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Sammanfattning 

Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men 
även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande 
miljöskildring och miljösyn. Samtidigt har dagens ungdomar en dyster syn på framtiden med 
avseende på miljöförändringarna och betraktar sig själva som ansvariga för miljöproblemens 
vidareutveckling.  
 
Trots att skolans roll i att vara utgångspunkt för en hållbar utveckling är tydlig och att 
miljöperspektivet ska genomsyra all undervisning är det få skolor som avsätter resurser till 
det. Eleverna erbjuds då inte undervisning som ska utbilda aktiva och kompetenta individer 
och medborgare som ska besitta de kunskaper som utgör den gemensamma referens som 
samtliga samhällsmedborgare behöver. 
 
Teknikämnet inkluderar till sin omfattning och innehåll väsentliga delar som ska utveckla 
elevernas kunskaper och förmågor för att kunna delta i samhället, där en av dessa delar är 
miljöfrågan. Med bakgrund i detta är syftet med denna undersökning att analysera 
tekniklärobokens förhållningssätt och skildring av beskrivningar relaterade till miljö. Detta 
för att uppmärksamma vilket bidrag en lärobok i teknik kan ha vid förmedling av miljösyn i 
dagens undervisning. Undersökningen baseras utifrån ett ramverk som kategoriserar 
miljöaspekter utifrån existerande miljötraditioner där följande frågeställning besvaras: 
 

• Vilken eller vilka miljöundervisningstraditioner får en mer framträdande roll i 
teknikboken med avseende på de fyra aspekterna; perspektiv på miljöproblematiken, 
miljöproblemens grund, syn på viktiga agenter samt miljöåtgärdersmål? 

 
För att möjliggöra undersökningen och besvara frågeställningen utfördes en innehållsanalys 
av en tekniklärobok för högstadiet utifrån Sandells, Öhmans och Östmans beskrivningar av 
fyra miljöaspekter med avseende på tre miljötraditioner: den faktabaserade, den normerande 
och undervisning om hållbar utveckling. 
 

Resultatet visar att boken har huvudsakligen ett faktabaserat miljöperspektiv men att 

samtliga tre miljötraditioner förekommer i boken parallellt. Inom miljöaspekterna syn på 

viktiga agenter samt miljöåtgärdersmål är det undervisning om hållbar utveckling som är 

dominerande, även om det antalet är förhållandevis litet i jämförelse med de två andra 

miljöaspekterna. Dessutom visar resultatet på en hög närvaro av teknikoptimism i boken samt 

en koherens mellan kursplan i teknik och den analyserade teknikläroboken med avseende på 

miljö- och hållbarhetsperspektiv. 

Nyckelord: miljöundervisning, miljöundervisningstraditioner, hållbar utveckling, 

innehållsanalys, teknikoptimism, teknik, lärobok. 
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Abstract 

Climate changes and environmental problems have become more visible on the continents 
and across the oceans as well as in the social debates and media. Hence, the media have had 
an evident part for creating the current environment depiction and approach. Concurrently 
the young people of today have a dismal view about the future considering the environmental 
changes and regard themselves as accountable for the continuance of environmental 
problems. 
 
Despite the school's clear role of being the outset for sustainable development and that the 
environmental perspective should permeate all school education, still few schools allocates 
resources for that. The students are therefore not being offered an education that should 
educate active and competent people and citizens who should have the competence that 
constitutes the common reference that all citizens need. 
 
The subject technology includes due to its extent and content essential parts that will develop 
the students' knowledge and abilities for enabling participation in the society and one of those 
parts is the environmental issue. Based on the aforementioned, the aim of this study is to 
examine the technology textbook's approach and depiction of descriptions related to the 
environment issues. Hence, the purpose is also to observe the contribution a textbook in 
technology may have in generating views of environmental issues in today's teaching. The 
study is based on a framework that categorizes environmental aspects based on existing 
traditions within environmental education from which following question is answered: 
 

• Which teaching tradition(s) within environmental education has or have a more 
prominent role in the technology textbook regarding the four aspects: perspective on 
environmental problems, the cause of environmental problems, assessment of 
specialists and the goal of environmental measures? 

 
To enable the study and answer the question, a content analysis was performed of a 
technology textbook for the upper secondary school. The content analysis was based on 
Sandell's, Öhman's and Östman's descriptions of four environmental aspects regarding three 
traditions in environmental education: the fact-based, the normative and education for 
sustainable development. 
 
Although the result shows that all three environmental education traditions can be found in 
the textbook, there exist a predominant fact-based environmental perspective in the textbook. 
Education for sustainable development as a tradition in environmental education is mainly 
found within the aspects assessment of specialists and the goal of environmental measures, 
although that number is relatively small compared to the other two environmental aspects. In 
addition, the result shows a high presence of technology optimism in the book as well as a 
coherence between the syllabus in technology and the analyzed textbook regarding 
environmental and sustainable development perspectives. 
 

Keywords: environmental education, teaching traditions in environmental education, 

sustainable development, content analysis, technology optimism, technology, textbook.  
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1 Inledning 

Klimatförändringarnas påverkan på naturliga eller mänskliga system har under de senaste 
årtiondena, enligt IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, (2014), kunnat 
observeras på samtliga kontinenter och hav. De aktuella utmaningarna gällandes miljöns 
tillstånd är stora och situationen kan i somliga fall karaktäriseras som mycket allvarlig. Några 
av miljöproblemen påträffas på en lokal nivå, medan de flesta uppträder med ett bredare 
perspektiv på en global nivå (Larsson, Bratt & Sandahl, 2011).  
 
Miljöproblemen och dess tillstånd är inte en nyhet och miljödebatten har, med olikartad 
intensitet, varit aktuell i ett halvt sekel (Larsson, Bratt & Sandahl, 2011). Miljöfrågor betraktas 
i dagens samhälle av väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen samtidigt som existerande 
indikationer visar på ett avtagande miljöengagemang bland allmänheten (Sandell, Öhman & 
Östman, 2003). 
 
Kajsa Krammings (2017) undersökning visar att ungdomar har en dyster syn på framtiden 
och att ungdomar anser att dagens aktuella situation banar vägen för en miljökollaps 
samtidigt som ungdomar betraktar sig själva som ansvariga för miljöproblemens 
vidareutveckling. Ungdomarnas föreställning om att de själva är en essentiell aktör för 
påverkan på situationen går i enlighet med Naturvårdsverkets (2018) undersökning där det 
framgår att 78 % av allmänheten anser kunna bidra till att bromsa klimatförändringen. 
 
Det som ytterligare framgår från Krammings (2017) studie är att ungdomarna visade på 
positiva framtidsutsikter inom flera olika områden, med undantag för miljöfrågorna där 
samtliga grupper i studien otvetydigt påvisade på en pessimistisk syn och tydligt skildrade 
miljöutvecklingen som negativ. 
 
Ursprunget till den rådande kollektiva miljöskildringen är framförallt massmediernas 
rapportering vilket visar på massmediernas betydelse. Detta trots att vetenskapliga 
undersökningar ligger till grund för vår nuvarande förståelse av miljöproblemen så förblir de 
vetenskapliga rapporterna om ämnet något allmänheten sällan tar del av. Eftersom 
människan inte kan överblicka konsekvensen av handlingarna och enbart några faror är 
åtkomliga för sinnena har vetenskapliga institutioner en avgörande roll (Sandell, Öhman & 
Östman, 2003).  
 
Enligt Strömdahl och Tibell (2012) föreligger det inga delade meningar om skolans betydelse 
vid förmedling av kvalitetsmärkt utbildning i naturvetenskap och teknik samt skolan som 
utgångspunkt för en hållbar utveckling. Påståendet bekräftas av Skolverkets läroplan (2011), 
Lgr 11, som beskriver skolans uppdrag till att bland annat möjliggöra utbildning som ger en 
helhetssyn och sammanhang i all undervisning genom fyra perspektiv, där ett utav dessa är 
miljöperspektivet. 
 
Ett miljöperspektiv som präglar undervisningen innebär enligt Läroplan för grundskolan, Lgr 
11 (Skolverket, 2011) att eleverna ska möjliggöras att kunna ansvara för den miljö som omger 
dem och som eleverna kan inverka på, men även erhålla kunskaper så att eleverna kan 
frambringa personliga förhållningssätt till mer inkluderande och globala miljöfrågor. 
Undervisning för hållbar utveckling är ett omfångsrikt utbildningskoncept som bland annat 
innefattar miljöfrågor och dess konstellationer (Kramming, 2017). Miljöperspektivet ska 
bidra till att undervisningen belyser hur samhällets funktioner och levnadssätt kan anpassas 
för att generera en hållbar utveckling.  
 
Trots att ovanstående är en del av skolans uppdrag påstår Håll Sverige Rent (2018) att enbart 
20% av skolorna i Sverige avsätter resurser till att arbeta med hållbar utveckling. Liknande 
mönster påvisas även av Naturskyddsföreningens undersökning från 2017. Den tidigare 
undersökningen som Naturskyddsföreningen utförde 2013 visade på nedslående resultat, och 
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den uppföljande undersökningen 2017 fick inte erfara någon större utveckling av resultaten 
sedan 2013 (Spangenberg & Hylander, 2017). 
 
Dessutom visar en undersökning som Håll Sverige Rent (2017) utfört att 4 av 10 elever har ett 
större intresse för frågor som rör hållbar utveckling, vilket enligt Håll Sverige Rent (2017) är 
ett litet antal. Å ena sidan framhäver Lgr 11 (Skolverket, 2011) tydligt skolans uppdrag i frågan. 
Å andra sidan observeras ett avtagande intresse, ensidig miljösyn och skolor som inte 
erbjuder den undervisning som krävs för att, enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011), utbilda aktiva 
och kompetenta individer och medborgare som ska besitta de kunskaper som utgör den 
gemensamma referens samtliga samhällsmedborgare behöver. 
 
Oavsett vad orsaken till den ovan beskrivna situationen är så framkommer det att skolan har 
en framträdande roll i frågan om förmedling av miljöattityder. Den senaste tiden verkar 
framförallt ett normerande utbildningskoncept erbjudits av lärarna vid undervisning om 
miljö (Lundegård, 2018). 
 
Westlin (2000) förklarar att ämnet teknik med dess innehåll kan uttryckas i varierande 
gestaltningar, från teori, praktiskt-metodiskt till mer samhällsförankrad undervisning för att 
diskutera miljöpolitik bland annat. Kunskapsinnehåll som behandlar teknik–individ kan bära 
på något dolda innebörder av moralisk och politisk karaktär (Westlin, 2000). 
 
Ett undervisningsbidrag som styr det utlärda innehållet (Ammert, 2011) och som innehar 
makten att påverka individers föreställningar (Karlsson, 2011) är lärarens verktyg och 
elevernas kontakt med ämnesinnehåll – läroboken (Ammert, 2011). Sammantaget blir det av 
relevant intresse att undersöka tekniklärobokens bidrag och vilken bild den förmedlar av 
miljöproblematiken.  
 

2 Bakgrund 

Syftet med detta avsnitt är att ge en bakgrundsbild av de miljöundervisningstraditioner som 
miljöundervisning kan präglas av, men även den historiska utvecklingen av 
miljöundervisningen. I och med att undersökningen baseras på en läroboksanalys så 
presenteras även en kortare beskrivning av läroboken. Dessutom innehåller bakgrunden även 
en beskrivning av begreppet hållbar utveckling som representerar ett viktigt inslag i dagens 
undervisning. 
 

2.1 Miljöundervisningstraditioner 
Utifrån ämneshistorisk forskning går det att visa att skolämnesområden består av olika 
undervisningstraditioner. Undervisningstraditionernas funktion vilar oftast på en omedveten 
tolkningsram som begränsar och beskriver den goda tolkningen och undervisningen av 
området samt med stämpeln som den allmänt giltiga. Traditionerna omfattar selektion och 
organisering av undervisning från innehåll till undervisningsmetod (Sandell, Öhman & 
Östman, 2003). 
 
Miljöundervisningen, precis som andra skolområden, har sina undervisningstraditioner som 
till stor del beror av den pågående och närvarande miljösynen. Miljösynen beskriver 
uppfattningen av miljöproblematikens karaktär, grad, eventuella möjliga åtgärder samt 
miljöpolitiken (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 
Frånsett att miljöundervisningstraditionerna beskriver de olika miljösynerna så skildrar de 
även den historiska utvecklingen av traditionerna där de olika undervisningstraditionerna 
med tidens takt verkat som epoker som smidigt övergått från den ena 
undervisningstraditionen till den andra. Dock så ska de olika 
miljöundervisningstraditionerna inte betraktas som frånskilda självständiga enheter, utan 
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snarare som traditioner som i dagens skola förekommer parallellt men där läraren undervisar 
utifrån att en tradition har ett mer dominerande inflytande på undervisningen (Sandell, 
Öhman & Östman, 2003). 
 
Miljöundervisningen kan beskrivas med tre undervisningstraditioner, faktabaserad, 
normerande och undervisning om hållbar utveckling, listade utifrån kronologisk ordning. 
 
Faktabaserad miljöundervisning 
Med miljöundervisningens framväxt börjar denna tradition sitt utformade under framförallt 
1970-talet (Sandell, Öhman & Östman, 2003; Skolverket, 2002). Miljösynen karaktäriseras 
av att miljöproblemen betraktas som vetenskaplig, särskilt definierat av ekologin. 
Vetenskapen betraktas som lösningen till människornas problem och därav som lösning till 
miljöproblematiken (Sandell, Öhman & Östman, 2003; Skolverket, 2002). Mer konkret så 
skildrar denna undervisningstradition miljöproblemen som en kunskapsproblematik där 
vidtagna åtgärder består av ytterligare forskning och informationsöverföring som 
allmänheten ska ta del av (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 
Miljöproblemens ursprung bedöms vara den oönskade produkten av samhällsutvecklingen 
och med hjälp av experter inom vetenskapliga områden så kan problematiken åtgärdas. Målet 
är att naturens resurser brukas på ett sätt där människans välstånd och fortgående utveckling 
inte hotas (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 
Normerande miljöundervisning 
Under 1980-talet genomgår den faktabaserade miljöundervisningen utmaningar från bland 
annat styrdokumenten (Sandell, Öhman & Östman, 2003; Skolverket, 2002) och börjar 
spädas ut med föreställningen om att miljöproblematiken är huvudsakligen en värdefråga. 
Ursprunget och lösningen till miljöfrågan ligger i människans värderingar. Korrekta 
värderingar och handlande utefter dem leder till ett gott samhälle som är ekvivalent med ett 
miljövänligt samhälle (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 
De goda värderingarna anses härstamma från vetenskapen. Vetenskaplig kunskap betraktas 
vara normerande som föreskriver goda värderingar och handlingar. Besittaren av den 
normerande vetenskapen är experterna inom vetenskapliga områden som ska orientera 
människorna till miljösynen och värderingarna (Sandell, Öhman & Östman, 2003; 
Skolverket, 2002). 
 
Undervisning om hållbar utveckling 
1990-talet och framåt började den mer mångfaldiga uppfattningen av miljöproblematiken ta 
en växande ställning i miljödiskussioner, en osäkerhet kring miljöproblematiken började 
införlivas och den ekonomiska globaliseringens debatt började influera.  Likaså utvecklades 
denna miljöundervisningstradition där miljöfrågor associeras med konflikter mellan 
individers olika intressen. Vetenskapens icke entydiga och motstridande åsikter inom 
miljöfrågan ger vetenskapen en alltmer avlägsen roll i denna tradition. Miljöfrågan blir 
snarare politisk än vetenskaplig (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 
Denna tradition beskrivs av ett konfliktbaserat perspektiv då människors olika synsätt och 
värderingar ger olika definitioner på miljöproblematiken och samtliga ska värderas likadant. 
Miljöbegreppet utvidgas till att beskrivas med hållbar utveckling som inkluderar andra 
segment än miljö. 
 
Även om dessa tre traditioner naturligt kan förekomma parallellt i undervisning (Bursjöö, 

2014a; Sandell, Öhman & Östman, 2003) och det inte går att värdera dessa traditioner 

hierarkiskt då respektive tradition utvecklat tillvägagångssätt för användbar 

miljöundervisning (Sandell, Öhman & Östman, 2003) befrias de inte ifrån kritik. Den 

faktabaserade miljöundervisningen kan medföra bristfällande handlingskompetens medan 

den normerande kan uppfattas som åsiktsstyrd eller indoktrinerande. Undervisning för 

hållbar utveckling kan påbördas förespråka relativism (Bursjöö, 2014a). 
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2.2 Hållbar utveckling 
Utvecklingen av miljöundervisningen resulterade slutligen i lärande för hållbar utveckling, 
där miljöundervisningen skiljer sig ifrån lärande för hållbar utveckling i att den sistnämnda 
omfattar en mera vidgad inriktning och strävan (Wickenberg, 2002; Bursjöö, 2014a). Det är 
alltså från miljöundervisningen som hållbar utveckling spirat ur och de rötterna har medfört 
otydlighet i hur både miljöundervisningen och utbildning för hållbar utveckling kan förklaras 
och beskrivas idag (Bursjöö, 2014a). 
 
Innehållsmässigt brukar man beskriva hållbar utveckling som utgående från tre perspektiv, 
nämligen det ekologiska, ekonomiska och sociala. Utifrån den ekologiska aspekten avgränsas 
de resurser som människorna har tillgång till och det ekonomiska perspektivet blir ett verktyg 
att fördela resurserna med och den sociala hållbarheten uppnås då fördelningen av dessa 
resurser är rättvis (Sund & Sund, 2017). 
 
Det finns inte heller en enda korrekt hållbar utveckling då den både är kontextuellt och 
situationsberoende och därav är vägarna mot en hållbar utveckling mångfaldiga. Då hållbar 
utveckling behandlar skilda områden och komplexa frågor framstår den som svåröverskådlig. 
Den långa vägen som hållbar utveckling har genomgått, från ett tydligt miljöperspektiv för att 
sedan kompletteras med ett ekonomiskt och slutligen socialt perspektiv, mynnade ut i 17 
globala mål som presenterades av Förenta nationerna, FN år 2014 (Sund & Sund, 2017). De 
globala målen omfattar samtliga tre perspektiv av hållbar utveckling. Ett utdrag ur de globala 
målen är till exempel att bekämpa fattigdom, erbjuda god utbildning för samtliga, bekämpa 
klimatförändringarna samt genomförande och globalt partnerskap (Globala målen, 2018). 
 
Även om hållbar utveckling tilldelas en viss komplexitet på en global nivå, så grundar sig en 
hållbar utveckling på såväl internationella samarbeten som tydliga individuella delaktigheter 
och ansvar (Björneloo, 2011). Undervisning bedöms vara ett betydelsefullt initiativ för att 
uppnå en långsiktig hållbar utveckling (Jansson, 2007). I Lgr 11 (2011) framhävs skolans 
ansvar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper som anses nödvändiga för 
individen och medborgaren. En utav dessa kunskaper som skolan ansvarar för att förmedla 
omfattar förutsättningarna för det hållbara samhället. 
 
Elevens roll i lärandet för hållbar utveckling förblir central. Genom att eleven i sådan 
undervisning deltar aktivt och är en del av undervisningen förbereds elevens förmåga att 
bestämma och välja sin individuella goda väg som för eleven mot en kollektiv hållbar framtid. 
För att nå dit måste skolan erbjuda eleven att utveckla sin egna handlingskompetens (Sund & 
Sund, 2017). 
 
O´Riordan (2004) beskriver undervisningen för hållbar utveckling som en process av en 
samhällelig ombildning. En process som innebär att individen delar med sig av kunskap men 
också att samtliga anpassar sig till varandra. Ett sätt för eleverna att utveckla förmågan att 
förstå komplexa frågor inom hållbarhet är genom att eleverna erbjuds uppgifter som inte är 
adapterade och modifierade för skolans verksamhet utan som består av komplexa samband 
som inte präglas av en klar lösning. Syftet blir inte att enbart utveckla kunskaper i ett 
ämnesinnehåll utan även åstadkomma en förståelse för möjliga handlingsalternativ och vilka 
konsekvenser det kan resultera i (Sund & Sund, 2017). 
 
Ytterligare förmågor som är aktuella och centrala att utveckla vid arbetsprocessen med 
hållbar utveckling är att analysera, sovra och bearbeta information. Lärande för hållbar 
utveckling kan beskrivas som ett förhållningssätt med en holistisk utgångspunkt där arbetet 
är mer processinriktat med ofta verkliga uppgifter (Sund & Sund, 2017). Arbetet med hållbar 
utveckling kan alltså betraktas som ett förhållningssätt och som sådant går att applicera på 
många skolämnen, där ett utav många är miljöundervisning (Sund, 2008). 
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2.3 Miljöundervisningens framväxt i Sverige 
Den första läroplanen, Lgr 62, vars innebörd var att fastställa mål och allmänna direktiv, hade 
en frånvaro av termer som skulle relatera till miljö eller naturskydd. Dock återfinns det i 
målen för ämnet biologi, att undervisningens uppgift blir att bland annat ge upphov till 
elevernas ansvarskänsla gentemot naturen (Wickenberg, 1999). 
 
Den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 69 författas under en period som flera inflytelserika 
händelser kopplade till miljöfrågan inträffar. Händelserna består av en utredning benämnd 
Skolans Miljövårdsfostran, en miljöupplysning i samhället och det sker även en institutionell 
progression av miljöproblematiken som resulterar i upprättandet av Naturvårdsverket 1967. 
I den läroplanen återfinns begreppet miljö klart uttalad och likaså miljökunskap och 
miljövård. Miljödebatten blev mer allvarlig året 1970 som tillkännagavs som det 
internationella naturvårdsåret (Wickenberg, 1999). 
 
I Georgiens stad Tbilisi år 1977 äger den första internationella konferensen rum som handlar 
om miljöundervisning (Björneloo, 2014). Tbilisi betraktades av samtliga närvarande som en 
milstolpe gällande utveckling av miljöundervisningen. Tydliga spår av Tbilisi-konferensen 
återfinns i Lgr 80, och miljöbegreppet och andra relaterade termer påträffas i såväl allmänna 
riktlinjer som i specifika ämnen. De tidigare tydliga ämnesgränserna har avlägsnats och ett 
samarbete över ämnesgränserna stimuleras (Wickenberg, 1999). 
 
Åren senare blir arbetet med att organisera och institutionalisera undervisning i miljö på 
grundskolan mer intensiv och för att ytterligare förstärka arbetet i skolorna tillsätts 
miljöresurspersoner för varje länsskolnämnd. Dessutom ansluter sig miljöorganisationer till 
att bidra till miljöundervisningen. Satsningarna som gjordes visade sig ge resultat då 
undersökningen från 1988 visar att av de 29 delarna som ingick i läroplanen så rankade 
lärarna miljöfrågor som fjärde viktigaste aktiviteten, efter att kunna läsa/skriva och räkna 
bland annat (Wickenberg, 1999). 
 
År 1990, efter ett beslut i riksdagen sker ett tillägg till portalparagrafen där det står beskrivet 
att samtliga som verkar inom skolan ska främja ”respekt för vår gemensamma miljö” 
(Wickenberg, 1999, s. 136). Wickenberg (1999) valde att tre år senare, med hjälp av en 
pilotenkät studera rektorers kännedom om tillägget i portalparagrafen. Ingen av de tillfrågade 
rektorerna hade kännedom om den delen i paragrafen. Praktiska exempel som gjordes inom 
miljöundervisning på skolorna var dock många. Slutsatsen som framgår från Wickenbergs 
(1999) undersökning är att det är de ensamma eldsjälarna som är de som driver igenom olika 
miljöaktiviteter och engagerar skolan.  
 
Läroplanskommittén föreslog 1992 införandet av ett nytt ämne, Teknik och miljö, som inte 
gick igenom. Kritiken bestod i att det redan existerade en intention att integrera idéerna i 
kursplanen för teknik samt att samtliga ämnen numera skulle inkludera ett miljöperspektiv 
(Wickenberg, 1999). Synen på miljöproblematiken som skapad av människan och där den 
enskilda individen bär på ansvar och krav är tillgänglig inte mindre än i regeringens 
proposition (Prop. 1992/93: 220) under perioden.  
 
Debatterna som ingick med skrivandet av den nya läroplanen (Lpo 94) behandlade sådant 
som inte rörde miljöfrågan och detta avspeglades i den nya läroplanen där inledningen eller 
avsnittet som beskriver värden som skolan vilar på hade en avsaknad av termer som är 
kopplade till miljöfrågan. De värden som ingick var enbart kopplade till människan och det 
var en uppenbar uteblivelse av naturen och individens relation och interaktion med den 
(Wickenberg, 1999). 
 
Kursplanen för teknik för grundskolan i Lpo 94 innehåller flera delar som syftar till 
miljöbegreppen, och kan summeras framföra att eleven ska kunna förstå teknikens 
konsekvenser och möjligheter kopplat till naturbegreppet (Wickenberg, 1999). 
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2.4 Läroböcker och läromedel 
Läroboken genomgick ett officiellt namnbyte 1975 och benämndes då som läromedel. 
Läromedlet skulle då per definition hänvisa till allt sådant materiel som används till syfte att 
förmedla läroplanens innehåll. Begreppet har numera genomgått en modifiering och ska 
snarare syfta till undervisningsmaterial som i gemensam överenskommelse mellan lärare och 
elever ska användas för att uppnå mål. 
 
Oavsett om definitionen av läromedlet syftar till läroplanens innehåll eller uppsatta mål så 
lyser en statlig granskning av läromedel med sin frånvaro sedan 1991 och det blir den 
undervisande lärarens ansvar och arbete att avgöra läromedlets lämplighet. 

 

3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera tekniklärobokens förhållningssätt till 

miljöfrågor samt hur miljöfrågorna skildras. Detta för att uppmärksamma vilket bidrag en 

lärobok i teknik kan ha vid förmedling av miljösyn i dagens undervisning. Förväntan är att 

det erhållna resultatet kan vara i beaktande hos lärare då de utformar undervisning i teknik 

med avseende på miljöfrågor och hållbar utveckling eftersom detta är en väsentlig del i 

läroplanen.  För att möjliggöra detta kommer innehållet i en tekniklärobok för högstadiet 

analyseras för att besvara rapportens frågeställning. 

3.2 Frågeställning 
Vilken eller vilka miljöundervisningstraditioner får en mer framträdande roll i teknikboken 

med avseende på de fyra aspekterna: perspektiv på miljöproblematiken, miljöproblemens 

grund, syn på viktiga agenter samt miljöåtgärdersmål? 

4 Tidigare forskning 

Gyberg och Löfgren (2016) undersökte lärares definition och förståelse för hållbar utveckling. 
Studien visar att det huvudsakliga problemet är tendensen att undervisning för hållbar 
utveckling blir alltför förenklad i behov av att anpassas till mät- och bedömningsbara 
kunskaper till exempel. Det framkommer i undersökningen att undervisning om sådana 
komplexa teman som hållbar utveckling uppvisar bristande egenskaper då man ska 
interpretera instrument i undervisningen såsom textböcker eller bedömningsmatriser. 
 
Jansson (2007) konstaterar att trots det stora genombrottet som hållbar utveckling fått i 
debatterna framkommer det att nästan var sjätte lärarstudent i hans studie indikerar på att 
begreppet hållbar utveckling är obekant. Enligt Jansson (2007) uppfattas andelen vara hög. 
Bursjöö (2014a) påpekar att lärarstudenter har en mer normerande miljösyn då de ofta 
tenderar att använda mer normerande uttryckssätt när de ska relatera till frågor om hållbar 
utveckling (Bursjöö, 2014a). Denna tradition är även den som mest präglar 
miljöundervisningen i den svenska skolan (Sund & Sund, 2017). 
 
Från en studie om utbildning för hållbar utveckling med fokus på lärare i naturvetenskapliga 
ämnen framkommer det att dilemman som lärarna får bemöta handlar om svårigheter med 
att styra upp ämnesövergripande samarbeten samt bristande kompetenser i undervisning 
med etik (Bursjöö, 2014a).  
 
Sammanfattningsvis visar studierna ovan i stora drag att hållbar utveckling hos lärare och 
lärarstudenter inkluderar dilemman från bristande kompetenser till konflikter mellan skolans 
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verksamhet och hållbar utveckling. Vilka konsekvenser det givit framkommer inte direkt i de 
studierna, men Ottander (2015) skriver om att det framkommer i elevers yttrande att de inte 
kan påverka i miljöfrågor vilket kan ge konsekvenser som ekologisk passivitet eller 
depression. 
 
Även Lundegård (2018) lyfter upp den kritik som riktas mot den individfokuserade synen på 
hållbarhetsfrågorna. Ungdomar idag har kunskaper om vilka av deras handlingar som har en 
negativ påverkan på miljön. Sammantaget betungas ungdomar med ett dåligt samvete för 
deras livsstil, något som varken är en lösning ur problemet eller någon känsla de ska behöva 
genomleva (Lundegård, 2018). Ungdomarnas uppfattning av framtiden som mörk med 
avseende på miljöproblematiken som Krammings (2017) resultat påvisade är inte enbart en 
nationell syn, utan liknande resultat påträffas i undersökningen utförd av Hermans och 
Korhonen (2017) bland finska niondeklassare. 
 
Faktumet att medierna innehar en stor makt att påverka individers föreställningar av 
omvärlden möter inte på motstånd bland medie- och kommunikationsforskning (Mattlar, 
2010) och den rådande uppfattningen av miljöproblemen har framförallt sina rötter från 
medierna (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Mattlar (2010) föreslår att medietexter används 
som en pedagogisk resurs för att bland annat kritiskt granska massmediernas rapportering. 
 
Davis (2015) anser att det är ett misstag att betrakta barnen som enbart offer med avseende 
på nuvarande och framtida hållbarhetsfrågor. Enligt Davis (2015) kan bra utbildning bidra 
till att yngre barn kan vara motståndskraftiga och inneha en positiv syn av världen som de 
formar. 
 
Utifrån undersökningen som Ottander (2015) gjort, påträffas tendenser av en överlämning av 
individens ansvar och makt till forskare och ingenjörer beträffande miljöproblemens 
lösningar. Eleverna betraktar sig själva vara utanför samhällsutvecklingen som enligt dem 
bara pågår. Bilden av ingenjören som problemlösare och sådan som förbättrar världen är inte 
en ny företeelse (Kingdon, 2011). Synen på ingenjörsstudenten är något som Kingdon (2011) 
undersöker utifrån en rekryteringskampanj från Kungliga Tekniska högskolan. Kingdon 
(2011) kommer fram till att ingenjörsstudentens ansvarsområde gestaltas som handlingar 
som ska bistå samhällets utveckling och den tekniska kompetensen ska användas för att bland 
annat lösa miljöproblem. 
 
Ansvaret att handla gott är något dock som eleverna inte överlämnar till andra agenter eller 
institutioner (Ottander, 2015). Från Ottanders (2015) undersökning framkommer dessutom 
att elevernas kunskaper inom naturvetenskap gestaltas på mångskiftande sätt. 
 

5 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt lyfts väsentliga delar från kursplanen i teknik upp som relaterar till miljö och 

hållbar utveckling. Sedan presenteras utbildningsfilosofier som relaterar till de tre 

miljöundervisningstraditionerna. Dessutom definieras och förklaras i detta avsnitt termer 

och begrepp som är väsentliga för kategorischemat och analysen. Miljö och miljöproblem 

definieras utifrån Sandells, Öhmans och Östmans (2003) definitioner. Dessa kompletteras 

med beskrivningar av hållbar utveckling utifrån Sund och Sund (2017) samt Björneloo (2011). 

I avsnittet ingår även en jämförelse och förklaring av miljöundervisning och hållbar 

utveckling och en diskussion av prepositionen för eller om hållbar utveckling. Slutligen 

presenteras och förklaras kategorisystemet. Med andra ord utgör detta avsnitt en grund för 

att förklara de begrepp och teorier som arbetet vilar på. 
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5.1 Kursplan i teknik 
Syftet med teknikämnet i grundskolan är att eleven utvecklar en förståelse för vilken betydelse 
för och konsekvens som tekniska verksamheter och den egna användningen av tekniska 
lösningar har på de tre aspekterna människa, miljö och samhälle. Dessutom ska eleven kunna 
bedöma tekniska lösningar och sedan relatera det till bland annat ekonomi och hållbar 
utveckling (Skolverket, 2011). En förmåga som eleven ska utveckla i teknikundervisningen är 
att kunna värdera teknikvalens konsekvenser för individen, samhället och miljön (Skolverket, 
2011). 
 

Ett utav de centrala målen i teknik för åk 7–9 som står i kursplanen för teknik är ”Återvinning 

och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa 

och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar 

utveckling.” (Skolverket, 2011, s. 295). 

5.2 Utbildningsfilosofi 
En ytterligare byggnadsdel för att konstruera en tolkning av den korrekta 
miljöundervisningen är utbildningsfilosofin. Begreppet sträcker sig från att omfatta mera 
övergripande punkter såsom skolans syfte och funktion i samhället till mer konkreta punkter, 
exempelvis undervisningsprocessen. De tre utbildningsfilosofiska riktningarna som haft en 
framträdande roll i utbildningsdebatten på senare år är, essentialism, progressivism och 
rekonstruktionism (Sandell, Öhman & Östman, 2003).  
 
Essentialismen skulle precis som namnet antyder utgå från det essentiella, nämligen de 
vetenskapligt beprövade kunskaperna och de ärvda lagarna för bildning (Englund, 
2005).  Essentialismens kärna är att innehållet i undervisningen bygger på de vetenskapliga 
disciplinerna och läraren har en roll som expert inom ämnet (Sandell, Öhman & Östman, 
2003; Skolverket, 2002). Undervisningen med hjälp av läraren ska förmedla modeller och 
vetenskapliga begrepp som ligger disciplinen till (Sandell, Öhman & Östman, 2003; 
Skolverket, 2002). 
 
Progressivismen skiljer sig från föregående riktning, istället för ämneskoncentration så är i 
progressivismen eleven i fokus och undervisningen utformas utifrån intressen och behov som 
eleven har. I denna utbildningsfilosofiska riktning är valet av undervisningsmetod en viktig 
pelare och präglas av samarbete och problemlösningsuppgifter då dessa bedöms vara 
väsentliga för kunskapsprocessen. Företrädesvis ska eleven utveckla kunskaper ”genom 
direkta erfarenheter av naturen och samhället” (Sandell, Öhman & Östman, 2003, s.132). 
 
Den tredje riktningen är rekonstruktivismen där syftet är att eleven lär sig att med ett kritiskt 
förhållningssätt kunna bestämma och sovra bland olika alternativ. Fokus i denna riktning är 
skolans funktion i en demokratisk utveckling av samhället samt innehåll och paradigm som 
skolan förmedlar (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 

5.3 Miljörelaterat innehåll 
Vid granskning av läroböcker är det av väsentlig betydelse att definiera det studerade 
(Nordgren, 2011) vilket generellt också gäller all forskningsverksamhet (Patel & Davidson, 
2011). I och med att begreppet miljö förblir centralt i denna rapport och det är i rapportens 
syfte att undersöka miljöskildringen i läroboken är det nödvändigt att definiera och begränsa 
miljöbegreppet. 
 
I synnerhet blir det särskilt viktigt att definiera vad som menas med natur och miljö då 
naturbegreppet är kulturellt betingat. Med andra ord börjar naturbegreppet ha ett innehåll 
och betydelse först när begreppet kommer in i ett socialt samspel mellan individer. Detta är 
dock inte ekvivalent med att fritt beskriva naturen som icke existerbar (Sandell, Öhman & 
Östman, 2003). Dessutom involverar miljöundervisning vidgade processer och kontexter som 
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bidrar till dess komplexitet (Rickinson, Lundholm & Hopwood, 2009) vilket ytterligare är ett 
skäl till att förtydliga definitioner av begreppet.  
 
Miljö- och naturresursproblem har varit ett återkommande tema i mänsklighetens historia, 
från jägar–samlarsamhället till industrisamhället. Miljöproblematikens innehåll har likaså 
varierat under dessa olika epoker och har behandlat allt från frågan om dricksvatten kommer 
vara tillgänglig till andel gifter som är kvar i grönsakerna. Även om innehållet av miljöproblem 
varierat så är den huvudsakliga skillnaden mellan dagens, senindustriella samhälle och 
tidigare epoker att dagens miljö- och resursproblem uppkommer i en större skala. Effekterna 
av dagens nyttjande av natur återfinns på en global nivå och kan komma att påverka 
kommande generationer (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 
Begreppet natur används i många olika sammanhang, inte minst i vardagen. Den nutida 
synen på naturen framkommer lite från det indirekta, latenta innehållet i de aktuella 
diskussionerna om miljöproblem. Nämligen dagens sätt att skilja mellan samhälle och natur 
i sådana diskussioner skildrar den rådande natursynen, en uppdelning som förmodligen 
skiljer sig markant från jägar–samlarsamhället (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
  
De huvudsakliga begreppen i miljöundervisningen är natur och miljö (Sandell, Öhman & 
Östman, 2003) och dessa begrepp förblir centrala även i denna rapport. En mer distinkt 
förklaring av dessa begrepp är enligt Sandell, Öhman & Östman. (2003) att natur benämner 
begrepp som innebär de enheter eller processer i omgivningen som människan inte 
(avsiktligt) kontrollerar. Därpå blir miljöproblemen och miljöfrågor sådant som inkluderar 
den mänskliga påverkan på naturen. 
 
Miljö definieras i denna rapport efter Sandells, Öhmans och Östmans (2003) beskrivning, 
nämligen som människors totala omgivning, som innefattar natur- och kulturdelen. 
Kulturdelen omfattar infrastruktur, utbildning och resursfördelning bland annat och är en 
benämning på människoskapande. Såväl samhället som människan är beroende av relationen 
till miljön.  Miljöproblem blir problem som individer upplever i förhållande till omgivningen 
och som uppfattas ha orsakats av mänskliga aktiviteter där naturen har en klar roll i 
problemet. 
 
Miljö omfattar alltså natur och kultur och distinktionen mellan dessa är att natur betraktas 
som icke kontrollerad av människan och utgörs av element och processer i miljön medan 
kultur betraktas som ett resultat av människoskapande (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 

Resurser, som är en del av miljön, blir allt sådant som i ett visst samhälle och med viss 

teknologi blir till intresse att utvinna och ombilda. Mer precist benämns de som naturresurser 

om resurserna dessutom direkt kommer från naturen (Sandell, Öhman & Östman, 2003).  

5.4 Moral 
Moral beskrivs enligt nationalencyklopedin (2018) som regler för det som uppfattas vara rätt 

eller fel (NE, 2018). Moraliska värden syftar till mänskliga handlingar, kvaliteter och livslånga 

mål (Badersten, 2006). Utifrån detta kommer text i boken som uppmanar eller beskriver 

handlingar som korrekta eller inte med hänsyn till miljöfrågorna tillhöra den normerande 

miljöundervisningen. 

5.5 Värderingar 
Begreppet värde beskriver det som är det goda eller onda, sådant som är bra eller dåligt och 
förekommer av olika slag, alltifrån estetiska och sinnliga till politiska och moraliska. Värden 
kan relateras till generella eller mer specifika termer (Badersten, 2006). Med andra ord påstår 
Badersten (2006) att värde för det mesta är en idé med abstrakt prägel om det önskvärda eller 
avskyvärda.  
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Värdering kräver en handling, först då något värderats talar man om värdering. Värdering är 
alltså handlandet som applicerar ett värde. Värde övergår inte till värdering förrän det 
omfattas av en person (Badersten, 2006). 
 

5.6 Konflikter 
Sandells, Öhmans och Östmans (2003) sammanfattning som representerar rapportens 
kodschema omnämner begreppet konflikter (se avsnitt 5.8). Den tredje kolumnens 
(Undervisning om hållbar utveckling) benämning av konflikter, definieras och förklaras 
särskilt i denna rapport då i den typen av miljöundervisning är konfliktbegreppet starkt 
förankrat eftersom den miljösynen baseras på en betraktelse av miljöproblemen som 
utvecklade ur olika mänskliga intressen (Lundegård, 2018). 
 
Malmberg (2016) påstår att världen är komplex och växlande samt att individen ständigt 
möter frågor som denne behöver ta ställning till. Konflikterna signalerar varken utgången av 
ställningstagandet eller det korrekta svaret. Den beskrivna varianten av konflikter specificeras 
som intressekonflikter som ofta berör användning av naturresurser. Intressekonflikter i 
undervisningssammanhang innebär att det går tydligt att identifiera olika parter som 
representanter för respektive perspektiv på problemet. Dessutom kan för respektive 
perspektiv lösningsmöjligheten vara i konflikt med en annan valmöjlighet. 
 
På det sättet uppfattas miljöfrågan som en konflikt mellan representanter för olika grupper i 
samhället som har skilda intressen om användningen av naturresurser, snarare än att det 
innebär konflikt mellan människa och natur (Malmberg, 2016). Vidare skiljer Malmberg 
(2016) på den samhälleliga nivån med konflikter mellan olika grupper och konflikterna som 
befinner sig på den individuella nivån. Konflikterna på den samhälleliga nivån karaktäriseras 
ofta av politisk bundenhet till skillnad från den individuella som speglar konflikterna mellan 
önskningarna och värderingarna. 
 

5.7 Miljöundervisning eller undervisning om hållbar 
utveckling 

Det kan tyckas nästan provocerande att mot ingången av 2000-talets tredje decennium 
undersöka och beskriva miljöfrågor och miljöundervisning utan att dessa ständigt i rapporten 
efterföljs av beteckningen hållbar utveckling. Orsaken till detta beror på flera punkter 
förklarade under kommande meningar, dock efter en kortfattad beskrivning av hållbar 
utveckling. 
 
Hållbar utveckling förblir ett begrepp som inte erbjuder en klar, entydig och uteslutande 
definition (Sund & Sund, 2017; Björneloo, 2011). Av det stora antalet tillgängliga definitioner 
av hållbar utveckling (Sund & Sund, 2017; Björneloo, 2011) är den mest använda från 
Brundtlandkommissionens rapport från 1987 (Sund & Sund, 2017) som lyder ”En hållbar 
utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Sund & Sund, 2017, s.18). 
 
Hållbar utveckling består av de tre sammanlänkade perspektiven, det ekologiska, det sociala 
och det ekonomiska (Sund & Sund, 2017). Hållbar utveckling är en konsekvens av 
miljöundervisningen (Bursjöö, 2014a) och har numera mestadels ersatt begreppet 
miljöundervisning (Skolverket, 2002). Frågan om varför denna rapport insisterar i att 
undersöka ett till mestadels ersatt område i dagens teknikböcker är således inte helt 
oberättigad, men inte heller svarslös. 
 
Till att börja med så är forskningen om miljöundervisning aktuell som påvisas från bland 
annat Krammings (2017) studie. Sedan är det av väsentlig betydelse att reda ut termerna och 
dess innehåll var för sig så att invecklade delar framställ korrekt. Även om hållbar utveckling 
är en konsekvens av miljöundervisningen (Bursjöö, 2014a) så är inte miljöperspektiven eller 
miljöproblemen uteslutna från begreppet hållbar utveckling, utan miljöperspektivet betraktas 
som en enhet som är i ett ständigt samband med de resterande perspektiven. Brister 
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utvecklingen i en utav de tre perspektiven, brister även den hållbara utvecklingen (Björneloo, 
2011). 
 
Ytterligare en del som nödvändigtvis måste påpekas är att miljöfrågorna i sig kan betraktas 
från tre perspektiv (Caiman, Lundegård, Hasslöf, Malmberg & Urbas, 2018) vilket även denna 
rapport utgår från. Kramming (2017) förklarar att hållbar utveckling på en skolnivå innebär 
ett förhållningssätt till ämnesinnehåll där ett ämnesinnehåll är miljöundervisning.  
 
Ett av skolans uppdrag som står beskrivet i läroplanen (Skolverket, 2011) är att all 
undervisning ska tillämpa perspektiv så att eleverna kan få en helhetssyn inom olika områden. 
Undervisningen ska präglas av fyra perspektiv där ett utav dessa är miljöperspektivet. 
Miljöperspektivet ska bland annat hjälpa eleven att upprätta ett individuellt förhållningssätt 
till globala frågor. 
 
Med andra ord, är miljöperspektivet ytterst viktigt i all undervisning. Om skolämnena, som 
exempelvis teknik, ska ha ett miljöperspektiv så kan det perspektivet utgå från tre olika 
traditioner: det faktabaserade, det normerande och undervisning om hållbar utveckling 
(Sandell, Öhman & Östman, 2003). Den sistnämnda benämns i viss litteratur för det 
pluralistiska förhållningssättet (Lundegård, 2018). 
 
Med stöd i detta blir undersökning av miljötraditioner i läroboken ytterst relevant, aktuell och 
framförallt väsentlig. 
 

5.8 Undervisning för eller om hållbar utveckling 
Komplexiteten med hållbar utveckling från dess definition till innehåll avslutas inte i 
föregående avsnitt. Även namnet, eller mer utförligt, prepositionerna mellan undervisning 
och hållbar utveckling har varit en orsak till debatt (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
Framförallt står det mellan om det ska heta undervisning om hållbar utveckling eller 
undervisning för hållbar utveckling (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Somliga anser att 
prepositionen för syftar på att det finns en normerande syn bakom undervisningen medan 
andra menar att en sådan preposition kan syfta på handlingsberedskap. En 
handlingsberedskap som beskrivs som en förmåga att hantera val som man ställs inför i 
dagens samhälle (Björneloo, 2011). På så sätt menar Björneloo (2011) att undervisning för 
hållbar utveckling erbjuder eleverna verktyg och beredskap så att eleven kan utveckla 
kunskaper för att kunna orientera sig, kritiskt värdera och förstå konsekvenserna av de olika 
handlingsalternativ som existerar.  
 
Sandell, Öhman och Östman (2003) bemöter undervisning för med lite kritik. Kritiken består 
i att de som förespråkar prepositionen för menar att somliga värderingar är av större 
uthållighet än andra värderingar och att av den anledningen utbildningen ska framhålla de 
värderingarna. Därav påstår Sandell, Öhman och Östman (2003) att i och med att hållbar 
samhällsutveckling är en fråga av både politisk och moralisk laddning kan det inte vara 
experterna som ska förespråka vilka de korrekta, allmängiltiga värderingarna är. Därför 
behöver undervisningen utveckla elevernas kompetens så att eleven utifrån sitt perspektiv och 
tillstånd kan hitta en potentiell väg som leder till en hållbar utveckling (Sandell, Öhman och 
Östman, 2003) 
 

Det framkommer alltså att Björneloo (2011) och Sandell, Öhman och Östman (2003) inte 

delar samma åsikter om prepositionen och därav är det väsentligt att denna rapport avgränsar 

sig till en preposition. Denna rapport kommer utgå ifrån prepositionen om, alltså 

undervisning om hållbar utveckling vid analysen. Anledningen är dels den farhåga som 

existerar för att prepositionen för skulle kunna ha en mer normerande ton i bakgrunden, dels 

eftersom i det teoretiska ramverket som ligger till grund för analysen är det undervisning om 

hållbar utveckling som beskrivs. På så sätt är intentionen att analysen ska grunda sig på 

tydliga och fastställande beskrivningar och definitioner så att rapportens autenticitet till 

största mån kan bibehållas.  
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Om annan litteratur eller forskning (förutom Sandell, Öhman och Östman (2003)) som 

benämns eller refereras i rapporten skriver undervisning för hållbar utveckling så hänvisar 

rapporten till den prepositionen i det återgivandet. Förklaringen är att det är i den meningen 

eller kontexten där prepositionen inte har en avgörande roll varken för innehållet i referatet 

eller för rapporten samt inte påverkar rapportens avgränsning. Detta för att inte felaktigt 

återge referat samt att begränsningen med prepositionen om i undersökningen berör 

analysen och det teoretiska perspektivet som rapporten vilar på. Med andra ord så påverkar 

inte prepositionen det återgivna innehållets relevans eller lämplighet för denna rapport. 

5.9 Kategorisystem 
Samtliga empiriska undersökningar kräver ett fastställande och en avgränsning av det 
studerade materialet (Krippendorff, 2013). Vid en tillbakablick till rapportens syfte 
framkommer det att rapportens avsikt är att undersöka lärobokens förhållningssätt och 
skildring av beskrivningar relaterade till miljö. För att möjliggöra detta så behöver lärobokens 
miljösyn analyseras. Det görs genom att texten i läroboken analyseras och därigenom kodas 
med kategorier hämtade från miljötraditioner i tidigare forskning. Kategoriseringen av 
textens (i läroboken) miljösyn och förhållningssätt utgår närmare bestämt utifrån de 
beskrivna miljöundervisningstraditionerna av Sandell, Öhman och Östman (2003) som finns 
beskrivna i tabellen (se Tabell 1).  
 
Problemställningen i början av rapporten styr avgörandet av kategorierna (Watt Boolsen, 
2007) vilka i detta fall representeras av miljöundervisningstraditionerna. Anledningen till 
valet av kategorisystem grundar sig alltså delvis på frågeställningen men även på att det valda 
kategorisystemet tar hänsyn till samtliga miljöundervisningstraditioner inom fyra viktiga 
miljöaspekter som gemensamt illustrerar perspektiv på miljöproblematiken, dess orsak, 
viktiga agenter och målet med åtgärderna. Därav kan man undersöka teknikbokens miljösyn 
inom de olika miljöaspekterna i kategorisystemet.  
 
Vilka miljöaspekterna är och hur de beskrivs tillhöra respektive miljötradition beskrivs nedan 
(nästa sida) där tabellen är direkt tagen från Sandells, Öhmans och Östmans (2003) 
sammanfattning av miljöundervisningens traditioner på sidan 139. Dock är det 
anmärkningsvärt att notera att den sista raden i Sandells, Öhmans och Östmans (2003) tabell 
även inkluderar en rad där människans relation till naturen beskrivs utifrån respektive 
miljötradition, en tabellrad som inte inkluderas i denna analys och därför är borttagen från 
tabellen nedan (bakgrunden och motiveringen till exkluderingen beskrivs i denna rapport i 
Metod under rubriken Analysmetodens komponenter). 
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Tabell 1. Rapportens kategorischema. Beskrivning av respektive miljöundervisningstradition 

utifrån fyra miljöaspekter. Från Sandell, Öhman och Östman (2003), s. 129. 

Tabell 1 
  
Beskrivning av respektive miljöundervisningstradition utifrån fyra 
miljöaspekter 

  Faktabaserad Normerande Undervisning 
om hållbar 
utveckling 

Perspektiv på 
miljöproblematiken 
  

Miljöproblem är 
vetenskapliga 
kunskapsproblem 
som löses genom 
forskning och 
information.  

Miljöproblemen 
är värdefrågor 
som kan lösas 
genom att 
människors 
miljömoral 
påverkas. 

Miljöproblemen 
är politiska frågor 
som behandlas i 
en demokratisk 
process.  

Miljöproblemens 
grund 
  

En oönskad 
konsekvens av 
samhällets 
produktion och 
resursutnyttjande. 

En konflikt 
mellan samhället 
och naturens 
lagar. 

Konflikter mellan 
olika mänskliga 
målsättningar. 

Syn på viktiga 
agenter 

Naturvetenskapliga 
experter är 
rådgivare. 

Experter från 
olika discipliner 
är rådgivare, 
även i 
värdefrågor.  

Alla människor 
ses som 
likvärdiga när 
det gäller 
värdefrågors 
avgörande.  

Miljöåtgärdersmål Säkra produktion 
och 
levnadsstandard.  

Överlevnad och 
hälsa. 

Ökad livskvalité 
även för 
kommande 
generationer. 

6 Metod 

Metoden i ett vetenskapligt arbete utgår från val av frågeställning vilket indikerar att metoden 
anpassas till frågeställning och inte omvänt (Björkqvist, 2012).  Val av metod utgår från den 
information man vill ta reda på och motiveringen till varför man vill ta reda på det (Bell, 
2006). I detta avsnitt presenteras metoden som varit till grund för att utföra datainsamlingen, 
analysen och resultatens redogörelse. Dessutom motiveras i detta avsnitt val av empiri, metod 
och rapportens validitet och reliabilitet diskuteras. 
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6.1 Innehållsanalys 
Krippendorff (2013) beskriver innehållsanalysen som en systematisk läsning av material 
såsom texter, bilder, symboler eller ljud. Innehållsanalysen är alltså en undersökningsmetod 
vars syfte är att bringa fram relevanta slutsatser till kontexten som analysmaterialet används 
för. Analysmaterialet kräver att analysen sker utifrån en tydligt avgränsad kontext.  
 
Watt Boolsen (2007) förklarar att en innehållsanalys av en text grundar sig på att systematiskt 
kvantifiera innehållet i en text utifrån fastlagda och bestämda kategorier. Med andra ord kan 
man beskriva att innehållsanalysen består i att räkna förekomsten av särskilda termer eller 
faktorer i undersökningsmaterialet bland annat (Bell, 2006). 
 

6.2 Kodschema 
Krippendorff (2013) förklarar att enheterna i en innehållsanalys av en text till exempel, är 
delarna av texten som betraktas som oberoende av varandra och urskiljbara i mängden. En 
metod att identifiera dessa enheter med i en innehållsanalys är genom att utföra en kategorisk 
åtskillnad. Enheterna definieras i det fallet av tillhörigheten till en viss kategori och det som 
enheterna i en kategori har gemensamt, exempelvis en idé. Det gemensamma i en kategori 
kan uttryckas i enheten direkt eller indirekt och kategorierna brukar ofta utgöras och ha sin 
grund i någon taxonomi. 
 
För att utföra en innehållsanalys av texten i en lärobok så krävs det alltså för den kategoriska 
distinktionen att det finns ett kategorischema som innehållet kan inkluderas i och att det finns 
ett beslut över vilket innehåll som ska betraktas. Ett sådant schema brukar kallas för 
kodschema och innehållet, enheterna som ska noteras för kodningsenheter (Bergström & 
Boréus, 2012). 
 

6.3 Empiriskt urval 
Enligt Krippendorff (2013) ska analysmaterialet, exempelvis texten, vara av väsentlig 
betydelse för andra människor, inte enbart forskaren. Läroboken har en dominerande och 
central ställning i undervisningen (Ammert, 2011a) och det innehållet som presenteras i 
läroboken förblir elevernas huvudsakliga kontakt med ämnet eller stoffet (Ammert, 2011b). 
Sedan det enskilda arbetet ändrats under historiens gång har det individuella bänkarbetet till 
omfattning stigit bland annat på grund av läromedlens utveckling. Det har resulterat i att det 
individuella arbetet ökat (Carlgren & Marton, 2000) vilket indikerar att elever under en stor 
del av skolundervisningen arbetar själva med läroboken.  
 
Därav framgår det att läroboken inte enbart är viktig för forskaren, utan även skolan 
bestående av elever och lärare. Lärobokens betydelse och roll stannar inte bland skolans 
väggar, utan dess budskap besitter en förmåga att påverka individer och samhället (Karlsson, 
2011). Med hänsyn till detta blir analys av lärobokens skildring av beskrivningar relaterade 
till miljö väsentliga för samhället och de medborgare som verkar i den. 
 
Lundegård (2018) förklarar att eleverna ska utifrån undervisningen utveckla kunskaper men 
även värden som de kan ha till förfogande som aktiva medborgare. Dock påpekar Lundegård 
(2018) att innehållet och formen av sådan undervisning inte är lika klart fastställt. Den 
miljötradition som i en undersökning framstod sig vara den mest framträdande i 
miljöundervisningen var den normerande (Lundegård, 2018; Skolverket, 2002). 
 
Till denna undersökning valdes läroboken för åk 7–9 från Sanoma utbildning med namnet 
Teknik Direkt (2018) av författarna Svensson, Högfeldt, Rudervall, Nylén, Nylén, Olsson, 
Börjesson, Chocron och Sjöström. I boken uppges det att den kopplar till det centrala 
innehållet i läroplanen (Lgr 11) och den reviderade kursplanen. Urvalet grundar sig på 
praktiska, men även teoretiska skäl.  
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På grund av tillgängligheten och tidsaspekten valdes en lärobok i teknik. Från utgivaren 
framkommer det att boken sätter stort fokus på hållbar utveckling i relation till olika aspekter 
(Sanoma utbildning, 2018). I rapportens första skede avgränsades undersökningen till att 
enbart omfatta tryckta läroböcker och inte digitala läromedel. Försäljningen av digitala 
läromedel uppgår till 8 % av den totala försäljningen av läromedel (Ekelund, 2017) vilket 
indikerar att den tryckta läroboken fortfarande används i större utsträckning än den digitala. 
 
Sammanfattningsvis kan man beskriva att motiveringen till urvalet grundar sig på att 
läroboken enligt förlaget är en heltäckande lärobok med kopplingar till kursplan och omfattar 
årskurserna 7–9. Dessutom hade det aktuella användandet av läroböcker en väsentlig roll i 
urvalet i jämförelse med de digitala läromedlen. Det blir av ytterligare intresse att analysera 
Teknik Direkt på grund av utgivarens anmärkning av lärobokens stora fokus på hållbar 
utveckling (Sanoma utbildning, 2018). 
 
Betraktar man urvalet från en kritisk aspekt kan det tyckas att skälet till att enbart analysera 
en lärobok inte verkar vara tillfredsställande om hänsyn ska tas till undersökningens förmåga 
att besvara frågeställningen och bidra med en allmängiltig slutsats. Förklaringen består av att 
intentionen med undersökningen inte är att bringa generella slutsatser eller resultat, utan 
snarare påvisa vilket bidrag en lärobok i teknik kan ha för att förmedla beskrivningar 
relaterade till miljö. 
 
De delarna av teknikboken som inte analyserades är förord och innehållsförteckning samt de 
sidor som tillhör ”Uppslaget” som är övningar samt sidor som tillhör ”Praktiska uppgifter”, 
begreppslista samt register. Anledningen till att det innehållet inte inkluderades i 
innehållsanalysen är eftersom avgränsningen bestämdes till att enbart innehålla den text som 
ingår i samtliga kapitel, vilket inkluderar den löpande texten, bildtexter, rubriker samt 
meningarna i de frågor och uppgifter som är i direkt anslutning till den löpande texten (inte 
efter kapitlet) och presentation av kapitel. Orsaken till en sådan avgränsning relaterar till att 
innehållet i kapitlet står till grund för att arbeta med övningarna i boken och att det väsentliga 
blir vilken miljösyn som förmedlas i texten. Dessutom hade undersökningen varit i behov av 
att kompletteras eller modifieras om övningarna hade inkluderats i analysen. 
 

6.4 Analysmetodens komponenter 
Analysmetoden liksom rapportens tillvägagångssätt består av ett antal steg som Krippendorff 
(2013) benämner som components. 
 
Den första komponenten är att utföra en uppdelning i meningsfulla delar (unitizing). I detta 
steg utförs en systematisk distinktion av sammanhängande text, där delar som inte är av 
relevans för studien exkluderas samtidigt som andra sammanhängande delar i texten som 
inte kan frånskiljas utan att betydelsen ändras bevaras (Krippendorff, 2013). I fallet med 
denna rapport innebär detta steg att de delarna som hade relevanta inslag av skildringar 
relaterade till miljö valdes ut.  
 
Urval (sampling) är den andra komponenten i undersökningen. Generellt så är det tillgängliga 
materialet för innehållsanalys tillräckligt stort att en avgränsning måste utföras. 
Avgränsningen ska omfatta den tillräckliga, men hanterliga mängden av innehåll som ska 
analyseras. Likväl måste den avgränsade delen vara en representant för det stora innehållet 
och därav inte bringa en felaktig eller snedvriden bild av innehållet (Krippendorff, 2013).  
 
I och med att en lärobok i teknik analyserades och miljösynen som den förmedlar var i fokus 
så begränsades miljöskildringarna till att enbart omfatta innehåll som relaterade till 
miljöproblem där orsaken är en följd av någon sorts mänsklig aktivitet (Sandell, Öhman & 
Östman, 2003) eller där olika typer av miljöfrämjande aktiviteter skildrades. Dessa 
avgränsningar grundar sig från Sandells, Öhmans och Östmans (2003) beskrivningar av 
miljöundervisningstraditioner. 
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För att undersöka om innehållet och kodningsschemat med tillhörande definitioner som valts 
är väl passande för en innehållsanalys för att möjliggöra ett resultat till frågeställning gjordes 
en pilotstudie av en liten del av materialet före innehållsanalysen. Med samma steg och orsak 
som Bergström & Boréus (2012) nämner, gjordes alltså en liten provanalys utifrån det valda 
ramverket. Pilotstudien resulterade i att miljöbegreppet konkretiseras ytterligare och att 
människans relation med naturen inte noterades i innehållsanalysen.  
 
Transkribering eller kodning (recording/coding) är det steget i undersökningen där 
analysmaterialet exempelvis behöver transkriberas för att ett varaktigt material ska erhållas 
som kan analyseras och jämföras över tid. Då innehållsanalys av text innebär en analys av 
redan nedskriven text uppfyller texten behovet av att vara återläsbar. Det andra syftet med 
detta steg vid analys av texter är att den ursprungliga texten omvandlas till mindre analysbara 
komponenter, kodningsenheter (Krippendorff, 2013; Bergström & Boréus, 2012). Dessa 
kodningsenheter systematiseras utifrån ett kodschema (Bergström & Boréus, 2012).  
 
Rapportens kodschema är det kodschemat som presenteras i Teoretiska ramverket tidigare i 
denna rapport och bygger på Sandells, Öhmans och Östmans (2003) sammanfattning av 
miljöundervisningstraditionerna. Dock har det ursprungliga schemat modifierats i syfte att 
anpassas till rapportens frågeställning och ändamål och det kodschema som befinner sig i det 
Teoretiska ramverket är det modifierade schemat som rapporten utgår från. Rapportens syfte 
är att undersöka den dominerande miljötraditionen i läroboken och miljösynen som 
förmedlas. Med anledning av att ursprungstabellen även tar hänsyn till människans relation 
till naturen i respektive tradition (Sandell, Öhman & Östman, 2003) och detta inte ingår i 
rapportens syfte eller är relevant för att besvara frågeställningen har den delen exkluderats.  
 
Reducering (reducing) benämner det steg vilket består av att sammanfatta analysdata eller 
tydligt redogöra en större mängd statistiska data (Krippendorff, 2013). Eftersom tabellen från 
Sandell, Öhman och Östman tillämpades som kodschema så fick den även verka som 
hjälpmedel för att systematisera innehållet samt som presentationsverktyg för de 
kvantifierbara resultat som erhölls från analysen. 
 
De ovan beskrivna komponenterna i innehållsanalysen tillhör den första fasen där data erhålls 
från en icke bearbetad text. Den nästkommande komponenten i innehållsanalysen är till 
karaktär specifik för innehållsanalysen och verkar som ett avstamp för de icke transparenta 
egenskaperna av data att börja återge den mer djupare men förmedlande, dolda och latenta 
betydelsen av datan (Krippendorff, 2013). Den första komponenten i den andra fasen, 
Uttydning (inferring), utfyller tomheten mellan texten och vad den betyder, förmedlar eller 
kan orsaka bland annat. 
 
För att minimera att de latenta meningarnas budskap analyseras felaktigt och inte i enlighet 
med den ursprungliga korrekta innebörden på grund av observatörens bias, behöver 
tolkningarna understödjas med belägg. Dessa belägg baseras i sin tur på ramverk som stödjer 
innehållet i kontexten (Krippendorff, 2013). I analogi med detta har rapportens ramverk 
verkat som stöd och motivering till tolkningarna i analysen. Ramverket i sin tur vilar på 
beskrivningar av miljöundervisningstraditioner av Sandell, Öhman och Östman (2003). Detta 
kompletterades ytterligare med beskrivningar och definieringar av begrepp som kodschemat 
inkluderar. 
 
Det sista steget, eller komponenten i en innehållsanalys är Redogörelse (narrating). I detta 
steg besvaras frågeställningen och resultaten som erhållits förklaras och presenteras på så sätt 
att resultaten framstår begripliga. Vad som menas med den förståeliga presentationen av de 
erhållna resultaten kan beroende på undersökning innefatta en beskrivning av resultatens 
betydelse, rekommendationer av en viss handling eller undersökningens bidrag till redan 
existerande studier (Krippendorff, 2013).  
 
Även om dessa komponenter är listade efter en linjär, kronologisk ordning så behöver dessa 
steg inte betraktas enbart som linjära. Dessa steg kan vara delar av en iterativ process liksom 
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att dessa komponenter gällande genomförande inte ska betraktas som homogena, snarare 
steg som till genomförande erbjuder utrymme för olika tillvägagångssätt (Krippendorff, 
2013). 
 

6.5 Motivering av metod 
Innehållet i analysmaterialet skildrar mer än den givna texten vilket innebär att analysen 
måste inkludera och verbalisera det outtalade och inlindade i analysmaterialet, såsom 
exempelvis koncept, textens budskap eller handlingar som materialet uppmanar till 
(Krippendorff, 2013). Rapportens djupa intention är att undersöka den rådande 
föreställningen av miljöproblem och miljösyn som har ett dominerande inflytande i 
undervisning och på så sätt i samhället.  
 
Innehållsanalysen som metod inbegriper olika syften. Kvantifiering av enheter för att 
möjliggöra en jämförelse av närvaron av en viss företeelse i en verklig omgivning förblir ett 
sådant syfte (Bergström & Boréus, 2012). Ett syfte som även denna rapport utgår från. 
Undersökningen som utfördes för att observera svenska lärares förhållning till miljöfrågor 
visade att miljöundervisningen karaktäriserades av normerande drag (Lundegård, 2018, 
Skolverket, 2002). Det förblir då av relevans och betydelse att jämföra den företeelsen med 
dagens läroböcker som ska vara i styr med den nya läroplanen. 
 
Oberoende av att innehållsanalysens syfte som metod sammanlöper med denna rapports syfte 
och frågeställning blir det även väsentligt att betrakta och specificera vilken miljösyn 
teknikämnet kan bidra med. 
 

6.6 Reliabilitet 
Silverman (2001) förklarar att det existerar två ledande koncept vid avgörandet av 
vetenskapliga undersökningars trovärdighet, nämligen reliabilitet och validitet. Reliabilitet 
avser de interna egenskaperna i undersökningen (Björkqvist, 2012) och omfattar 
mätinstrumentets tillförlitlighet (Ejvegård, 2009). Silverman (2001) menar att texter 
generellt har högre reliabilitet än observationer då data i texter är tillgängliga och inte 
filtrerade av undersökaren. I detta fall innebär det att lärobokstexten i teknikboken som 
analyseras inte förändras över tid och samma text går att återfinna i samma upplaga efter en 
längre period. Likaså är lärobokstexten tillgänglig inte enbart för författaren till denna 
rapport. Sedan är analysmaterialet, lärobokstexten inte komponerad, beskriven eller tolkad 
av undersökaren på förhand som exempelvis observationer, utan är ett tillgängligt material 
utgivet för att användas i skolundervisning. 
 
Dessutom påpekar Silverman (2001) kategoriernas betydelse vid analys av text för 
reliabiliteten och vikten av att kategoriseringen sker enhetligt. Reliabiliteten i denna analys 
skulle kunna betvivlas med avseende på att innehållsanalysen utfördes enbart av en person 
på grund av brist på tid och resurser. Den andel subjektivitet i resultatet som ett sådant 
tillvägagångssätt skulle kunna innebära har reducerats med att mindre delar av 
innehållsanalysen parallellt analyserats och kategoriserats av utomstående bedömare. Då 
kategoriseringarna av utomstående bedömare överensstämde med rapportens resultat kan 
reliabilitetsnivån i rapporten öka.  
 
Något som ytterligare stärker rapportens reliabilitet och som indikerar att kategorischemat 
varit uttömmande är att restposten varit betydligt liten. Ejvegård (2009) menar att när 
klassificeringen är uttömmande och ger en liten restpost så är det en indikation på att 
klassificeringen är god. Tillägger man till det uttömmande kategorischemat att utomstående 
bedömare hade överensstämmande resultat kan rapportens reliabilitet antas vara godtagbar 
och rapportens tillvägagångssätt lämplig. 
 
Ytterligare något som kan påverka reliabiliteten är gränsfall, alltså de enheter som skulle 
kunna kategoriseras inom flera kategorier. I denna rapport så var det relativt få gränsfall vilket 
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återigen indikerar att kategorischemat var relativt tydligt och uttömmande. Ett sådant fall 
som skulle kunna betraktas tillhöra två kategorier var inom aspekten miljöproblemens grund 
mellan den faktabaserade och normerande miljötraditionen. Kodningsenheten ”Det gör att 
det säljs och tillverkas enormt många mobiltelefoner i världen, och gamla bortslängda 
telefoner blir många gånger ett problem för miljön” (Svensson et al. 2018, s. 100) är ett 
exempel. Detta skulle dels kunna betraktas som en konsekvens av samhällets produktion och 
resursutnyttjande (faktabaserad miljöundervisning) då resurser används, inte sorteras och 
farliga ämnen skadar miljön. Men detta kan också betraktas som en konflikt mellan samhället 
och naturens lagar.  
 
I detta fall hamnade denna enhet under kategorin normerande miljöundervisning. Även om 
citatet i sig påvisar stora kopplingar till den faktabaserade miljöundervisningen så är 
sammanhanget citatet befinner sig i av normerande karaktär och därav tolkas citatet tillhöra 
den normerande miljöundervisningen. Innan citatet förklaras det att mobiltelefonen numera 
handlar även om status och mode vilket kan syfta på ideal som finns i samhället. För att följa 
dessa ideal som finns i samhället behöver individer byta ut telefonen vilket leder till 
massproduktion samt att mobiltelefonerna blir bortslängda och därav problem för miljön. 
Med andra ord går det att betrakta detta som dels ett ideal som finns i samhället och dels 
problem för miljön vilket resulterar i att det blir en konflikt mellan samhället och naturens 
lagar. Dessutom går det att betrakta det som att samhällets värderingar inte är korrekta och 
är i konflikt med de ”korrekta” värderingarna. 
 

6.7 Validitet 
Validiteten står för att man mäter det som man har för avsikt att mäta (Ejvegård, 2009) och 
beskriver till vilken utsträckning resultatet representerar det sociala fenomenet som resultatet 
hänvisar till (Silverman, 2001). Liknande förklarar Hartman (2004) validitet, nämligen hur 
undersökningen representerar världen som den är. I och med undersökningens begränsade 
omfattning kan inte studien representera en generell bild av miljöundervisning i Sverige. 
Dessvärre kan studien inte representera rådande miljötradition i teknikundervisningen eller 
läromedel i teknik. Det studien dock representerar är vilken miljötradition som kan vara 
vanligt förekommande i teknikläroboken och därav i undervisning vilket också är intentionen 
med denna rapport och ett rimligt mål med avseende på studiens begränsade omfattning. 
Dessutom är teknikläroboken som analyseras ett möjligt och aktuellt läromedel som kan 
användas i dagens teknikundervisning. Sammantaget mäter studien det som är avsett att 
mäta vilket beskrivs i rapportens syfte men kan inte representera några generella 
beskrivningar av hela verkligheten på grund av studiens omfattning. 
 
Hartman (2004) påpekar att ytterligare en felkälla som kan påverka undersökningens 
validitet är den selektiva uppmärksamheten som dels uttrycks i att undersökarens 
förväntningar bekräftas då undersökaren läser in förväntningarna under arbetets gång, dels 
att undersökaren inte registrerar annat som finns i en observation. Med avseende på denna 
felkälla så är det väsentligt att påpeka att analysen följde kategorischemat med tillhörande 
definitioner av centrala begrepp vilket reducerar att undersökarens uppmärksamhet riktas 
mot förväntningarna som kan ha existerat. Även Krippendorff (2013) betonar vikten av att 
tolkningarna av analysen utförs i förhållande till ett ramverk som verkar som ett belägg för 
att reducera snedvridning av innehållet i det analyserade materialet. 
 

7 Resultat 

I denna del presenteras de resultat som erhållits från innehållsanalysen av texten i läroboken 

Teknik Direkt (Svensson et al. 2018). 
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7.1 Kodningsenheterna 
Totalt delades texten i 129 kodningsenheter som analyserades. Varje enhet analyserades 

utifrån Sandells, Öhmans och Östmans beskrivningar av miljöfrågor och traditioner. 

 

7.2 Perspektiv på miljöproblematiken 
 

Tabell 2. Perspektiv på miljöproblematiken. 

Tabell 2 

Perspektiv på miljöproblematiken 

Faktabaserad 
miljöundervisning 
 
Miljöproblem är 
vetenskapliga 
kunskapsproblem som löses 
genom forskning och 
information. 

Normerande 
miljöundervisning 
 
Miljöproblemen är 
värdefrågor som kan lösas 
genom att människors 
miljömoral påverkas. 

Undervisning om 
hållbar utveckling 
 
Miljöproblemen är 
politiska frågor som 
behandlas i en 
demokratisk process. 

   

49 33 7 

 

 
Miljöproblematikens lösningar framstod i läroboken framförallt vara av vetenskaplig karaktär 
där man med hjälp av att bland annat utveckla nya tekniska lösningar kan lösa 
miljöproblemen. Det kan handla om återblickar på hur tekniska eller andra typer av 
vetenskapliga framsteg varit en lösning på miljöproblem eller hur dagens miljöproblem 
potentiellt kan lösas med hjälp av vetenskap, framförallt teknik.   
 
Exempel på ett inslag i läroboken som placerades under denna miljötradition är: 
”På detta sätt har vi kunnat utveckla tekniska lösningar,...” (Svensson et al. 2018, s.9). Denna 
del av mening syftar från sammanhanget i det stycket att människan har lärt sig att använda 
sig av naturens resurser och sedan hur de resurserna omvandlats till produkter. Den citerade 
meningen syftar på att människan nu kan utveckla tekniska lösningar.  
 
”...men det innebär också att vi riskerar påverka jorden negativt med luftföroreningar…” 
(Svensson et al. 2018, s.9). Detta är fortsättningen på den citerade meningen innan. Denna 
del syftar på att kunskaperna som människan utvecklat och de tekniska lösningarna som 
åstadkommits är orsaken till en del miljöproblem. Samma del fortsätter med ”...om vi 
använder vår uppfinningsförmåga och vårt tekniska kunnande kan vi förändra 
utvecklingen…” (Svensson et al. 2018, s.9). Denna mening indikerar att de miljöproblem som 
skapats av människans kunskaps- och teknikutveckling kan lösas med hjälp av kunskap. 
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Även den normerande synen på miljöproblematiken var tydligt framkommande i boken. 
Problemen betraktas vara livsstilsfrågor och experter ska visa skolorna vilka attityder och 
värderingar som är de korrekta och som eleverna behöver anta (Bursjöö, 2014a). Människan 
som konsument eller privatperson kan anta vissa (miljövänliga) värden för att agera mera 
miljöfrämjande. 
 
 
 
Exempel på ett sådant inslag som klassificeras under den normerande miljötraditonen är: 
”Vi kan till exempel sortera våra sopor, lämna kläder och tekniska apparater till återvinning 
eller second hand, ta med oss påsar när vi handlar, undvika plast…” (Svensson et al. 2018, 
s.252). Denna del av mening kommer i en kontext som uppmanar till handlingar som eleven 
kan göra för att ”...vårt hem, jordklotet, ska må bra…” (Svensson et al. 2018, s.252). 
 
Den minst närvarande miljötraditionen i boken med avseende på miljöproblematiken var 
undervisning om hållbar utveckling. Det var några textdelar i läroboken som ansåg 
miljöproblemen vara politiska frågor och som skulle behandlas i någon slags av demokratisk 
process. Exempel på det är en del i boken som förklarar miljöarbetet i företagen som är 
beroende av lagar, ekonomi och konsumenter. Miljöproblemet framställs vara på politisk nivå 
och flera olika aktörer är inblandade med olika intressen i relation till demokratiska beslut, 
skyldigheter och rättigheter. 
 

7.3 Miljöproblemens grund 
 

Tabell 3. Miljöproblemens grund. 

Tabell 3 

  

Miljöproblemens grund  

Faktabaserad miljöundervisning Normerande 
miljöundervisning 

Undervisning om 
hållbar utveckling 

En oönskad konsekvens av 
samhällets produktion och 
resursutnyttjande. 

En konflikt mellan 
samhället och naturens 
lagar. 

Konflikter mellan olika 
mänskliga 
målsättningar. 

36 25 21 

 

Den mest framträdande synen på miljöproblemens grund var att det var (och är) ett resultat 
av samhället som med sin produktion och nyttjande av resurser åstadkommit miljöproblem. 
Återigen kan det vara av historiska eller aktuella handlingar. Ett sådant exempel som finns i 
läroboken är i en bildtext där det förklaras att vattnet ändrat färg på grund av arbetet i gruvan 
efter ett utsläpp (Svensson et al. 2018). Den negativa konsekvensen som erhållits med 
avseende på miljön beror på samhällets nyttjande av naturresurser.  
 
Miljöproblemens grund framstod ofta i läroboken även vara en konflikt mellan samhället och 
naturen. Ett sådant exempel är massproduktion av varor som verkar som en statusvara. 
”...gamla bortslängda telefoner blir många gånger ett problem för miljön.” (Författare, 2018, 



29 
 

s.100). Med andra ord så är naturen i konflikt med individen eller samhället. Individen eller 
samhället begär en viss levnadsstil på grund av exempelvis ideal, men det är i konflikt med 
naturen och skapar miljöproblem. 
 
Att miljöproblemen skildras som en konflikt mellan olika målsättningar hos individer var inte 
en ovanlig förekomst i boken. Ett sådant exempel förekommer då hållbar utveckling i 
samhället presenteras. ”Lösningarna för att kunna leva hållbart är många. Det svåra för oss 
är att hitta den lösning som passar vårt liv, boende och vår plånbok” (Svensson et al. 2018, 
s.100). I dessa meningar presenteras intressekonflikter som Malmberg (2016) beskriver, både 
på en personlig och samhällelig nivå. Ingen av konflikterna i meningen antas vara mer korrekt 
och lösningarna kan vara i konflikt med varandra. 
 

7.4 Syn på viktiga agenter 
 

Tabell 4. Syn på viktiga agenter. 

Tabell 4 

Syn på viktiga agenter 

Faktabaserad 
miljöundervisning 

Normerande 
miljöundervisning 

Undervisning om 
hållbar utveckling 

Naturvetenskapliga 
experter är rådgivare. 

Experter från olika discipliner 
är rådgivare, även i 
värdefrågor. 

Alla människor ses som 
likvärdiga när det gäller 
värdefrågors avgörande. 

4 2 7 

 

Distinktionen mellan den naturvetenskapliga experten som agent och den tekniska 
innovationen som lösning kan bedömas som diffus. Även om de två aspekterna kan knytas 
samman så blev valet att de skulle betraktas som två skilda aspekter där den sistnämnda 
karaktäriseras av att den konkretiseras med att det är en individ som står bakom experten, 
och inte en disciplin eller ett kunskapsområde. 
 
Förklaringarna bakom grundar sig på dels att rapporten ville behålla ett teoretiskt ramverk 
som inte är till alltför stor grad modifierat av författaren till rapporten vilket skulle kunna 
bringa ett tolkningsutrymme med risk för distansering från tydliga vetenskapliga slutsatser. 
Dels för att individnivån i rapporten inte skulle försummas och kringgå det individuella 
perspektivet i boken.  
 
Generellt är det inte i ofta i läroboken som betydande agenter benämns. Det som framkommer 
mest är att samtliga individer betraktas som likvärdiga när värdefrågor ska avgöras. I några 
fall beskrivs de naturvetenskapliga experterna som viktiga inom miljöfrågan. Enbart i två fall 
anses experter från olika områden kunna vara vägledare även inom värdefrågor. 
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7.5 Miljöåtgärdersmål 
 

Tabell 5. Miljöåtgärdersmål. 

Tabell 5 

Miljöåtgärdersmål 

Faktabaserad 
miljöundervisning 

Normerande 
miljöundervisning 

Undervisning om 
hållbar utveckling 

Säkra produktion och 
levnadsstandard 

Överlevnad och hälsa  Ökad livskvalité även för 
kommande generationer 

3 8 21 

 

Målet med åtgärderna som görs inom miljöfrågan skildras i boken framförallt vara för att få 
en hållbar utveckling som enligt läroboken innebär att resurserna ska räcka för kommande 
generationer. Det andra målet med åtgärderna är för överlevnad och hälsa. I tre fall var målet 
för att säkra produktion och levnadsstandarden. 
 
För att inte ta sig rättigheten att tolka vad som menas med att åtgärdens mål är att uppnå 
hållbar utveckling i läroboken så karaktäriserades ordet hållbar utveckling i läroboken efter 
att det uppfyller kravet för undervisning om hållbar utveckling efter Sandells, Öhmans och 
Östmans (2003) krav. Därav reducerar man risken att resultatet av innehållsanalysen blir 
snedvriden och felaktig på grund av egna tolkningar. Vidare problematiseras detta och 
diskuteras i Diskussionen (8.5 Miljöåtgärdernas mål). 
 

7.6 Antal enheter som förekommer i respektive 
miljötradition 

 
Tabell 6. Totalt antal enheter i respektive miljöundervisningstradition. 

Tabell 6 

Totalt antal enheter i respektive miljöundervisningstradition 

Faktabaserad 
miljöundervisning 

Normerande 
miljöundervisning 

Undervisning om hållbar 
utveckling 

91 67 55 

 

Sammanställer man alla enheter som påvisat en faktabaserad syn på miljöproblematiken blir 
det totalt 91 enheter. För den normerande miljösynen blir det totalt 67 enheter medan för 
undervisning om hållbar utveckling blir antalet 55. 
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Det visar att de flesta enheterna hade någon form av miljösyn som relaterar till den 
faktabaserade miljötraditionen. 
 

7.7 Restpost 
De delarna som inte kunde kategoriseras under någon kategori benämns under kategorin 

restpost. Restposten tillkom under analysen och består av 5 enheter. 

8 Diskussion 

Denna del av rapporten har i syfte att redogöra för de resultat som erhållits från analysen och 

sätta in dem i en kontext utifrån relevanta teorier och litteratur. 

 

8.1 Miljöundervisningstraditioner i läroboken i teknik 
Den faktabaserade undervisningen var den traditionen som hade en framträdande roll i 
teknikboken. Från undersökningen som Lundegård (2018) och Skolverket (2002) syftar till 
så karaktäriserades svensk miljöundervisning under början av 2000-talet med normerande 
inslag vilket jämförelsevis inte är lika dominerande i läroboken. Per Sund och Louise Sund 
(2017) påstår dock att den normerande undervisningen fortfarande har en stark ställning i 
den svenska skolan då det lite förenklat är hälften av lärarna som undervisar efter en 
normerande miljötradition. 
 
Det framkommer från analysen att vissa traditioner relateras särskilt till vissa delar inom 
miljöundervisning vilket resulterar i att det inte är en enda undervisningstradition som alltid 
dominerar. Detta är något som Sandell, Öhman & Östman (2003) och Bursjöö (2014a) 
konstaterar, nämligen att dessa traditioner kan förekomma parallellt vilket de även gör i 
läroboken som analyserats. 
 

8.2 Perspektiv på miljöproblematiken 
Utgår man från perspektiv på miljöproblematiken så dominerar den faktabaserade 
miljösynen betydligt i läroboken. Det är aspekten som förhåller sig till miljöproblem som 
vetenskapliga både till orsak och lösning (Sandell, Öhman & Östman. 2003). I denna 
teknikbok är tyngdpunkten på att tekniska lösningar bidragit och kan bidra till att lösa flera 
av miljöproblemen som mänskligheten handskas med.  
 
Generellt så genomsyras läroboken av en teknikoptimism där tekniken uppstår som lösningen 
på många problem. Även om denna undersökning baseras på analys av en lärobok och inga 
generella antaganden kan utföras så påträffas liknande teknikoptimism bland unga vid 
diskussion av hållbarhetsfrågor (Ottander, 2015).  
 
Ottander (2015) konstaterar utifrån sin undersökning och förstärker sitt påstående med 
ytterligare forskning att ungdomar har en tilltro till naturvetenskapen och tekniken och att 
allt ansvar för hållbarhetsfrågor placeras hos naturvetarna och ingenjörerna. På så sätt 
undermineras individens, samhällets eller politikens roll, makt och ansvar inom frågan. 
Konsekvensen av detta blir att intressekonflikterna och politiken i ämnet får en undanskymd, 
om inte dold roll i agendan (Ottander, 2015). 
 
Alltså skildras teknologisk utveckling som en mycket väsentlig del för att hantera och lösa 
miljöproblemen. Hansson (2012) skriver att naturvetenskap associeras av många med 
utveckling av teknologi, ändå så lockas inte ungdomar till yrken som ska utveckla till exempel 
bättre mobiltelefoner. Valet av utbildning och yrke kan beskrivas som ett identitetsval 
(Hansson, 2012).   
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Drar man paralleller av ungdomars placering av makt och ansvar hos naturvetare och 
ingenjörer med att ungdomar själva inte kan identifiera sig i att arbeta som utvecklare av 
teknik eller inom andra naturvetenskapliga områden, blir distanseringen av den enskilda 
individens makt och ansvar för en hållbar utveckling stor. Ottander (2015) menar att eleven 
betraktar sig som maktlös till att påverka utvecklingen i samhället och därav har eleven, 
individen, inte ansvar för den utvecklingen heller. 
 
Teknikboken visade på inslag av normerande miljötraditioner som perspektiv på 
miljöproblematiken. Huvudpunkten med ett sådant perspektiv är att miljöfrågor betraktas 
som värdefrågor som kan lösas genom att individer antar de korrekta värderingarna genom 
att miljömoralen påverkas (Sandell, Öhman & Östman, 2003; Bursjöö, 2014a). Vid analysen 
av teknikboken så förekom flera inslag som uppmanade läsarna (eleverna) att anta 
miljöfrämjande värderingar och vikten av en god miljömoral belystes. 
 
Det perspektiv på miljöproblematiken som fick betydligt mindre utrymme i läroboken var 
undervisning om hållbar utveckling. Med ett sådant perspektiv antas miljöproblemen vara av 
politisk karaktär och arbetet med miljöfrågor sker i en demokratisk process (Sandell, Öhman 
& Östman, 2003). Med en aning förenklade förhållanden bedriver en fjärdedel av lärarna en 
miljöundervisning för hållbar utveckling (Sund & Sund, 2017). Kompletterar man den 
informationen med att miljöbeskrivningar som relaterar till hållbar utveckling inte får lika 
stort utrymme i läroboken som resterande miljötraditioner skapas frågan om hur arbetet med 
hållbar utveckling framställs i den svenska skolan. 
 
Även om denna undersökning varken till omfattning eller syfte kan svara på den frågan, 
påvisar den att lärarens kunskaper och betraktelsesätt påverkar utformandet av 
undervisningen. Detta påstående är i analogi med Bursjöös (2014b) resultat från hennes 
studie. Bursjöö (2014b) påstår från sitt resultat att lärarens uppfattning av begreppet hållbar 
utveckling är avgörande för undervisningsuppdraget och hur det konstrueras när läraren ska 
undervisa för hållbar utveckling. 
 
Inslag av samtliga miljöundervisningstraditioner påträffas i läroboken med hänsyn till 
miljöproblematikens perspektiv. Detta är analogt med miljötraditioner i undervisning 
eftersom dessa traditioner naturligt kan förekomma parallellt i undervisning (Bursjöö, 2014a; 
Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
 

8.3 Miljöproblemens grund 
En annan miljöaspekt där teknikboken hade en faktabaserad syn i majoritet av inslagen är 
inom Miljöproblemens grund. I teknikboken påträffades en syn av att miljöproblemen 
orsakades av industrier och resursutnyttjande processer. En möjlig förklaring till detta 
resultat skulle kunna vara att teknikboken väljer att ta hänsyn till teknikens roll och påverkan 
på miljön då boken är avsedd att användas inom teknikämnet. Orsaken till att den 
faktabaserade miljöundervisningen är tydligast i teknikboken kan då vara att miljöproblemet 
studeras utifrån att ämnet studeras för sig, något som överensstämmer med den 
faktabaserade miljöundervisningens karaktär.  
 
Även om naturvetenskapen inte anses vara tillräcklig för att belysa samtliga delar av hållbar 
utveckling så pekar Persson (2008) på somliga författare som betonar betydelsen av att 
samhället utgår från naturvetenskap och teknik vid arbetet med hållbar utveckling där 
naturvetenskap och teknik verkar då som en bas att stödja sig på. Med hänsyn på ovanstående 
diskussion framkommer det att miljöundervisningen och hållbar utveckling har ett starkt 
fäste i naturvetenskapen och tekniken vilket skulle kunna förklara teknikbokens mestadels 
faktabaserade perspektiv. 
 
Att läroböcker i NO-ämnen har en faktabaserad syn påträffades även i 1980-talets studier av 
läroböcker som i omarbetade versioner användes en lång tid efter 1990-talet vilket Sund 
(2008) skriver kan vara en orsak till att en faktabaserad syn förmedlas i miljöundervisning 
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även under 2000-talet. Med andra ord markerar detta att perspektiv som läromedel har och 
förmedlar kan verka som idébärande undervisningsgestaltare över en längre tid. Det blir av 
särskild vikt att ta hänsyn till detta då graden av lärobokens inflytande på undervisningen 
enligt Skolverket (2006) är störst i de naturorienterande ämnena bland annat. 
 
De faktabaserade beskrivningarna av grunden till miljöproblemet tillskrivs i denna rapport 
vara i majoritet, men de normerande traditionerna och undervisning om hållbar utveckling 
skiljer sig inte i antal enormt från den faktabaserade traditionen. Särskilt jämnt blir det 
mellan den normerande miljötraditionen och undervisning om hållbar utveckling i jämförelse 
med det utrymme i teknikboken de respektive tilldelats. Det relativt jämna tillståndet mellan 
samtliga kategorier kan tolkas som att helhetsbilden av teknikboken kan karaktäriseras med 
holistiska och pluralistiska drag eftersom olika samband påvisas, fenomen förklaras ur olika 
perspektiv eller miljötraditioner och detta är något som enligt Jonsson (2007) efterfrågas för 
undervisning för hållbar utveckling.  
 
Alltså skulle detta tolkas som att läroboken erbjuder i relativt jämna proportioner olika 
synsätt på miljöproblematikens grund. Utgår man från läroboken som en helhet, ur ett 
holistiskt perspektiv, ger tolkningsutrymmet att läroboken indikerar på att 
miljöproblematikens grund består av flera orsaker som kan vara i konflikt med varandra. 
 

8.4 Syn på viktiga agenter 
Något som generellt inte upptar något större utrymme i teknikboken är viktiga agenter för 
miljöfrågan. En anledning skulle kunna vara att teknikboken har ganska stort fokus på hur 
miljöfrågorna kan lösas, till exempel genom att miljömoralen behöver påverkas. Det framstår 
som att teknikboken illustrerar möjliga lösningar till problemet i mer övergripande termer, 
och inte på en individnivå eller ”agentnivå”.  
 
Ett intressant resultat som erhölls var att teknikboken inom denna miljöaspekt förmedlade 
en syn av att samtliga människor anses vara likvärdiga för att avgöra värdefrågor. Denna 
föreställning kategoriseras under utbildning om hållbar utveckling. Till skillnad från de andra 
resultaten var denna miljöaspekt en utav aspekterna där undervisning om hållbar utveckling 
hade fått en framträdande roll. 
 

8.5 Miljöåtgärdernas mål 
Den sista miljöaspekten som beskriver målet med miljöåtgärderna, framställdes i läroboken 
vara för att uppnå en hållbar utveckling. Därav blev miljötraditionen undervisning om hållbar 
utveckling den kategori som med hänsyn till denna miljöaspekt intog ett större utrymme i 
boken än de resterande kategorierna, miljötraditionerna.  
 
Resultatet som framkom av denna miljöaspekt går att problematisera. Detta eftersom boken 
beskriver i somliga fall att målet med en viss handling med hänsyn till miljöfrågan är för att 
uppnå hållbar utveckling och utvecklar inte vad det i den meningen innebär. Annorlunda 
uttryckt lämnas eleven i somliga (många) fall själv till att tolka och interpretera betydelsen av 
hållbar utveckling i den kontexten. Dock, har teknikboken avsatt vissa delar där hållbar 
utveckling beskrivs. Med detta i åtanke, går det att argumentera att teknikboken förklarar och 
förmedlar vad hållbar utveckling är och sedan låter eleverna självständigt utifrån de 
kunskaperna tolka hållbar utveckling i de andra kontexterna. 
 
Däremot upphör inte problematiseringen av resultatet. Teknikboken (Svensson et. al, 2018) 
definierar hållbar utveckling med ”Att skapa en hållbar utveckling innebär att leva så att 
resurserna på vårt jordklot räcker till även för framtida generationer.” (Svensson et. al, 
2018, s.228). Sedan nämns de ekologiska, sociala och ekonomiska delarna, dock med 
indikationen innan att ”Begreppet hållbar utveckling används i flera olika sammanhang.” 
(Svensson et. al, 2018, s.228). Förvisso är hållbar utveckling inte ett tydligt definierat begrepp 
och de definitioner som finns närvarande idag är många (Sund & Sund, 2017; Björneloo, 2011) 
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och att begreppet borde inneha en enda otvetydiga definition verkar inte ge någon vinst (Sund 
& Sund, 2018). 
 
Detta avhåller emellertid inte från att utreda teknikbokens definition. Hållbar utveckling har 
generellt inte motstått kritik just för sin komplexa men diffusa natur (Sund och Sund, 2017; 
Björneloo, 2011) och därav riskerar den att bli utspädd och klichéartad (Björneloo, 2011). 
Teknikbokens definition verkar antyda på att det är resurserna som vi ska ta hand om så att 
även nästkommande generationer kan bruka resurserna. Vid jämförelse med 
Brundtlandkommissionens (Sund & Sund, 2017) definition av hållbar utveckling framstår 
teknikbokens definition mer specificerad och inriktad mot resurser. 
 
Relaterar man definitionens hänsyn till resurser med den faktabaserade undervisningen som 
belyser att miljöproblematikens grund är bland annat nyttjande av naturresurser samt att 
teknikboken har framförallt en faktabaserad miljösyn i många miljöaspekter blir detta en 
diskutabel punkt. Trots att teknikboken beskriver den ekologiska, sociala och ekonomiska 
hållbarheten kan de framstå som obundna delar då teknikboken innan påstår att begreppet 
hållbar utveckling ”används i flera olika sammanhang” (Svensson et. al, 2018, s.228) och 
sedan listar de olika sammanhangen. Sund och Sund (2017) menar att de tre sammanhangen, 
eller perspektiven är sammanlänkade och att hållbar utveckling innebär ett gemensamt 
arbete. 
 

Däremot kan man komplettera den bilden av hållbar utveckling som presenteras i det ovan 

citerade avsnittet med teknikbokens relaterande av hållbar utveckling med systemtänkande. 

Då förklaras vikten av att inkludera ett systemtänkande vid utveckling av tekniska lösningar 

och att man då bör ta hänsyn till den tekniska lösningens påverkan på människan, miljön och 

ekonomi. Det beskriver de som att ”det handlar om att koppla ihop teknik och hållbar 

utveckling” (Svensson et al. 2018, s.81). På så sätt framkommer de tre perspektiven, i en 

förenklad form, i samband med hållbar utveckling. 

 

8.6 Den faktabaserade miljötraditionens dominans i 
läroboken 

Slutligen framkom det från resultatet att av de analyserade enheterna så hade de flesta en 
faktabaserad syn. Bursjöö (2014a) drar en slutsats att den faktabaserade undervisningen inte 
överensstämmer med skollag eller läroplan då skolan ska innehålla både fakta och värden och 
etik. Att teknikboken i majoriteten av miljöaspekterna som analyserades har en faktabaserad 
prägel behöver inte visa på läromedlets oförenlighet med skollag och läroplan. Även om den 
faktabaserade synen hade en dominerande ställning så var inte de två resterande miljösynen 
försummade. Teknikboken visade på samtliga tre miljöperspektiv parallellt, även om den 
mest förekommande var den faktabaserade och sedan den normerande. Jämförelsevis var det 
normerande perspektivet lika vanligt som perspektivet med hållbar utveckling. 
 

Även om det erhållna resultatets samstämmighet med dagens eftersträvade undervisning inte 

riktigt konvergerar är det intressant att jämföra resultatet med kursplanens beskrivningar av 

miljö och hållbar utveckling i teknik. Från kursplanen framgår det att det är teknikvalens 

konsekvenser som ska värderas gentemot människan, miljön och samhället. Likaså noteras 

möjligheterna att med tekniska lösningar bidra till en mer hållbar utveckling. Avsikten med 

denna anmärkning är inte att diskutera kursplanens validitet, då det varken är egendomligt 

att kursplanen i teknik relaterar hållbar utveckling till teknik, eller är i rapportens syfte att 

studera kursplanens miljösyn. Däremot är denna slutkläm ett bidrag till att visualisera den 

komplexa egenskapen av miljöundervisningen och de traditioner som denna undervisning 

omsluter. 
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9 Vidare forskning 

Även om denna rapport, som nämnt innan, inte kan dra några generella slutsatser är det 
erhållna resultatet av väsentlig och intressant betydelse. Dels skulle resultatet vara 
användbart för lärare vid utformandet av lektioner i teknik vilket kan uttryckas i lärarnas 
kännedom om teknikbokens möjliga bidrag till undervisning om hållbar utveckling och hur 
det bör förhållas till lärarnas egna undervisning. Dels skulle denna rapport kunna bidra till 
att åskådliggöra komplexiteten inom ämnet och därav förhoppningsvis väcka lärarens 
medvetenhet om detta vid utformandet av undervisning. Resultatet banar vägen till nya 
diskussioner och funderingar som skulle kunna bidra till värdefulla resultat till 
miljöforskningen och undervisning om hållbar utveckling. 
 
Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka flera teknikböcker och då utforska vilken 
bild som läromedel i teknik förmedlar till dagens ungdomar och morgondagens aktiva 
medborgare i samhället. Att komplettera sådana undersökningar med elevernas uppfattning 
och lärande hade givit en mer autentisk och vidgad bild av teknikämnets bidrag till 
undervisning om hållbar utveckling. 
 

10 Avslutande summering och tolkning 

Med bakgrund i miljöfrågornas relevans i samhället och skolan samt den rådande 
miljösynens skugga i samhällsdebatterna och undervisningen var syftet med rapporten att 
studera tekniklärobokens förhållningssätt och skildring av beskrivningar relaterade till 
miljö. Med innehållsanalysen som metod efter ett ramverk som kategoriserar miljöaspekter 
utifrån existerande miljötraditioner skulle nedanstående frågeställning besvaras: 
 

• Vilken eller vilka miljöundervisningstraditioner får en mer framträdande roll i 
teknikboken med avseende på de fyra aspekterna: perspektiv på 
miljöproblematiken, miljöproblemens grund, syn på viktiga agenter samt 
miljöåtgärdersmål? 
 
 

Resultatet visar att sammantaget är det den faktabaserade miljötraditionen som upptar 
mest utrymme och att det existerar en hög närvaro av teknikoptimism i teknikboken. Den 
faktabaserade miljötraditionen hade dominerande inslag i boken med avseende på 
aspekterna perspektiv på miljöproblematiken samt miljöproblemens grund.  Aspekterna 
syn på viktiga agenter och miljöåtgärdernas mål beskrevs främst i teknikboken utifrån 
traditionen undervisning om hållbar utveckling även om antalet sådana enheter var 
förhållandevis liten i jämförelse med de andra miljöaspekterna.  
 
Vid applicering av resultatet på tidigare forskning bekräftas den faktabaserade dominansen i 
NO-läroböcker samt en utbredd bild av teknikoptimism bland unga. Frågan som uppstår är 
om det finns ett samband mellan ungdomarnas teknikoptimism och förskjutning av makt 
och ansvar hos naturvetare och ingenjörer samt den faktabaserade och teknikoptimistiska 
synen som undervisning bidrar med.  
 
Dessutom bekräftas miljötraditionernas parallella koexistens i undervisningen liksom den 
analyserade lärobokens relativa konsensus med kursplan i teknik med avseende på miljö- 
och hållbarhetsperspektiv.  
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