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Abstract 

 
Dissemination of knowledge is the school principal's commitment and textbooks play a 

crucial role as mediators of knowledge. Research shows that textbooks are an important part 

of social studies teaching. 

     Concepts and conceptual use are key tools of the Civics. The concept of sustainable 

development can be related from three different standpoints to the concept of democracy, and 

in the current research the concepts will be strengthened in relation to one other. Sustainable 

development is concepts that give implications on the notion of democracy. The purpose of 

this study is whether textbooks invite and facilitate such a discussion and what impact this has 

on student learning. 

     This study aims to contribute to the understanding of how conceptual and value-related 

discussions can be facilitated. This has been done by highlighting the concept of sustainable 

development, obtained in relation to the concept of democracy in the two textbooks for the 

Civics. The use of method is a qualitative content analysis of textbooks Exposé and Forum. 

     The results show that sustainable development is mentioned in textbooks but it is made in 

varying degrees. In Expose the author accounts that sustainable development is an important 

social value but that there are several important values to consider. Thus, multiple 

perspectives, contributing to a true understanding can arise in the reader. Forum conveys a 

perspective that sustainable development would be the ultimate value, and understanding the 

horizon is thus limited for the reader. 
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Sammandrag 

 

Förmedling av kunskap är skolans viktigaste åtagande och läroböcker spelar en avgörande roll 

som förmedlare av kunskap. Forskning visar att läroboken utgör en betydande del i 

samhällskunskapsundervisningen.  

    Begrepp och begreppsanvändning är centrala verktyg i ämnet samhällskunskap. Begreppet 

hållbar utveckling kan ur tre olika ståndpunkter ställas i relation med begreppet demokrati, 

och i det aktuella forskningsläget betonas det att begreppen stärks i förhållande till varandra. 

Hållbar utveckling är ett begrepp som ger implikationer kring uppfattningen om demokrati. 

Frågan och denna uppsats forskningsproblem är om läroböcker uppmanar och underlättar en 

sådan diskussion och vilken betydelse detta har för elevernas lärande. 

    Denna uppsats har som syfte att bidra till förståelsen för hur begreppsliga och 

värderelaterade diskussioner kan underlättas. Detta har gjorts genom att belysa hur begreppet 

hållbar utveckling framställs i relation till begreppet demokrati i två läroböcker för ämnet 

samhällskunskap. Metoden som har använts är en kvalitativ innehållsanalys av läroböckerna 

Exposé och Forum. 

    Resultatet av undersökningen har visat att hållbar utveckling nämns i läroböckerna men att 

det framställs i olika utsträckning. I Exposé redogör författaren att hållbar utveckling är ett 

viktigt samhälleligt värde men att det finns flera viktiga värden att ta hänsyn till. Därmed 

visas flera perspektiv, som bidrar till att en verklig förståelse kan uppstå hos läsaren.  Forum 

däremot förmedlar ett perspektiv, nämligen att en hållbar utveckling skulle vara det 

överordnade värdet, och förståelsehorisonten blir därmed begränsad hos läsaren.  

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, demokrati, begreppsanvändning, Samhällskunskap 
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1. Inledning 

I skrivande stund inleds FN:s klimatmöte i sydafrikanska Durban där 190 länder 

representeras. Diskussionen gällande världens multiutsläpp, och hur detta skall minskas för 

att förhindra att klimatförändringarna skenar och missgynnar den hållbara utvecklingen, 

ligger på agendan.  

Miljödebatter, miljöpolitik och miljöfrågor berör idag, inte bara forskare, vetenskapsmän 

och politiker, utan alla samhällets nivåer. Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tänkas 

kännas igen av många människor på vår jord, och begreppets innehåll syftar ofta på att 

förbättrade livsvillkor för alla människor, och för kommande generationer.  

Miljöperspektivet och strävan mot en hållbar utveckling har blivit viktig i dagens samhälle 

och ställs i relation med andra centrala värden, exempelvis demokrati. Ibland argumenteras 

det för demokratins överordnande värde, medan det ibland pekas på den hållbara 

utvecklingen som överordnad. Hållbar utveckling och demokrati kan ses som två skilda 

värden, men det finns ett tredje synsätt som förenar dessa begrepp. Demokrati bygger då på 

ogensägliga rättigheter, där en ohållbar utveckling skulle hota dessa rättigheter. Genom detta 

synsätt blir sammankopplingen mellan hållbar utveckling och demokrati starkare.  

Oavsett vilket synsätt, är hållbar utveckling ett begrepp som ger implikationer kring 

uppfattningen om demokrati. Frågan och denna uppsats forskningsproblem är om läroböcker 

uppmanar och underlättar en sådan diskussion och vilken betydelse detta har för elevernas 

lärande.  

    Centralt för en lärobok är att den garanterar en validitet med de utsatta målen i 

ämnesplanen (Juhlin Svensson, 2000, s.42). Ämnesplanen för samhällskunskap, för de 

frivilliga skolformerna, åsyftar elevens möjlighet till stärkt uppfattning och utveckling 

gällande förståelsen om hållbar utveckling och demokrati: 

 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som 

berör makt, demokrati […] Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för 

frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling (www.skolverket.se, 2011-11-23). 

 

I detta fall belyser ordvalet ”frågor”, förhållandet mellan hållbar utveckling och demokrati.           

Läroplanen är uttryck för en politisk kompromiss, och behandlar hur vi bör uppfatta skolan 

och dess olika ämnen. I läroplanen fastslås de olika ämnenas centrala innehåll och dessa 

avkodas sedan av läroboksförfattaren, vilket i sin tur leder till lärobokens innehållsmässiga 

stoff (Selander, 1999, s.17-19). Från och med november, 2011, har en ny läroplan för de 

http://www.skolverket.se/
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frivilliga skolformerna tagits i bruk: Gy11. Den nya läroplanen belyser vikten av att skolan 

och utbildningen skall förmedla och förankra respekt för de demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Gällande undervisning i hållbar utveckling ägnas en separat 

del i läroplanen åt detta: 

 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva 

medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska 

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

skapa hållbar utveckling (SKOLFS2011:144). 

 

 

Här klarläggs och motiveras betydelsen av undervisning gällande miljöfrågor, genom att 

tydligt hänvisa till elevens egen medverkan till en hållbar utveckling. Läro- och ämnesplanen 

för de frivilliga skolformerna i samhällskunskap centraliserar betydelsen av att ge eleverna 

möjlighet till att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om bland annat hållbar utveckling 

och demokrati. Då dessa begrepp är centrala för det innehållsmässiga stoffet i 

samhällskunskapsundervisningen finns det anledning till att undersöka hur dessa korrelerar 

med läromedel för samhällskunskap. Denna undersökning kommer att att belysa hur hållbar 

utveckling framställs i relation till demokrati i läroböcker för ämnet samhällskunskap.  

Forskning visar att läroboken har en stor betydelse för undervisningen i skolan. Lärare 

sätter läroboken som en yttre ram och använder den som ett planeringsverktyg i 

undervisningen. I ämnet samhällskunskap är strukturen och flexibiliteten i läroboken viktig 

för både elever och lärare. Det är även av stor betydelse att läroboken garanterar en validitet 

med de utsatta målen i ämnesplanen.  

För att analysera två läroböcker, med samma grundläggande frågeställning, är att 

poängtera skillnader i läroböcker som är riktade mot samma kurser och ämne utifrån alla 

elevers rätt till likvärdig kunskap. Rätten till likvärdig kunskap står beskriven i läroplanen 

Gy11
1
, men innebär inte att alla elever skall ha en exakt lika utformad undervisning

2
.    

 En innehållsanalys av två samhällskunskapsböcker samt en komparativ analys skall 

belysa de två böckernas styrkor och brister. Resultatet är inte avsett för att hitta den bästa 

läroboken utan snarare för att belysa betydelsen av hur hållbar utveckling ställs i relation med 

det demokratiska värdet. Tillämpligheten är central då eleven skall få en ökad förståelse av 

begreppet hållbar utveckling, inte endast per definition, utan även den problematik som 

medföljer begreppets realisering och då främst i relation till andra värden, och i detta fall det 

                                                 
1
 ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den 

2
 ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 

resurser ska fördelas lika”(SKOLFS 2011:144). 
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demokratiska värdet. Denna undersökning kan klarlägga vikten av hur begrepp och 

samhälleliga frågor framställs i läroböcker och vilka konsekvenser det kan innebära för 

elever och lärare i samhällskunskapsundervisningen.  

Begrepp och begreppsanvändning är ett viktigt verktyg i ämnet samhällskunskap, och för 

denna uppsats ligger fokus på den andra ordningens kunskaper som innebär att centrala 

begrepp för ämnet samhällskunskap används för att kunna se fenomen och frågor från olika 

perspektiv. Dessa kunskaper kan innebära att eleven kan se olika perspektiv i en 

samhällsfråga (Sandahl, 2011, s.44), och denna ordningens kunskap är ytterst relevant i en 

lärobok för undervisning i samhällskunskap.  

 

1.1 Syfte 

Denna uppsats har som syfte att bidra till förståelsen för hur begreppsliga och värderelaterade 

diskussioner kan underlättas. Detta görs genom att belysa hur begreppet hållbar utveckling 

framställs i relation till begreppet demokrati i två läroböcker för ämnet samhällskunskap. 

Belysningen av styrkor och brister från dessa läroböcker kommer att leda fram till en 

diskussion gällande problem och möjligheter i undervisningen i ämnet samhällskunskap.  

 

1.2 Frågeställning 
 

 Hur framställs hållbar utveckling som begrepp i läroböckerna Exposé och Forum? 

 Hur förhåller sig framställningen av hållbar utveckling i relation till demokrati i 

läroböckerna Exposé och Forum? 

 

1.3 Disposition  

Uppsatsens upplägg kommer att innehålla, i kapitel 1, en inledning för forskningsproblemet 

som ligger centralt med ett efterföljande syfte och frågeställning. Därefter redogörs det för 

tidigare forskning och teoretisk utgångspunkter i kapitel 2 som grund för analysen och 

diskussionen i kapitel 4, 5 och 6. I kapitel 3 presenteras den metod som undersökningen vilar 

på. För varje nytt kapitel presenteras de forskare som står bakom de teorier som uppsatsen 

anstår på.     

    Upplägget bidrar till att de olika delarna i slutet av uppsatsen skall kunna bidra till ett 

sammanhang där den forskning och teori, som har presenteras i uppsatsen, sammankopplas 
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med det resultat som framkommit från analysen och där det leder till en diskussion gällande 

didaktisk konsekvenser. 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Kommande kapitel kommer att beröra forskning gällande lärobokens betydelse, vilket skall 

ge en bild av olika faktorer och aspekter på läroböcker i allmänhet och i ämnet 

samhällskunskap i synnerhet. Kapitlet kommer även att behandla ett ämne gällande begrepp 

som kunskapskälla i ämnet samhällskunskap. Där kommer fokus att ligga på relevansen i att 

beröra begrepp på djupet för att öka färdigheter hos eleven.  Den sista delen i kapitlet 

kommer att innehålla en redogörelse av begreppet hållbar utveckling och dess relation till 

begreppet demokrati.  

    Detta kapitel skall bidra till en ökad tillförlitlighet av undersökningen som stärker 

giltigheten av resultatet. Genom att titta på tidigare forskning följt av en väl genomförd 

teoretisk diskussion kommer en god validitet uppnås, då metoden uppnår en exakt och riktig 

syntes efter åsyftad frågeställning.  

 

2.1 Lärobokens betydelse 

Avsnittet om lärobokens betydelse är uppdelat i tre underrubriker, där lärobokens syfte 

presenteras under det första, i det andra stycket föreställs valet av lärobok, och i det tredje 

stycket ligger fokus på lärobokens användning i ämnet samhällskunskap.  

De forskare, vars texter varit centrala som underlag för resonemanget kring lärobokens 

betydelse, presenteras i texten som följer. Ann-Christine Juhlin Svensson, forskare vid 

institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande vid Lärarhögskolan i 

Stockholm, uppvisar i sin bok Nya redskap för lärande- studier av lärares val och 

användning av läromedel i gymnasieskolan (2000), lärobokens funktion i undervisningen. 

Lars Owe Dahlgren, docent vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, skriver 

i boken En ny lärobok varje dag (1987), om bruket av texter i skolan samt vikten av att 

studera läromedel. Staffan Selander, forskare vid Institutionen för pedagogik vid 

Lärarhögskolan i Stockholm lyfter i sin bok Lärobokskunskap (1999), lärobokens två 

aspekter. 

 

2.1.1 Lärobokens syfte 

Läroboken går under definitionen för läromedel: ”Läromedel är sådant som lärare och elever 

väljer att använda för att uppnå utsatta mål” (Juhlin Svensson, 2000, s.21). Texter, som 

läromedel, spelar en avgörande roll som förmedlare av både dåtid och nutid, gällande 
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företeelser och händelser som medför en viktig funktion för människans medvetande 

(Dahlgren, 1987, s.53). Förmedling av kunskap är skolans viktigaste åtagande och 

användandet av tillrättalagda texter, såsom de i en lärobok, som metod, är lika gammal som 

skolan självt (ibid.). Lärobokens tydliga och främsta syfte, det explicita syftet, är att ena 

grundkunskaper. Det implicita syftet är att läroboken till största del skall förmedla ett visst 

arbetssätt, disciplinera eleverna samt strukturera och värdera olika företeelser (Selander, 

1999, s.38).  

 

2.1.2 Val av lärobok 
 

Läroboken är först och främst producerad för att användas inom skolan, och valfriheten av 

läroböcker är beroende av varje enskild kommuns ekonomi. Läroböcker föråldras snabbt och 

på grund av besparingsskäl kan elever tilldelas inaktuella läroböcker. Detta kan leda till 

problem i undervisningen då boken uppfattas som inadekvat (Selander, 1999, s.37). I vissa 

skolor får eleven behålla boken i samhällskunskap, av det skälet att den efter tre år är 

inaktuell, och därmed oanvändbar (Juhlin Svensson, 2000, s.38). 

Flera lärare anser att det är en svårighet att låta sina egna kunskaper konkurrera med det 

som står i läroboken, även om boken är inaktuell, och detta på grund av att texten har en hög 

status hos eleverna. Av den anledningen är det problematiskt om läroboken inte är à jour med 

forskningsläget (Juhlin Svensson, 2000, s.23). 

Juhlin Svenssons forskning visar att i ämnet samhällskunskap är det tydligt att premissen 

för att en lärobok skall bli vald är att strukturen är anpassningsbar och flexibel och att både 

elever och lärare skall kunna lägga till, välja bort och byta ut. Centralt för en bra lärobok är 

vikten av att alltid kunna återvända till den i undervisningen. En ytterligare väsentlighet är att 

läroboken bör garantera en validitet med de utsatta målen i ämnesplanen (Juhlin Svensson, 

2000, s.42). 

 

2.1.3 Användning av lärobok i ämnet samhällskunskap 
 

Forskning kring läromedel visar att läroboken utgör en betydande del i undervisningen. Dess 

betydelse är särskilt framträdande vid skrivningar, prov och betygsättning (Jonsson och Roth, 

2003, s.177).  
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    Vissa lärare uppfattar en problematik med att inte ha en lärobok i ämnet samhällskunskap, 

då det lätt blir oredigt för eleverna och läraren i undervisningen. Läroboken ses som en av 

många hjälpmedel, men lärobokens funktion som grund i undervisningen är ändå stor (Juhlin 

Svensson, 2000, s.25). 

Många lärare sätter läroboken som en yttre ram för vilka delar som väljs ut respektive väljs 

bort i undervisningen, men därmed resulterar inte användandet av läroboken på ett styrande 

sätt, utan snarare som en planeringsfunktion (Juhlin Svensson, 2000, s.45).  

 

2.2 Pedagogisk text 

För att skapa en förståelse för vad som utmärker en pedagogisk text kommer följande avsnitt 

att behandla denna genre. Vad som kännetecknar en dialogisk respektive monologisk text 

kommer även det att presenteras i detta avsnitt.    

De forskare som har varit centrala för denna text är, tidigare nämnda, Staffan Selander och 

Ann-Christine Juhlin Svensson, men även Britta Jonsson, docent och universitetslektor i 

sociologi vid Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm, 

samt Klas Roth, fil. dr och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för samhälle, 

kultur och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. De står tillsammans som redaktörer för 

boken Demokrati och lärande – om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och 

samhälle (2003). 

Grundidén med en pedagogisk text är inte att skapa ny kunskap, utan snarare reproducera 

och återskapa redan befintlig kunskap. Kunskapen är hämtad från många delar i samhället, 

såsom kompetenser och färdigheter bland olika professioner. För att texten skall uppnå ett 

pedagogiskt syfte skall mångfalden av kunskaper förvaltas i den, exempelvis i en lärobok, 

där den förenklas till begrepp, fakta och förklaringar. I läroplanen fastslås de olika ämnenas 

centrala innehåll och dessa avkodas sedan av läroboksförfattaren. Detta i sin tur leder till 

lärobokens innehållsmässiga stoff (Selander, 1999, s.17-19). En pedagogisk text skall även 

prägla relationen mellan läsaren och författaren, där dialog, respekt och ömsesidighet är 

relevanta faktorer (Jonsson och Roth, 2003, s.178). 

En pedagogisk text är kopplad till och strukturerad efter undervisningen i klassrummet och 

texten kan tillhöra en rad olika genrer. Genom att kategorisera texten såsom exempelvis en 

tidningsartikel, en vetenskaplig uppsats eller en lärobok har textframställningen blivit 

formaliserad. När en text organiseras efter vissa principer och kategoriseras, genereras 

textens specifika karaktär vilket är av betydelse när texten skall läsas och bearbetas i 
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klassrummet (Selander, 1999, s.39). Oavsett text pedagogiseras den av läraren om den 

används i undervisningen men det är endast texterna i en lärobok som från början kan räknas 

som pedagogiska texter. Texter i läroboken har en legitimitet för lärare, elever, skolledning 

och föräldrar. Därmed är läroboken av stor betydelse och kan därför räknas som en 

pedagogisk text utan att läraren behöver pedagogisera den (Juhlin Svensson, 2000, s.22).  

En läroboks primära syfte är att presentera kognem och förklaringar. Kognem definieras 

som den minsta, meningsfulla kunskapsbärande enhet där exempelvis händelse, plats och tid 

sammanfogas. Kognemisk kunskap anses relativt meningslös utan ytterligare förklaringar. 

Centralt för en välformulerad, pedagogisk text är att den innefattar förklaringar. Förklaringar 

är något som endast kännetecknar läroboken och den vetenskapliga texten och som leder 

fram till olika perspektiv, tolkningar och värderingar hos läsaren (Selander, 1999, s.29). 

 

2.2.1 Dialogisk och monologisk text 

En dialogisk text innehåller flera röster. En verklig förståelse uppstår när en text är dialogisk, 

då en sådan text ger flera och skilda perspektiv. När en text präglas av en öppenhet, med 

tydliga argument och olika perspektiv, leder detta till att texten övertygar läsaren, snarare än 

övertalar, vilket ger läsaren möjlighet till ett eget ställningstagande.  En dialogisk text 

utmärker sig ofta genom problematisering, argumentering och en öppenhet till 

frågeställningar, vilket kan leda till en mångtydig text där läsaren får möjlighet att reflektera 

över och förhålla sig kritisk till innehållet (Jonsson och Roth, 2003, s.179).   

En monologisk text däremot är en text som präglas av att förmedla ett perspektiv. Texten 

slår fast definitioner och uttalar endast en sanning. Detta leder till att detta enda perspektiv är 

det legitima perspektivet. Utrymme för läsaren till ett självständigt och kritiskt tänkande blir 

begränsat, då läsaren övertalas att ta till sig budskapet i texten som den enda sanningen. En 

monologisk text leder till en dominerande diskurs, som reproducerar kunskap och 

samhälleliga traditioner (Jonsson och Roth, 2003, s.179).  

 

    

2.3 Sammanfattning 

Förmedling av kunskap är skolans viktigaste åtagande och läroböcker spelar en avgörande 

roll som förmedlare av kunskap. Kunskapen i en pedagogisk text är hämtad från många delar 

i samhället. Mångfalden av kunskap är förvaltad i exempelvis en lärobok, där den skall uppnå 
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ett pedagogiskt syfte. I läroplanen fastslås de olika ämnenas centrala innehåll och dessa 

avkodas sedan av läroboksförfattaren. Läroboken är producerad för att användas inom 

skolan, och valfriheten av läroböcker är begränsad av varje enskild kommuns ekonomi. 

Centralt för en välfungerande lärobok är att kunna återvända till den i undervisningen och att 

läroboken garanterar en validitet med de utsatta målen i ämnesplanen. Läroboken utgör en 

betydande del i undervisningen, och dess betydelse är framträdande vid skrivningar och 

betygsättning. Läroboken har en hög status hos elever och flera lärare anser att det är en 

svårighet att låta sina egna kunskaper konkurrera med det som står i den. Trots detta 

uppfattar lärare en problematik med att inte ha en lärobok i ämnet samhällskunskap, då det 

leder till oreda i undervisningen. Texter som används i undervisningen pedagogiseras alltid 

av läraren, däremot är det endast texterna i en lärobok som från början kan räknas som 

pedagogiska texter. 

     Som forskningen visar har läroboken en betydande roll för undervisningen vilket stärker 

relevansen av att titta närmare på hur aktuella läroböcker är utformade för ämnet 

samhällskunskap. Forskning visar att många lärare utformar en stor del av sin undervisning 

bara efter läroboken. Av den anledningen är det av stor vikt att ämnesstoffet visar på flera 

perspektiv för att ge eleven en ökad förståelse i ämnet.  

 

2.3.1 Analysverktyg 

Det kommer vara med i beräkningen för analysen att grundidén med en pedagogisk text är att 

reproducera och återskapa redan befintlig kunskap, snarare än att skapa ny. Var är kunskapen 

hämtad ifrån? Finns det en mångfald i texten där olika professioner framkommer? Även det 

faktum att kognemisk kunskap anses relativt meningslös utan ytterligare förklaringar. Det 

centrala för en välformulerad pedagogisk text är att den innefattar förklaringar. Detta är 

relevant att plocka med till den kommande analysen. Gällande de olika typexemplen av 

textformat, dialogisk och monologisk text, skall detta i den kommande analysen ligga som 

grund för kategoriseringen av vilka slags texter som författarna till läroböckerna producerat 

genom att titta på kontexten. Läroböckerna som skall ingå i analysen är riktade mot elever på 

gymnasiet och det finns en betydelse i att titta på hur författarna av böckerna väjer att rikta 

texten mot läsaren. Väljer de att öppna upp för flera tankeperspektiv eller endast visa på en 

sanning?  
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2.4 Första och andra ordningens kunskap i samhällskunskap 

Detta avsnitt kommer att visa på två olika nivåer av begreppsanvändandet i undervisningen 

för samhällskunskapsämnet; den första och andra ordningens kunskap. Johan Sandahl, 

doktorand och verksam vid Karlstads universitet, skriver i boken Att ta sig an världen (2011) 

att det är viktigt med att låta elever kvalificera och utveckla ett kritiskt tänkande genom att 

kunna se flera perspektiv i olika samhällsfrågor via utvecklande av olika begrepps innebörd.  

    Syftet för ämnet samhällskunskap är dels att skapa goda demokratiska medborgare 

(fostransaspekt) och dels att ge eleverna kunskaper om samhället (kunskapsaspekt). Detta kan 

ses från flera perspektiv och det råder skilda åsikter gällande vad samhällskunskapsämnet ska 

innefatta (Sandahl, 2011, s.39).  

    Begrepp och begreppsanvändning är centrala verktyg i ämnet samhällskunskap. Den första 

ordningens kunskap innebär att enklare begrepp med en tydlig innebörd används i 

undervisningen (Sandahl, 2011, s.39, 43).  

    För denna uppsats ligger fokus på den andra ordningens kunskaper. Det innebär att de 

centrala begreppen för ämnet används för att kunna se fenomen och frågor från olika 

perspektiv. Elever får på detta sätt ökade färdigheter och en bredare förståelse i ämnet: ”Det 

är organiserade eller disciplinära kunskaper som behövs för att organisera, analysera och 

kritiskt granska samhällsfrågor” (Sandahl, 2011, s.44). Dessa kunskaper innebär att eleven 

kan se olika perspektiv i en samhällsfråga.  

    Denna teori blir väsentlig för uppsatsen, då presentationen av begreppet hållbar utveckling i 

läroböckerna bör ge eleverna ökade färdigheter och en bredare förståelse om begreppet ställs i 

relation till exempelvis begreppet demokrati.    

  

2.5 Begrepp 

Följande avsnitt kommer att behandla, för uppsatsen, centrala begrepp med avstamp i 

Bruntlandrapportens definition av hållbar utveckling, vilken har tolkats av Elisabeth Corell, 

forskare i miljö och hållbarhet på Utrikespolitiska Institutet, och Henriette Söderberg, 

forskare på Tema Byggd miljö och hållbar utveckling, Chalmers tekniska högskola, i boken 

Från miljöpolitik till hållbar utveckling – en introduktion (2005).  

Underrubriken ”Agenda 21” är ämnad åt att ge en historisk förståelse för begreppet hållbar 

utveckling, som kommer att utformas med utgångspunkt från boken Miljöpolitik (2003) 

skriven av Fredrik Aksell. Han beskriver Riokonferensen 1992 som ledde fram till 

dokumentet Agenda 21. Även boken Uthållig utveckling – mänsklighetens framtid, skriven 
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av Gunnar Sundqvist, beteendevetare och ingenjör som var samordnare för Agenda 21, har 

bidragit till detta stycke. Sundqvist redogör med hjälp av modeller, arbetet och innebörden av 

Agenda 21.   

De efterföljande styckena, ”Utbildning för en hållbar utveckling” och ”Hållbar utveckling i 

relation till demokrati”, kommer dels att belysa arbetet gällande utbildningsfrågor för att 

uppnå en hållbar utveckling och dels den aktuella debatten som råder gällande relationen 

mellan hållbar utveckling och demokrati. Som grund för stycket om utbildning för en hållbar 

utveckling ligger SOU, Statens offentliga utredningar, och deras rapport 2004:104. För 

stycket gällande hållbar utveckling i relation till demokrati kommer en forskningsartikel ur 

tidningen Miljöforskning, skriven av Rolf Lidskog, professor i sociologi och verksam vid 

Centrum för urbana och regionala studier (CURes) och Forskningscentrum Människa-teknik-

miljö vid Örebro universitet, att vara ett centralt underlag för detta innehåll.  Även Sverker C. 

Jagers, forskare på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och grundaren 

av det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet (SMIL), har skrivit om den hållbara 

utvecklingen och dess relation till demokrati i boken Hållbar utveckling som politik – om 

miljöpolitikens grundproblem (2005). Hans bok kommer även den att användas för att belysa 

relationen mellan hållbar utveckling och demokrati. 

  

2.5.1 Hållbar utveckling 

Under 1980-talet växte en debatt gällande försök till att förena miljöskydd med fortsatt 

ekonomisk tillväxt. FN:s miljöprograms insatser var att placera kopplingen mellan miljö
3
 och 

utveckling på den politiska agendan. UNEP
4
 stimulerade medvetenheten om biståndets 

nyckelroll och behovet av att inkludera miljöhänsyn i utvecklingsplanering (Corell och 

Söderberg, 2005, s.28).  

I samband med att begreppet hållbar utveckling blev nämnt i Brundtlandrapporten
5
, år 

1987, fick det genomslag i världen. Hållbar utveckling definierades där som den ”utveckling 

som möter dagens behov utan att förstöra förutsättningarna för kommande generationer att 

                                                 
3
 ”Miljö som begrepp syftar i dessa sammanhang till naturmiljö, och människans relation till naturen” (Corell 

och Söderberg, 2005, s.27). 
4
 UNEP står för United Nations Environment Programme och kallas på svenska FN:s miljöprogram. UNEP har 

ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN och arbetar bland annat med att hålla uppsikt över hur 

internationella miljöåtgärder påverkar utvecklingsländer och vilka kostnader det orsakar 

(http://www.regeringen.se/sb/d/3413 2011-11-22). 
5
 Innehållet i rapporten belyste och hävdade den starka sammankopplingen mellan miljö –och utvecklingsfrågor, 

och det centrala med att miljöhänsyn måste inkorporeras i det moderna industrisamhället (Corell och Söderberg, 

2005, s.28).   
 

http://www.regeringen.se/sb/d/3413
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lösa sina behov” (Corell och Söderberg, 2005, s.28). Hållbar utveckling är, i denna 

bemärkelse, att tänka kring långsiktiga lösningar, genom grundlig planering. Hållbar 

utveckling utgör en målsättning för hur människor bör sträva för att förbättra sina villkor, och 

tillämpa idén om hållbar utveckling till alla de nivåer de befinner sig; internationell, regional, 

nationell och lokal (Corell och Söderberg, 2005, s.32).     

En styrka med begreppet är visionen om att problem skall lösas här och nu, och inte 

gömmas undan för att lösas senare: 

 

Ett problem med det som kan kallas miljöpolitiken under 1900-talet var att problemen helt 

enkelt flyttades i tid och rum. Det byggdes längre ledningar till recipienterna, skorstenarna 

blev högre och avfall grävdes ner. I visionen om hållbar utveckling uppmärksammas däremot 

tids- och rumsaspekter och ett problem uppfattas inte vara löst bara för att det inte syns just 

här och nu (Corell och Söderberg, 2005, s.31).  
 

Slagkraften i denna beskrivning av begreppet består i dess tid- och rumsaspekt, men även 

begreppets förmåga att överbrygga spänningen mellan ekonomisk tillväxt och 

naturresurshållningen. Begreppet anses vara användbart, inte minst i politiska sammanhang. 

Trots detta bedöms begreppet, av vissa kritiker, vara ett vagt och töjbart begrepp, som säger 

allt och ingenting. En stor utmaning ligger i att begreppet och dess förväntade handling 

integrerar kunskap och implementeringsstrategier.  

Hållbar utveckling berör känsliga ämnen och griper in i människor vardagsliv och 

representerar grunden för vår existens. Det måste råda ett långsiktigt tidsperspektiv samtidigt 

som vardagen idag ska fungera. Då både miljöaspekten och det samhälleliga tillståndet ska 

ligga som fokus för begreppet, anser många kritiker, som nämnt ovan, att begreppet lätt blir 

kraftlöst, vilket kan leda till att all politik tillslut blir hållbar utveckling (Corell och 

Söderberg, 2005, s.28-32). 

   

2.5.2 Agenda 21 

En av världens största miljösammankomster inleddes i Rio år 1992, kallat Riokonferensen, 

som slog fast ett gemensamt globalt åtagande för att skapa en hållbar utveckling under det 

21:a århundradet. Resultatet blev ett dokument på 600 sidor, som kom att kallas Agenda 21 

(Sundqvist, 2003, s.53). Målsättningen med dokumentet var att lokala myndigheter och 

organisationer skulle intensifiera i arbetet för en bättre miljö. Agenda 21 var det hitintills 

mest väldetaljerade dokumentet som beskrev vilka åtgärder olika nationer var tvungna att 
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vidta för att förbättra miljön och öka förutsättningarna för en hållbar utveckling (Aksell, 

2003, s.68). 

     

2.5.3 Utbildning för hållbar utveckling 

I Brundtlandrapporten var utbildningsfrågorna inte framträdande, men från och med Agenda 

21 blev utbildningsfrågan en central del av miljöarbetet. Världstoppmötet, 2002, i 

Johannesburg godkände en genomförandeplan: ”Perspektivet hållbar utveckling ska 

genomsyra både formell, icke-formell och informell utbildning och lärande på alla nivåer, 

från förskola till universitet” (SOU 2004:104, s.42).  

Direktiven om utbildning för hållbar utveckling ägde rum i Kiev, 2003, där det fastslogs i 

en deklaration att: 

 

1. Utbildning för hållbar utveckling är till sin natur sektorsövergripande. 

Den omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner.  

Delaktighet och helhetssyn ska prägla utbildningen. 

2. Studerande på alla nivåer ska uppmuntras till kritiskt tänkande 

och reflektion. Det är en förutsättning för ett konkret handlande 

för en hållbar utveckling. 

3. Hållbar utveckling ska behandlas i alla utbildningar och på alla 

nivåer inklusive yrkesutbildning och vidareutbildning. 

4. Utbildning är en livslång process. Den omfattar formell, icke 

formell och informell utbildning. 

5. Det övergripande målet för utbildning för hållbar utveckling är 

att ge medborgarna förutsättningar och makt att agera för en 

bättre miljö.  

(SOU 2004:104, s.42) 

 

Demokrati skall genomsyra all utbildning, och tioårsperioden, 2005-2014, skall ses som ett 

årtionde för utbildning för hållbar utveckling, där ovannämnda fem grundläggande principer 

skall underläggas perioden (SOU 2004:104, s.42). 

 

2.5.4 Hållbar utveckling i relation till demokrati 

Miljöperspektivet och strävan mot en hållbar utveckling har blivit viktig i dagens samhälle 

och per automatik ställs detta i relation med andra centrala värden, exempelvis det 

demokratiska. Dessa två begrepp rör olika och oberoende värden, där demokrati handlar om 

en process att skapa kollektiva beslut, medan hållbar utveckling anses vara ett mål som skall 

uppnås och eftersträvas, men frågan är hur (Lidskog, 2002). 

Från tre olika ståndpunkter går det att skilja på begreppet hållbar utveckling i relation med 

begreppet demokrati. Det första ställningstagandet åsyftar demokratins överordnande värde. 
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Om en kollision uppstår mellan demokrati och hållbar utveckling ska demokrati under alla 

omständigheter ha företräde. Detta innebär, i sin ytterlighet, att om majoriteten av ett lands 

befolkning anhåller om en ohållbar utveckling skall politiken formas därefter (Lidskog, 

2002).  

Motsatsen till den första ståndpunkten innebär den hållbara utvecklingens överordnade 

värde. Denna ståndpunkt och dess anhängare menar att det finns ekologiska imperativ som 

människan måste underordna sig oavsett vad hon anser, vilket innebär att ekologiska 

experter, med statens hjälp, ska styra samhällsutvecklingen, detta oavsett vad medborgarna 

anser (Lidskog, 2002). Genom att minska individernas valfrihet kan vi närma oss en hållbar 

utveckling och få medborgarna att bli mer varsamma om jordens resurser. Flera 

miljöforskare har hävdat att en hållbar utveckling förutsätter minskad individuell frihet till 

förmån för en auktoritär styrelseform som har miljöns bästa i åtanke (Jagers, 2005, s.65).  

För uppsatsens kommande analys och syntes måste det klassiskt demokratiteoretiska 

problemet belysas, där demokratins legitimitet och demokratins effektivitetsunderskott står i 

centrum. Den demokratiska staten kan inte föra en tillräcklig effektiv miljöpolitik på grund 

av att den inte når legitimitet för en sådan politik. För att en förbättrad miljö skall uppnås 

krävs en effektiv miljöpolitik med ett kraftfullt och framgångsrikt ställningstagande av 

medborgarna och staten (Jagers, 2005, s.48). Inte heller kan politiker gå emot folkets vilja 

med risk enligt följande: 

 

Att våra politiker fungerar som representanter för folket har viktiga följder för 

miljöpolitiken. Eftersom de förväntas göra som folket vill, kan de inte (åtminstone inte 

under någon längre tid) fatta miljöpolitiska beslut som strider mot folkets önskemål, 

efter som de då riskerar att förlora sin legitimitet och inte få förnyat förtroende (Jagers, 

2005, s.50) 

 

 

Demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att om medborgarna vill ha en hållbar utveckling 

är det medborgarnas sak att se till att en sådan tar form. Det finns ingen kung eller kyrka eller 

annan storhet som kan fatta beslutet åt oss, och det är det som är den huvudsakliga 

anledningen till att vissa filosofer anser att dagens demokratier är för veka för att kunna 

genomföra en hållbar utveckling. Vill inte medborgarna betala kostnaderna för en hållbar 

utveckling, finns ingen legitimitet för staten att genomföra eventuella åtgärder (Jagers, 2005, 

s.49).  

Hållbar utveckling och demokrati kan således ses som två skilda värden, men det finns ett 

tredje synsätt som förenar dessa begrepp. Demokrati bygger på ogensägliga rättigheter, där 

en ohållbar utveckling skulle hota dessa rättigheter. På detta sätt kan man se en 
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sammankoppling mellan hållbar utveckling och demokrati, vilket innebär att majoriteten av 

ett lands befolkning inte kan ta sig rätten att fatta beslut som inskränker på individens 

rättigheter, exempelvis sådana beslut som kan försämra individens närmiljö. Demokratin är 

bra för miljön och hållbar utveckling, och vägen till ett hållbart samhälle kan med fördel ske 

genom en demokratisk process, eftersom ämnet ifråga kräver diskussion och gemensamma 

beslut (Lidskog, 2002).  

 

2.5.5 Sammanfattning 

Hållbar utveckling handlar om att tänka kring långsiktiga lösningar, genom grundlig 

planering, och definieras enligt följande: ”utveckling som möter dagens behov utan att 

förstöra förutsättningarna för kommande generationer att lösa sina behov”. Begreppet anses 

vara användbart i politiska sammanhang men bedöms även vara ett vagt begrepp. En stor 

utmaning ligger i att begreppet och dess förväntade handling integrerar kunskap och 

implementeringsstrategier. Agenda 21 är ett väldetaljerade dokumentet som beskriver vilka 

åtgärder olika nationer är tvungna att vidta för att förbättra miljön och öka förutsättningarna 

för en hållbar utveckling.  Utbildningsfrågan blev i början av 2000-talet en central del av 

miljöarbetet, där det fastslogs att perspektivet hållbar utveckling skulle genomsyra både 

formell, icke-formell och informell utbildning och lärande på alla nivåer.  

Hållbar utveckling ställs i relation till andra centrala värden, såsom demokrati. Dessa två 

begrepp kan således ses som två skilda värden, men det finns ett tredje synsätt som ansluter 

dessa begrepp. Demokrati bygger på rättigheter, där en ohållbar utveckling skulle hota dessa 

rättigheter. Sammankopplingen mellan hållbar utveckling och demokrati blir starkare med 

detta synsätt, och i sin tur innebär detta att ett lands befolkning inte kan ta sig rätten att fatta 

beslut som försämra för andra.  

      

2.5.6 Analysverktyg 

Centralt för analysen kommer att vara de tre synsättet på förhållande mellan hållbar 

utveckling och demokrati, och hur detta framställs i läroböckerna. I analys skall även fokus 

ligga på det klassiskt demokratiteoretiska problemet, där demokratins legitimitet och 

demokratins effektivitetsunderskott står i centrum. Diskussionen om miljöpolitik och hållbar 

utveckling kan således användas för en fördjupad utvärdering om demokratins problem och 

möjligheter. Hur läroboksförfattarna har valt att redogöra för begreppet hållbar utveckling i 
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relation till demokrati blir centralt i analysen där läroböckernas textformat och pedagogiska 

framtoning definierar analysens resultat.   
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3. Metod 

Kommande kapitel kommer att lyfta uppsatsens metod, fördelar och nackdelar, samt 

alternativa metoder. Litteratur som varit central för denna redogörelse är dels Textens mening 

och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (2000) skriven av Göran Bergström 

och Kristina Boréus, båda forskare och lärare vid statsvetenskapliga institutionen vid 

Stockholms universitet, och dels Metoder för brukstexter (2001), skriven av Lennart 

Hellspong, forskare och lärare i svenska och retorik vid Södertörns högskola. 

 Staffan Selanders bok, nämnd i kapitel 2, har varit centrala för resonemanget kring stycket 

”Urval och avgränsning”.  

    Det kommer även att redogöras för reliabilitet och validitet, där Martyn Denscombe, 

professor i samhällsvetenskap vid De Montfort University i Leicester i Storbritannien, 

författare till boken Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (2011), och Torsten Thurén, docent i journalistik och fil.lic. i historia 

vid Stockholms universitet, som skrivit boken Vetenskapsteori för nybörjare (2009), varit 

centrala informationskällor. Även Judith Bell, professor på School of Continuing Education 

vid Nottingham University i Storbritannien, författare till boken Introduktion till 

forskningsmetodik (2007), har bidragit till stycket ” Reliabilitet och validitet”. 

 

3.1 Analysmetod 

För att söka svar på de frågeställningar kring hur läroböcker i ämnet samhällskunskap för de 

frivilliga skolformerna framställer begreppet hållbar utveckling i relation till begreppet 

demokrati skall en kvalitativ innehållsanalys genomföras. En kvalitativ innehållsanalys syftar 

till att systematiskt analysera innehållet i en text. Att analysera en text innebär att identifiera, 

undersöka och urskilja olika komponenter och fenomen i texten (Bergström och Boréus, 

2000, s.45). Som verktyg för den kvalitativa innehållsanalysen kommer vissa punkter för en 

strukturell analys att användas. Syftet med en strukturell analys är bland annat att ge en 

mångsidig beskrivning av en texts innehållsliga strukturer mot bakgrunden av dess kontext. 

Fördelen med det strukturella analysverktyget är att den inriktar sig på allmänna textdrag, 

vilket medför att den passar för alla typer av texter. En undersökning av det här slaget bidrar 

till att texten blir väl genomarbetad och analysen får en strukturerad helhet.  

Frågor som följer den strukturella analysen tar bland annat upp om texten har flera 

perspektiv, hur texten är uppbyggd och textens propositioner. Enligt Hellspong (2001, s.62) 

behöver inte alla frågor ingå i analysen, inte heller följas i en specifik ordning, dock menar 
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Hellspong att analysen i regel blir mer meningsfull om textens speciella inslag relateras till 

en större helhet.  Dessa frågor ligger under vissa kategorier såsom kompositionen, kontexten, 

den ideationella och interpersonella strukturen (Hellspong, 2001, s.61-67). Dessa mallar 

kommer att följas under analysens gång, som analysverktyg.  

Resultatredovisningen kommer bland annat omfatta läroböckernas komposition. Denna 

mall syftar till att visa hur texten är uppbyggd i stora drag och vilka huvuddelar den består 

utav. Läroböckernas komposition är av betydelsen för läsaren av denna undersökning, då 

denne skall få en bild av hur respektive lärobok är upplagd och strukturerad. Det kommer 

också ha relevans för den komparativa analysen, då det kan förekomma skillnader som är 

avgörande för hur elever och lärare kan komma att uppfatta textens innehåll.  

    Den ideationella strukturen kommer att användas som analysmall för att komma åt 

kärnan i texten. Denna del är av stor vikt då den lyfter frågor gällande textens innehåll av 

ämnet (Hellspong, 2001, s.64). Genom denna tolkningsstruktur kan läroböckernas 

framställning av hållbar utveckling i relation till demokrati utrönas.  

Den interpersonella strukturen åsyftar att påvisa vilken attityd, gällande ämnet, som 

framkommer i texten (Hellspong, 2001, s.66). Denna mall är central då det är läroböcker som 

skall analyseras, och böckernas innehåll har en legitimitet för lärare och elever (Juhlin 

Svensson, 2000, s.22).  

Vidare kommer läroböckernas kontext att analyseras, och syftet med det är att se i vilket 

sammanhang texten uppträder i samt om texten åt något håll lutar åt att vara en dialogisk 

alternativt en monologisk text. Lärobokstexterna som analyseras i denna undersökning är 

böcker som är riktade mot elever på gymnasienivå, vilket gör det relevant att titta på hur 

författarna av böckerna väljer att anpassa texten till eleven. Böckerna är till för elevers 

lärande och det är viktigt att böckerna framställer, inte bara information utan ett brett 

perspektiv gällande hur eleven kan se på olika samhälleliga frågor. Denna del kommer att 

presenteras i kapitel 5, ”Komparativ sammanfattande analys”.  

    Ett ytterligare analysverktyg för undersökningen kommer att vara den komparativa. 

Genom att komplettera en strukturell analys med en komparativ analys kan undersökningen 

bli mer intressant och mer lärorik då skillnaderna kan relateras till de olika kontexterna, och 

därmed får undersökningen en mer fördjupad innebörd (Hellspong, 2001, s.61, 67, 81). En 

komparativ analys syftar till att jämföra olika texter för att undersöka skillnader och likheter 

mellan dem.  Frågor som följer den komparativa analysen tar bland annat upp jämförelser 

gällande innehållet, språket och stilen (Hellspong, 2001, s.78-81).  
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3.2 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet för analysen är att vartdera kapitel i läroböckerna där begreppet hållbar 

utveckling tas upp kommer att granskas och analyseras, sida för sida i sifferordning, från 

kapitlets början till slut (undantaget allmän struktur såsom exempelvis nyckelord och 

faktarutor som presenteras under enskilda rubriker). Anledningen till detta upplägg är att 

strukturen för bådadera böckerna skall framkomma i analysen vilket underlättar för läsaren 

som kan få en bild av hur läroböckernas kapitel ser ut utan att nödvändigtvis se dem framför 

sig.  

    Rubrikerna i läroböckerna kommer att presenteras som makrorubriker som står för 

kapitlens huvudrubriker, mikrorubriker som står för underliggande rubriker till 

huvudrubrikerna samt underrubriker som fungerar som delrubriker till mikrorubrikerna. 

Genom att titta på textens teman på detta sätt kan uttolkaren avgöra vilken signal sändaren 

(författaren) vill förmedla och vilka utrymmen som ges till ämnet ifråga. En rubrik kan 

prägla textens innehåll och ha betydelse ur den aspekten. Därmed finns det en betydande 

anledning att titta på hur rubrikerna i texten är formade och placerade i den övriga texten 

(Hellspong, 2001, s.64). 

    I analysen kommer kompositionen, den ideationella och interpersonella strukturen 

granskas i samma text som resulterar till en sammanflätad analys. På detta tillvägagångssätt 

kan upprepningar undvikas i största mån då frågor från mallarna ställs vid samma tillfälle 

som innehållet i kapitlet granskas första gången.  

I kapitel 5, ”Komparativ sammanfattande analys”, kommer den komparativa delen 

framställas. Urplock från de strukturella analyserna kommer att presenteras och kompareras 

genom att belysa just de delar från läroböckerna som har visat innehålla begreppet hållbar 

utveckling i relation till begreppet demokrati. Likheter och skillnader kommer att lyftas i det 

avsnittet för att förtydliga resultatet av frågeställningen.  

 

3.3 Metoddiskussion 

Den valda metoden kommer att innebära att både kognem och förklaringar analyseras i 

texten. Det grundläggande syftet för en lärobok är att kognem och förklaringar presenteras på 

ett välformulerat och pedagogiskt sätt. Kognemisk kunskap blir relativt meningslös utan 

förklaringar, därför är det centralt att dessa balanseras (Selander, 1999, s.29). Detta innebär 

att det är relevant att undersöka textens struktur och innehåll, och hur den enar kognem och 

förklaringar på ett ändamålsenligt sätt. 
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Nackdelen med den valda metoden är att uttolkarens egna ställningstaganden riskerar att få 

för stort utrymme i analysen och hur analysverktygen väljs att användas. Enlig Hellspongs 

direktiv är det fritt att välja mellan frågor och ordningsföljd (2001, s.62). Eftersom uttolkaren 

inte kan reflektera sig ur tiden och rummet medför detta att förståelsehorisonten blir 

begränsad och vissa perspektiv riskerar att osynliggöras. Läsning skall ses som aktiv 

handling vilket innebär att mottagande av ett innehåll inte är passivt. På grund av det är det 

viktigt att ha i åtanken att förkunskaper och slutsatser alltid spelar en viktig roll. Uttolkaren 

analyserar texten efter egna erfarenheter och förkunskaper vilket innebär att explicita och 

implicita inslag i texten kan bli konstlat och oklart. Hellspong menar dock att det finns nytta 

med att titta på textinnehållet och diskutera sådana åtskillnader (Hellspong, 2001, s.38) 

En alternativ metod till den kvalitativa innehållsanalysen är att göra en kvantitativ 

innehållsanalys. I en sådan analys blir tillvägagångssättet att kvantifiera (räkna) förekomsten 

av eller mäta vissa förekomster i texten (Bergström och Boréus, 2000, s.44). Exempel för 

denna undersökning skulle vara att räkna förekomsten av begreppet hållbar utveckling i 

texten för respektive lärobok. Denna metod skulle dock inte kunna besvara frågeställningen 

för denna undersökning. Den kvalitativa innehållsanalysen tolkar textens innehåll vilket leder 

fram till svaret gällande om hållbar utveckling ställs i relation till demokrati i läroböckerna.    

 

3.4 Urval och avgränsning 

Valet av samhällskunskapsböckerna Exposé – samhällskunskap 1 och 2 (hädanefter endast 

Exposé) skriven av Mats Andersson m.fl. och Forum Samhällskunskap 1 2 3 (hädanefter 

endast Forum) skriven av Krister Brolin och Lars Nohagen, baseras på att dessa är de nyaste 

läroböckerna inom ämnet samhällskunskap sedan den nya läroplanen Gy11 och kursplanerna 

för ämnet samhällskunskap trädde i kraft hösten 2011.  

Urvalet bland läroböckerna, som skall analyseras, är baserat på att de har författats utifrån 

de nya styrdokumentens centrala innehåll. Dessa båda läroböcker har även valts på grund av 

att de innefattar alla kurser inom ämnet samhällskunskap; Samhällskunskap 1, 2 och 3. 

Genom att välja läromedel som är skrivna i samma syfte, samma år och utifrån samma 

styrdokument kan uttolkaren bortse från dessa faktorer i den kvalitativa textanalysen, vilket i 

sin tur leder till en potentiellt ökad validitet i undersökningen. 

Möjligheten till att analysera alla textavsnitt i de två läroböckerna, för att titta på 

användande att begreppet hållbar utveckling och begreppets relation till demokrati, finns 

givetvis, men är för denna undersökning en alltför omfattande och tidskrävande uppgift. 
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Genom att studera respektive avsnitt om miljö och hållbar utveckling i båda läroböckerna 

kan emellertid företeelser, förklaringar och stil upptäckas och analyseras (Selander, 1999, 

s.66).   

Undersökningen kommer att centrera ämnet samhällskunskap som ämne, och inte specifikt 

någon enskild kursplan. Denna avgränsning är gjord av den anledningen att det blir allt för 

omfattande att undersöka vardera kursplan och analysera kursmålen. Detta innebär att 

ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasiet kommer att ligga som grund för 

undersökningen.  

Demokrati kommer endast att diskuteras i relation till hållbar utvecklig. Detta innebär att 

någon närmare redogörelse av demokrati som begrepp utanför dess koppling till hållbar 

utveckling inte kommer att göras. Som grundläggande orsak till denna avgränsning är att 

demokratibegreppet är brett och mångtydigt, och alla dess aspekter är inte relevanta för 

undersökningen.    

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Giltigheten och tillförlitligheten i en text avgörs genom kritisk granskning av den information 

som presenteras och detta gäller oavsett vilken metod som används (Bell, 2007, s.117). För 

att rubricera undersökningens tillförlitlighet, krävs det en hög reliabilitet och validitet. En 

undersökning anses få en hög reliabilitet om en likadan undersökning kan göras, vid ett annat 

tillfälle med samma omständigheter, och leda fram till samma resultat (ibid.). För att ett 

resultat skall kunna bli det samma vid ett senare tillfälle, krävs att den första undersökningen 

bygger på mätningar som är korrekt gjorda, vilket innebär att reliabiliteten är hög (Thurén, 

2009, s.26).  

”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla 

data anses exakta, riktiga och träffsäkra” (Denscombe, 2009, s.425). Validiteten innebär att 

det som skall undersökas har blivit det, och ingenting annat. Om så inte görs blir validiteten 

för undersökningen obefintlig (Thurén, 2009, s.26).  

Denna undersökning kommer att uppnå en hög reliabilitet då analysverktygen som använts 

för denna undersökning är tydligt presenterade, och kan genom det användas på ett likvärdigt 

sätt vid ett senare tillfälle. Undersökningen innefattar en väl genomförd teoretisk diskussion 

vilket medför en validitet, då metoden uppnår en exakt och riktig syntes efter åsyftad 

frågeställning.  
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4. Resultat 

I resultatet behandlas läroböckerna utefter den strukturella analysen, där fokus kommer att 

utgå från textens komposition, ideationella och interpersonella struktur. Textens komposition 

ger en bild av texten i stora drag och kommer i detta kapitel att kombineras med den 

ideationella och den interpersonella strukturen som används för att se ur vilka synvinklar 

ämnet belyses och vad det är som präglar textens innehåll samt syftar till att belysa textens 

sociala aktivitet såsom attityder och språkhandlingar.    

    Analysen kommer att bidra till att läroböckerna framställs i sin helhet, för att senare i den 

komparativa sammanfattande analysen belysa läroböckernas framställning av hållbar 

utveckling i relation till demokrati. 

 

4.1 Strukturell analys av Exposé 1 och 2 

Läroboken Exposé är anpassad för de högskoleförberedande gymnasieprogrammen och 

behandlar miljöperspektivet i bokens sista kapitel, i den delen som berör globala frågor. 

Kapitlets makrotema är Miljö och demokrati och är skrivet av Rolf Lidskog. Kapitlet löper 

stycke efter stycke efter varandra, och texten delas endast vid nya rubriker, och inte med 

exempelvis modeller eller mindre bilder. Kapitlet sträcker sig från sida 574 till 591, totalt 18 

sidor, och är uppdelat i fyra mikroteman och tretton underrubriker. Kapitlets fyra mikroteman 

urskiljs från resten av texten, genom att de är skrivna med svarta versaler med fetstil. På detta 

sätt är det lätt att urskilja ett mikrotema från en underrubrik. Under varje mikrotema finns ett 

kort sammandrag för innehållet som följer i underrubrikerna.  Detta underlättar för läsaren 

som får en översikt av det enskilda stycket och dess innehåll. Varje textstycke till 

underrubrikerna är mellan en halv till två sidor lång, och nivån på texten är hög och 

välformulerad. Läsaren ges inga övergripande förklaringar utan läsaren förutsätts att ha en 

viss förkunskap i ämnet. Läsningen underlättas då underrubrikerna delar upp ett långt stycke, 

vilket medför att mottagaren leds in i texten. På grund av denna struktur med mycket 

sammanhängande text kan den övergripande uppfattningen av texten fattas som 

svårövergriplig.  

    Avslutningsvis, på sidan 591 finns fyra uppgifter som sammanfattar innehållet för kapitlet, 

och som lämnar utrymme för diskussion.  Detta är fördelaktigt för läsaren som dels får en 

sammanfattning av kapitlets innehåll och dels få fördjupa sig ytterligare i innehållet med 

hjälp av frågor gällande ämnesstoffet.    

 



23 

 

4.1.1 Begreppet hållbar utveckling 

I läroboken omnämns inte begreppet hållbar utveckling per definition, utan förekommer i 

innehållet som rör Brundtlandrapporten, på följande vis: ”Enligt FN:s 

Brundtlandskommission (1987) är det vår skyldighet att lämna ett arv efter oss som ger den 

efterföljande generationen minst lika goda livsbetingelser som vår egen” (Andersson m.fl., 

2011, s.579).  

    Begreppet hållbar utveckling nämns senare som begrepp i kapitlet, under mikrotemat Vilka 

är dagens aktörer och institutioner?, men blir då inte definierat, utan sändaren förutsätter att 

mottagaren skall veta om begreppets innebörd (Andersson m.fl., 2011, s.586-585).  

    Genomgående för kapitlet använder inte författaren begreppet hållbar utveckling i klartext 

utan istället ord som ”miljö”, ”miljöproblem” och ”miljöfrågan”, som täcker upp samma 

innebörd som om begreppet hållbar utveckling skulle användas, exempel på detta: ”[…] 

organisationer och medborgare har alla fått en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling. 

Det finns två skäl till det. Det ena är att de är med och orsakar miljöproblemen” (Andersson 

m.fl., 2011, s.585). I exemplet nämns först begreppet hållbar utveckling och senare som 

miljöproblem. Som läsare kan detta då uppfattas som om det är samma sak men med olika 

benämning. Detta en tolkningsfråga, där utgångspunkten för denna analys kommer att utgå 

från tolkningen att begreppet hållbar utveckling i kapitlet även kan gå under benämningar 

som miljö, miljöproblem eller miljöfrågan.   

 

4.1.2 Inledande text 

Kapitlet inleds med en två sidor lång text där författaren redogör för en händelse som berör 

en stor miljökonflikt som ägde rum år 1995. Texten handlar om plattformen Brent Spar i 

Nordsjön, och Greenpeace aktion mot Shell som beslutade att sänka plattformen ner i havet. 

Aktionen fick ett otroligt genomslag och ledde till att Shell tillslut ändrade sitt beslut 

gällande dumpningen. Författaren kopplar denna historiska händelse till det nutida dagsläget, 

gällande miljö och demokrati, och vad som har varit och är av betydelse angående ämnets 

diskurs.  Till texten finns en bild på oljeplattformen Brent Spar, och stycket och makrotemat, 

Miljö och demokrati leder in läsaren i ämnet gällande relationen mellan miljö och demokrati 

(Andersson m.fl., 2011, s.574-575). I slutet av den inledande texten ställer författaren en rad 

frågor, såsom:  
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Kräver gränsöverskridande miljöproblem sådana här typer av aktioner, eller klarar det 

rådande internationella, politiska system med stater som undertecknar internationella 

miljöavtal att hantera dem? Är denna och liknande aktioner något som förstärker 

demokratin i samhället eller är det något som hotar den? (Andersson m.fl., 2011, 

s.575). 

 

Dessa frågor ger läsaren en inblick i vilken problematik som kan finnas gällande miljö och 

hållbar utveckling i relation till demokrati, och det blir en språngbräda för mottagaren, att 

komma in i ämnet. Frågorna medför att ämnet ställs i olika perspektiv, vilket präglar texten 

för fortsatt läsning. I den sista frågan som författaren ställer till läsaren berörs två av de tre 

ståndpunkterna där relationen mellan hållbar utveckling och demokrati belyses. Det ena 

ställningstagandet åsyftar demokratins överordnande värde, vilket kan jämlikas med att 

”demokratin förstärks”, som är uttryckt i sista frågan ovan. Den andra ståndpunkten innebär 

den hållbara utvecklingens överordnade värde, vilket kan liknas med att ”demokratin blir 

hotad” som också nämns i sista frågan (Lidskog, 2002). Detta är ett implicit inslag, och 

läsaren förväntas fundera kring frågan och själv komma fram till ett svar (Hellspong, 2001, 

s.37). Frågan leder även in läsaren till det kommande kapitlets innehåll, då frågan ger 

försmak på aktuella miljöpolitiska frågor, dock missar författaren att belysa den tredje 

ståndpunkten via ovannämnda fråga, då den endast ger två förslag på möjlig utgång; antingen 

att demokratin förstärks eller att den hotas vad gäller miljö och hållbar utveckling. Den tredje 

ståndpunkten som berör relationen mellan hållbar utveckling och demokrati åsyftar ett 

synsätt som ansluter dessa begrepp (Lidskog, 2002), och skulle kunna ha framkommit genom 

en följdfråga i läroboken, exempelvis genom att fråga läsaren om miljö och demokrati kan 

biträda varandra.    

 

4.1.3 Mikrotema 1: Vad är ett miljöproblem? 

Den första mikrorubriken är Vad är ett miljöproblem?, som efterföljs av underrubriken, 

Globala och lokala miljöproblem (Andersson m.fl., 2011, s.576-577). Till detta stycke visas 

en bild som föreställer en herde och dennes skock med kreatur som betar på ett område som 

är hälften gräs och hälften öken. Till bilden finns texten ”För hårt tryck på betesmarken kan 

få allvarliga konsekvenser, t.ex. att öknen breder ut sig. Niger, Afrika.”. Bildens syfte är att 

visa att globala miljöproblem kan ha lokala konsekvenser och vice versa (Andersson m.fl., 

2011, s.578).   

I textinnehållet för Globala och lokala miljöproblem framkommer en viss attityd från 

författaren genom meningen: ”Ska Sverige minska på sina koldioxidutsläpp måste alla 
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svenskar fundera på hur de ska minska sitt bilåkande, åtminstone så länge som våra fordon 

går på bensin eller diesel.” (Andersson m.fl., 2011, s.578). Här framkommer textens ram med 

ett textjag och ett textdu genom att författaren använder sig av ordvalet ”våra”, vilket medför 

en känsla av författarens närvaro i texten, som ger en relation mellan sändaren och 

mottagaren. Författaren tilltalar mottagaren och befolkningen i Sverige, i den ovannämnda 

formuleringen (Hellspong, 2001, s.66-67). Vidare i stycket diskuteras globala och lokala 

miljöproblem, och författaren presenterar olika perspektiv på detta. Avslutningsvis fastslår 

författaren att det är mer riktigt att se lokala och globala miljöproblem som ett och samma, 

och argumenterar för detta genom följande resonemang:  

 

De globala miljöproblemen har även lokala konsekvenser. En klimatförändring kan t.ex. innebära 

att en bonde får allt sämre skördar på grund av minskad nederbörd, medan boende vid kuster och i 

låglänta länder tvingas flytta för att havsnivån höjs och deras hus hamnar under vatten. Globala 

miljöproblem har alltså lokala effekter, och många lokala verksamheter skapar globala problem 

(Andersson m.fl., 2011, s.578-579).  

 

Avsnittet, där ovannämnda text förekommer, lägger grunden för den resterande delen av 

kapitlet genom att visa att miljöfrågor och hållbar utvecklig berör hela världen och att vi i 

Sverige berörs på ett eller annat sätt av det som händer på andra sidan jorden. Avsnittet blir 

ur den aspekten relevant för att det skapar en förförståelse till de senare avsnitten. Författaren 

använder sig av kända argument som är vanligt förekommande inom miljöfrågor, och 

anförtror sig till läsaren genom att använda argumentationer som förutsätts kännas igen 

(Hellspong, 2001, s.45). 

  

4.1.4 Mikrotema 2: Miljö och demokrati – vänner eller fiender? 

Följande mikrorubrik är Miljö och demokrati – vänner eller fiender? och denna rubrik 

antyder att det finns en rådande diskussion gällande förhållandet mellan dessa begrepp, och 

att det handlar om de kan samråda eller inte. Författaren presenterar utmaningen mellan 

miljöfrågan och demokrati på följande sätt:  

 

Flertalet av dagens stater är demokratiska. Demokrati är för många stater ett 

grundläggande värde. Samtidigt har […] miljön blivit ett viktigt politiskt mål. Många 

gånger går det att satsa på båda målen, men ibland verkar de vara i konflikt. I fyra 

bemärkelser utmanar miljöfrågan demokratin, närmare bestämt demokratins 

förhållande till framtiden, nationalstaten, icke-mänskliga arter och expertkunskap. 

(Andersson m.fl., 2011,s.579). 
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Underrubrikerna till denna mikrorubrik är: Demokrati och framtidens generationer, Nationell 

demokrati – internationella problem, Demokrati för både människor och djur, Folkvälde 

eller expertvälde? och Det finns inga givna svar. Under dessa rubriker tar författaren upp de 

fyra bemärkelser där miljöfrågan utmanar demokratin (Andersson m.fl., 2011, s.579-582).  

 

4.1.5 Underrubriker: Demokrati för framtidens generationer och Nationell 

demokrati – internationella problem 

Den första bemärkelsen som författaren presenterar är den gällande framtiden, och menar att: 

”Dagens medborgare fattar beslut som drabbar framtida generationer, utan att de kan göra sin 

röst hörd” (Andersson m.fl., 2011, s.579). Genom ordvalet ”drabbar”, bidrar författaren med 

en känsla för det som händer med miljön idag, och att detta är av negativ karaktär. Författaren 

menar att demokratin brister då dagens medborgare fattar besluten och att det på grund av 

detta kommer förslag på åtgärder där politiska representanter skall bevaka framtida 

generationers intressen, men att detta är omdiskuterat.  

Författaren visar även att miljöfrågan och hållbar utveckling tillskillnad mot demokrati, 

många gånger är gränsöverskridande. Under rubriken Nationell demokrati – internationella 

problem redogör författaren för demokratins bundenhet till den nationella och lokala 

församlingen, och att detta kan orsaka problem när det gäller miljöfrågan, som oftast berör det 

globala spektrat. Demokratin utmanas när ett lands valda parlament inte har makt över de 

frågor som ligger i landets intresse: ”Demokratin är därför bunden till rummet – nationalstaten 

– medan miljöproblemen många gånger har en gränsöverskridande karaktär.” (Andersson 

m.fl., 2011, s.580).  

Genom ovannämnda rubriker och dess innehåll visar sändaren att det finns en problematik 

och spänning mellan hållbar utveckling och demokrati. Formuleringar som ”demokratin 

brister” och ”demokratin utmanas” ger innehållet en tydlig karaktär, där problematiken 

påvisas upprepade gånger. Författaren problematiserar fenomenet och ger tydliga förklaringar 

till varför. 

 

4.1.6 Underrubrik: Demokrati för både människor och djur 

Till underrubriken Demokrati för både människor och djur förekommer en illustration av en 

polis som står vid ett övergångsställ och visar en grupp ankor över vägen, och en bilkö som 

blir signalerade stopp av polisen. Bilden skall visa på den aktuella diskussion som råder 
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gällande djurens lika rätt till att kunna påverka sina liv och sin omgivning (Andersson m.fl., 

2011, s.581). I denna text är det djurens rätt som tas upp, men inte djurens betydelse för en 

hållbar utveckling.  

I stycket Demokrati för både människor och djur förekommer en viss attityd från 

författarens sida, då han använder sig av ordet ”hävdar”, upprepande gånger genom hela 

stycket. Detta medför i sin tur att istället för att hänvisa till forskning eller empiriska bevis, 

värdeladdats denna text genom att konsekvent använda ordet på följande vis: 

 

Djurrättsrörelsen […] hävdar att djur har ett egenvärde och deras liv ska respekteras. 

Den svenska föreningen Djurens rätt […] hävdar att även om människor och djur inte 

är samma sak, så har djuren ett värde […] Djurens befrielsefront […] arbetar för att 

stoppa allt förtryck av djur och hävdar att kött är mord (”Minkfarmar är 

koncentrationsläger”). Djurens befrielsefront använder sig bl.a. sabotage och 

förstörelse för att stoppa djuruppfödningsindustrin […] Är man positiv till denna 

ståndpunkt gäller det att vid politiska beslut hitta ett sätt att även ta hänsyn till djurens 

intressen. Ett problem är i så fall hur man ska avgöra vad som är djurens intresse, 

eftersom de inte kan kommunicera med oss (Andersson m.fl., 2011, s.580-581). 

  

Det går även att se författarens attityd, och möjligen negativa syn på organisationen Djurens 

befrielsefront, då han oproblematiserat använder laddade ord som ”sabotage” och 

”förstörelse”, som i sammanhanget bidrar negativt till diskursen. Även i den sista meningen 

uppfattas en viss underklang, då författaren, implicit, lägger in en känsla av omöjlighet i att 

anpassa politiken på ett sätt som även gynnar djuren. Hade författaren vänt resonemanget till 

djurens betydelse för hållbar utveckling, hade detta stycke fått en annan framtoning, då fokus 

hade legat på den biologiska mångfalden, samt demokratins styrka i att alla levande varelser 

kan ha glädje av den.  

 

4.1.7 Underrubrik: Folkvälde eller expertvälde 

I stycket med underrubriken Folkvälde eller expertvälde belyser författaren två ståndpunkter 

gällande relationen mellan hållbar utveckling och demokrati på följande vis: 

 

[…] eftersom miljöproblemen är beroende av vetenskaplig forskning bör det vara 

experterna (teknokrati) och inte medborgarna (demokrati) som ska fatta beslut i 

miljöfrågor. Andra är mycket kritiska till det och hävdar istället att dagens 

miljöutmaning handlar om rättvisa – mellan generationer, länder och arter. Ytterst 

handlar miljöpolitiken om vilket samhälle vi vill skapa och leva i. Därför är en bra 

miljö inte en vetenskaplig fråga utan en politisk-moralisk fråga (Andersson m.fl., 2011, 

s.582).   
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I nästkommande stycke, med underrubriken Det finns inga givna svar anknyter författaren 

till ovannämnda text genom att skriva att miljöfrågor handlar om hur vi människor kan sträva 

efter målet demokrati och målet god miljö (Andersson m.fl., 2011, s.582). Därmed belyser 

han den tredje ståndpunkten med relationen mellan en hållbar utveckling och demokrati. 

 

4.1.8 Mikrotema 3: Vilka är dagens aktörer och institutioner? 

Det tredje mikrotemat är Vilka är dagens aktörer och institutioner?, som följs av fyra 

underrubriker: Stater, Mellanstatliga organisationer,  Icke-statliga organisationer och 

Internationella miljöavtal (Andersson m.fl., 2011, s.583-587). Till detta stycke förekommer 

en bild som visar indiska miljöaktivister, som demonstrerar. Bilden beskrivs med följande 

text: ”Miljöaktivister översköljs med blommor när de demonstrerar mot byggandet av 3000 

dammar längst den indiska floden Narmada”. Bilden skall visa att medborgarna i ett land har 

stor makt att påverka för en bättre miljö och en hållbar utveckling (Andersson m.fl., 2011, s. 

586).  

 

4.1.9 Mikrotema 4: Tre modeller för globalt miljöstyre 

Det fjärde och sista mikrotemat är Tre modeller för globalt miljöstyre som efterföljs av fyra 

underrubriker: En världsregering för globala miljöproblem, Kosmopolitisk demokrati, Stater 

och internationellt samarbete och Framtiden – på väg mot ett globalt miljöstyre? (Andersson 

m.fl., 2011, s.588-590). Avsnittet presenterar tre olika modeller om hur världens länder ska 

komma till rätta med de globala miljöproblemen. Till avsnittet visas en bild föreställande en 

kvinna i dykardräkt som tar emot en bukett med blåstång. Bilden beskrivs med följande text: 

”Borde befolkningen kring Östersjön få rösta om hur området ska räddas? Aquaria och WWF 

planterar ut blåstång där den försvunnit”. Bilden skall visa ett förslag gällande varje 

medborgare rätt till, var hon än befinner sig på jorden, att påverka frågor som angår henne. 

Detta förslag är en av många utformade modellerna som ska förbättra den globala miljön, 

och gynna en hållbar utveckling (underförstått), och som presenteras under rubriken 

Kosmopolitisk demokrati. Författaren anlägger olika perspektiv på förslagen som presenteras 

och förklaras i texten, men de problematiseras inte. Genom att ställa ovannämnda fråga, som 

författaren gjort under bilden, lämnas läsaren att själv problematisera frågan om miljöfrågor 

skall behandlas utefter de tre modellerna som presenteras i stycket. Kärnan i texten är att 
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vrida på demokratibegreppet, och huruvida demokrati kan hjälpa till att lösa de miljöproblem 

som existerar (Andersson m.fl., 2011, s.589).    

Underrubriken Stater och internationellt samarbete presenteras den modell som syftar till 

ett samarbete, stater emellan, och genom det skulle miljöpolitiken effektiviseras (Andersson 

m.fl., 2011, s.590). Inte heller här problematiserar författaren eventuella nackdelar med 

förhandlingar mellan stater. Det klassiskt demokratiteoretiska problemet är demokratins 

effektivitetsunderskott och den demokratiska staten kan inte föra en tillräcklig effektiv 

miljöpolitik på grund av att den inte når legitimitet för en sådan politik (Jagers, 2005, s.48).   

 

4.1.10 Sammanfattande nyckelord 

Genomgående i kapitlet finns enstaka ord, i marginalen, skrivna i röd kulör. Dessa ord är inte 

begrepp som blir definierade utan snarare små rubriker till mindre stycken som är underställt 

ett mikrotema. Exempel på detta:  

 

Genom att välja miljömärkta varor, pensionsspara i gröna fonder och bojkotta vissa 

produkter för att de är ekologiskt skadliga har medborgarna många gånger makt att 

påverka. Där stater inte vill eller kan förbjuda en produkt genom lagstiftning, kan 

medborgarna – och givetvis även företag och organisationer – välja att inte köpa den 

(Andersson m.fl., 2011, s.585-586).                     Medborgarna 

 

Dessa röda ord hjälper läsaren att snabbt hitta i texten, då de fungerar som sammanfattande 

nyckelord för olika stycken. Exemplet ovan visar att författaren vill framlägga medborgarens 

betydelse till en hållbar utveckling. Att som medborgare ha en frihet till att själv göra aktiva 

val, är en del av demokrati, dock blir detta budskap underförstått i detta stycke, då det inte 

uttalas direkt till läsaren. I texten presenteras även aspekten att det kan finnas konsekvenser 

av att exempelvis bojkotta varor. Här brister textens presuppositioner, då sändaren tar 

förgivet att mottagaren vet om eventuell problematik gällande bojkottar (Hellspong, 2001, 

s.65).       

 

4.1.11 Hypertext 

I kapitlet Miljö och demokrati finns en faktaruta. Denna textruta sticker ut från övriga texten, 

genom att den är gul med orange rubrik. Rubriken är Enhetlig standard, och stycket 

innehåller bland annat information om olika typer av miljömärkning och vad som krävs för 

företag för att bli miljömärkta (Andersson m.fl., 2011, s.587). Författaren nämner den 
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befintliga dialogen mellan stat, företag, individer och organisationer, och vikten av att dessa 

är miljömedvetna. Rubriken till texten beskriver en likformad norm och genom det 

presenteras relevansen i att det finns en måttstock för vad som får vara miljömärkt. Denna 

måttstock har framkommit genom olika förslag och överenskommelser. Författaren skriver: 

”För att få en sådan miljöcertifiering krävs att företag och myndigheter utvecklar rutiner för 

att kartlägga […] hur dess miljöeffekter ska begränsas” (Andersson m.fl., 2011, s.587).  

Aktörerna nämns men den demokratiska process gällande vad som bestämt skall vara 

miljömärkt finns därmed inte utskrivet i texten.   

 

4.2 Strukturell analys av Forum 1 2 3 

Läroboken Forum, skriven av Krister Brolin och Lars Nohagen, samhällskunskapslärare och 

lärarutbildare vid Stockholms universitet, tar upp ämnet miljö i kapitel fyra, Leva i världen, 

under två makroteman. Växande miljöproblem, är det första avsnittet, som sträcker sig från 

sida 144 till 148, totalt fem sidor. Avsnittet är uppdelat i fyra mikroteman med tre 

underrubriker. Det andra avsnittet har makrotemat Globalt samarbete, och finns på sidorna 

149-154, totalt sex sidor. Avsnittet är uppdelat i sex mikroteman, utan underrubriker.   

 

4.2.1 Begreppet hållbar utveckling 

I Forum definieras begreppet hållbar utveckling på samma sätt som i Brundtlandrapporten: 

”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredställa sina behov” (Brolin och Nohagen, 2011, s.150). Författarna 

framställer och utvecklar även begreppet genom följande beskrivning: 

 

En utveckling som är hållbar på längre sikt innebär att resursanvändningen måste 

effektiviseras och bli mer beroende av de ekologiska sammanhangen. Dessutom måste 

också resursfördelningen bli mer rättvis, såväl mellan generationer som mellan länder 

(Brolin och Nohagen, 2011, s.151). 

 

 

Texten belyser begreppet hållbar utveckling genom en delvis fördjupad förklaring. 

 

4.2.2 Kapitlets struktur 

Kapitlets makroteman är Växande miljöproblem och Globalt samarbete, och de är skrivna 

med röd kulör, inom en röd ram. Kulören på dessa rubriker ingår i den färgkod som hela 
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kapitlet Leva i världen följer. Varje sida varvas med text, bilder, citat och modeller, vilket 

medför att styckena blir lättöverskådliga. Detta bidrar även till att läsaren, bara genom att 

bläddra igenom avsnitten, får en bild av vad texten skall handla om. Gemensamt för många 

av bilderna är att de väcker känslor hos läsaren, och de uppfattas som typiska för ämnet; 

nerhuggen regnskog, översvämningar och stora verk som släpper ut föroreningar. 

Avsnittets mikroteman och underrubriker är skrivna med svart fetstil, men skiljer sig från 

underrubrikerna genom att ett mikrotema har större teckensnitt. Detta underlättar för läsaren 

som får en översikt av det enskilda stycket och dess innehåll. Styckena är korta, max en halv 

sida, vilket innebär begränsade förklaringar till respektive diskurs och perspektiv.  

Centrala begrepp markeras i texten genom att de skrivs kursivt, exempelvis: växthusgaser, 

hållbar utveckling, utsläppsrätter och millenniemål. Dessa ord skrivs även i marginalen till 

texten, och fungerar på det sättet som sökord. Orden som går att finna i marginalen går att 

hitta i texten intill ordet, där de definieras och förklaras:  

 

 

Den höjning av jordens medeltemperatur som observerats på senare tid brukar kallas 

för den globala uppvärmningen. Sedan slutet av 1800-talet har medeltemperaturen 

ökat med drygt en halv grad, vilket inte låter särskilt mycket men saknar motstycke 

under åtminstone de senaste 1000 åren. Det senaste årtiondet var också det varmaste 

under denna period (Brolin och Nohagen, 2011, s.146).                                                          

 

 

Ordet symboliserar kärnan i det stycket där det förekommer, och blir en makroproposition 

och en central del i textens innehåll (Hellspong, 2001, s65). I Forum definitionernas olika 

begrepp som ovannämnda exempel och förklaringar på detta sätt visar att författarna är 

medveten om lärobokens primära syfte; att delge kognem och förklaringar. Förklaringar är 

något som kännetecknar en lärobok men det ska också leda till att läsaren kan se till olika 

perspektiv, vilket författarna inte lyckas med fullt ut genom dessa nyckelord (Selander, 1999, 

s.29). 

 

4.2.3 Mikrotema 1 och 2: Människans påverkan på jorden 

Den första mikrorubriken är den samma som makrorubriken för avsnittet, Växande 

miljöproblem med en underliggande ingress, gällande aktuella miljöproblem. Till texten 

tillkommer en bild, föreställande Rachel Carson, som var marinbiolog och skrev boken Tyst 

vår som handlade om att människorna skulle tysta fåglarna om de släppte ut mer gifter i 

naturen. Ingressen och bilden skall beteckna startskottet för människans uppmärksamhet på 
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de miljöproblem människan orsakat och skulle ställas inför (Brolin och Nohagen, 2011, 

s.144). 

Det andra mikrotemat är Håller resurserna på att ta slut?, som är ett kort stycke på en halv 

sida, där innehållet innefattar en historisk tillbakablick gällande Romklubben och en 

publicerad rapport som utkom år 1972. Rapporten innehåller en uträkning där det 

framkommer att befolkningen skulle uppgå till sju miljarder år 2000 vilket i sin tur skulle 

innebära katastrofala följder. Rapporten fick stort genomslag och bidrog till en ökad 

miljömedvetenhet i världen. Stycket avslutar med: ”Nu blev det inte riktigt som Romklubben 

förutspådde […] Dagens problem handlar istället om hur vi använder våra naturresurser och 

vilka effekter detta har på vår gemensamma miljö” (Brolin och Nohagen, 2001, s.145). 

Texten innehåller inte någon förklaring gällande vad eller vilka Romklubben är. Här 

förutsätter sändaren att mottagaren skall ha en viss förförståelse gällande detta historiska 

innehåll. Stycket blir implicit och läsaren utan förkunskaper lämnas med vissa frågor.  

Textstycket delas upp i två delar, av två bilder, och den första bilden föreställer en 

skogsväg, där det rullar en stor släpvagn, med stora stockar. Vid vägkanten står två svarta 

män med höftskynke med ryggarna mot kameran. Möjligtvis är fotot taget i regnskogarna i 

Afrika, men detta är upp till läsaren att uttolka, då det inte finns någon informationstext till 

bilden (Brolin och Nohagen, 2011, s.144).  Bredvid bilden står det skrivet en kursiv text: 

 

När vi brutit  

den sista kvisten,  

förorenat  

den sista vindpusten,  

förgiftat  

den sista vattendroppen,  

kommer vi att förstå  

att pengar  

inte går att äta. 

Okänd 

    (Brolin och Nohagen, 2001, s.144) 

 

Även här är det upp till läsaren att uttolka om bilden och ovannämnda text hör ihop eller ifall 

bilden tillhör stycket om Romklubben. Möjligtvis kan de avhuggna stockarna som fraktas på 

vagnen symbolisera den avbrutna kvisten som nämns i den kursiva texten ovan, men även 

detta är en tolkningsfråga som lämnas till läsaren. Det finns inget utskrivet på sidorna 

gällande skog eller avverkning av sådan, och bilden kan därmed förutsättas vara obunden 
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texten. Detta innebär i sin tur att bilden tolkas utifrån ett läsarperspektiv, vilket medför att 

bilden uppträder i en underförstådd diskurs (Hellspong, 2001, s.65).  En ytterligare bild 

förekommer efter den just nämnda bilden, föreställande ett stålverk som pumpar ut rök ur 

flera skorstenar. Till bilden finns texten: ”Stålverk i Anshan, Liaoning i Östra Kina.” Texten 

förklarar vad den föreställer och var bilden är tagen, men dess relation till avsnittets innehåll 

beskrivs inte. Det underförstådda budskapet med bilden kan vara människans påverkan på 

miljön, genom att bilden visar ett flertal skorstenar som pumpar ut rök, som eventuellt är 

giftig. För denna bild, lik tidigare nämnda, lämnar sändaren utrymme till mottagarens egen 

tolkning, vilket medför att bilden får ett underförstått syfte med ett implicit 

uttolkningsspektra (Hellspong, 2001, s.65).  

 

4.2.4 Mikrotema 3: Den globala uppvärmningen 

Det tredje mikrotemat är Klimatfrågan, som innefattar tre underrubriker: Den globala 

uppvärmningen, Vilka är orsakerna? och Hur ser framtiden ut? I ingressen för stycket 

beskriver författarna att ”vi människor” påverkar jordens klimat i så hög grad att villkoren på 

jorden förändras. I denna ingress tillför författarna emotioner hos läsaren genom 

känsloladdade ord som ”hårda krav”, ”ändliga resurser”, ”vi människor”, ”vårt liv”, 

”påverka” och ”förändra” (Brolin och Nohagen, 2011, s.145). Detta medför dels författarnas 

egna attityder jämte klimatfrågan och dels författarnas perspektiv, då det framkommer ett 

ställningstagande i texten.  

I stycket underrättas läsaren om vad global uppvärmning innebär, vilka orsakerna är och 

hur detta kommer att påverka framtiden. Detta gör sändaren genom att illustrera med en 

modell som visar hur temperaturavvikelser har sett ut de senaste hundrasextio åren och hur 

klimatforskare förutspår medeltemperaturen om hundra år (Brolin och Nohagen, 2011, 

s.145).   

 

4.2.5 Hypertext  

På sista sidan av första avsnittet finns en faktaruta, som utmärker sig från övriga texten genom 

att sidan har skär bakgrund med röd ram. Textrutan består av två stycken, med två olika 

rubriker. Den översta rubriken är FN:s klimatrapport där tillhörande text ger läsaren 

information om FN:s klimatpanel och deras arbete. Författarna presenterar utvalda delar av 

FN:s senaste klimatrapport från 2007, bland annat att den globala uppvärmningen beror på 
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mänsklig aktivitet, att koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka och att glaciärerna 

smälter vilket medför ökad havsnivå. Till stycket finns en bild föreställande en grupp personer 

sittandes på rad, likt en presskonferens, framför en stor projektorskärm. Till texten står det: 

”Bild från presentationen av klimatrapporten” (Brolin och Nohagen, 2011, s.148). I samband 

med denna text bör det uppmärksammas att FN som världsorganisation nämns, och även 

klimatpanelens arbete med att bevaka jordens klimat, men det nämns inte vilka åtgärder som 

sätts in gällande förbättring av miljön. Som läsare av denna text förutsätts det egen reflektion 

och vidare fundering till möjliga åtgärder gällande internationellt arbete för miljön, vilket 

medför att läsaren måste utgå från presuppositioner, förutsättningar eller förgivettaganden, för 

att den skall bli meningsfull (Hellspong, 2001, s.65).   

Den andra delen i faktarutan redogör för tips för den enskilde individen gällande 

energisparande och därmed mindre påverkan på miljön. Texten riktar sig direkt till läsaren 

genom följande formulering: Vad kan du göra? – 10 tips som spar energi och minskar 

påverkan på klimatet (Brolin och Nohagen, 2011, s.148) Upplägget i texten bidrar dels genom 

ett kamratligt förhållningssätt mot läsaren till en förtrolighetsstrategi från sändarens sida, 

genom exempelvis tillskrivandet ”du”, och dels genom att argumentera för varför dessa tips 

skall efterföljas. Genom ordvalet ”tips”, avväpnas situationen, sändare och mottagare emellan, 

tillskillnad om ordvalet hade varit exempelvis ”krav”.  

 

4.2.6 Makrotema 2: Globalt samarbete 

Det andra avsnittet gällande miljö, under kapitlet Leva i världen, går under makrotemat 

Globalt samarbete. I avsnittets inledning finns en ingress där författarna påvisar vikten av en 

hållbar och rättvis ekonomisk utveckling genom att skriva följande:  

 

Ekonomisk tillväxt är en viktig förutsättning för att människor ska få det bättre. Men 

inget land kan i längden skapa ekonomisk utveckling om miljön ständigt försämras 

eller om välståndet inte fördelas rättvist. Detta visar tydligt hur miljöfrågorna hör ihop 

med fattigdomsbekämpningen (Brolin och Nohagen, 2011, s.149). 

 

 

Genom detta stycke begränsar författarna miljöfrågans och den hållbara utvecklingens totala 

syfte genom att endast koppla det till fattigdomsbekämpning, dock visar påståendet att 

ekonomisk utveckling är beroende av en hållbar utveckling vilket ställer begreppet i relation 

med ekonomi, dock inte demokrati. Bristfälligt är dock att läsaren endast får den information 

som nämns ovan vilket kan leda till ifrågasättande gällande det faktum om tillräcklig 
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förståelse för den relation som finns mellan begreppet hållbar utveckling och begreppet 

ekonomi. Det finns många faktorer som spelar in gällande betydelsen av en hållbar 

utveckling och det måste råda ett system som gäller idag, men även ett långsiktigt 

tidsperspektiv (Corell och Söderberg, 2005, s.28-32). 

Efter ingressen följer en tidsaxel som ger en historisk inblick över de möten som har ägt 

rum på olika platser i världen och även vad dessa möten har lett fram till. Modellen heter 

Globalt samarbete sedan 1970 och blir beskriven på följande vis: ”Tidslinjen visar de 

viktigaste FN-konferenserna och vilka beslut som fattats på dessa” (Brolin och Nohagen, 

2011, s.149). Modellen består av mindre rutor där det förekommer kognem, där endast tid 

och plats presenteras, och punkter som endast namnger de rapporter eller protokoll som 

kommit till verk efter respektive möte. Innehållet i rutorna ger inte några förklaringar 

gällande rapporterna och protokollen, och ingen närmare information om mötena. Tidsaxeln 

fungerar som en mall för vad avsnittet kommer att innefatta, och författarna har plockat ut det 

som de anser har varit de mest betydande mötena genom åren.      

 

4.2.7 Mikrotema 1: Brundtlandkommissionen 

Den första mikrorubriken i detta avsnitt heter Brundtlandkommissionen och redogör dels för 

en konferens som ägde rum i Stockholm år 1972, som ledde fram till att det internationella 

miljöarbetet kom i gång på allvar, och dels FN:s skapande av UNEP. Författarna leder sedan 

in läsaren på en dåtida världsuppfattning av ’den globala miljön, och att fler och fler länder 

började engagera sig i de globala miljöfrågorna. I styckets avslutande del är författarna 

närvarande och skapar en närhet i texten genom att tilltala läsaren med ett textdu tillsammans 

med ett textjag genom att hänvisa till ”oss” på följande vis: ”Samtidens och framtidens stora 

frågor angår oss alla […]” (Brolin och Nohagen, 2011, s.150). Genom att sändaren tilltalar 

mottagaren på detta vis lägger denna ett visst ansvar på mottagaren, och väcker intresse 

genom att antyda att alla behöver anstränga sig för en bättre miljö. På samma sida som denna 

text finns en svartvit bild föreställande två trädkronor, med fastknutna hängmattor i och två 

unga personer. Bilden blir beskriven på följande sätt: ”Almstriden, Maj 1971. Demonstranter 

försvarar almarna mot politikernas planer på att såga ned dem för att göra plats för en ny 

tunnelbaneuppgång. Aktionen fick stort genomslag i mediebevakningen. Detta var första 

gången som medborgarna tog strid mot stadens politiker ifråga om stadsplaneringen i 

Stockholm.” (Brolin och Nohagen, 2011, s.150). Möjligtvis vill författarna koppla bilden till 

texten gällande påståendet om att samtidens och framtidens frågor angår ”oss alla”. 
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Vidare under mikrorubriken Brundtlandkommissionen redogörs det för 

”Världskommissionen för miljö och utveckling”, där en analys av de viktigaste miljö- och 

utvecklingsproblem skulle rapporteras under ledning av Gro Harlem Brundtland. Rapporten 

sammanfattas: ”[…] att förhållandet mellan människans värld och den jord hon lever på 

drastiskt hade förändrats under det senaste seklet” (Brolin och Nohagen, 2011, s.150).  

Författarna skriver att rapporten ledde fram till begreppet hållbar utveckling och läsaren får en 

kort redogörelse gällande konferensen, rapporten och att det ledde fram till ett begrepp som 

innefattar nämnd definition. Texten bidrar till att läsaren får en kort förklarad redogörelse av 

vad man kom fram till på konferensen, men ingen ingående beskrivning av den problematik 

som råder gällande problematiken att verkställa en hållbar utveckling och samtidigt uppfylla 

andra värden, exempelvis demokrati.  

 

4.2.8 Mikrotema 2: Hållbar utveckling 

I avsnittet ges hållbar utveckling ett eget stycke under mikrorubriken Hållbar utveckling. 

Inledningsvis förklaras och förstärks begreppet ytterligare genom ordval som ”längre sikt” 

”resursanvändning”, ”effektiviseras”, ”ekologiska sammanhang” och ”rättvis 

(resursfördelning)”.  En bit in i stycket skrivs följande: “[…] det råder idag en bred enighet 

om att just hållbarhet måste vara det övergripande målet för all samhällsutveckling” (Brolin 

och Nohagen, 2011, s.151). Denna mening bör det understrykas att sändaren antyder att det 

råder en ”bred enighet” om att hållbarhet är det övergripande målet för all samhällsutveckling. 

Detta stämmer inte överens med denna undersöknings teoriavsnitt, där det visar på delande 

meningar gällande den hållbara utvecklingens värde, och relationen till demokratin. 

Författarna understryker den hållbara utvecklingens betydelse, och garderar detta med att 

antyda att det skulle råda en enighet. Utan förförståelse gällande den hållbara utvecklingens 

relation till demokrati, leder författarna in läsaren i tron om att det råder en enighet gällande 

den hållbara utvecklingens överordnade värde till alla andra mål för samhällsutveckling. 

Författarna ställer inte begreppet i relation till något annat, vilket medför att läsaren inte ges 

någon vidare förståelse för begreppet, eller den problematik som finns för att skapa en hållbar 

utveckling.   

Vidare i stycket beskrivs arbetet för en hållbar utveckling genom tre punkter: Gröna 

nyckeltal, Rättvist miljöutrymme och Ekologiska fotavtryck. Sammanfattande för dessa 

punkter är olika riktlinjer för hur varje land skall arbeta för en hållbar utveckling. Författarna 

understryker att ”vi svenskar” förbrukar dubbelt så mycket energi som vi borde. Denna 
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statistik från sändaren medför att läsaren ingår i en påfallande social strategi där författarna 

placerar läsaren i en grupp, som läsaren inte självvalt placerat sig i. Författarna skapar ett 

textjag och ett textdu genom skrivelsen ”vi”, och kategoriserar in läsaren i en grupp genom 

ordvalet ”svenskar”. Detta får till följd att läsaren underförstått skall ta ansvar för att ”vi” 

förbrukar för mycket energi. Vidare i texten distanserar författarna texten för läsaren genom 

en mindre presentation av USA:s, Indien och Sveriges ekologiska fotavtryck, vilket ställer 

Sveriges förbrukning i förhållande till ett annat land. Detta medför ett mindre ansvar för 

läsaren och en fördjupad förståelse till sammanhanget. Avslutningsvis läggs ändå ett smärre 

samvetsbelägg på läsaren genom författarnas antydan gällande: ”om alla levde som vi gör 

skulle det behövas tre jordklot till” (Brolin och Nohagen, 2011, s.152). Detta skapar en 

makroproposition i texten som trycker på ”svenskars” överförbrukning av jordens resurser, 

istället för att belysa den globala överbelastning som alla världens länder förorsakar, och att 

den gemensamma hållbara utvecklingen krävs. Författarnas tillvägagångssätt bidrar till att de 

miljöproblem som finns kommer närmare läsaren, och det är möjligtvis tanken bakom stycket. 

Författarna belyser endast ett perspektiv och lyfter inte begreppet hållbar utveckling från flera 

håll och i förhållande till andra mål. Därmed tilldelas inte läsaren den problematik eller 

bidragande lösningar ämnet kan medföra, och diskursen blir begränsad.  

 

4.2.9 Mikroteman 4: Kyotoprotokollet 

Den fjärde mikrorubriken är Kyotoprotokollet och i texten belyses innebörden av det protokoll 

som upprättades i Japan 1997, och som trädde i kraft 2005. I texten nämns det att USA inte 

undertecknat protokollet, och att det är ett problem då detta land står för en fjärdedel av alla 

utsläpp i världen. Författarna använder värdeord som ”vägrat” (underteckna), vilket medför en 

attityd från sändaren till mottagaren, som en direkt bibetydelse gentemot USA:s handlande.  

Författarna utvecklar inte detta ytterligare, förutom genom att nämna att USA bidrar med 

mycket utsläpp. Detta bidrar till att läsaren måste dra egna slutsatser från det som behandlas. 

Några rader längre ned fortsätter sändaren förutsätta att mottagaren är införstådd i USA:s 

betydande roll gällande de globala frågorna, genom att presentera ett nytt avtal som skall bli 

klart 2012, och avslutar genom att skriva följande: ”Då är det mycket viktigt att även USA, 

Indien och Kina skriver under.” (Brolin och Nohagen, 2011, s.152).  Efter den meningen 

lämnas läsaren med frågor gällande dessa tre länders betydelse, och varför den hållbara 

utvecklingen skulle gå i stöpet om dessa länder inte är med på avtalet. Dessa inferenser leder 

till att det är öppet för läsaren att själv dra slutsatser, vilket kan leda till ofullständig förståelse 
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för underhandlingen; menar författarna att det är viktigt för miljöns skull att USA skall skriva 

under, eller för den globala samordningen? Om författarna skulle ha utvecklat detta 

resonemang hade diskursen kunnat belysa relationen mellan den hållbara utvecklingen och 

demokrati, och problematiken med att förena dessa båda värden.   

Den tredje mikrorubriken är Agenda 21 och i stycket redogörs det för FN-konferensen som 

ägde rum i Rio de Janeiro 1992, och överenskommelsen Agenda 21 utan ingående detaljer. I 

stora drag nämner författarna olika programområden som handlingsplanen innefattar. Det 

samma gäller för mikrorubriken Milleniedeklarationen 2000 som också blir förklarat med 

liknande upplägg som Agenda 21, med punktform där de olika målen blir presenterade. Dessa 

deklarationer, Brundtlandkommissionen, Agenda 21, Kyotoprotokollet och 

Milleniedeklarationen blir förklarade men inte problematiserade, vilket medför att läsaren blir 

delgiven information, men inte med vidareutvecklade perspektiv som bidrar till utvecklade 

resonemang och associationer. 

Som avslutning av avsnittet lämnas mottagaren med en rad frågor: 

 
Trots en del positiva globala trender finns det alltså anledning att känna viss oro för 

världens och mänsklighetens framtid: Tar oljan snart slut? Räcker sötvattnet? Kommer 

det att finnas mat till alla människor? […] Hur påverkas världsekonomin av den 

pågående klimatförändringen? När ska fattigdomen äntligen utrotas? (Brolin och 

Nohagen, 2011, s.154) 

 

 

Här belyser författarna en rad miljöfrågor, som inte har tagits upp i avsnittet, och som väcker 

funderingar hos läsaren och det krävs viss förförståelse och kunskap för att kunna resonera 

kring dessa frågor. Sändaren bidrar även med en medveten underton och känsloladdad 

pessimism, genom att avsluta med dessa frågor.   
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5. Komparativ sammanfattande analys 

I kommande kapitel kommer den komparativa delen framställas. Delar av de strukturella 

analyserna kommer att presenteras och kompareras genom att belysa just de delar från 

läroböckerna som har innehållit begreppet hållbar utveckling i relation till begreppet 

demokrati. Likheter och skillnader kommer i detta avsnitt att lyftas för att förtydliga 

resultatet av frågeställningen.  

Detta kapitel kommer även att innefatta en redogörelse av läroböckernas kontext för att se 

likheter och skillnader i deras utformning, och för att se hur författarna har valt att rikta 

texten och innehållet mot läsaren.   

 

5.1 Läroböckernas framställning av hållbar utveckling i relation till 

demokrati  

I läroboken Exposé leds läsaren in i problematiken mellan hållbar utveckling (miljö) och 

demokrati genom makrotemat Miljö och demokrati. Författaren belyser redan med rubriken 

att dessa begrepp skall diskuteras tillsammans, och att de ställs mot varandra och i anslutning 

till varandra i ämnesdiskussionen som råder. Läroboken Forum har däremot ett första 

makrotema, Växande miljöproblem, som påvisar ett enkelriktat förhållningssätt gällande 

miljö och hållbar utveckling, och inte i relation med något annat värdemål.   

    I läroboken Forum ges hållbar utveckling ett eget stycke under mikrorubriken Hållbar 

utveckling. Genom sändarens val av rubrik leds mottagaren direkt in i begreppets innebörd. 

Författarna antyder i stycket att det råder en ”bred enighet” om att hållbar utveckling är det 

övergripande målet för all samhällsutveckling (Brolin och Nohagen, 2011, s.151). 

Perspektivet blir begränsat genom det påvisandet, då detta inte stämmer överens med den 

aktuella forskning som råder i ämnet, som visar på att det finns flera ståndpunkter gällande 

värderingen av den hållbara utvecklingen (Jagers, 2005). Författarna för Forum understryker 

den hållbara utvecklingens överordnade värde, och stärker detta resonemang med att antyda 

att det skulle råda en enighet i frågan. I Forum ställs inte begreppet i relation till något annat, 

vilket medför att läsaren inte ges någon bredare förståelse för begreppet, eller den problematik 

som finns för att skapa en hållbar utveckling. En svaghet uppstår i texten då läsaren inte får ta 

del av alla ståndpunkter i frågan.  Exposé skiljer sig på denna punkt, då författaren belyser 

alla tre ståndpunkter gällande relationen mellan hållbar utveckling och demokrati. Författaren 

visar att det finns tre sätt att se på relationen och presentera den med mikrorubriken Miljö och 
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demokrati – vänner eller fiender? I Exposé ger författaren, genom rubriken, en antydan om att 

det finns en rådande diskussion gällande förhållandet mellan dessa begrepp. Författaren 

presenterar fyra bemärkelser där miljöfrågan utmanar demokratin. En av dessa bemärkelser är 

den gällande om det skall råda teknokrati eller demokrati när miljöfrågor skall behandlas. 

Författaren menar även att frågor gällande miljö och demokrati handlar om hur vi människor 

kan sträva efter målet demokrati och målet god miljö och hur dessa skall värderas (Andersson 

m.fl., 2011, s.582). I Exposé belyses därmed den tredje ståndpunkten gällande relationen 

mellan en hållbar utveckling och demokrati (Jagers, 2005). Medan läsaren av Exposé får en 

bredd och en förklarande grund gällande diskursen, får läsaren av Forum endast blicka in i 

arbetet för en hållbar utveckling men underrättas inte vilka hinder som finns för att arbete 

skall lyckas eller att begreppet kan behövas ställas i relation till andra samhälleliga värden för 

att få legitimitet (Lidskog, 2002).  

    I läroboken Forum hade frågor eller problematiserande påståenden kunnat öppna upp för en 

bredd i ämnet, och visat på hinder och möjligheter gällande hållbar utveckling. Förslagsvis 

hade detta kunnat uppnås på liknade sätt som sändaren belyser i den inledande texten i 

Exposé. I Exposé berör författaren två ståndpunkter mellan hållbar utveckling och demokrati 

genom att ställa frågor till läsaren, exempelvis: ”Är denna och liknande aktioner något som 

förstärker demokratin i samhället eller är det något som hotar den?” (Andersson m.fl., 2011, 

s.575). Det ena ställningstagandet åsyftar demokratins överordnande värde, vilket kan 

jämställas med att ”demokratin förstärks”, och den andra ståndpunkten innebär den hållbara 

utvecklingens överordnade värde, vilket kan liknas vid att ”demokratin blir hotad”. Dock 

finns det en risk med att använda frågor i texten då frågor inte ger tydlighet till läsaren. Frågor 

ger upphov för läsaren till egna tolkningar och dessa tolkningar behöver inte vara av de genrer 

som är riktig för ämnet.   

    Både i Forum och Exposé presenteras Kyotoprotokollet, och att USA inte ville skriva under 

detta avtal i början på 2000-talet. Bristande för båda läroböckerna är att delar i texten är 

inferenser som leder till att det är öppet för läsaren att själv dra slutsatser, vilket leder till 

ofullständig förståelse för underhandlingen; menar författarna att det är viktigt för miljöns 

skull att USA skall skriva under, eller för den globala samordningen? I detta fall hade 

författarna kunnat utveckla denna diskurs och därmed belyst relationen mellan den hållbara 

utvecklingen och demokrati, och problematiken med att förena dessa båda värden.   

    Bristfälligt för båda läroböckerna är att det klassiskt demokratiteoretiska problemet inte 

nämns.  Demokratins legitimitet och demokratins effektivitetsunderskott står i centrum i detta 

problem som visar på att den demokratiska staten inte kan föra en tillräcklig effektiv 
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miljöpolitik på grund av att den inte når legitimitet för en sådan politik. Jagers (2005) menar 

att för att en förbättrad miljö skall uppnås krävs det en effektiv miljöpolitik med ett effektivt 

ställningstagande av medborgarna och staten. I Exposé nämns problematiken med att svenska 

politiker inte kan få igenom all sin politik i det internationella ”rummet”, och att demokratin 

utmanas av miljöfrågorna som ofta är gränsöverskridande (Andersson m.fl., 2011, s.580). 

Dock nämns inte den problematik som finns med att demokrati som beslutsfattande form kan 

vara svag när det kommer till miljöfrågor ur den nationella aspekten.  Inte heller i Forum 

diskuteras den problematik med att genomföra en miljöpolitik inom nationen på grund av 

exempelvis demokratins effektivitetsunderskott. Det finns en ytters relevans i att betona det 

klassiskt demokratiteoretiska problemet då diskussionen gällande hållbar utveckling blir 

realistisk på det sättet. I diskussionen om olika samhälleliga värden måste de ställas i relation 

till varandra eftersom de i verkligheten, enligt forskning, kommer att behöva sammanföras.       

 

5.2 Läroböckernas kontext  

De utvalda läroböckerna är riktade mot elever och har som syfte att användas i 

undervisningen på gymnasienivå. Därmed skall innehållet i boken vara kunskapsbärande och 

det innehållsliga stoffet skall möjliggöra för eleven att dels få kunskap i ämnet, men också 

tillgå ett kritiskt och problematiserande tänkande kring temat. Då läroboken har en hög 

legitimitet för eleven (Juhlin Svensson, 2000, s.22), är det av hög relevans att den öppnar 

upp, inte bara en sanning utan flera perspektiv för att eleven skall kunna reflektera och 

problematisera fenomenen (Jonsson och Roth, 2003).  

    Kapitlen i respektive lärobok belyser den lokala och globala miljöproblematik som finns. I 

Forum ges mottagaren (eleven) en grundlig bild av vilka miljöproblem som finns i världen, 

exempelvis den globala uppvärmningen, och hur arbetet för en hållbar utveckling har sett ut 

historiskt, idag och hur arbetet bör se ut i framtiden. Som läsare krävs det i liten grad 

förkunskaper i ämnet då sändaren (författarna) förklarar begrepp och andra företeelser. I 

Exposé däremot är innehållet riktat till en mottagare med förkunskap i ämnet då en del 

begrepp inte definieras. Nivån på texten är högre än den i Forum i den bemärkelsen att 

diskussionen gällande hållbar utveckling inte stannar enbart i arbetet kring denna miljöfråga 

utan ställs i relation med andra värden. På detta sätt får läsaren en vidare förståelse i begreppet 

och vad detta värde ställs samhälleligt inför. Till skillnad mot Exposé, som belyser flera 

perspektiv av begreppet hållbar utveckling, ligger fokus i Forum på det förebyggande arbete 

som alla världens länder är skyldiga att följa för att en bättre miljö och en hållbar utveckling 
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skall kunna uppnås. Sändaren i Forum understryker Sveriges styrkor och brister i arbetet för 

en bättre miljö. I Forum står följande: ”om alla levde som vi gör skulle det behövas tre 

jordklot till” (Brolin och Nohagen, 2011, s.152). Detta skapar en makroproposition i texten 

som trycker på ”svenskars” överförbrukning av jordens resurser, vilket i sin tur frambringar 

ett samvetsbelägg hos läsaren. Författarnas tillvägagångssätt bidrar till att de miljöproblem 

som finns kommer närmare läsaren, och det är möjligtvis det som är tanken bakom stycket. 

Bristfälligt är dock det faktum att författarna till läroboken Forum inte belyser begreppet 

hållbar utveckling i förhållande till andra samhälleliga värden. På det sättet tilldelas inte 

läsaren den problematik eller bidragande lösningar som ämnet kan medföra, och diskursen 

blir därmed begränsad. Sandahl menar att den andra ordningens kunskaper, som innebär 

användandet av centrala begrepp för att kunna se olika perspektiv, är betydande för att 

kunskapsnivån ska ge eleven möjlighet till att analysera och kritiskt granska samhällsfrågor 

(Sandahl, 2011, s.44). Dessa kunskaper kan innebära att eleven kan se olika perspektiv i en 

samhällsfråga. I Exposé bidrar upplägget i texten till att visa att hållbar utveckling är en av 

många värderingar i dagens samhälle, och att dessa värderingar och mål kan värderas olika 

runt om i världen. Hållbar utveckling presenteras inte som det enda självklara, högst 

värderade målet, utan sändaren vill redogöra för att det finns andra mål som även de är viktiga 

för en hållbar värld. Genom denna kontext blir texten dialogisk vilket innebär att en verklig 

förståelse uppstår då flera och skilda perspektiv presenteras. Texten i Exposé präglas av olika 

perspektiv, vilket ger läsaren möjlighet till ett eget ställningstagande. Öppenheten till 

frågeställningar i kapitlet leder till en mångtydig text där läsaren får möjlighet att reflektera 

över och förhålla sig kritisk till innehållet (Jonsson och Roth, 2003, s.179).   

    Utmärkande för Forum är att upplägget bygger på känslor, och betoningen på miljökrisen 

och att världens länder måste göra något för att lösa dessa problem står i centrum. Läsaren får 

ofullständiga förklaringar till att det finns problematik kring att uppnå en hållbar utveckling, 

och begreppssammanhanget blir bristfälligt. Detta innebär att texten är monologisk då 

sändaren endast delger mottagaren ett perspektiv. Texten slår fast definitionen för hållbar 

utveckling, och fördjupar inte detta begrepps innebörd genom att förhålla det till något annat. 

På detta sätt uttalas endast en sanning; att hållbar utveckling är det överordnande samhälleliga 

värdet eftersom inget annat nämns.  Detta enda perspektiv utgör i läroboken det legitima 

perspektivet som sändaren förmedlar och utrymmet för läsaren till att utveckla ett 

självständigt och kritiskt tänkande blir begränsat (Jonsson och Roth, 2003, s.179). Texten 

uppnår endast den första ordningens kunskap, vilket innebär att begreppen förklaras med dess 
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innebörd men ger inte läsaren ökade färdigheter och en bredare förståelse i ämnet (Sandahl, 

2011, s.39, 43).  

 Är läsarens mål att få reda på vad hållbar utveckling innebär, och hur arbetet ser ut för att 

detta skall uppnås är texten i Forum av god karaktär. Om begreppet däremot ska kunna 

användas och stättas i relation till demokrati krävs en vidare fördjupning, som texten i Forum 

inte erbjuder.  

 

5.3 Sammanfattande slutsats 

I det aktuella forskningsläget betonas att hållbar utveckling och demokrati kan ses i 

förhållande till varandra och att detta styrker de båda begreppen (Jagers, 2005). Analyserna i 

denna uppsats visar att hållbar utveckling nämns i läroböckerna, men att de utvecklas i olika 

grad. Medan Forum beskriver hållbar utveckling per definition, och ger läsaren en inblick i 

begreppets innebörd utvecklar Exposé ytterligare genom att begreppet ställs i förhållande till 

demokrati. Elever som läser Exposé får på detta sätt ökade färdigheter och en bredare 

förståelse i ämnet då forskning visar att begreppsanvändning är centrala verktyg i 

undervisningen för ämnet samhällskunskap. Begrepp såsom hållbar utveckling och demokrati 

kan användas för att ge eleverna färdigheter. Genom att utveckla begreppsanvändningen kan 

fenomen och frågor ses från olika perspektiv, allt enligt den andra ordningens kunskap 

(Sandahl, 2011, s.44).  

    I Exposé redogör sändaren för att hållbar utveckling är ett viktigt samhälleligt värde men 

att det finns flera viktiga värden att ta hänsyn till. Därmed är den texten dialogisk, då den 

visar flera perspektiv, och bidrar till att en verklig förståelse kan uppstå hos läsaren (Jonsson 

och Roth, 2003, s.179).  Forum däremot präglas av att vara en monologisk text då den till stor 

del förmedlar ett perspektiv, nämligen att en hållbar utveckling skulle vara det överordnade 

värdet. Läsaren får ett begränsat utrymme till ett självständigt och kritiskt tänkande då denne 

övertalas att ta till sig budskapet i texten som den enda sanningen (Jonsson och Roth, 2003, 

s.179).  

    En läroboks primära syfte är att presentera kognem och förklaringar. Resultatet av denna 

undersökning visar att båda läroböckerna visar på kognem genom att presentera historiska 

händelser där plats och tid sammanfogas. Därefter skiljer sig böckerna åt då Forum förklarar 

begreppet hållbar utveckling per definition men inte vidare på ett sätt att det leder fram till att 

läsaren får se olika perspektiv. Kognemisk kunskap anses relativt meningslös utan ytterligare 

förklaringar, och enligt Selander är det centralt för en välformulerad, pedagogisk text att den 
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innefattar förklaringar. Ställs även denna teori tillsammans med Sandahls forskning kring 

andra ordningens kunskap blir det uppenbart att endast Exposé förmår att presentera en sådan 

text då den innefattar flera perspektiv som öppnar upp för läsaren att göra olika tolkningar. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer de olika delarna från uppsatsen samlas ihop till en avslutande 

diskussion. Möjliga didaktiska konsekvenser kommer att belysas utifrån det resultat som 

framkommit i analysen. Diskussionen kommer att beröra vilken betydelse framställning av 

begrepp i undervisningen kan ha för eleven. Lärarens roll i förmedlingen av läromedel 

kommer också att diskuteras, och likaså vilken betydelse denna roll har för ämnet 

samhällskunskap. Även exempel på vidare forskning inom detta ämnesområde kommer att 

diskuteras som en sista punkt.  

 

6.1 Didaktiska konsekvenser 

Hållbar utveckling är ett begrepp som ger implikationer kring uppfattningen om demokrati. 

Frågan och denna uppsats forskningsproblem har varit om läroböcker uppmanar och 

underlättar en sådan diskussion och vilken betydelse detta har för elevernas lärande.  

  En läroboks primära syfte är att presentera kognem och förklaringar. Begreppet hållbar 

utveckling är ett begrepp med fast definition och historisk bakgrund. På denna punkt har 

båda läroböckerna för denna undersökning uppnått goda resultat då de på liknande sätt 

förklarar begreppet och presenterar den historiska framväxten av det. Men ur en didaktisk 

synvinkel räcker det inte alltid med att bara förklara saker och ting för vad de är utan ett 

vidare resonemang kring begreppet måste kunna tillämpas.   

     Denna undersökning har visat att läroböckerna Exposé och Forum framställer hållbar 

utveckling som begrepp men i olika utsträckning. Forum präglas av en 

envägskommunikation vilket innebär att texten är monologisk. Risken med en monologisk 

lärobok är att läsaren, och i detta fall eleven, får en begränsad insyn i ämnet, då innehållet 

inte innefattar möjligheten till att se olika perspektiv. Om texten utmärker flera perspektiv 

kan eleven utveckla ett kritiskt tänkande. Detta är en oerhörd viktig del för elever, som skall 

utvecklas till medborgare i ett samhälle där ifrågasättning och kritiskt granskning av 

omgivningen är central. Forskning visar att både elever och lärare använder läroboken vid 

bland annat prov och bedömning och att vissa lärare använder boken som en ram för sin 

undervisning. Detta innebär en allt större vikt vid att den pedagogiska texten visar fler än ett 

perspektiv för att elevers färdigheter skall ökas. Om lärare har en viss bundenhet till 

läroboken är risken större att de helt och hållet förlitar sig på det som står i den. Gör läraren 

det kommer även elever med stor sannolikhet att göra det. Därför finns en oerhörd relevans 
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av undersökningar som denna, där läroböckers innehåll granskas. Denna undersökning visar 

att det finns stora skillnader mellan hur ett och samma begrepp presenteras i läroböcker, för 

samma ämneskurser. Detta konstaterande är avgörande för vilka färdigheter eleven skall 

kunna uppnå i sina studier.    

    Denna undersökning visar att Exposé är en lärobok med en bred kunskapshorisont. Boken 

influeras av ett viljeinslag att förmedla olika perspektiv och gör detta genom att dels förklara 

innebörden av hållbar utveckling men också problematisera dess innebörd genom att ställa 

det i relation till demokrati. Texten i Exposé är dialogisk vilket leder till en mångtydig text 

där läsaren får möjlighet att reflektera över och förhålla sig kritisk till innehållet. Detta är en 

styrka i en lärobok då eleven ges möjlighet att hålla en öppen dialog med texten vilket utökar 

elevens utveckling i bland annat problematisering kring samhälleliga frågor. På samma sätt 

som det är viktigt med ett öppet klimat i klassrummet, där dialogen mellan lärare och elever 

ständigt pågår, är det lika viktigt att texten i läroböcker bjuder in eleven till diskussion kring 

olika samhällsfrågor. Denna undersökning har innefattat en granskning av hur två läroböcker 

belyser hållbar utveckling och hur detta ställs i relation till demokrati. Detta är ett av många 

exempel på vad en lärare kan granska när denna väljer böcker till sin undervisning. Centralt 

för innehållet är att det finns en öppenhet i texten, på samma sätt som exempelvis den 

öppenhet som finns i Exposé. Där ställer författaren begreppet hållbar utveckling i andra 

sammanhang för att kunna visa på brister och styrkor med begreppet. Nöjer sig författaren att 

endast förklara begreppet historiskt och hur det idag används går eleven miste om ytterligare 

fakta kring begreppet. Det är en central kunskap att kunna lyftas saker och ting ur sitt 

sammanhang. Genom att exempelvis ställa hållbar utveckling i relation till demokrati kan en 

förståelse kring begreppen uppstå i den andra ordningens kunskap än om de endast 

presenteras i sitt rätta sammanhang. Idén om en hållbar utveckling är ett förslag som gynnar 

människor och djur både idag och i framtiden, men ställs begreppet i förhållande till ett annat 

värde såsom demokrati kan en konflikt uppstå. Diskussionen kring detta är oerhört viktigt att 

leda in eleven i, för allt är inte svart eller vitt, och det måste läraren kunna visa sina elever.    

    I Forum finns vissa inferenser i texten som är värda att poängtera då dessa leder till att 

läsaren själv måste dra slutsatser. Detta innebär att eleven får ofullständig förståelse för 

innehållet. Om författarna skulle ha utvecklat en del resonemang hade diskursen kunnat 

belysas i vissa avseenden. Dock kan en del av innehållet ses som viss medveten struktur då 

innehållet kan bidra till lärande som utgår från att inte ge alla svar utan väcka intresse och 

nyfikenhet hos läsaren. I vilket avseende det än är tänkt är det relevant att som lärare delge 

sina elever ett kritiskt tänkande gällande texter i läroböcker, och att den ska ifrågasättas. Det 



47 

 

är en viktig del att i ämnet samhällskunskap kunna ifrågasätta validiteten även i en 

pedagogisk text. Forskning visar att texten i en lärobok har en hög status hos eleverna, vilket 

medför ett krav på läraren att informera och lära eleven att kritiskt kunna granska innehållet i 

den. Kunskapen som delges i läroböcker är hämtad från många delar i samhället, såsom 

kompetenser och färdigheter bland olika professioner. Läraren bör hjälpa eleven att 

uppmärksamma vem eller vilka som står som författare till läroboken som de skall använda, 

för att på det sättet få en tydligare bild av vad syftet med innehållet är. 

 Denna undersökning visar att skillnader mellan läroböckerna finns. Det är på grund av det 

viktigt att informera elever om att bara för att det står i en lärobok behöver inte innehållet stå 

för den enda sanningen. Eftersom läroboken är ett verktyg för lärare och elever är det som 

samhällskunskapslärare viktigt att kritiskt jämföra olika böcker och reflektera över vad som 

är betydelsefull kunskap för ämnet. Läroböckerna bidrar till hur elever ska uppfatta ämnet 

samhällskunskap och det är väsentligt att som lärare noggrant välja böcker då dessa kan 

innehålla eller undanhålla värderingar som kan påverka elevers syn på samhället. 

      Forskning visar att lärare i samhällskunskap använder läroboken som en ram till 

undervisningen och att den fungerar som ett planeringsverktyg. Det visar att lärare inte är 

bundna till boken men att många ändå känner en oreda i sin planering om de inte har en 

lärobok att tillgå. Det är en hårfin linje som visar att stoffet i en lärobok kan vara avgörande 

för vilken typ av undervisning eleverna får.  

Som lärare är det relevant att även granska sig själv och sin egen kunskap i ämnet, och inte 

förlita sig på det som står i läroboken.  Dock ska inte användandet av en lärobok vara tabu, 

utan användandet ska snarare ses som en tillgång. Utifrån det resultat som har framkommit i 

denna undersökning anser jag att det optimala för undervisning i samhällskunskap och 

specifikt inom miljögenrer skulle vara att kombinera båda läroböckerna. Forum ger en bild 

av de miljöproblem som finns i världen och hur arbetet för en hållbar utveckling bör se ut, 

och detta skapar en god förförståelse för det som diskuteras i Exposé. Låter läraren eleven 

använda flera läroböcker öppnar detta upp får en bredare kunskapskälla, men också till att 

eleven kan se att det finns skillnader i hur ett och samma ämne kan presenteras.  Det är också 

relevant för denna diskussion att belysa den första ordningens kunskap; behövs den? Å ena 

sidan är det viktigt att eleven får se begrepp ur olika perspektiv och därmed få en djupare 

förståelse för begreppet. Å andra sidan är det även viktigt att i vissa avseenden börja i den 

första ordningens kunskap, där eleven får begreppet förklarat för sig och det presenteras i sitt 

sammanhang. Därmed inte sagt att det inte ska fortsätta till den andra ordningens kunskap. 

Jag anser att elevens ska, om det anses givande, få kunskaper från en enklare nivå, som kan 
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vara behövlig för att komma vidare till andra, likväl som den andra ordningens kunskap är 

viktig för att eleven ska lära sig att utveckla sitt tänkande.  

 

 

6.2 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna innebära en studie om hur begreppsanvändningen har sett ut i 

äldre upplagor av läroböcker i samhällskunskap, gällande begreppet hållbar utveckling i 

relation till demokrati. Finns det någon skillnad mellan de äldre upplagorna som är skrivna för 

Lpf94 och de som är tryckta för den nya ämnes- och läroplanen? Relevant i en sådan 

undersökning är att titta på om värderingen av hållbar utveckling värderas högre i skolan eller 

om den är jämlik med de äldre kursplanerna och läroplanen. Och om läget är sådant, vilken 

betydelse har det för elevers lärande? 

    Vidare undersökning skulle även kunna innebära att undersöka empiriskt i skolorna; hur 

undervisningen i hållbar utveckling ser ut. Finns det skillnader i undervisningen mellan lärare 

som undervisar i ämnet samhällskunskap och belyser hållbar utveckling? Denna undersökning 

visar på skillnader av innehållet i läroböcker, hur hållbar utveckling ställs i relation till 

demokrati. Finns det en liknande skillnad mellan lärare gällande deras undervisning av 

begreppet hållbar utveckling, och ställer de begreppet i förhållande till något annat värde?    
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