ av frågor som rör hållbar utveckling. 
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Endast en av de analyserade böckerna hade kapitel som fokuserade på frågor om håll-

bar utveckling, vilket tyder på att hållbarhetsfrågor har låg prioritet då författarna väl-

jer ut innehåll. Det ligger i linje med tidigare forskning som konstaterat att hållbar ut-

veckling länge saknat en naturlig plats i kemiundervisningen (Vilches & Gil-Pe´rez, 

2011).  

6.3 På vilket sätt behandlas hållbar utvecklings tre dimens-

ioner?  

De tillfällen som behandlade en dimension utgjorde ungefär två tredjedelar av alla till-

fällen då hållbar utveckling behandlades i böckerna. Bland dessa tillfällen var den 

ekologiska dimensionen den enskilt vanligaste. Ser man detta mot bakgrund av att lä-

rare tenderar att luta sig mot läromedlen för lektionsinnehåll (Sikorova, 2011) skulle 

detta kunna vara en bidragande orsak till att kemilärare är bland de lärare som be-

handlar de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling i lägst ut-

sträckning (Uitto & Saloranta, 2014). Att de olika dimensionerna behandlas isolerade 

från varandra skulle kunna vara en följd av hur författarna själva ser på hållbar ut-

veckling, med tre separata dimensioner som alla ska finnas med snarare än tre tätt 

sammanlänkade delar som alla påverkar varandra som beskrivs i Giddings m.fl. 

(2002). Även bland de delvis integrerade exemplen dominerade den ekologiska di-

mensionen. Den stora majoriteten av de delvis integrerade exemplen behandlade den 

ekologiska dimensionen i kombination med någon av de övriga två. Ytterst få till-

fällen behandlade de sociala och ekonomiska dimensionerna tillsammans utan att lyfta 

den ekologiska. Detta kan även kopplas till att kemilärare belyser den ekologiska di-

mensionen men i låg utsträckning behandlar de andra dimensionerna (Uitto & Salo-

ranta, 2014). En möjlighet skulle kunna vara att det skett en fördelning av dimension-

erna och att NO-ämnena behandlar de ekologiska aspekterna som traditionellt sett hört 

till miljöundervisningen (Juntunen & Aksela, 2014) medan SO-ämnena å andra sidan 

behandlar de ekonomiska och sociala dimensionerna. Detta skulle vara problematiskt 

då det är viktigt att belysa hur de olika dimensionerna är sammanvävda och att de inte 

går att behandla isolerat (Giddings m.fl., 2002). Undervisar man om hållbar utveckl-

ing måste man förhålla sig till fler aspekter såsom exempelvis etik och samhälleliga 

intressekonflikter (Skolverket, 2002). 
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Det var mycket få tillfällen som lyfte alla tre dimensionerna, vilket är problematiskt 

då skolan ska sträva efter att ge en utbildning för hållbar utveckling och därmed väv 

samman alla tre dimensionerna (Skolverket, 2002; Skolverket, 2012). Utbildning för 

hållbar utveckling skiljer sig från den tidigare miljöundervisningen där fakta om mil-

jön sågs som det viktiga, medan utbildning för hållbar utveckling i större grad ska fo-

kusera på problemlösning och demokratiska och ämnesövergripande arbetssätt (Skol-

verket, 2012). Det var endast några enstaka tillfällen som på ett fullständigt integrerat 

sätt behandlade hållbar utveckling och nästan alla av dessa var förlagda i kapitlen om 

miljökemi och kemi i samhället i bok nummer 5. Resultaten visar med andra ord att 

det var ytterst få tillfällen som faktiskt behandlade hållbar utveckling på ett sätt som 

ligger i linje med utbildning för hållbar utveckling. Vad detta beror på är svårt att säga 

med säkerhet, men en möjlighet skulle kunna vara att spår av den äldre miljöundervis-

ningen och ämnets undervisningstradition kan påverka författarnas val av innehåll när 

böckerna skall anpassas till en läroplan som lägger allt större vikt vid hållbar utveckl-

ing. 

 

Typen av frågor som presenterades i böckerna utgjordes i stor grad av frågor om gifter 

på olika sätt (miljögifter såväl som giftiga ämnen i vardagen), frågor om miljöförsur-

ning samt frågor kopplade till växthusgaser. Det förekom kopplingar till andra frågor, 

framförallt i bok 5 under kapitlen om miljö och kemi i samhället. Dock låg fokus ändå 

på frågor om gift, försurning och växthusgaser, vilket gav en låg variation i typen av 

frågor som belystes och gav därmed även en ensidig bild av hållbar utveckling. 

6.4 Metoddiskussion 

De böcker som utgjorde urvalet bedömdes högst relevant och lämpligt att undersöka 

då alla var producerade för läroplanen GY11 och förekommer på svenska gymnasie-

skolor. Denna studie analyserade inte samtliga läromedel för Kemi på gymnasienivå 

som förekommer i svenska gymnasieskolor vilket potentiellt hade kunnat leda till att 

andra, mer eller mindre tydliga mönster hade framkommit. Nyckelorden som använ-

des vid genomsökningen av böckerna spelade en stor roll för resultatet då de påver-

kade vilka tillfällen som registrerades, då andra nyckelord eventuellt skulle kunnat på-

verka resultatet. Med den stora mängd och variation på typen av nyckelord som an-

vändes bör ändå eventuella variationer på resultatet utifrån sökord vara försumbara. 
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Att böckerna lästes igenom upprepade gånger för att hitta missade tillfällen samt att 

de funna exemplen bedömdes igen vid flera olika tillfällen säkerställde resultatets va-

liditet genom att alla tillfällen som kvarstod verkligen behandlade hållbar utveckling. 

Upprepade genomläsningar stärkte även undersökningens reliabilitet då bedömningen 

gjordes vid flera olika tillfällen och endast de tillfällen som upprepade gånger be-

dömts att de behandlar hållbar utveckling inkluderades i den insamlade datan. Något 

som hade kunnat säkerställa studiens validitet såväl som öka reliabiliteten hade varit 

om studiens analysmetod bekräftats av fler personer. Det hade dels ökat interbedöm-

marreliabiliteten genom att se huruvida fler personer hade hittat samma tillfällen och 

gjort samma bedömning av dem (Bryman, 2011). 

 

 

7 SLUTSATS 

Hållbar utveckling fick i de flesta fallen lite utrymme i läromedlen för Kemi på gym-

nasienivå, med få och ofta korta tillfällen då hållbar utveckling behandlas. Hälften av 

exemplen kom som extraläsning och/eller i förbifarten. Samt att endast en mycket li-

ten andel av exemplen som faktiskt behandlar alla tre dimensioner av hållbar utveckl-

ing tillsammans. Det vanligaste var att endast en dimension lyftes åt gången. Att end-

ast en dimension lyftes i taget är problematiskt då det resulterar i att frågor om hållbar 

utveckling inte behandlas på ett fullgott och nyanserat sätt, där de komplexa samban-

den mellan dimensionerna går förlorade. Då hållbar utveckling får lite utrymme i läro-

medlen kan det ge sken av att hållbar utveckling inte är av någon större betydelse för 

kemiundervisningen. Hur hållbar utveckling behandlas i läromedlen kan påverka i vil-

ken omfattning läraren väljer att belysa ämnet. Läromedlen spelar en stor roll för lä-

rarna när de ska planera och förbereda lektioner och har därmed en stor betydelse för 

innehåll och utformning på undervisningen. Sammanväger man detta kan man tänka 

att läromedlens utformning och innehåll inte underlättar för lärarna när de ska imple-

mentera hållbar utveckling i undervisningen.  
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7.1 Vidare studier 

Utifrån studiens resultat skulle det vara av intresse att undersöka om det finns ett sam-

band mellan kemilärares undervisning för hållbar utveckling och vilken lärobok de 

använder sig utav.  
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