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Abstract 
 
Daily citizens are informed by the media about the environment and the climate changes. The 
Schools purpose is to educate students according to events that are of current interest and take 
place in present time. According to Swedish curriculum, Lpf94, all Swedish education should 
include and discuss the problems surrounding durable development. The purpose of the study 
is to se how the textbooks in History, Social studies and Geography and their contents meet 
the demands of the curriculum.  
 
The study shows that only the textbooks in geography meets the demands that the curriculums 
have on durable development. Social studies, on the contrary has some weaknesses when it 
describes the environment and durable development but they are more sufficient than the 
history text books, which are inadequate according to the demands of the curriculum.   
 
One of the conclusion that the authors draw is that an ideal solution concerning the education 
of environment and durable development is that an integration between the three subjects 
could solve the problems that exists.  
 
Keywords: Lpf94, Environment, School, Curriculum, Durable development, Climate changes, 
Teachers, Education, Social studies, History and Geography 
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1. Inledning 

 
agligen nås allmänheten av alarmerande rapporter som rör klimatförändringar i 

världen. Via tidningar, radio och TV får människor ta del av hur miljön påverkas 

negativt och om hur den globala uppvärmningen alltmer eskalerar genom den livsstil vi har, 

och de utsläpp som produceras runt om i världen. Rapporterna talar om de höjda 

medeltemperaturerna som ger stigande vattennivåer i haven till följd av smältande polarisar 

och ständiga oväder som kopplas till klimatförändringarna. 

 

Den före detta vicepresidenten i USA Al Gore, är en av många som aktivt arbetat för att 

minska den globala uppvärmningen. Gore var drivande i uppgörelsen kring Kyotoprotokollet 

1997 som innebar en världsomspännande uppgörelse för att försöka kontrollera och minska de 

förorenande utsläpp som ökar den globala uppvärmningen. Gore skriver i sin bok En obekväm 

sanning – om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt den: 
 

Klimatkrisen är förvisso ytterst farlig. Den är i själva verket ett världsomspännande 
nödläge. Efter 20 år av de mest invecklade och välorganiserade forskningssamarbetet 
i mänsklighetens historia råder det bland tvåtusen forskare i hundra länder 
exceptionellt stark konsensus om att alla jordens länder måste samarbeta för at hejda 
den globala uppvärmningen.1  

 

I Sverige rapporteras det även om hur den globala uppvärmningen har påverkat både politiken 

såväl som den enskilde medborgaren. 2005 påbörjades en särskild utredning, Klimat- och 

sårbarhetsutredningen, vars syfte var att undersöka och kartlägga hur det svenska samhället 

påverkas av de globala klimatförändringarna. Utredningen påvisar en rad konsekvenser som 

kan uppstå till följd av den globala uppvärmningen: översvämningsrisker i sjöar, 

havsnivåhöjningar som hotar kustnära bebyggelse, försämrad snötillgång, torskfisket i 

Östersjön som utarmas och så vidare.2 

 

Alla dessa rapporter och alarm om den globala uppvärmningen har de senaste åren även nått 

ner på individnivå. Detta i takt med att medierna lagt ett allt större fokus på miljöfrågorna 

samtidigt som dessa frågor fått alltmer utrymme på den politiska scenen, genom bland annat 

ovan nämnde Al Gore. I Sverige har exempelvis Aftonbladet fört en kampanj med syfte att 

göra folk mer medvetna och ta ett större personligt ansvar för miljön, genom att med små 

                                                           
1 Al Gore, En obekväm sanning, Malmö 2007, s.10 
2 SOU 2007:60, s. 637ff 
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insatser i sin vardag bidra till att minska utsläppen och därmed på längre sikt kunna minska 

den globala uppvärmningen.  

 

Utifrån den omfattande mediala uppmärksamhet som klimatförändringarna fått de senaste 

åren är det inte orimligt att anta att svenskarna, allmänt sett, har blivit mer medvetna om den 

globala uppvärmningen och det miljöhot som det rapporteras om. En följd av detta är att varje 

individ måste dra sitt strå till stacken och det kan vara något så trivialt som att källsortera, åka 

kollektivt eller handla miljömärkta varor. För att kunna möta detta växande hot är det viktigt 

att varje individ är medveten om vad denne kan göra för att bidra till att minska den globala 

uppvärmningen. Hur skapar vi dessa miljömedvetna individer? Vilken roll kan skolan spela i 

detta sammanhang? 

 

Den svenska skolundervisningen skall genomsyras av demokrati och ge eleverna en grund att 

stå på för att bli goda samhällsmedborgare, samt göra dem medvetna om sin roll i ett större 

globalt sammanhang genom ett internationellt perspektiv. Inom detta ryms den problematik 

som klimatförändringarna för med sig och hur vi gör eleverna medvetna om dessa:  
 

Miljöperspektiv i undervisningen skall 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 bör 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling. 3 

 

Skolan har en viktig roll i skapandet av miljömedvetna individer som kan bidra till att vi i det 

svenska samhället kan sträva mot en utveckling som är miljömässigt hållbar för vår planet 

 

1.2 Problematisering 
 

tora förändringar har skett med klimatet under de senaste årtiondena, medeltemperaturen 

har stadigt gått uppåt och de klimatrelaterade förändringarna i miljön har blivit allt fler. 

Detta till följd av en negativ mänsklig påverkan på jordens miljö genom ett allt större 

överutnyttjande av naturens resurser tillsammans med ökade utsläpp.  

 

 

 

                                                           
3 Lpf94 kap. 1.2   
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Trots att dessa problem funnits länge så har de under flera årtionden ignorerats och sopats 

under mattan. Al Gore beskriver problemet på följande sätt: 
 

Tänk på vad som hände under den globala fascismen. Till en början var rent av 
sanningen om Hitler obekväm. I väst hoppades många på att faran helt enkelt skulle 
försvinna av sig självt. De struntade i otvetydiga varningar och kompromissade med 
ondskan, väntade och hoppades på det bästa.4 

 
Efter åratal av förnekande av den globala uppvärmningen och klimathotet har det under de 

senaste åren börjat hända saker i en snabb takt. Debatten har blossat upp både på den 

internationella politiska arenan såväl som i media. Som över en natt har tidningarna börjat 

rapportera intensivare om smältande polarisar, oväder relaterade till klimatförändringar, 

översvämningar och andra liknande naturfenomen. Folk i allmänhet har blivit mer 

uppmärksammade på att vi står inför en situation som är ohållbar.  

 

Det är uppenbart att en förändring måste ske, kan det vara så att skolan kan ta sig an denna 

uppgift? I läroplanen står det att skolan skall verka för en hållbar utveckling och kan det vara 

här förändringen kan ta sin början för att skapa generationer av mer miljömedvetna 

medborgare, eller är det så att läroplanens riktlinjer inte når ut i skolböckerna och i 

undervisningen? I vilket fall måste något ske för att stoppa den tickande bomb som den 

globala uppvärmningen förvandlat vår planet till. Al Gore sammanfattar det bra när han 

skriver: ”Vi bör inte frukta denna utmaning. Vi bör välkomna den. Vi får inte vänta. Som 

Martin Luther King uttryckte det: imorgon är idag”. 5 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

tifrån den högaktuella klimatdebatten som talar om hotet om klimatförändring och 

global uppvärmning är syftet med föreliggande examensarbete att klarlägga huruvida 

gymnasieböcker i historia, samhällskunskap och geografi är tillräckliga för att tillgodose de 

mål kring miljö och hållbar utveckling som finns i Lpf94 och i de nationella kursplanerna i de 

respektive ämnena.  

 

• På vilket sätt förhåller sig läroböckerna till de styrdokument som ligger till grund för 

lärarnas undervisning kring, miljö, klimat och hållbar utveckling? 

                                                           
4 Gore, 2007, s. 11 
5 Ibid. 
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1.4 Avgränsningar  
 

nom ramen för denna uppsats har några medvetna avgränsningar gjorts för att ge uppsatsen 

ett rimligt omfång, en spets och ett djup. Vi har valt att utgå från klimatförändringarna och 

den globala uppvärmningen eftersom det är ett dagsaktuellt omdebatterat fenomen. Att vi 

kopplar det till skolan beror dels på vår blivande yrkesroll, men till största del eftersom det är 

här vi förhoppningsvis vi kan lägga en grund för hållbar utveckling.  

 

En avgränsning som gjorts är kring vilka ämnen vi ämnar undersöka läroböcker i. Vi har valt 

att fokusera på de samhällsorienterande ämnena eftersom det är i dessa vår framtida 

undervisning kommer att ske. Dessutom är det i dessa ämnen som läraren har en möjlighet att 

diskutera frågor som rör miljön på ett djupare sätt. Naturligtvis är vi medvetna om att de 

naturvetenskapliga ämnena är lämpade för att undervisa i och diskutera miljöfrågor men dessa 

valdes bort då ingen av författarna i sin blivande yrkesroll kommer att undervisa i dessa 

ämnen. 

 

1.5 Forskningsläge 
 

tifrån klimatproblematiken som uppstått på vår planet och kopplingen till skolan 

genom begreppet hållbar utveckling i styrdokumenten önskar vi kartlägga hur detta tas 

upp i kurslitteratur för gymnasiet. Den befintliga forskningen kring hållbar utveckling har mer 

sin inriktning kring hur det skulle kunna gå att undervisa kring detta och hur elevers 

uppfattning kring globala miljöfenomen ser ut. I diskussionen kring hållbar utveckling och 

skolan kan Per Wickenberg nämnas, som i boken, Miljö och hållbar utveckling – 

samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont, diskuterar de svårigheter som 

uppstått när skolans roll kring miljöundervisning och hållbar utveckling förändrats och 

utökats. Statliga utredningar har gjorts kring hållbar utveckling och 2004 kom kommittén för 

utbildning och hållbar utveckling med rapporten: ”Att lära för hållbar utveckling”.6  

 

I en rapport från arbetsgruppen Global forum går det att läsa att skolverket även länge 

arbetade med tanken om att den nya gymnasiereformen skulle kunna medföra hållbar 

utveckling som ett helt nytt och eget ämne.7 Vi har genom vår litteratursökning inte funnit 

                                                           
6 SOU 2004:104 
7 Global forum, Världen i skolan - Skolan i världen 
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särskilt mycket litteratur som omfattar exakt de frågor som vi har som utgångspunkt i vår 

uppsats, dock finns det ett antal examensarbeten och forskningsrapporter som berör frågorna 

kring miljöundervisning och hållbar utveckling.  

 

En av dessa rapporter är Elevers syn på globala förhållanden och framtiden. Rapport från den 

nationella utvärderingen av grundskolan 2003 och är publicerad vid Göteborgs Universitet, 

av Vilgot Oscarsson. Forskningsrapporten inriktar sig på skolelevers uppfattning kring sin 

framtid och del i det globala samhället. Inom denna forskningssfär har det framkommit att 

många elever uttrycker en oro för den framtida globala miljön.8  

 

Ett examensarbete som relativt nära berör det område som denna uppsats ämnar beröra, 

nämligen Monica Svenssons och Pernilla Bülows Miljöproblem - Hur skildras de i 

gymnasieskolans läroböcker i samhällskunskap? En läroboksanalys som är publicerad vid 

Högskolan Kristianstad. Här har författarna valt att fokusera enbart på 

samhällskunskapsböcker ur ett historiskt perspektiv. De har skildrat hur läroböckerna har 

förändrats över tid vad det gäller beskrivandet av de miljöproblem som finns.9  

 

Ett andra examensarbete som är inne på området kring miljö och klimatfrågor är Ann 

Grundels ”Det spelar ingen roll vad jag gör när alla andra...”- En studie i årskurs 9-elevers 

attityd och engagemang i klimatförändringsfrågan som är publicerad vid Lärarutbildningen 

vid Malmö Högskola. Författaren har här tagit sin utgångspunkt i elevernas egen uppfattning 

kring klimatfrågorna, men även tittat på hur undervisningen i samhällskunskapsämnet ser ut 

kring dessa frågor.10  

 

Ett tredje examensarbete som vi vill nämna i detta sammanhang är Andreas Lindbergs och 

Anders Åbergs Förståelse för hållbar utveckling ur ett elevperspektiv. Denna uppsats är 

publicerad vid Luleås tekniska universitet och undersöker elevernas egen uppfattning kring 

och förståelse för begreppet hållbar utveckling. Dessutom önskade författarna se huruvida 

elever har någon slags handlingskompetens när det kommer till miljöfrågor.11 

 
                                                           
8 Vilgot Oscarsson, Elevers syn på globala förhållanden och framtiden, Göteborg 2003. 
9 Monica Svensson och Pernilla Bülow, Miljöproblem – Hur skildras de i gymnasieskolans läroböcker i 
samhällskunskap? En läroboksanalys, Kristinastad 2007. 
10 Ann Grundel, ”Det spelar ingen roll vad jag gör när alla andra...”- En studie i årskurs 9-elevers attityd och 
engagemang i klimatförändringsfrågan, Malmö 2008 
11 Andreas Lindberg och Anders Åberg, Förståelse för hållbar utveckling ur ett elevperspektiv, Luleå 2006 
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Det sker mycket forskning kring klimatfrågor även på andra håll, både på nationell och 

internationell nivå genom till exempel IPCC12, men den forskning som knyter samman 

klimatfrågorna med skolan är mer begränsad. Statliga utredningar har som sagt gjorts kring 

hållbar utveckling, dock har det inte brutits ned till en lägre nivå.  

 

Det är här vi önskar bidra, genom att koppla begreppen klimatförändringar och hållbar 

utveckling till de befintliga läroböckerna vill vi bidra till ytterligare ett perspektiv på 

klimatförändringarna och på skolans roll i fråga om hållbar utveckling. Det går att se vår 

uppsats som en vidareutveckling av de examensarbeten och rapporter som presenterats här 

ovan, främst som en vidareutveckling av Wickenbergs tankar kring den problematik som 

skolan har när det gäller miljöundervisning. Detta då vi vill lägga fokus på de läroböcker som 

finns att tillgå och huruvida de möter de krav som finns när det kommer till att undervisa 

kring miljö och hållbar utveckling. En lärare står i sin yrkesroll, oavsett ämne, för svårigheten 

att all undervisning skall bottna i tankarna kring hållbar utveckling och även spegla den 

aktuella samhällsdebatten. Detta ser vi som en svårighet om inte läroböckerna kan leva upp 

till dessa krav. Vi ämnar inte göra någon historisk tillbakablick likt Svensson och Bülow, 

dock kommer även vi att göra en läroboksanalys men fokus kommer att ligga på fler ämnen 

då vi valt historia, samhällskunskap och geografi. Vi hamnar alltså någonstans mittemellan 

Wickenberg och Svensson och Bülow då vår idé bygger på att undersöka de aktuella 

styrdokumenten och sätta dem i relation till de aktuella läroböckerna som vi beskrivit i vårt 

syfte.  

 

1.6 Disposition  
 

trukturen som ligger till grund för uppsatsen delas in i sex kapitel. Ett inledande kapitel 

där bakgrunden, problematiseringen och syftet utgör basen. I kapitel två finns en 

metoddiskussion som sedan kommer att ligga som underlag för uppsatsen. I kapitel tre 

genomförs en litteraturgenomgång som ger uppsatsen en teoretisk förankring. I kapitel fyra 

finns den empiriska undersökningen samt i det femte kapitlet diskuteras och analyseras denna. 

I kapitel sex återfinns uppsatsens sammanfattning och slutkommentarer. 

 

 

 
                                                           
12 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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2. Metod 

2.1 Motivering av metod  
 

 och med att denna uppsats ämnar kartlägga förhållandet mellan styrdokumenten för 

gymnasieskolan och de aktuella läroböckerna i historia, geografi och samhällskunskap, har 

valet av metod fallit på en kombination av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

textanalys. Det intressanta blir i denna uppsats att undersöka vad som skrivs och även hur 

omfattande det skrivs kring miljö, klimatproblematik och hållbar utveckling och hur det står i 

relation till styrdokumenten. Dessa data analyseras och tolkas sedan utifrån styrdokumenten 

och tolkningen ämnar avgöra huruvida dessa läroböcker är tillräckliga för att motsvara de 

krav som ställs i styrdokumenten. Om forskaren väljer detta tolkande förhållningssätt till sina 

data för att få en djupare och bredare förståelse kan denne sägas använda sig av kvalitativ 

metod. 13  

 

Peter Esaiasson och Mikael Gilljam utvecklar tankarna kring kvalitativ metod i sin bok 

Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad och talar om kvalitativ 

textanalys som ett redskap för att ta sig an olika typer av texter. Denna metod lägger fokus på 

att ta fram det essentiella i textens innehåll genom att forskaren läser igenom textens innehåll 

noggrant, för anteckningar och drar slutsatser. Fördelen med denna metod, jämfört med den 

kvantitativa innehållsanalysen, är enligt författarna att det viktiga är att fånga helheten i en 

text. Denna helhet ses som viktigare än att enbart se vad summan blir av de olika delarna.14 

 

Esaiasson och Gilljam hävdar att den kvalitativa textanalysen som metod kan ha olika 

användningsområden. Frågeställningarna som ligger till grund för forskningen kan ha två 

olika inriktningar, antingen en vilja att systematisera texternas innehåll, eller att textinnehållet 

skall granskas kritiskt. Den förstnämnda varianten blir exempel på beskrivande analyser 

medan undersökningar som har en kritiskt granskande ansats väljer att gå ytterligare ett steg. 

När det kommer till dessa kritiskt granskande undersökningar sällar vi oss till den idékritiska 

analysmetoden. Författarna beskriver den: ”En idékritisk analys går ut på att ta ställning till i 

                                                           
13 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, Lund 2003, s. 13f 
14 Peter Esaiasson och Mikael Gilljam, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 
Stockholm 2007, s. 237 
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vilken utsträckning en given argumentation lever upp till bestämda normer – rationella eller 

moraliska…”15  
 
Metoden använder vi oss av eftersom den givna argumentationen i vårt fall är läroböckerna i 

de olika ämnena och huruvida dessa lever upp till samhällets uppsatta normer och regler, i 

vårt fall här gymnasieskolans styrdokument. 

 
Dock kan inte vår metod enbart anses vara kvalitativa, då vi ovan skrev att vi önskar att se hur 

omfattande, det vill säga hur mycket, det skrivs om miljöproblematiken i de olika 

läroböckerna. Därmed kan vi säga att vi till viss del använder oss även av den kvantitativa 

innehållsanalysen. Metoden kan vara mycket användbar när fokus ligger på att mäta just 

mängden innehåll eller liknande skriver Esaiasson och Gilljam:  
 

Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när helst man vill ha 
svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett 
material. Det kan handla dels om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier 
förekommer, dels om hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier får. 16 

 
Här handlar det i denna uppsats fall alltså om mängden utrymme klimatfrågorna, 

miljöproblematiken och hållbar utveckling får i de respektive läroböckerna. Dock är denna 

kvantitativa innehållsanalys enbart ett hjälpande verktyg i denna uppsats då det eftersökta 

resultatet inte ligger i en kvantifiering, utan istället i en tolkande analys av hur innehållet 

förhåller sig till de aktuella styrdokumenten.  

 

Den metod vi slutgiltigt kan säga oss använda oss av är den tolkande, eller hermeneutiska 

metoden eftersom vi kommer att sammanställa och analysera de data vi får fram i de olika 

läroböckerna. För att sedan tolka och analysera huruvida det innehållet motsvarar de krav som 

ställs på läraren, undervisningen och de respektive ämnena genom de styrdokument som finns 

för den svenska gymnasieskolan. Esaiasson och Gilljam menar att ett fullgott 

tolkningsgenomförande av en text är beroende av fyra olika faktorer. En av dessa faktorer är 

frågans karaktär där det går att diskutera om den ställda forskningsfrågan är inriktad på det 

manifesta eller latenta budskapet i texten. I den uppsats fall är det de manifesta budskapen 

som är de intressanta. Dessa går att utläsa relativt snabbt ur texten till skillnad mot de latenta 

budskapen som är dolda under ytan och som man måste utläsa mellan raderna i texten.17 I 

denna uppsats ligger fokus på de manifesta budskapen då syftet inte ligger i att undersöka 

                                                           
15 Ibid.  
16 Ibid, s. 223 
17 Ibid, s. 250 
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dolda budskap och åsikter. Tanken är att titta på vilket innehåll de respektive läroböckerna har 

och tolka om det de direkt skriver och säger lever upp till de krav som kommer uppifrån i 

form av läroplaner och kursplaner.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

 en empiriska undersökningen är kvalitativ, vi kommer att lyfta fram vad som skrivs 

och sätta det i relation till de aktuella styrdokumenten. Vi ämnar titta på det 

innehållsliga och redovisa vilka begrepp och infallsvinklar som läroböckerna tar upp kring 

miljöproblematiken.  

 

2.3 Metodkritiska kommentarer 
 

 och med att vi använder oss av den kvalitativa forskningsmetoden så ställs vi inför vissa 

problem. Som forskare är det svårt att frigöra sig från sina egna grundtankar och 

förutfattade meningar menar Alan Bryman i sin bok Kvantitet och kvalitet i 

samhällsvetenskaplig forskning och det kan medföra viss problematik då det kan: 
 

...störa forskarnas förmåga och möjlighet att se världen genom aktörernas ögon. 
Teorin kan i stor utsträckning utgöra ett hinder för kvalitativa forskare och göra dem 
blinda inte enbart för aktörernas uppfattningar och synsätt utan också för ovanliga 
och oväntade aspekter av den sociala verkligheten18 

 
Vidare stöter kvalitativ forskning på problem vad gäller generalisering av resultat. Även om 

vissa slutsatser kan antas vara rimliga så måste forskaren ha detta i åtanke när resultatet 

eventuellt ska appliceras på andra fall som kan liknas vid det undersökta. När det kommer till 

den kvantitativa metoden kan problematiken snarare ligga i att forskaren drar för stora växlar 

av de kvantitativa dataresultaten om det inte är tillräckligt omfattande. Dessutom kan 

innehållet vara tillräckligt bra även om kvantiteten inte är så omfattande.  
 
2.4 Urval 
 

ör att skapa en bredare bild av vad varje ämne har att erbjuda när det kommer till 

miljöundervisning har urvalet av böcker skett på så vis att totalt 8 aktuella läroböcker har 

valts, 3 olika i samhällskunskap respektive historia, och 2 stycken i geografi. Anledningen till 

att vi enbart väljer att undersöka 2 läroböcker i geografi är att ämnet inte är obligatoriskt på 

                                                           
18 Alan Bryman, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund 1997, s.85 

D 

I 

F 



 
 

 
 

13

alla gymnasieinriktningar. Böckerna är sådana som används i skolorna i dagsläget och ger 

dem därför en stark relevans. Under vår avslutande verksamhetsförlagda utbildning var de 

undersökta böckerna ett inslag i den dagliga undervisningen. De är utgivna på de största 

läromedelsförlagen Gleerups, Liber, Bonnier och så vidare. En närmare presentation av varje 

bok kommer att ske i samband med den empiriska undersökningen. För att göra det enklare 

rent schematiskt kommer vi att titta på hållbar utveckling som ett nyckelbegrepp. För att 

eleverna skall kunna få en förståelse för begreppet hållbar utveckling bör de känna till 

begrepp såsom Agenda 21, Kyotoprotokollet, miljöpolitik, växthuseffekten och ozonskiktet. 
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 Klimathotets framväxt 
 

enom historien följer en röd tråd som binder samman naturresurser och människors 

försörjning. Detta gäller alla samhällen på alla nivåer från mikronivå, städerna, till 

makronivå, nationerna, och är en viktig del av samhällets struktur. Det talas om tre 

förutsättningar för att ett samhälle skall utvecklas och gå framåt, nämligen: naturresurser, 

försörjning och migration. De båda senare faktorerna är de som är mest centrala i hur 

samhället och dess miljö kommer att utvecklas och påverkas i framtiden. I takt med 

industrialismens genomslag vid 1800-talets början i Västeuropa och den urbanisering som den 

sedan förde med sig gav ett ökat behov för människor att förflytta sig. Som ett led i denna 

utveckling byggdes infrastrukturen ut. Med tiden uppkom även ett behov av transporter dels 

av livsmedel och förnödenheter in till städerna, men även för de producerade varorna ut från 

städerna, och från ett land till ett annat. Detta är förutsättningar som lever kvar i dagens 

samhälle där den globala marknaden har växt sig allt starkare på bekostnad av det lokala 

samhället, vilket har påverkat miljön negativt både lokalt och globalt.19 

 

Att det skett en kraftig klimatförändring de senaste årtiondena är de flesta forskare överens 

om, men vad orsakerna beror på skiljer sig mellan forskare. Vissa hävdar att 

klimatförändringarna har naturliga orsaker medan andra hävdar att förändringarna skett 

genom människors påverkan. Redan under 1900-talets början presenterade den svenske 

vetenskapsmannen Svante Arrhenius en teori om att mängden koldioxid i atmosfären 

påverkade klimatet på jorden. Teorin var dock mest en grund till en diskussion kring varför 

istider uppstod och fick ringa genomslag i synen på klimatet.20 Trots enskilda vetenskapsmäns 

forskning fick teorierna kring global uppvärmning inget större genomslag. Ett forskarlag i 

Kalifornien presenterade under 1950-talet en rapport om global uppvärmning som ett möjligt 

fenomen och som en eventuell framtida risk. Men det är inte förrän på 1990-talet och framåt 

som dessa risker har tagits på allvar. På 1950-talet såg man snarare uppvärmningen som något 

positivt och som en möjlighet till förbättrade odlingsmöjligheter än som ett hot.21  

 

                                                           
19 Anna-Lisa Lindén, Miljömedvetna medborgare och grön politik, Stockholm 2004, s. 18ff 
20 Jörgen Bogren, Torbjörn Gustavsson och Göran Loman, Klimatförändringar – Naturliga och antropogena 
orsaker, Lund 2006, s. 18f 
21 Spencer Weart, The discovery of Global Warming, Cambridge 2003, s. 1f 
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När Al Gore 1981 kom in i den amerikanska kongressen lyftes klimatdebatten upp på den 

politiska arenan från att tidigare enbart levt en undanskymd roll i vetenskapskretsar. Med Al 

Gores intåg i politiken fick klimatfrågorna ett ansikte, och en drivande politiker som var insatt 

och engagerad.22 Klimatförändringarna fick fortsatt politisk uppmärksamhet under 1980-talet 

i form av en rapport från ett forskarlag inför den amerikanska senaten 1988 som betonade att 

det med 99 % säkerhet gick att hävda en ökad global uppvärmning till följd av ökade utsläpp 

som lett till en förhöjd mängd av växthusgaser i atmosfären. Enligt rapporten stod jorden inför 

ett klimathot med höjda medeltemperaturer. Detta fick en skrämmande effekt på politikerna 

då det ansågs kunna vara ett stort hot mot mänskligheten. Detta medförde att politikerna fick 

ett behov av mer fakta och flera politiker i olika länder krävde tydligare underlag att utgå ifrån 

när det gällde ett eventuellt klimathot. 

 

För att möta detta krav grundades 1988 IPCC23 genom WMO24 och UNEP:s25 försorg. IPCC:s 

uppgift är att kartlägga hur mänskliga aktiviteter påverkar klimatförändringar och den globala 

uppvärmningen. I inledningsfasen tillsattes runt 400 forskare för att skapa en uppfattning om 

hur omfattande dessa globala klimatförändringar egentligen var. De fick även i uppgift att 

skapa en översikt av hur eventuella förändringar i det globala klimatet skulle kunna få för 

konsekvenser för vår planet i framtiden.26 Genom IPCC:s grundande hade även ett 

fastslagande skett kring att det verkligen fanns ett klimathot som nu förts upp på högsta 

internationella nivå. Nästa steg på den internationella arenan kring denna fråga togs vid FN-

konferensen i Rio de Janeiro 1992. I samband med denna konferens kom deltagarländerna 

gemensamt överens om ett handlingsprogram kallat Agenda 21.  

 
Agenda 21, som syftar till att öka människors förståelse, kunskap och engagemang 
för en bättre miljö och utveckling i världen. Ett av målen i Agenda 21 är att utveckla 
och främja program som kan minska eller bemästra skadliga utsläpp i atmosfären. 27 

 

Agenda 21 fastslår att alla stater har rätt att använda de resurser som finns inom statens 

gränser. Men resurserna skall användas på ett ansvarsfullt sätt, som inte skadar miljön för 

                                                           
22 Ibid. s. 142 
23 Intergovernmental Panel on Climate Change 
24 World Meteorological Organization, FN-organ för meteorologi  
25 United Nations Environment Programme, FN:s miljöorgan  
26 Jörgen Bogren, Torbjörn Gustavsson och Göran Loman, 2006, s. 23f 
27 Per Wickenberg, Annika Nilsson och Marianne Steneroth Sillén, Miljö och hållbar utveckling: 
samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont, Lund 2004,s. 47 
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omkringliggande stater. Dessutom skall staten tillvarata resurserna på så sätt att de inte skapar 

problem för nuvarande och framtida generationer.28 

 

Vid en FN-konferens i Kyoto, Japan, 1997 kring klimatförändringarna, skrevs ett protokoll 

under vilket innebar ytterligare ett steg mot att minska de skadliga utsläpp som påverkar 

världens klimat och den globala miljön. Avtalet vände sig främst till de rika länderna, och 

exkluderade till en början de fattigare länderna, med målet att kraftigt minska utsläppen av 

skadliga växthusgaser fram till 2010.29  

 

3.2 Sverige och miljöproblem 
 

ven i Sverige går det att se ungefär samma mönster i synen på miljöproblem och 

klimathot som på internationella arenan. Sverige hade länge en miljölagstiftning som 

endast fokuserade på vattenföroreningar. Genom stiftandet av miljöskyddslagen 1969 kom 

miljön i fokus på allvar för första gången i Sverige.30 Under 1980-talet började dock olika 

rapporter rörande negativa förändringar i miljön runt om i världen, där skogar som drabbats 

av försurning var ett av huvudproblemen tillsammans med en uttunning av ozonskiktet.31 Alla 

dessa rapporter tillsammans med olika beslut på den internationella arenan, som nämnts ovan, 

ledde så småningom fram till nya lagar och regler även i Sverige. Efter ungefär tio års arbete 

utformades 1999 en ny miljöbalk utifrån de diskussioner och de lagar om klimat och miljö 

som stiftats internationellt genom EU och FN, men framför allt med influenser från 

konferensen i Rio de Janeiro 1992.32 Miljöbalken talar om hållbar utveckling och med detta 

menas: 

 
• Människors hälsa och miljön skall skyddas mot skador och andra olägenheter. 
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer skall skyddas och vårdas. 
• Den biologiska mångfalden skall bevaras. 
• Mark- och vattenområden skall användas så att en från ekologisk, social, kulturell  

            och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 
• Återanvändning och återvinning av uttjänta varor och produkter skall främjas  

            liksom andra åtgärder som gynnar ett kretslopp av varor, energi och andra                
            produkter.33 

 

                                                           
28 FN:s hemsida (www.un.org) 
29 Frances Drake, Global warming – the science of climate change, New York 2000, s. 240ff 
30 Per Wickenberg, Annika Nilsson och Marianne Steneroth Sillén, 2004, s.184f 
31 Bosse Angelöw och Thom Jonsson, Individ och miljö, Lund 1994, s. 11f 
32 Per Wickenberg, Annika Nilsson och Marianne Steneroth Sillén, 2004, s.185ff 
33 Ibid. s. 191 
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Det är inte enbart på det politiska planet som det skett en ökad medvetenhet om miljön och 

hotet om klimatförändringar, utan även på individnivå går det se att en ökad medvetenhet vad 

det gäller dessa frågor vuxit fram. Utifrån olika internationella undersökningar som gjorts har 

svenskarna rankat klimatproblemen som det allvarligaste av de miljöproblem som finns. 

”Under mer än en tioårsperiod har andelen svenskar som bedömer de klimatrelaterade 

miljöproblemen som mycket allvarliga dessutom ökat.”34 
 
 
3.3 Miljöpolitiska beslut och åtgärder   
 

n rad olika beslut på det politiska planet har vi redan diskuterat och berört ovan. Dock 

finns det andra aspekter utifrån den politiska synen på miljöproblematiken. En av dessa 

aspekter är den så kallade ekologismen som växt fram. Ekologism är idag ett allmänt 

vedertaget begrepp som innebär en sammantagen beskrivning av de alla miljöpolitiska 

rörelser och idéer som verkar för att vi i västvärlden radikalt skall förändra vår inställning till 

miljön. Ekologisterna vill lägga om kursen mot en politik som betonar vikten av ett större 

miljötänkande och tanken om en ekologisk balans som en motpol gentemot den ständiga 

tillväxtsträvan som finns bland industriländerna. De som ansluter sig till ekologismen vill 

normalt sett inte placera in sig på den klassiska höger-vänsterskalan utan de anser sig föra in 

ett helt nytt tankesätt i politiken. Grundtanken hos dem som ansluter sig till ekologismen är att 

de strävar mot en ekologisk balans. Ekologisterna motsätter sig den västerländska människans 

sätt att leva eftersom deras livsstil har en negativ inverkan på natur och miljö. Istället 

förespråkas ekologisk balans som är ett tillstånd som anses vara det ultimata, och som innebär 

att naturen skall lämnas orörd. I det ekologiska samhället fäster man stor vikt till miljö, hälsa 

och det ekologiska samhället planeras utifrån detta. Anledningen till denna syn på samhället 

är att ekologisterna anser att människan snart förbrukat de befintliga naturresurserna i världen. 

För att sammanfatta menar ekologisterna att över växter och andra levande organismer har vi 

människor inte någon bestämmanderätt: 35 
 

På samhällslivets område läggs skulden för den rubbade balansen inte bara på själva 
storindustrisamhället utan på ”konkurrensekonomin” och ”koncentrationen av 
ekonomisk makt”. Inspirationen från socialismen är tydlig .. //.. att människors 
utsugning och utnyttjande av varandra är oförenlig med en ekologisk politik.36 

 

                                                           
34 Lindén, 2004, s. 39 
35 Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid, Lund 1997, s. 132ff 
36 Ibid, s. 133 
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Ekologisterna menar att hotet mot miljön är ett globalt problem, och att detta framförallt är 

skapat av de rika länderna i västvärlden. Miljökrisen skapar framför allt problem för de fattiga 

länderna i tredje världen, då dessa utnyttjas för att industriländerna hela tiden skall kunna öka 

sin tillväxt. Nationerna ses inte som centrala när det talas om miljökrisen, utan fokus ligger 

snarare på att problematiken är global och världsomfattande. Det är då framförallt samspelet 

mellan mänskligheten och naturen som skall iakttas. Dock är staterna viktiga till viss del, 

eftersom dessa kan skapa starka nationella miljölagar som skydd mot global påverkan.37 
 

3.4 Miljöproblematiken och skolan 
 

ohansson och Lindström hävdar att det finns olika sätt där det tydligt går att se att ett mer 

miljövänligt uppträdande kan konstateras. Den första metoden handlar om att skapa ett 

medvetande hos individer som får dem att ändra beteende genom att sprida kunskap och 

information kring hur människans beteende skadar miljön: 
 

Dilemmaperspektivet handlar dessa metoder om att tydliggöra de positiva 
konsekvenserna av beteenden som leder till gruppens bästa och de negativa 
konsekvenserna av beteenden i egenintresse.38 
 

Den andra metoden handlar om att människor genom att agera på olika sätt, antingen belönas 

eller bestraffas beroende på hur deras agerande har förhållit sig gentemot vår miljö. Genom att 

belöna människor för deras miljömedvetna agerande hoppas man att medborgarna skall känna 

sig än mer motiverade att ta ansvar för sin egen miljö.  
 

Konsekvensstrategier syftar till att belöna miljövänliga beteenden respektive 
bestraffa miljöpåverkande beteenden genom olika incitament, till exempel gratis 
bussresor respektive biltullar som införs för att motivera människor att åka kollektivt 
istället för att använda bilen. 39 

 

Författarna menar att utbildningen och skolan har en central roll i de ovan beskrivna 

strategierna och när det gäller att öka medvetandet kring miljöproblematiken i allmänhet, i det 

kortare såväl som i det längre perspektivet. I ett längre perspektiv hävdar författarna att skolan 

spelar en viktig roll genom att de kan förändra individers beteende. Det finns dock en 

hållhake, undervisningen måste anpassas och överensstämma med de värden som redan råder 

hos eleverna. I det kortare perspektivet menar författarna att det handlar om att fylla de 

kunskapsluckor eleverna har när det gäller deras medvetenhet kring miljö och miljöfrågor. 

                                                           
37 Ibid. s. 134f 
38 Per Wickenberg, Annika Nilsson och Marianne Steneroth Sillén, 2004, s. 53 
39 Ibid. s. 53 
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För att skapa en positiv inställning hos eleverna kring dessa frågor är det viktigt att 

undervisningen bryts ner, så att den speglar elevernas vardag för att på så sätt ge dem något 

konkret att relatera till.40 Författarna betonar också att utbildningen är oerhört betydelsefull 

när det handlar om att fånga upp elevers syn på miljön. För om skolan kan nå fram till barnen 

och ungdomarna kan miljöutbildning visa sig strategiskt viktigt eftersom det är dagens 

skolelever som kommer att ha stor inverkan på miljön de kommande årtiondena. I ju yngre 

åldrar skolan kan nå fram med ett budskap som främjar en miljömedvetenhet desto mindre 

dåliga vanor hinner de ta efter från de vuxna. ”Med noga övervägande av de etiska aspekterna 

kan barn också fungera som katalysatorer för att engagera vuxna i miljövänliga beteenden.” 41 

 

Skolan är enligt forskningen en institution som är en erkänd faktor när det gäller att 

socialisera och disciplinera eleverna i en viss riktning. Skolan har en möjlighet att påverka de 

individer som vistas där i den riktning som samhället önskar och har sedan 1990 i uppdrag att 

undervisa om miljö och hållbar utveckling.42 I skollagen poängteras att: ”Var och en som 

verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö.”43 Detta ansvar ligger på alla lärare oavsett i vilket ämne de undervisar. 

Wickenberg skriver att ”Utbildningen betraktas i ett samhällsvetenskapligt perspektiv som 

något som i grunden har till huvuduppgift att förändra eller bibehålla samhället.”44 

 

Skolan har genom åren ständigt påverkats av den väg som samhället styrt in på. Ett alltmer 

ökat miljömedvetande och miljöengagemang på politisk och internationell nivå har också 

återspeglats i skolan och i dess olika styrdokument. Som vi ovan beskrivit kom nya riktlinjer 

1990 och 1992 kom Agenda 21 som även det kommit att påverka dagens skola och dagens 

läroplaner. I Agenda 21 finns ett stort fokus på utbildning, det är även i denna 

överenskommelse som begreppet hållbar utveckling lyfts fram. Ett begrepp som fått en 

central roll i de styrdokument som reglerar skolan idag. Besluten på internationell nivå sipprar 

alltså ned på nationell nivå genom skollagen, vidare ned på lokal nivå genom läroplaner och 

kursplaner. 45 

 

                                                           
40 Ibid. s. 53f 
41 Ibid. s. 56 
42 Ibid. s. 113f 
43 Skollagen kap. 1 § 2 
44 Per Wickenberg, Annika Nilsson och Marianne Steneroth Sillén, 2004, s. 113 
45 Ibid. s. 114f 
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Genom de olika läroplanerna som funnits har miljöbegreppet utvecklats fram till idag, det 

som kan sägas innefatta naturens levande resurser har bytt namn och fått förändrad betydelse 

genom åren. Detta speglar hur samhället har förändrats genom åren och därmed fått till följd 

att skolan har fått anpassas och utvecklas i takt med detta:  
 

I det senmoderna samhället och dess läroplaner kvarstår miljö och miljöfrågor och 
innehållet har blivit allt bredare. Målet har blivit att människan ska bilda kunskap för 
hållbar utveckling. Hon ska vara handlingsbenägen och verka för förändring och 
lösning av konflikter.46 

  
Kapitelförfattaren Hansson menar att lärarna med begreppet hållbar utveckling, ställts inför en 

ny problematik. Hur skall lärarna förhålla sig didaktiskt i sin undervisning om miljön? 

Tidigare hade miljöundervisningen varit koncentrerad kring försurning av skogar och 

övergödning av sjöar. När det nya begreppet introducerades omarbetades inte 

miljöundervisningen från grunden utan istället lades nya områden, kring till exempel 

återvinning och kompostering samt frågor av samhällsvetenskaplig och humanistisk karaktär 

till de redan befintliga undervisningsområdena. Problematiken för lärarna ligger i att det är 

svårt att skapa en helhet kring begreppet hållbar utveckling, och ingen klar definition av vad 

begreppet egentligen betyder och innefattar i undervisningssammanhang har gjorts. Detta har 

fått till följd att ämnesområdet har blivit brett och ogreppbart för lärarna.47 Författaren sätter 

fingret på problematiken kring miljöundervisningen och begreppet hållbar utveckling i 

skolan: 

 
Ett allvarligt problem är att det har saknats och saknas en övergripande 
kunskapsstruktur att relatera de enskilda insatserna till. Det medför svårigheter när 
man ska dra nytta av tidigare erfarenheter och bygga vidare på den kunskap som 
tidigare miljöundervisning har lagt grunden till.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Ibid. s. 87 
47 Ibid. s. 92 
48 Ibid.  
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3.5 Hållbar utveckling 
 

tefan Edman skriver i sin bok Jorden har feber – kan vi hejda klimatförändringen? att 

sedan Riokonferensen 1992 har fler nationer och många företag följt och arbetat enligt 

de direktiv som antogs. Med begreppet hållbar utveckling menar Edman att det är upp till de 

nu levande generationerna att ta itu med problematiken så att naturresurserna inte förbrukas. 

För att nå fram till detta mål menar Edman att samspelet mellan ekonomins utveckling och 

naturens resurser måste fördjupas:  
 

Hur blir ekonomin vårt lydiga redskap för att främja detta goda liv? Och hur 
åstadkommer vi det utan att samtidigt föröda naturen, planetens mark, luft, vatten 
och biologiskt mångfald? Detta är kärnan i klimatfrågan. För att kunna hejda den 
globala uppvärmningen måste vi skyndsamt försöka bygga en mer rättvis 
världsordning. 49 

 

Bäckstrand, Kronsell och Söderholm berättar att i takt med att begreppet hållbar utveckling 

fått en mer betydande del, när såväl avtal, lagar och andra överenskommelser mellan stater, 

företag, icke-statliga organisationer och andra samhällsgrupper, har idéerna om hållbar 

utveckling fått en praktisk innebörd för berörda parter. Författarna menar att det finns en 

motsättning i detta då begreppet hållbar utveckling står i kontrast till ett samhälle som bygger 

på ekonomisk vinning och utveckling. Beslutsfattarna är medvetna om att det finns en global 

problematik kring miljöproblemen och hållbar utveckling. Eftersom det saknas någon 

gränsöverskridande central organisation som orienterar länderna mot det gemensamma målet 

om hållbar utveckling vilket är ett hinder för att realisera tankarna kring densamma. 

 

I Agenda 21 betonas att tankarna kring hållbar utveckling och lösningarna av den problematik 

som kan uppstå inte enbart skall ske på global nivå, utan även måste ske på lokal nivå. De 

stater som gemensamt skapade Agenda 21 var överens om att tanken om hållbar utveckling 

skulle skapas och spridas på olika nivåer inom staterna. Hållbar utveckling som begrepp 

skulle alltså inlemmas i den politik som berör miljö och miljöfrågor. Begreppet skulle sippra 

uppifrån och ned i samhällets olika nivåer, vilket vi kan se resultatet av i de aktuella 

styrdokumenten för skolan.50 

 

 

                                                           
49 Stefan Edman, Jorden har feber – kan vi hejda klimatförändringen? Stockholm 2003, s. 225 
50 Per Wickenberg, Annika Nilsson och Marianne Steneroth Sillén, 2004, s. 227f 
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Begreppet hållbar utveckling är ofta slarvigt använt, och dess innebörd är ofta inte definierad. 

Bäckstrand, Kronsell och Söderholm ger dock en bra beskrivning av vad begreppet innefattar 

och hur det har växt fram i ett större perspektiv: 

 
Hållbar utveckling är i stort sett resultatet av en syntes mellan miljövårdstänkande 
och en tillväxtvänlig utvecklingsdiskurs. Syntesen växte fram ur insikten och fruktan 
att om den ickeindustrialiserade världen skulle utvecklas som västvärlden, så skulle 
industrialiseringens påfrestningar på miljön bli katastrofala. Det fanns alltså ett 
behov av att tänka ut alternativa utvecklingsstrategier för att försäkra att tredje 
världens industrialisering inte skulle försämra miljön och uttömma resurserna 
ytterligare. 51 

 

Denna syn på lösningen av miljöproblematiken har dock mött viss kritik från miljöaktivister 

runt om i världen, då de hävdar att det inte går att kombinera ett värnande om miljön med 

industriell tillväxt. 52 Med andra ord råder det delade meningar om hur miljön bäst kan 

skyddas och i artikeln ”Vi står inför den andra industriella revolutionen” av Gunnar Lindstedt 

menar miljöprofessorn Carl Folke att det kan finnas vägar för att kombinera dessa båda 

motpoler.  

 

Folke menar om ett företag skall fortsätta att vara framgångsrikt måste deras affärsidé 

utvecklas och innehålla en tanke om ekologisk hållbar utveckling. Bara då kan företaget bli en 

vinnare på en marknad som alltmer betonar miljöaspekten när de konsumerar, väljer 

samarbetspartner och liknande.53 För att företagen skall kunna förhålla sig positivt till hållbar 

utveckling måste näringslivet också involveras i miljösamarbetet eftersom företagen hade 

kunnat vara en viktig maktfaktor vid förhandlingar då det är dessa företag som driver 

utvecklingen framåt. Så även inom miljöområdet anser Inger Jägerhorn artikeln Ett nytt 

Kyotoavtal räddar inte klimatet av Lars-Ingmar Karlsson.54 

  

Wickenberg hävdar dock vidare att den tvetydighet som uppstått kring begreppet hållbar 

utveckling har fört mig sig något gott och gjort tankarna och idéerna om det framgångsrika. 

Detta eftersom man i Johannesburg 2002 vidareutvecklade tankarna kring hållbar utveckling 

och delade upp det i tre olika så kallade dimensioner. Dessa dimensioner är ekonomiska, 

miljömässiga och den sociala hänsynen och innebär: 
 

                                                           
51 Ibid. s. 229 
52 Ibid. s. 230 
53 Gunnar Lindstedt, Vi står inför den andra industriella revolutionen, Veckans Affärer, 061130 
54 Lars-Ingmar Karlsson, Ett nytt Kyotoavtal räddar inte klimatet,  Dagens Nyheter, 080401 
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I den officiella diskursen kring hållbar utveckling betonas hur hållbarhetens tre 
dimensioner kan optimeras. Målet om skydd av naturresurser (ekologisk hållbarhet) 
antas förstärkas av målen om breddat deltagande av tidigare marginaliserade grupper 
och jämställdhet (social hållbarhet). Vidare antas en liberal handelsordning 
(ekonomisk hållbarhet) och skyddet av miljön vara ömsesidigt. 55 

 
Åsikterna kring huruvida dessa dimensioner är väl fungerande och en bra utgångspunkt för att 

rädda vår miljö går vitt isär och pendlar fram och tillbaka beroende på vilka aktörer som 

rådfrågas. Västvärldens företag och vilja till ekonomisk vinning ges allt oftare skulden för de 

ökade klimatförändringarna då de anses förbruka alldeles för mycket energi per capita. Men 

vilken sida du än väljer att se det utifrån så har skapandet av begreppet hållbar utveckling 

ändå fört med sig det positiva att aktörer på samhällets alla nivåer insett att miljöfrågorna är 

direkt sammanlänkade med frågorna om utveckling industriellt och ekonomiskt.56 
 
3.6 Klimatet och framtiden 
 

nligt den rådande debatten som förs på politisk och medial nivå kan vi sägas stå inför ett 

starkt klimathot. Därmed anser många att det är på tiden att politikerna, men även 

företag på lokal likväl som global nivå tar sitt ansvar för att arbeta för målen kring hållbar 

utveckling.  Enligt Lindstedt står vi i framtiden inför sju utmaningar när det kommer till 

problematiken kring klimatfrågorna och hållbar utveckling: 

 

1. Utsläpp kommer att kosta 

2. Oljepriset stiger 

3. Transporter blir dyrare 

4. Naturresurser utarmas 

5. Avfall blir dyrare 

6. Naturkatastrofer kommer att kosta 

7. Politiska konflikter kommer att kosta 

 

Lindstedt menar att som det ser ut idag är det många företag som inte tar hänsyn till hur 

miljön påverkas av utsläpp och tar lågprisflyget som ett exempel på en sådan företeelse och 

menar att de undkommer sitt ansvar för den negativa påverkan de har på miljön. 

Oljetillgången blir allt mindre och fler och fler restriktioner kring utsläpp av koldioxid gör att 

företag måste leta alternativa och förnyelsebara resurser för att nå en kombination av liten 

                                                           
55 Per Wickenberg, Annika Nilsson och Marianne Steneroth Sillén, 2004, s. 231 
56 Ibid. s. 232f 
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miljöpåverkan och låga kostnader. I takt med företags strävan efter högre vinster har allt fler 

företag flyttat sin produktion till låglöneländer, vilket har lett till att ett företags produktion 

kan vara utspridd över ett stort geografiskt område. Detta möjliggörs idag genom att de långa 

transporterna, som har negativ påverkan på miljön och klimatet, är väldigt billiga. När 

oljepriserna stiger ligger utmaningen för företagen att få till ett omvänt förhållande där den 

lokala produktionen kommer att premieras. Summa summarum av dessa sju utmaningar är att 

utsläpp, transporter, miljöfarligt avfall och andra faktorer som påverkar miljön kommer att 

kritiseras, avgiftsbeläggas och kraftigt förändras i dyningarna av en allt mer miljömedveten 

allmänhet och politik. Utmaningarna ligger i att hitta nya vägar som inte på samma sätt 

påverkar klimatet negativt.57 

 

Utifrån alla de rapporter som vi matas med från media och andra instanser kan vi tros gå mot 

en mörk framtid vad det gäller vår miljö och vårt klimat. IPCC menar på att det är svårt att 

tydligt säga något om det framtida klimatet eftersom det inte går att sia kring exakt vilken väg 

världens länder, politiker och företag kommer att ta och hur till exempel 

befolkningstillväxten, bränsleanvändningen och utnyttjandet av markresurserna kommer att se 

ut de kommande hundra åren. Dock presenterar IPCC fyra olika scenarion som kan tänkas 

inträffa beroende på vilken väg samhällsutvecklingen kommer styra mot. I sina 

framtidsscenarion har de ”utgått från två variabler av samhällsutveckling: grad av 

globalisering (global eller regional inriktning) och grad av teknikutveckling (ekologisk eller 

ekonomisk inriktning).”58 Sammanhanget illustreras med nedanstående figur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 1.1     Med två dimensioner för samhällsutveckling. Om utvecklingen är global eller regional respektive 
om den strävar efter hör ekonomisk tillväxt eller ekologisk hållbarhet, kan definieras fyra olika scenario.59 
                                                           
57 Gunnar Lindstedt, 061130 
58 Jörgen Bogren, Torbjörn Gustavsson och Göran Loman, 2006, s. 168 
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Givet denna tabell går det se att miljön kommer drabbas mer negativt av vissa av scenarierna 

än av andra. Scenario A1 innebär till exempel en global utveckling med en stark ekonomisk 

och teknisk tillväxt där strävan efter hållbar utveckling hamnar i kölvattnet. B2 å andra sidan 

medför istället det motsatta, nämligen en utveckling mot en regional ekonomi med starkt 

värnande om den lokala miljön där det hela tiden sker en medveten miljöanpassning. Inget av 

dessa olika scenarier är, var för sig självt, ultimata lösningar. Dock är de viktiga för 

beslutsfattare att ha i åtanke när det talas om den framtida miljöpolitiken. En kombination av 

alla fyra scenarierna kan ses som det optimala.60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
59 Ibid. 
60 Ibid. s. 169ff 



 
 

 
 

26

4. Empirisk undersökning 

4.1 Lpf94 
 

pf94, läroplanen för de frivilliga skolformerna, är det övergripande styrdokumentet för 

alla lärare verksamma inom den svenska gymnasieskolan. Lpf94 anger riktlinjer och 

grunder för alla ämnen och det är med denna som grund som de respektive ämnena utvecklar 

sina kursplaner. De riktlinjer och mål som finns i läroplanerna kring till exempel 

miljöfrågorna skall alltså inte enbart läggas på ett specifikt ämne, utan är övergripande 

riktlinjer som bör beaktas i alla ämnen.   

 

Skolans uppgift ligger inte enbart i lära dem skriva och räkna och förmedla specifika 

ämneskunskaper på ett statiskt och traditionellt sätt, utan skolans uppgifter är djupare och mer 

långtgående än så. Skolan skall genom sin undervisning fylla på elevernas ryggsäck med 

kunskaper och värden som gör att de är väl förberedda för vad som väntar dem i samhället 

och arbetslivet. Eleverna skall ha med sig aktuella kunskaper som behövs i samhället så att de 

kan orientera sig i den verklighet som finns här och nu. Den information som flödar från alla 

håll i samhället skall vara begriplig och eleverna skall kunna relatera denna information till 

den kunskap de fått med sig från skolan.61 En av dessa dagsaktuella frågor är just miljö- och 

klimatfrågorna och i Lpf94 går det läsa följande:  
 

Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.62 

 
Den undervisning som sker kring dessa miljöfrågor skall ge eleverna insikter och påverka 

dem i en sådan riktning att de tar till sig de rådande problemen kring klimatet och miljön. 

Undervisningen skall inte enbart inrikta sig på att förklara hur världens miljöproblem ser ut 

och hur de har uppstått. Miljöundervisningen skall ha en bredare inriktning så att eleverna kan 

förhålla sig till olika begrepp såsom hållbar utveckling och att de ser bortom Sveriges gränser 

för att få en insikt i hur miljöpåverkan ser ut i ett globalt perspektiv.  

 

 

 

 
                                                           
61 Lpf94 Kap 1.2 
62 Ibid. s. 5 
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Läroplanen preciserar det i sina riktlinjer: 
 

Miljöperspektiv i undervisningen skall 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 bör 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling. Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för 
att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa 
internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare 
kontakter över nations- och kulturgränser. 63 

 
Skolans ansvar är att sträva mot att de ungdomar som lämnar skolan efter avslutade 

gymnasiestudier har goda kunskaper kring miljö och hur de kan verka i samhället för att det i 

framtiden skall finnas goda förutsättningar för att förbättra och värna om den lokala, såväl 

som den globala miljön.64 
 
4.2 Samhällskunskap 
 

amhällskunskap är ett relativt ungt ämne i skolan, som först infördes 1965 i den 

gymnasiala verksamheten. Tidigare var samhällskunskapen en del av historieämnet. Det 

nya ämnet hade i sin utvecklingsfas statskunskap och nationalekonomi som grundstenar. Med 

tiden har ämnet breddats med ytterligare ämnesområden och innefattar nu även sociologi, 

kulturgeografi och rättskunskap.  

4.2.1 Kursplan i samhällskunskap 
 

yftet med ämnet är att eleverna skall skapa sig en överblick av och förståelse för det 

samhälle som de lever i. Ämnet skall utgå från dagsaktuella frågor, som en viktig del av 

detta finns den så kallade globaliseringen och dess innebörd. Målsättningen är här för 

läraren att få eleverna att se samband mellan den nationella, Sverige, och det globala, 

världen. Sambanden kan gälla alltifrån ekonomi, politik och överlevnadsfrågor och det gäller 

för eleverna att få en förståelse för hur allting är sammanlänkat. 

 
Globalisering innebär en sammanflätning av såväl ekonomier och kulturer och 
därmed ett ökat beroende mellan länder och behandlar frågor som berör rättvis 
fördelning och ett hållbart samhälle.65  

 
Samhällskunskap är ett ämne som hela tiden är föränderligt på så vis att det är ett 

aktualitetsämne. Med detta menas att det för läraren gäller att hålla sig ajour med de 

                                                           
63 Lpf94 kap 1.2 s. 5f 
64 Lpf94 kap. 2.1 s. 10 
65 Skolverkets hemsida (www.skolverket.se)  
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dagsaktuella samhällsfrågorna som lyfts fram i officiella sammanhang och inom media. Detta 

skall ge eleverna en insikt i att samhället hela tiden är föränderligt och i ständig utveckling. 

Framtidsvisioner tillsammans med en återblick på de historiska sambanden kan hos eleverna 

skapa en förståelse för de olika skeenden som äger rum just idag.  

 

Det som konkret sägs om just klimat- och miljöfrågor i kursplanen för samhällskunskap går 

att finna under rubriken mål att sträva mot. I kursplanen uttrycks det enligt följande: 
 

Skolan skall i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven ..//.. 
utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och 
globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle, utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se 
konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället… 66 

4.2.2 Kurslitteratur 

4.2.2.1 Samhällskunskapsbok 1 – Exposé 
 

en första boken heter Exposé samhällskunskap A och B och är utgiven på Libers förlag 

2006. I boken finns ett kapitel som heter Globala frågor och som tar upp 

miljöproblematiken under rubriken Miljö och Demokrati. Kapitlet omfattas av 17 sidor. 

 

Kapitlet inleder med en generell beskrivning kring miljö och demokrati och tar upp ett 

exempel med en konflikt mellan storbolaget Shell å ena sidan och miljöorganisationen 

Greenpeace å andra sidan. Detta beskrivs som en modern miljökonflikt där ett stort globalt 

företag står mot folket och miljörörelserna och där folk blivit mer medvetna kring 

miljöproblematiken. Efter denna generella bredare inledning inriktar sig boken på vad som 

egentligen är ett miljöproblem. Här ges en mycket kort historisk bakgrund till olika 

miljöproblem och betonar att världens befolkning tidigare inte reflekterat kring hur 

utnyttjandet av naturresurserna påverkar miljön och heller har inte naturen setts som 

värdefull. Vidare betonas vikten av att människan förändrar sitt förhållningssätt till naturen 

och idag är det ett viktigt politiskt mål med biologisk mångfald och värnande om naturens 

resurser. Ett dilemma beskrivs när det gäller miljöproblemen, nämligen det faktum att stater 

kan ha olika uppfattningar kring vad ett miljöproblem kan anses vara och därmed finns det en 

svårighet att få länder att dra åt samma håll.  

 

                                                           
66 Ibid. 
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Härmed övergår författarna till att diskutera miljöproblematiken från den lokala nivån till den 

globala nivån. Boken tar upp att synen på miljön förändrades under 1960- och 70-talet då ett 

ökat medvetande uppstod kring att världen vi lever i är fylld av diverse miljöproblem som en 

följd av våra utsläpp. Det talas om miljöproblemen som ett globalt fenomen men det finns inte 

någon klar definition av vad begreppet innebär.  

 

I litteraturen talas det om konsekvenser, orsaker och lösningar. Miljöproblemen kan sägas 

vara globala när hela världen drabbas av dess konsekvenser. Sådana typer av konsekvenser 

kan sägas vara ett uttunnat ozonskikt och en försämrad växthuseffekt som i sin tur påverkar 

alla levande varelser och organismer på jorden. Orsakerna till en global miljöproblematik har 

sitt ursprung på lokal nivå och det finns ett samband kring det som sker på lokal nivå och den 

effekt dessa orsaker får för den globala miljön. Hälften av jordens befolkning bor idag i städer 

och urbaniseringen har medfört en rad problem kring till exempel utsläpp av avgaser, 

avfallshantering. Dessa problem kan vid första anblicken ses som lokala, men de påverkar 

dock folk som inte bor i städerna då utsläppen påverkar växthuseffekten och ozonskiktet 

vilket gör det till ett globalt problem. Dessa globala miljöproblem måste stoppas genom 

gränsöverskridande lösningar då problemen är så omfattande att de kräver ett internationellt 

samarbete.  

 

I boken diskuteras vidare vilka möjligheter demokratin har att ta sig an miljöproblematiken i 

framtiden. Problematiken här ligger i att demokratin verkar på nationell nivå medan 

miljöproblematiken är av global karaktär. Miljöproblemen sägs bero på den livsstil vi har i 

västvärlden idag och att det är framtidens generationer som får ta konsekvenserna av denna. 

Därför har olika internationella konventioner författats för att skapa ett gränsöverskridande 

samarbete vilket i sin tur utmanar demokratin eftersom alla länder kanske inte är intresserade 

av att förbjuda ett visst ämne eller installera kostsamma reningsverk.  

 

Enligt kurslitteraturen kan den vanliga människan hjälpa till att verka för en bättre miljö 

genom att göra aktiva val, i och med att massmedia har fått upp ögonen för 

miljöproblematiken och att alltfler miljörörelser har grundats. De kan köpa varor som är 

miljömärkta, investera sina pengar i så kallade gröna fonder och bojkotta produkter med 

kostsamma och miljöfarliga transporter. Allt fler företag har som följd av påverkan från 

konsumenter och miljöorganisationer valt att miljöcertifiera sig för att visa sin 

miljömedvetenhet. Även fackföreningar, organisationer och politiker är villiga att arbeta för 
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en god miljö. Därmed kan medborgarna i ett samhälle påverka företagen att handla mer 

miljövänligt.  

 

Slutligen tar författarna upp de olika avtal som skapats på den internationella arenan för att 

förbättra miljön. De betonar problemen som har funnits kring internationella 

överenskommelser när det kommer till utsläpp av olika växthusgaser. Dessa gaser som är det 

största hotet mot vårt klimat. Dock antogs en klimatkonvention i Rio de Janeiro 1992 där det 

långsiktiga målet var att utsläppen av koldioxid skulle minskas. Vid mötet i Kyoto 1997 

specificerats hur mycket varje lands minskning skulle vara. Dock har USA varit ovilliga att 

skriva på det ratificerade avtalet som gjordes 2001.  

4.2.2.2 Samhällskunskapsbok 2 – Nya Millennium 
  

en andra samhällskunskapsboken är utgiven på Bonniers förlag och heter Nya 

Millennium för samhällskunskap A B C och utom 2007. Under rubriken Omvärlden 

finns ett kapitel som tar upp miljö- och klimatfrågor: Det är ont om jordklot! som omfattar 

sammanlagt 11 sidor. Utöver detta finns ett fördjupningskapitel som heter Global överlevnad 

och som innehåller två sektioner kring miljöproblematiken på sammanlagt 5 sidor. 

  

I början av kapitlet målas en bild upp av att människan håller på att utarma jorden och dess 

naturresurser. Det berättas att människan tidigare haft bilden av naturresurserna som oändliga 

och att de hela tiden återskapas. Detta har fått till följd att jordens resurser per capita minskat 

drastiskt, sjöar har i Europa blivit försurade, i Nordamerika har jorden eroderat, i Asien, 

Afrika och Latinamerika har öknarnas gränser utvidgats och växtligheten därmed minskat. 

Även regnskogsarealen har minskat på grund av skövling vilket leder till minskad 

syreproduktion. Trots detta dystra scenario talar boken om att det fortfarande finns tid att 

åtgärda problemen eftersom vi idag har ett samhälle som har mer information och kunskap 

kring miljön och miljöproblem än någonsin tidigare.  

 

En utförlig genomgång görs av växthuseffektens orsaker, effekter, utveckling och 

konsekvenser så här långt och i framtiden. De betonar även vilka åtgärder som kan komma till 

för att minska växthuseffekten och påpekar att mycket arbete redan sker idag på politisk nivå 

för att nå internationella överenskommelser och tar upp Kyotoprotokollet som exempel. Det 

tas även upp vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kan få för Sverige i framtiden i 
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ett perspektiv på 100 år. Bland annat kan medeltemperaturen öka med runt 4 grader, 

nederbörden öka och växtperioderna ändras och förlängs i hela landet.  

 

En annan synvinkel på hur växthuseffekten och klimatförändringarna kan dämpas är genom 

att alla drar sitt strå till stacken. Det räcker inte med att enbart komma med alarmerande 

rapporter kring världens miljö, utan det måste till handling från politiker och forskare för att 

skapa en förståelse hos folkmassan. Människor måste tänka över och lägga om sin livsstil och 

ändra inställning till miljön, för som påpekas i litteraturen, avfall sprids ut och ingenting 

försvinner. Det avfall vi producerar sprids ut i miljön och skapar i många fall kraftiga 

miljöförstöringar. Alla måste gemensamt ansvara för sina avfall, att kompostera, sopsortera 

och tänka miljövänligt är inte krångligt. Att dessutom konsumera varor som är miljömärkta 

och närproducerad är andra sätt som boken nämner att alla kan tänka på. 

 

I den avslutande delen av kapitlet talas det om en ond cirkel och menar med detta att även u-

länder påverkar miljön negativt genom att utarma sina marker. Följderna har blivit så kallade 

miljöflyktingar som tvingas att flytta från sina hem då den lokala naturen inte längre kan ge 

dem försörjning. Detta bevisar ytterligare att miljöproblematiken är global och 

gränsöverskridande och därmed måste lösas med gemensamma internationella 

kraftansträngningar. Författarna tar upp Riokonferensen och Agenda 21 som internationella 

överenskommelser för en bättre världsmiljö och beskriver kort vad dessa innebär. I övrigt 

nämner de EU som har ett eget miljösamarbete där det ställts upp olika krav på 

medlemsländerna för att minska utsläppen av växthusgaser till exempel. Till sist beskrivs 

Kyotoprotokollet som trädde i kraft 2005 och som preciserar hur mycket varje land skall 

minska sina utsläpp procentuellt.  

 

I fördjupningskapitlet tillförs inga direkta nya aspekter, utan det internationella perspektivet 

och de internationella överenskommelserna kring klimat och miljö utvecklas endast en aning. 

Dessutom beskrivs svensk miljöpolitik genom tiderna i en kortare avslutande del där det talas 

om vilket ansvar som ligger på stat respektive kommun när det kommer till dessa frågor.  
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4.2.2.3 Samhällskunskapsbok 3 – Människan – förvaltare eller förstörare? 
 

en tredje och sista i raden av kurslitteratur för samhällskunskapsämnet heter Reflex 

samhällskunskap för gymnasieskolan och är utgiven 2003 på Gleerups förlag. Det 

kapitel som omfattar miljöproblematiken heter Människan – förvaltare eller förstörare? och 

sträcker sig över 7 sidor.  

 

Kapitlet inleds med att tala om resursförbrukningen per capita har stegrats i och med en 

fördubbling av världens befolkning och en fem gånger så hög varuproduktion de senaste 

femtio åren. Naturresurserna utnyttjas alltmer och rikedomarna ökar, men enbart för den 

redan utvecklade västvärlden. Denna utveckling är ett starkt hot mot miljön då den rika delen 

av världen förbrukar mängder av energi och olika råvaror och de fattiga överutnyttjar sina 

marker och sin natur för att kunna överleva. På så sätt bidrar både rika och fattig till att öka 

miljöförstöringarna på vår jord.  

 

Boken ställer frågan kring huruvida naturtillgångarna kommer att räcka till i framtiden. Den 

tar i tur och ordning upp jordbruksmark, vatten och fossila bränslen. Tillgången på 

jordbruksmark diskuteras och det berättas att endast 11 % av jordens totala yta är uppodlad 

just nu. Detta har att göra med dels klimatet, det är för varmt för att odla, det saknas 

tillräckliga vattenresurser för bevattning och växtperioderna är för korta i vissa regioner. För 

regnskogarna ser det också kritiskt ut, då det i jakten efter ädelträ och jordbruksmark skövlas 

träd i alltför stor omfattning. Vattenbristen blir även den allt större när det sker 

konstbevattning och när olika typer av industrier slukar mängder av vatten. Osäkerheten kring 

de fossila bränslena är även den stor, oljeresurserna beräknas räcka i runt hundra år till. Men 

både oljan, naturgasen och kolen kommer efter hand att ta slut.  

 

I nästa del av kapitlet redovisas de största hoten mot miljön i dagsläget och lyfter fram 

växthuseffekten, försurningen och ozonskiktet som de allvarligaste punkterna gällande den 

globala miljön. I och med en stor ökning av utsläppet av växthusgaser och koldioxid ökas 

medeltemperaturen som får tillföljd att havsnivåerna höjs på grund av smältande glaciärer. 

Detta kan få stora konsekvenser för de städer som är belägna vid kusterna runt om på jorden, 

många av dessa folktäta områden riskerar att helt eller delvis hamna under vatten. 

Försurningarna av sjöar har även det fått negativa effekter på miljön eftersom många av de 

organismer som lever i dessa sjöar har dött ut eller allvarligt skadats. Försurningen har även 
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lett till skador på träd och annan växtlighet i våra skogar. Det tredje hotet mot vårt klimat som 

tas upp är uttunningen av ozonskiktet som skett till följd av framförallt utsläpp av skadliga 

freoner. Denna uttunning medför en allt högre ultraviolett strålning vilken i för stora mängder 

är skadlig för oss människor. 

 

Som avslutning av kapitlet tar boken upp olika framtidsvisioner när det kommer till jordens 

klimat och miljö och den trycker på behovet av internationella lösningar för att åtgärda de 

rådande problemen. Agenda 21 ses som en lösning som framkom efter Riokonferensen 1992, 

boken framhåller just tanken om att alla gemensamt i världen måste arbeta för en hållbar 

utveckling. Dock framhålls att det är svårt att få alla länder att komma överens och dra åt 

samma håll vilket visade sig i Kyoto 1997. Kyotoprotokollet har till syfte att minska 

växthusgasutsläppen i världen.  
 

4.2 Historia 
 

istorieämnet har en lång tradition inom det svenska skolväsendet. Det är precis som 

samhällskunskapsämnet ett ganska brett ämne på så vis att det innehåller flera olika 

typer av historia, såsom kulturhistoria, den politiska historian, idéhistoria, ekonomisk historia, 

miljöhistoria och så vidare. Genom historieämnet kan vi skapa ytterligare perspektiv på 

skeendena i dagens samhälle.67  

4.3.1 Kursplan i historia 
 

nom ämnet historia ligget en stor del av tyngdpunkten på att visa och skapa olika samband 

kring olika skeenden i samhället både i det korta såväl som det långa perspektivet. De 

händelser som äger rum idag kan förklaras på ett fördjupat sätt genom att öka elevernas 

förståelse kring detta. En annan aspekt som skall vägas in i historieundervisningen är att den 

skall ge en historisk bakgrund till och förmedla insikter om folk, kulturer och andra länder 

och på så sätt lägga en grund för en internationell förståelse. Denna förståelse är av yttersta 

vikt i en värld som idag är multietnisk, fylld av konflikter och problem som får globala 

konsekvenser.68  

 

 

                                                           
67 Skolverkets hemsida (www.skolverket.se)  
68 Ibid.  
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I målen att sträva mot i kursplanen för historia påtalas detta ytterligare: 
 

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven..//..fördjupar sina 
historiska kunskaper för att underlätta förståelsen av nutiden, underbygga 
ställningstaganden och skapa handlingsberedskap inför framtiden, utvecklar 
förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband, vare sig 
det gäller storpolitik eller vardagsliv… 
 

4.3.2 Kurslitteratur 

4.3.2.1 Historiebok 1 – Epos 
 

en första boken i kategorin historieböcker är Epos för gymnasieskolan som är utgiven 

på Almqvist & Wiksells förlag 2006. Det finns ett kapitel vid namn Kriser och 

Omprövningar 1965-2000 som behandlar miljöproblematiken i den moderna historien. Detta 

kapitel omfattar fyra sidor.  

 

Först beskrivs världens skeenden under 1960-talets slut då det kom allt fler varningar kring 

vad de ekonomiska framstegen och produktionen gjorde med miljön. En ökad miljöförstöring 

blev en följd av den ekonomiska utvecklingen i västvärlden. Många röster höjdes kring vad 

som skulle hända med vår planet om även u-länderna började utnyttja jordens resurser som vi 

i väst. Boken tar upp hur miljödebatten blossade upp allteftersom olika miljöskador påvisades 

till följd av den västerländska konsumtionen. Den påpekar framförallt tre farliga miljöskador: 

ökenspridning, luftföroreningar och kalhuggningar av regnskogarna. Alla dessa faktorer 

befaras leda till en förändring av jordens klimat på lång sikt.  

 

I slutet av kapitlet läggs fokus på de båda oljekriserna 1973 och 1979. Här fokuseras det på de 

ekonomiska konsekvenserna snarare än vad det kom att innebära för miljön.  

4.3.2.2 Historiebok 2 – Alla tiders historia Maxi 
 

istoriebok nummer två heter Alla tiders historia Maxi. Den är utgiven 2007 på 

Gleerups förlag. Det finns ett kapitel som heter den globaliserade världen. Detta 

kapitel tittar dock inte enbart på miljöaspekterna i världen utan talar mestadels om terrorism 

och andra konflikter som ett resultat av en alltmer globaliserad värld. Den del som omfattar 

miljöaspekten är endast på en och en halv sida. 

 

Litteraturen utgår från ekonomiska faktorer när de beskriver miljöproblematiken. Den 

beskriver ekonomisk tillväxt som en förutsättning för att industrialiseringen skulle kunna ske. 

D 

H 



 
 

 
 

35

Författarna talar om att man tidigare i historien trodde sig lösa miljöproblemen genom till 

exempel höga skorstenar för att leda bort utsläppen. Men med 1970-talet kom en rad olika 

alarm kring miljön och flera olika ideella miljöorganisationer bildades, men även FN 

instiftade ett särskilt miljöorgan 1972, UNEP. I och med detta började allt fler ta tag i 

miljöproblemen i världen och en ny inriktning kunde börja skönjas i västvärlden.  

 

I boken lyfts växthuseffekten fram som det främsta hotet mot miljön och det påtalas att 1990-

talet var det varmaste decenniet på över tusen år. Detta till följd av den ökade globala 

uppvärmningen. I kapitlet nämns Kyotoavtalet som har för avsikt att minska utsläppet av 

växthusgaser. Detta har dock mött på motstånd eftersom USA varit ovilliga att skriva under 

avtalet. Avslutningsvis påpekar författarna att mycket av ansvaret för att lösa 

miljöproblematiken ligger på industriländerna och de menar att den rika världen kan förändra 

och förbättra om den bara vill. Men är den fattiga världen beredd att tänka på en ekologisk 

hållbar utveckling och inte på ekonomisk expansion frågar sig boken.  

4.3.2.3 Historiebok 3 – Milstolpar 
 

en tredje och sista boken i historia heter Milstolpar och utkom 2007 på Natur och 

Kultur. Under rubriken Gränser för vår tillvaro tar boken upp miljöproblematiken. 

Omfattning är dock endast en knapp sida.  

 

Kapitlet ger en snabb tillbakablick på hur vi människor i alla tider som vi funnits på vår planet 

har påverkat miljön omkring oss. Arter har utrotats och vatten smutsats ned i alla tider. Dock 

har världens miljö på senare tid snabbt försämrats när länder som tidigare varit u-länder, 

såsom Kina och Indien har börjat utvecklas ekonomiskt och industriellt eftersom användandet 

av olja och kol då ytterligare spätts på. Enligt boken har det lett till att utsläppen av 

växthusgaser nu blivit så omfattande att de skador på miljö och de förändringar av klimatet 

som forskare länge varnat för nu tydligt går att se. Detta har lett till att politiker som tidigare 

inte brytt sig nu tvingats att börja agera.  

 

I läroboken trycker författarna på att de globala miljöförstöringar vi idag har måste bekämpas 

med globala aktioner och handlingsplaner. Alla måste gemensamt samarbeta för att lösa 

problemen. Vid konferensen i Rio 1992 kom den första riktiga handlingsplanen för att försöka 

minska utsläppen av växthusgaser beskriver boken. Dock var det inte förrän i Kyoto 1997 

som det beslutades hur mycket varje land skulle minska sina utsläpp. Boken beskriver den 
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irritation som omvärlden riktat mot USA för att de inte velat skriva under Kyotoavtalet trots 

att de står 25 % av världens utsläpp när de har enbart 4 % av världens befolkning. Som 

avslutning skrivs det att miljöfrågan kan vara hela mänsklighetens ödesfråga.  

 

4.4 Kurslitteratur för Geografi 
 

eografiämnet har sitt ursprung i de två olika vetenskaperna kring natur och 

samhällskunskap. Denna utgångspunkt ger ämnet en bredd som ger läraren en 

möjlighet att ta upp frågor som är mångfacetterade och har en djup komplexitet. Detta ger fler 

möjligheter att analysera dessa frågor, och diskutera alternativa åtgärder och lösningar utifrån 

såväl det naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektivet. Allt detta sammantaget 

ger eleverna en förutsättning att agera som samhällsmedborgare, och ha kunskap när det 

gäller att ta beslut i frågor som rör miljö och hållbar utveckling.69 

4.4.1 Kursplan i Geografi 
 

 kursplanen för geografi står det att under senare år har geografiundervisningen tagit den 

utvecklingen att man mer och mer lägger vikt vid att studera och undervisa om samband 

kring olika naturvetenskapliga fenomen, skeenden, orsak och verkan. Med bakgrund av detta 

brukar det talas om att geografiundervisningen i skolan utgår ifrån tre olika infallsvinklar på 

hur relationen mellan samhällsmedborgarna och deras omgivande miljö ser ut.  

 

Den första infallsvinkeln innebär att eleven genom en stegrande kunskapsutveckling får 

kännedom om den värld den lever i och vilka samband som finns mellan lokala, regionala, 

nationella och globala företeelser och dessas inverkan på miljön. Den andra aspekten är till 

sin art analyserande och här handlar det om att läraren skall ge eleverna redskapen och 

kunskaperna för att använda sig av rätt hjälpmedel när de ska förstå olika förhållanden och 

förändringar i sin omvärld. Den tredje infallsvinkeln som tas upp i kursplanen är den så 

kallade konsekvensinriktade aspekten. Denna bygger på att eleverna med de två, ovan 

beskrivna, infallsvinklarna som redskap ges en större möjlighet att på ett bättre sätt kunna dra 

rimliga slutsatser kring vilka konsekvenser det mänskliga handlandet kan få för naturen och 

miljön. Eleverna skall kunna bedöma vilka konsekvenser deras egen påverkan har på miljön 

beroende på vilket alternativ de väljer att handla utifrån.70 

                                                           
69 Skolverkets hemsida (www.skolverket.se)  
70 Skolverkets hemsida (www.skolverket.se)  
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Under mål att sträva mot i geografiämnets kursplan preciseras tankarna kring 

miljöundervisningen ytterligare där det står att skolan skall i sin undervisning i geografi sträva 

efter att eleven: 
 

…vidgar sina kunskaper om människors olika ekonomiska, tekniska, politiska, 
sociala och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner och 
utvecklar förmågan att analysera komplicerade rumsliga samband och identifiera 
konsekvenserna av sådana samband, utvecklar förmågan att formulera och analysera 
problem som avser lokala och globala överlevnads- och miljöfrågor och att 
identifiera och argumentera för etiska ställningstaganden…71 
 

4.4.2 Kurslitteratur   

4.4.2.1 Geografibok 1 – Geografi Människan – Resurserna – Miljön 
 

en första geografiboken har titeln Geografi Människan – Resurserna – Miljön och är 

utgiven på Almqvist & Wiksell 2003. Boken omfattar totalt nio kapitel, och av dessa så 

berör fem av dem på något sätt miljö- och klimatfrågor och hållbar utveckling och det totala 

antalet sidor kring detta är 33.  

 

I det inledande kapitlet Geografi – världens ämne talar författarna om geografiämnets syfte 

och mening, vad det har för roll i skolan och i världen. Den tar upp tre viktiga aspekter på 

miljön i rubrikerna människan, resurserna och miljön, kretslopp och hållbar utveckling och 

resurserna och framtiden. Inledningsvis tas problematiken kring skogskövlingarna, skapar en 

ond cirkel, upp. Skövlad skog för att få åkermark påverkar livsmiljön då marken blir öppen 

för vind och vatten med jordförstöring som följd. Markerna spolas och minskar skördarna och 

ny åkermark behövs och då skövlas ny skog och så vidare i en illavarslande spiral. Boken 

påpekar att sådana, och andra liknande utnyttjande av resurserna, inte är hållbart för den 

framtida miljön. Människan har förstört det naturliga kretsloppet genom överutnyttjandet av 

naturresurserna och vidare anses att jordens länder måste samarbeta för att på lång sikt nå en 

hållbar utveckling.  

 

I kurslitteraturen definieras hållbar utveckling som att de behov som vi har idag inte får 

äventyra framtida generationers försörjning. För att möjliggöra detta menar författarna att ett 

kretsloppstänkande måste ingjutas hos jordens befolkning där ledord som hushållning och 

återanvändning är centrala inslag. Vidare talas om hur vi skall hantera jordens resurser i 

                                                           
71 Ibid. 
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framtiden, för att kunna verka för denna hållbara utveckling och delar in resurserna i tre 

kategorier: ändliga, förnybara och betingat förnybara. De ändliga resurserna är icke 

förnyelsebara och de kommer så småningom att ta slut såsom till exempel fossila bränslen och 

malmer. De förnybara resurserna är sådana som däremot inte tar slut, som till exempel 

solenergi, vatten- och vindkraft. De betingat förnybara resurserna tar inte slut så länge de inte 

används mer än vad den naturliga återväxten producerar. Om vi fiskar och fäller skog i en 

sund takt kommer de att fortsätta finnas kvar helt enkelt.  

 

I läroboken tar författarna upp vatten som resurs och visar på haven och vattenflödenas 

funktion för bevattning, fiske och så vidare. Dock drabbas haven hela tiden av nedsmutsning 

vilket hotar åkerbruk som använder vattnet till bevattning och som utarmar fisket. Dock är 

odlingarna längs kusterna själva en bov i dramat då de släpper ut olika typer av gift genom 

besprutning och liknande. Rhen tas upp som ett gott exempel på hur det går att rädda och 

återställa vattendrag som förorenats men det beskrivs också att det kostar mycket pengar. 

Uppskattningsvis har återställningen av Rhen kostat 200 miljarder.  

 

I kapitel 6, Väder, klimat och växtlighet berör alla, tar boken upp olika typer av klimat, vad 

de beror på och tar även upp olika typer av naturkatastrofer och förklarar deras naturliga 

orsaker och hur de uppstår. Vidare beskrivs varför klimatet ser ut som det gör på olika platser 

på jorden, hur nederbörden och temperaturen har förändrats genom åren, allt utifrån olika 

naturliga orsaker. Efter denna överskådliga bild kring hur klimatet ser ut och hur det påverkas 

av naturens egen gång kommer boken in på klimatförändringarna sett utifrån aspekten att vi 

människor bidrar till dessa. Författarna påpekar att den faktor som är mest bidragande till 

förändringarna i klimatet är växthuseffekten. Växthusgaser som koldioxid och freoner har 

ökat markant vad det gäller utsläppsmängden vilket snabbar på växthuseffekten ytterligare 

vilket i sin tur leder till en ökad uppvärmning av jordens yta. Nästa steg blir då att 

glaciärisarna smälter och medför höjda havsnivåer. För att skapa en överblick över framtidens 

klimat har IPCC bildats vilkas uppgift är att ge en bild av klimatet de närmsta hundra åren. 

Sedan kommer man in på hur växtligheten påverkas av klimatet, och att denna kan förändras 

på olika sätt om medeltemperaturen fortsätter att stiga.  

 

I det följande kapitlet talas det om hur jordbruk och skogsbruk fungerar runt om i världen och 

hur detta hotas av klimatförändringarna, men även hur jordbruket i sig självt kan hota klimatet 

genom till exempel överutnyttjande av marken och liknande. I litteraturen menar författarna 
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att det måste till en rättvis fördelning mellan i-länderna och u-länderna så att alla kan försörja 

sig, men samtidigt värna om det globala klimatet. Odlandet måste ske för att ge människor 

mat, inte för att utfodra djur.  

 

I det avslutande kapitlet, Människan, energin och miljön, ringar boken slutligen in de olika 

problem som finns för miljön idag. Från industrialiseringens början fram till 1960- och 70-

talet syntes bara de olika miljöproblemen i anslutning till utsläppen. Men på 70-talet hade 

industriproduktionen ökat så pass mycket att miljöproblematiken spreds. Miljöpåverkan 

syntes nu långt ifrån där utsläppen hade skett. Föroreningar spreds över gränserna och 

miljöproblemen blev nu globala.  

 

Författarna pekar på att en lösning är att överkonsumtionen av naturresurserna måste stoppas 

och att nya, förnyelsebara energikällor, måste utvecklas. Andra lösningar är mer återvinning, 

omläggning av trafik och transporter, allt för att kunna skapa en framtida hållbar utveckling. 

Som det ser ut idag är luftföroreningarna omfattande och de sprids med hjälp av vindarna 

över stora områden i världen. Dessa föroreningar och utsläpp bidrar till att tunna ut 

ozonskiktet vilket är en av de mest negativa och farliga effekterna av miljöförstöringen då 

detta medför en ökad strålning av UV-ljus.  

 

För att minska dessa negativa effekter måste det, som ovan sagts, satsas än mer på 

förnyelsebara energikällor såsom solenergi, vattenkraft och vindkraft. Detta tillsammans med 

en satsning på biobränslen och eldrivna bilar skulle på sikt minska utsläppen drastiskt. 

Inriktningen mot detta har dock börjat, om än trevande, skrivs det i undervisningsmaterialet. 

En utveckling av reningsprocesserna i västvärlden har dessutom medfört minde miljöproblem 

och människan har blivit allt mer medveten om problemen. Detta visar sig bland annat genom 

det internationella miljösamarbetet som beskrivs. Det ges en kort beskrivning om hur det 

samarbetet utvecklats från den första internationella miljökonferensen i Stockholm fram till 

Riokonferensen, framtagandet av Agenda 21 och fram till miljökonferensen i New York 

1997.  
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4.4.2.2 Geografibok 2 – Vår planet 
 

en andra geografiboken är utgiven 2007 på Liber förlag och heter Vår planet. Miljö- 

och klimatfrågorna tas upp på sammanlagt 32 sidor. Dels under rubriken 

klimatförändringar men framförallt i kapitlet Energi och miljö.  

 

I kapitlet som behandlar klimatet i världen tar upp klimatförändringarna. Det tas först upp 

aspekter kring hur klimatförändringarna kan förklaras utifrån naturliga orsaker. Men när det 

kommer till växthuseffekten är människan en faktor som påverkar genom sina utsläpp av 

olika växthusgaser. Under de senast hundra åren har det skett en oerhörd ökning av utsläppen 

av koldioxid. Detta leder till en global temperaturhöjning med konsekvensen att vattennivåer 

höjs och att den allt varmare atmosfären medför olika typer av naturkatastrofer.  

 

I kapitlet Energi och Miljö tas miljöproblematiken upp, från dess framväxt till idag. Man 

pekar på katastrofen i Tjernobyl 1986 som ett exempel på hur världens behov av energi kan 

skapa oerhört allvarliga miljöproblem som snabbt blir globala.  

 

I boken berättas att sedan industrialiseringen tog fart i Västeuropa på allvar för cirka 250 år 

sedan har trycket på miljön och klimatet ökat. I kombination med en kraftig global 

populationsökning har miljöproblem blivit ett omfattande mänskligt dilemma som det inte 

längre går att bortse ifrån. Vidare lyfts det faktum fram, att människan, även om vi blivit mer 

medvetna, och hennes aktiviteter som ligger bakom de globala miljöproblemen. På de senaste 

trettio åren har världen ökat energiförbrukningen med 100 %. Det är främst människorna som 

lever i västvärlden som förbrukar mest energi, 20 % svarar för hälften av den totala 

förbrukningen.  

 

Efter detta kommer boken till en beskrivning av de olika förnybara respektive icke förnybara 

energikällorna. De icke förnybara energikällorna är olja, naturgas, kol och kärnkraft. En dag 

kommer vi att stå utan dessa resurser vilket ökar kravet på att utveckla de förnybara 

energikällorna såsom solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränslen. Det talas om en 

hållbar energiproduktion som innebär att människan antingen får minska sin förbrukning eller 

finna nya förnyelsebara energiformer som är skonsamma mot miljön. Ett exempel är att 

ersätta bensin- och dieseldrivna bilar med mer miljövänliga alternativ som till exempel 

elektricitet, etanol, metanol eller biogas.  
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I nästa del i litteraturen, som behandlar den globala miljön och hållbar utveckling, pekas det 

på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Här beskrivs en positiv och en negativ 

utveckling som utsläppen av växthusgaser tagit. Europa har de senaste decennierna minskat 

sina utsläpp medan utomeuropeiska industriländer såsom Australien, USA, Kanada, Japan 

med flera har ökat sina. FN har kommit med en rapport där ett troligt scenario som följd av 

detta är att medeltemperaturen på jorden kommer att stiga med någonstans mellan 1,4 och 5,8 

grader fram till 2010. Detta medför en rad konsekvenser såsom vattenbrist, smältande isar och 

så vidare.  

 

Vidare kommer boken in på de olika internationella förhandlingar som skett för att försöka 

komma till rätta med miljöproblematiken. De tar upp konferensen i Rio som starten för att 

försöka minska utsläppen av växthusgaser, och att det fick mer konkreta uttryck i och med 

Kyotoavtalet fem år senare. Dock har många länder inte lyckats sänka sina utsläpp till de 

nivåer som de tagit på sig i avtalet vilket gör att det kanske måste till nya förhandlingar. Om 

så inte sker kommer ozonskiktet fortsätta att tunnas ut alltmer, därmed kommer den 

ultravioletta strålningen att öka.  
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5. Diskussion och Analys 

et går att se en utveckling de senaste åren där människor blivit både mer engagerad och 

mer medvetna kring sitt eget förhållande till miljön och de konsekvenser som var och 

ens agerande kan ha. Det betonas av Lindén som påvisar att svenskarna rankar klimatproblem 

som ett allvarligt framtida hot mot vår jord. ”Under mer än en tioårsperiod har andelen 

svenskar som bedömer de klimatrelaterade miljöproblemen som mycket allvarliga dessutom 

ökat.”72 Detta kan vara ett resultat av att medierna på ett allt mer omfattande och djupare vis 

rapporterar kring miljö- och klimatfrågor. I samband med Sveriges stiftande av 

miljöskyddslagen 1969 kom miljöfrågorna för första gången på allvar i centrum på den 

samhälleliga arenan. Härifrån sker efter hand en upptrappning av miljömedvetenheten i takt 

med fler och fler rapporter kring människans negativa påverkan på miljön, såsom under 1980-

talet då försurningar av sjöar och uttunning av ozonskiktet uppdagades. Alla alarm som kom 

kring miljön runt om i världen skapade ett behov av ett internationellt gränsöverskridande 

samarbete som utmynnande i FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 och skapandet av det 

gemensamma handlingsprogrammet Agenda 21, vars mål kan sammanfattas med: 
 

Agenda 21, som syftar till att öka människors förståelse, kunskap och engagemang 
för en bättre miljö och utveckling i världen. Ett av målen i Agenda 21 är att utveckla 
och främja program som kan minska eller bemästra skadliga utsläpp i atmosfären. 73 

 
För att följa upp arbetet kring Agenda 21, och vidareutveckla arbetet mot en renare miljö 

genom hållbar utveckling, träffades länderna vid ytterligare en FN-konferens i Kyoto 1997. 

Här skrev de deltagande länderna, med undantag för till exempel USA, under ett avtal vars 

mål var att kraftigt minska utsläppen av de skadliga växthusgaserna fram till 2010.  

 

Även skolan har följt med i den samhälleliga utvecklingen i samband med detta, även om en 

viss problematik kunnat urskiljas genom åren. Wickenberg, Nilsson och Steneroth Sillén 

menar att skolan och utbildning har en viktig roll när det gäller att öka medvetandet kring 

miljöproblematiken både i det kortare och i det längre perspektivet. Häri ligger dock en 

problematik eftersom undervisningen skall anpassas och stämma överens med den kontext 

eleverna är bekanta med. Därför är det viktigt att eleverna fångas upp redan i de yngre 

åldrarna och här lägga grunden för att göra dem miljömedvetna. Författarna menar att i ju 

yngre åldrar lärarna och skolan kan nå ut med budskapet kring miljön till eleverna desto 

mindre hinner andra vuxna påverka barnen i negativ riktning. ”Med noga övervägande av de 
                                                           
72 Anna-Lisa Lindén, 2004, s. 39 
73 Per Wickenberg, Annika Nilsson och Marianne Steneroth Sillén, 2004, s. 47 
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etiska aspekterna kan barn också fungera som katalysatorer för att engagera vuxna i 

miljövänliga beteenden.” 74 

 

Vad har då skolan med detta ökade miljöengagemang och miljömedvetenhet att göra? Jo, 

sedan 1990 har skolan i uppdrag att undervisa om miljö och hållbar utveckling. I skollagen 

står det: ”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”75  Det ökade miljömedvetandet och 

miljöengagemanget på politisk och internationell nivå har även återspeglats i skolan och de 

olika styrdokument som skolan skall arbeta utifrån. I och med Agenda 21, som tillkom 1992, 

lyftes begreppet hållbar utveckling fram. Hållbar utveckling har en central roll i de 

styrdokument som reglerar skolans verksamhet idag och det skall genomsyra all undervisning. 

Miljöbegreppet har utvecklats fram till idag och sammanfattningsvis går det säga att 

innehållet har blivit bredare och fått ett större djup.  
 

I det senmoderna samhället och dess läroplaner kvarstår miljö och miljöfrågor och 
innehållet har blivit allt bredare. Målet har blivit att människan ska bilda kunskap för 
hållbar utveckling. Hon ska vara handlingsbenägen och verka för förändring och 
lösning av konflikter.76 

 
Denna utveckling som skolan haft har ställt lärarna inför en ny problematik då begreppet 

hållbar utveckling och dess definition inte blivit tillräckligt preciserat. Ändå följer det skolan 

genom Lpf94 som vi sett ovan i det empiriska materialet och vi som lärare måste förhålla oss 

till det i vår undervisning. Frågan är då hur läroböckerna förhåller sig till de styrdokument 

som ligger till grund för lärarnas undervisning kring, miljö, klimat och hållbar utveckling och 

om de ger en tillräcklig grund att stå på?  
 
 
5.1 Samhällskunskap 
 

 kursplanen för samhällskunskap poängteras att ämnet är ett så kallat aktualitetsämne 

vilket medför att läraren måste hålla sig ajour med de dagsaktuella frågorna och med 

problematik som finns på samhällets olika offentliga arenor, såväl inom politiken som inom 

media. Därmed går det att konstatera att miljö- och klimatfrågor kan sägas vara av den art att 

de är aktuella för samhällskunskapsläraren att behandla i dagens skola. Det ställs sålunda krav 

på att lärarens undervisningsmaterial motsvarar dessa förväntningar. Det ställer även stora 

                                                           
74 Ibid. s. 56 
75 Skollagen kap. 1 § 2 
76 Ibid. s. 87 
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krav på läraren då denne måste kunna läsa av de vindar som blåser och även kunna anpassa 

och förändra sin undervisning beroende på vad som sker i samhället.  

 

Syftet med samhällskunskapsämnet är att ge eleverna möjlighet att skapa sig en överblick och 

en förståelse för det samhälle som de verkar i. Undervisningen skall utgå från dagsaktuella 

frågor med globalisering och dess innebörd som en viktig del av detta. Eleverna skall få insikt 

om hur olika skeenden kan tolkas i större perspektiv, alltså hur skeende på lokal nivå kan vara 

direkt sammanlänkade med skeenden på det globala planet.  
 

Skolan skall i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven ..//.. 
utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och 
globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle, utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se 
konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället… 77 

 

Precis som i Lpf94 uttrycks tankarna kring ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling, 

och frågan är hur detta och de andra miljöaspekterna tar sig i uttryck i de valda 

samhällsböckerna.  

 

Den första samhällskunskapsboken Exposé inleder kapitlet om globala frågor med att 

diskutera förhållandet och den problematiken som finns mellan den globala miljön och 

demokratins förutsättningar att lösa denna. Dilemmat ligger i att det inte finns någon 

internationell övergripande myndighet som reglerar och stiftar lagar på internationell nivå, 

länder emellan. Kopplas detta till läroplanen kan man konstatera att det till viss del motsvarar 

tankarna om att ge eleverna en helhetssyn kring de svårigheter som finns på den globala nivån 

när det gäller miljöfrågor. Läroplanen säger att skolans miljöundervisning skall ge eleverna 

redskap att kunna förhålla sig till olika begrepp som har med miljön att göra såsom hållbar 

utveckling för att de skall kunna skapa sig en helhetsbild och se bortom Sveriges gränser så 

det kan få en förståelse ur ett globalt perspektiv. I boken förs en informativ historisk 

genomgång med utgångspunkt i 1960- och 70-talets ökade miljömedvetenhet som följd av en 

rad miljöförstöringar och som avslutas med en genomgång av Kyotoavtalet 1997. Här 

emellan nämns också Riokonferensen 1992, växthuseffekten och dess påverkan på 

ozonskiktet och andra miljöproblem. Det beskrivs att massmedia har haft en nyckelroll i att 

uppmärksamma och aktualisera miljöfrågorna. I och med att boken gör denna historiska 

genomgång får eleverna en fördjupad förståelse för att kunna skapa en förståelse för 

                                                           
77 Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) 
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skeendena och debatten i sin samtid. Enligt läroplanen skall eleverna inte bara lära sig att läsa 

och skriva utan ämneskunskaperna skall ge dem en djupare och mer långtgående förståelse för 

den värld de lever i.  

 

Samhällskunskapsbok nummer två, Nya millennium, för ett liknande resonemang om att 

jorden och dess resurser håller på att utarmas. Skillnaden ligger i att Nya millennium 

preciserar ett dilemma som varje världsdel måste lösa. Även här aktualiseras det faktum att 

läraren enligt läroplanen skall ge eleverna en kunskapsgrund som gör att de ser utanför 

Sveriges gränser och skapar sig ett internationellt förhållningssätt.  

 

Vidare tar bokens författare upp växthuseffektens orsaker, effekter, utveckling och 

konsekvenser och påpekar vikten av att nå internationella överenskommelser som reglerar 

miljöfarliga utsläpp. De nämner Kyotoavtalet som ett exempel på hur man gemensamt kan 

lösa internationella problem. Även Riokonferensen med Agenda 21 nämns som ett liknande 

internationellt samarbete. I och med detta ges eleverna en insikt i hur internationellt samarbete 

kan fungera. Detta ger eleverna en insikt i hur det som det talas om hemma i svenska medier 

och i det svenska samhället kan kopplas till ett internationellt perspektiv, precis som 

kursplanen för samhällskunskap önskar.  

 

Den tredje samhällskunskapsboken, Reflex, har sin utgångspunkt i hur människan på jorden 

utnyttjar de naturresurser som finns tillgängliga. I litteraturen menas det att det finns en 

obalans mellan tillgången av natturresurserna och förbrukningen av dem. Precis som de andra 

böckerna tar den upp de olika internationella avtalen kring miljön, Riokonferensen och 

Kyotoavtalet, men i en mindre omfattning. Författarna lägger stor vikt vid huruvida 

människan skall ses som en förvaltare eller förstörare av naturen. Genom att ge dem denna 

syn på och väcka tankar kring människans roll kan de bära med sig detta ut i livet när de 

själva mer och mer skall förhålla sig till miljön: 
 

Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.78 

 

 

 

                                                           
78 Ibid. s. 5 
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Sammanfattningsvis går det dra en rad analyser och konstaterande utifrån de befintliga 

samhällskunskapsböckerna. När det kommer till de riktlinjer som finns i läroplanen och 

kursplanen kring det internationella perspektivet där det handlar om att ge eleverna en global 

förståelse för vad som sker kring miljöförstöringar och miljösamarbete ger böckerna en 

relativt god bild av detta. Relevanta avtal, konferenser och samarbeten lyfts fram, om än i 

vissa fall kortfattat. Om vi tittar på nyckelbegreppet hållbar utveckling så saknas en riktig 

precisering av vad detta innebär och det nämns inte heller i böckerna, vilket får anses 

anmärkningsvärt då kursplanen för samhällskunskap trycker på att eleverna skall få kunskaper 

kring miljön på både lokal, regional såväl som internationell nivå för att kunna verka för ett 

ekologiskt hållbart samhälle. Om böckerna inte ens berör denna hållbara utveckling får heller 

inte läraren de redskap som behövs för att förklara för eleverna hur de ska verka för denna 

utveckling nu och i framtiden. Böckerna är, anser vi, även bristfälliga när det kommer till att 

koppla den svenska miljöpolitiken till den internationella och några direkta kopplingar till 

elevernas egen vardag är svåra att hitta trots att läroplanen säger att eleverna genom 

undervisningen skall kunna få ett personligt förhållningssätt till miljöfrågorna så att de kan ta 

med sig kunskaperna och på så sätt aktivt verka för att förhindra skadlig miljöpåverkan. På 

dessa punkter går det kort och koncist att konstatera att böckerna inte motsvarar det som 

styrdokumenten eftersträvar och att böckerna inte lär eleverna att se konsekvenserna av sina 

egna handlingar.  
 

5.2 Historia 
 

nom historieämnet fokuserar kursplanen på att eleverna skall lära sig att se sambanden 

mellan olika skeenden i samhället, hur det som skett i historien påverkar dagens samhälle 

både i det korta och i det längre perspektivet.  

 

Historiebok nummer ett, Epos för gymnasieskolan, behandlar miljöproblematiken ur 

perspektivet ekonomiska framsteg och produktion kontra dess effekt på miljön. Det är därmed 

i ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv som miljön belyses. Boken spekulerar även i vad som 

skulle hända om u-länderna likt västländerna skulle börja använda naturens resurser fullt ut. 

Utifrån detta uppfyller den de ovan nämnda kraven i kursplanen. Det gäller för eleverna att få 

en helhetsöversikt av miljöproblematiken över tid.  
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I bok nummer två, Alla tiders historia Maxi, tar den i kapitlet den globaliserade världen 

mycket kortfattat upp miljöaspekten. Fokus ligger istället på andra globala företeelser så som 

terrorism. Även här ligger fokusering kring miljön ur ett ekonomiskt perspektiv och det 

berättas att miljöförstöringar spelade en biroll i utvecklandet av välfärdsstaten. Boken lyfter 

fram växthuseffekten som det främsta hotet mot miljön och nämner slutligen vikten av att 

man internationellt skrivit under Kyoto avtalet som reglerar nationernas utsläpp av koldioxid. 

En problematik ligger, enligt boken, att finna en balans mellan i-länderna och u-ländernas 

utsläpp och ekonomiska expansion för att hållbar utveckling skall kunna möjliggöras. Genom 

att kursplanen i historia trycker på att eleven skall fördjupa sina historiska kunskaper för att 

förstå skeenden idag kan denna historiska bakgrund kring framväxandet av industrierna och 

produktionen som en förutsättning för utvecklandet av välfärdsstaten ge eleverna en förståelse 

för hur miljöproblematiken har kunnat få växa fram. 

 

Den tredje historieboken, Milstolpar, tar upp miljöproblematiken på enbart en sida. Här 

menas att balansen vad det gäller naturresurser påverkats i och med att tidigare u-länder 

såsom Kina och Indien utvecklats kraftigt. Författarna belyser att internationella likt de som 

fattats vid Riokonferensen och Kyotoavtalet är exempel på handlingsplaner som måste till för 

att miljön skall kunna vara i balans.   

 

 I och med att kursplanerna för historia inte direkt berör miljöfrågorna utan historiska 

skeenden på olika nivåer i ett mer allmänt perspektiv går det inte att rikta någon direkt kritik 

mot att böckerna inte förhåller sig väl till kursplanen. Dock går det diskutera huruvida 

kursplanen återspeglar läroplanens tankar om att alla ämnen skall verka för att eleverna skall 

kunna arbeta för ett samhälle som präglas av hållbar utveckling. Vi tycker inte 

historieböckerna ger den bakgrund till miljöproblematiken som kunde önskas då deras kapitel 

kring miljö snarare inriktar sig enbart på ekonomiska faktorer. Dessutom är sidantalet 

gällande dessa frågor väldigt litet. Genom historien finns det, som vi kan se i vår teoretiska 

bakgrund, en lång rad beslut och händelser rörande miljö- och klimatfrågor såsom 

genomförandet av olika miljölagar, avtal på internationella arenan likt Agenda 21 och 

grundandet av organisationer likt IPCC. Historieämnet har en unik chans att skapa en 

helhetsbild utifrån miljöproblematikens uppkomst och utifrån detta titta på orsaker, 

konsekvenser och eventuella lösningar. Men i detta fall ges inte ämnet chansen då böckerna är 

för tama när det kommer till miljöaspekten. Vi tycker inte de motsvarar de krav som kan 

ställas på ämnet idag när dessa frågor är så pass viktiga och aktuella. 
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5.3 Geografi 
 

ed geografiämnets kombination av både naturvetenskap och samhällsvetenskap anser 

vi att det borde vara det ultimata ämnet för att diskutera miljöfrågorna utifrån olika 

infallsvinklar. I kursplanen går det att läsa att ämnet tagit utvecklingen mot att mer och mer 

handla om att se olika naturvetenskapliga fenomen, deras skeenden, orsak och verkan. I den 

första geografiboken, Geografi Människan – Resurserna – Miljön, belyses just detta då den 

talar om olika mänskliga påverkningar av miljön. Bland annat beskrivs varför skog skövlas 

och vilka konsekvenser detta får för miljön. Boken lyfter fram att det är viktigt att 

naturresurser inte överutnyttjas om vi på längre sikt skall kunna ha en hållbar utveckling. 

Även geografibok två, Vår planet, tar upp liknande aspekter och belyser dessutom olika 

naturkatastrofer och deras koppling till miljöproblematiken. Tjernobyl, 1986, tas upp som ett 

exempel på hur en lokal företeelse snabbt kan sprida sig och bli ett globalt problem. Här ser vi 

hur kursplanens riktlinjer kommer till direkt uttryck, för som vi kan se i det empiriska 

materialet säger den att eleven får en kunskap om vår planet och den värld vi lever i som hela 

tiden stegras och på så sätt kan eleven se vilka samband som finns mellan lokala, regionala, 

nationella och globala företeelser och deras inverkan på miljön.   

 

Geografibok 1 belyser vidare hur hållbar utveckling kan uppnås och talar om att ett 

kretsloppstänkande måste planteras hos befolkningen och att ett samarbete mellan jordens 

länder måste till för att möjliggöra detta. Boken definierar också begreppet hållbar utveckling 

och menar att innebörden är att vi idag genom våra behov inte får äventyra framtida 

generationers försörjning. Geografibok 2 gör en beskrivning av olika förnybara respektive 

icke förnybara energikällor och menar att om en hållbar energiproduktion skall kunna uppnås 

måste människan antingen minska sin förbrukning eller komma på nya alternativa 

energiformer som är skonsamma för miljön. Detta ger eleverna redskap att kunna nå upp till 

de mål som kursplanen sätter när det gäller för eleverna att ha kunskap om och kunna ta 

beslut i frågor som rör miljö och hållbar utveckling.  

 

Geografibok 1 talar om en framtid där tankar kring hållbar utveckling inte är en utopi utan 

kan realiseras om människan till exempel återvinner mer, utvecklar distributionen kring trafik 

och transport samt att överkonsumtion hejdas i kombination med att nya förnyelsebara 

energikällor utvecklas. Tendenser runt om i världen visar att mänskligheten tagit, om än 
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trevande, steg mot att förverkliga idéerna om en skonsammare miljöpåverkan. Detta går 

tydligt se då antalet internationella miljökonferenser ökat. Även geografibok 2 ser optimistiskt 

på framtiden och menar att sedan industrialiseringen på allvar tog fart i västvärlden så ser man 

ett större intresse för miljöfrågor och att människan blivit mer medveten och engagerad. Även 

denna bok belyser vikten av att vi hittar alternativa energikällor för att tankarna kring hållbar 

utveckling skall kunna bli verklighet. Ett exempel är att ersätta bensindrivna bilar med etanol- 

eller eldrivna bilar. Detta sammantaget går att koppla till kursplanen som menar att eleven: 
 

…vidgar sina kunskaper om människors olika ekonomiska, tekniska, politiska, 
sociala och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner och 
utvecklar förmågan att analysera komplicerade rumsliga samband och identifiera 
konsekvenserna av sådana samband, utvecklar förmågan att formulera och analysera 
problem som avser lokala och globala överlevnads- och miljöfrågor och att 
identifiera och argumentera för etiska ställningstaganden…79 

 

5.4 Avslutande analys 
esultaten i denna uppsats visar att geografiböckerna genom att de både beskriver och 

konkretiserar begreppet hållbar utveckling samt ger eleverna en bredare och djupare 

kunskapsbas. På så vis lever de på ett mycket gott sätt upp till de krav som ställs på dem 

utifrån de rådande styrdokumenten. Samma möjligheter ges inte läraren om de enbart skall 

undervisa kring miljön utifrån den kurslitteratur som undersökts i historia. I historieböckerna 

ges ingen klar definition kring begreppet hållbar utveckling. Utgår man ifrån de begrepp som 

vi valt som en delförklaring till hållbar utveckling så är det tydligt att böckernas innehåll inte 

är tillräckliga för att leva upp till de krav som ställs i läroplanen respektive kursplanerna. 

Samhällskunskapsböckerna å sin sida intar en roll någonstans mittemellan i det här fallet. De 

definierar inte begreppet hållbar utveckling i sig men de berör de nyckelbegrepp som vi anser 

beröra den hållbara utvecklingen och därmed får de en betydligt större relevans än 

historieböckerna i detta sammanhang. Utifrån Lpf94 skall alla ämnen inkludera ett 

miljöperspektiv där eleverna skall ges en insikt i hur deras agerande kan förhindra skadlig 

miljöpåverkan och hur deras sätt att leva och verka i samhället bör anpassas för att skapa en 

hållbar utveckling.80 Om vi utgår från den undersökta kurslitteraturen i denna uppsats kan vi 

konstatera att det är svårt för lärarna att ge eleverna denna kunskap. Inom historie- och 

samhällskunskapsämnet är det mycket upp till den enskilde läraren att ta in annat, externt, 

material i undervisningen för att ge eleverna tillräckliga möjligheter att tillgodogöra sig 

kunskaper kring miljö- och klimatfrågor. Miljöfrågorna har trots allt varit högaktuella under 

                                                           
79 Ibid. 
80 Lpf94 kap. 1.2   
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flera år och de böcker som är skrivna 2006 och 2007 borde rimligtvis vara mer omfattande för 

att ge eleverna en god miljöundervisning. Geografiböckerna är bra i sin beskrivning av hållbar 

utveckling, men genomgående går det att föra fram kritik kring att böckerna kopplar 

miljöfrågorna alldeles för lite till deras egen vardag, vad de själva kan göra rent konkret och 

alltför stort fokus ligger på olika avtal som ibland kan vara avlägsna och svårbegripliga för 

eleverna. Både kursplaner och läroplaner fokuserar på att undervisningen skall kopplas till 

elevernas konkreta vardag, vilket böckerna inte möjliggör på ett fullgott sätt.  

 

Uppsatsens syfte är att se hur läroböckerna i historia, samhällskunskap och geografi förhåller 

sig till de riktlinjer och mål kring miljö och hållbar utveckling som finns i läroplanen 

respektive kursplanerna för vardera ämne. Om böckerna helt enkelt är tillräckligt omfattande 

för att bedriva en miljöundervisning som motsvarar styrdokumentens krav och riktlinjer. 

Undersökningen visar att det endast är i ämnet geografi som böckerna har ett tillräckligt 

omfattande innehåll för att kunna möta de mål och riktlinjer som ställs upp i Lpf94 och 

kursplanen. Dock, som vi ovan beskrivit, saknas även i detta ämne en koppling till elevens 

egen vardag. Här blir därmed lärarens roll viktig för att skapa ett intresse hos eleven för dessa 

frågor och för att skapa en länk mellan det material som finns att tillgå i böckerna och till 

elevernas verklighet. Inom samhällskunskapsämnet var böckerna långt ifrån tillfredsställande 

för att kunna skapa en god undervisning utifrån ämnets kursplan och utifrån den nationella 

läroplanen för gymnasiet. Inom historia fanns inget direkt fokus på miljöfrågorna i den 

aktuella kursplanen, dock skall läroplanens tankar och mål kring hållbar utveckling 

genomsyra alla ämnen, därmed blir detta mål svårt att uppnå med de historieböcker vi 

undersökt i denna uppsats.   

 

Vi håller med Hansson om att det finns en problematik för lärarnas miljöundervisning när det 

kommer till begreppet hållbar utveckling. Precis som Hansson säger finns det ingen klar 

definition av begreppet och dess egentligen innehåll. Just detta medför enligt vår mening att 

undervisningen kring miljö och hållbar utveckling står inför ett didaktiskt dilemma då läraren 

inte har några tydliga direktiv varken från styrdokument eller läroböcker kring vad begreppet 

innebär. Läraren måste själv skapa sig en uppfattning om vad begreppet innebär och därmed 

vilar mycket ansvar på den enskilde läraren att utifrån sin egen tolkning undervisa om ämnet. 

Detta medför i sin tur att undervisningen kring hållbar utveckling inte blir enhetlig över hela 

landet utan att det är upp till varje lärares godtycke. Hur kan undervisningen kring miljö och 

hållbar utveckling förändras och förbättras? 
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I och med att geografiböckerna på ett relativt bra sätt förhåller sig till och lever upp till de 

uppställda målen i styrdokumenten så kunde problematiken kring miljöundervisningen 

kringgås till exempel genom att geografin gjordes om till ett kärnämne. Som det är idag läser 

långt ifrån alla elever på gymnasieskolan geografi. Samhällskunskap och historia ger, utifrån 

den undersökta kurslitteraturen, enligt vår mening, inte en tillräckligt omfattande bild av 

miljöproblematiken varken i förhållande till de rådande styrdokumenten eller till den rådande 

samhällsdebatten. Och som Lpf94 påpekar skall även skolan återspegla det samhälle vi lever i 

vilket inte samhälls- och historieböckerna i sig gör. En annan tänkbar lösning för 

miljöundervisningen i skolan kan kanske vara att arbeta tvärvetenskapligt? Att integrera 

historia, samhällskunskap och geografi med varandra när det kommer till 

miljöundervisningen skulle kanske kunna ge ett större spektrum av kunskap för eleverna att 

stå på? 
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6. Sammanfattning 

 
Varje dag möts människor av ett stort flöde av information kring miljö- och klimathotet från 

såväl politiskt, men framförallt, från medialt håll. Denna mediala uppmärksamhet har gjort 

miljö- och klimatfrågor till en aktuell debatt med följden att människor blivit allt mer 

medvetna kring dessa frågor. Skolans uppgift är att spegla samhället, den aktuella debatten 

och de strömningar som är rådande. Därmed har skolan en roll att fylla när det gäller att ta till 

vara den ökade miljömedvetenheten i samhället och ge barn och ungdomar en 

miljöundervisning som är anpassad till det rådande behovet.  

 

Med detta som utgångspunkt är uppsatsens syfte att utifrån den högaktuella klimatdebatten 

som talar om hotet om klimatförändring och global uppvärmning att klarlägga huruvida 

gymnasieböcker i historia, samhällskunskap och geografi är tillräckliga för att tillgodose de 

mål kring miljö och hållbar utveckling som finns i Lpf94 och i de nationella kursplanerna i de 

respektive ämnena. På vilket sätt förhåller sig läroböckerna till de styrdokument som ligger 

till grund för lärarnas undervisning kring, miljö, klimat och hållbar utveckling? 

  

I det empiriska materialet redovisas vad Lpf94 drar upp för riktlinjer och mål för skolan, 

eleverna och lärarna kring miljö, klimat och hållbar utveckling. Därefter redovisas varje ämne 

för sig med var kursplaner och läroböcker tar upp kring miljö, klimat och hållbar utveckling. 

Det ämne som har störst kvantitet och kvalitet kring miljöfrågorna är de båda 

geografiböckerna. Historieböckerna har fokus mer på ekonomiska aspekter och väldigt lite 

utrymme ges till miljöfrågorna. Samhällskunskapsböckerna ger varierande resultat, men är 

överlag för tunna kring miljöfrågorna.  

 

Resultat efter analysen av det empiriska materialet är att geografiböckerna är fullgoda för att 

utföra en bra miljöundervisning, men saknar kopplingen till elevernas vardag, 

konsekvenstänkande vad en handling får för effekter på miljön i framtiden och därmed tappar 

den ett par aspekter som det trycks på i styrdokumenten. Samhällskunskapsböckerna 

respektive böckerna i historia saknade flera aspekter för att de skulle kunna sägas leva upp till 

de uppställda kraven som finns i de aktuella styrdokumenten. En bra miljöundervisning som 

den bör gå till utifrån läroplaner och kursplaner är idag svår att leva upp till utifrån de 

läroböcker vi undersökt i denna uppsats.  
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