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Abstrakt: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbar utveckling framställs i digitalt läromedel 

samt även ta reda på vem som bär på huvudansvaret till att vi människor i Sverige skall börja 

leva mer hållbart. Denna studie går inte ut på att se hur pass politiserat eller avpolitiserade de 

digitala läromedlen är utan det jag vill ta reda på genom denna studien är om begreppet hållbar 

utveckling är avpolitiserat eller politiserat, genom att undersöka hur digitala läromedel 

framställer begreppet hållbar utveckling.  

 

Jag har i denna studie använt mig av Colin Hays (2007) teori om politisering och avpolitisering 

genom att precis som Hay (2007) gjort, bryta ner de digitala läromedlen till olika sfärer, politik, 

samhälle och människa. För att ta reda på vem ansvaret hamnar på utifrån vad som framkommer 

i de digitala läromedlen.  

 

Avslutningsvis i denna studie gör jag en ämnesdidaktisk reflektion för att binda samman 

begreppet hållbar utveckling med de digitala läromedlen. Detta gör jag för att ge en tydligare 

koppling till denna studie i ämnet samhällskunskap.  
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1. Inledning:  

Det sker en förändring i vår värld då det som var förr inte ser ut som det gör idag. Idag får vi 

som bor nere i Skåne fira julafton utan snö och det är inte lika kallt som det varit förr. En 

förklaring till denna förändring är att vi människor inte lever hållbart. Vi tänker inte på vår 

miljö utan vi konsumerar över våra tillgångar. Världsnaturfonden (2017) skriver om vårt 

ekologiska fotavtryck och de skriver att om alla i världen hade levt som svenskar gör hade det 

behövts 4.2 planeter för att vår jord skulle fungera som den ska. Problemet är att vi inte lever 

hållbart och vi förtär på vår värld. Lösningen på detta är att vi börjar tänka mer hållbart och 

förändrar vårt levnadssätt, utifrån de olika dimensionerna som kategoriseras inom hållbar 

utveckling. För att lyckas med en sådan förändring är detta något som måste börja redan i skolan 

för att göra eleverna i ett tidigt stadie medvetna om vad hållbarhet innebär. Enligt Beniamin 

Knutsson (2011) som arbetar vid Göteborgs universitet är det största problemet att begreppet 

hållbar utveckling har blivit avpolitiserat. Enligt Knutsson (2011) är ett av de stora problemen 

att detta begrepp är relaterat till globala utvecklingsfrågor och det i sig är kopplat till politik. 

 

Det är skolans och lärarens uppgift att utbilda elever till att bli demokratiska medborgare med 

ett demokratiskt förhållnings sätt till vårt samhälle. Skolverket (2016) lyfter upp att i ämnet 

samhällskunskap lyfts olika politiska och sociala aspekter upp. Att lyckas med att få eleverna 

medvetna om hur vårt samhälle och värld fungerar är centralt inom ämnet samhällskunskap. 

Skolverket (2012) skriver om att hållbar utveckling är ett begrepp som förekommer i 

styrdokumenten för förskola och skola och i styrdokumentet framgår det tydligt att utbildningen 

ska i syfte till eleverna, bidra med att utveckla kunskaper och förmågor som i sin tur skall bidra 

till en hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Ett annat begrepp som förekommer i detta 

sammanhang är handlingskompetens, med detta menar skolverket (2012) att undervisningen 

ska bidra till en ökad förståelse för elevernas egna handlande. Där ställs det upp tydligt för dem 

så att de förstår vad deras handlade gör för att påverka vår miljö som vi lever i. Samt 

möjligheten att själva ta ställning till olika aktuella frågor kring hållbarhet och därefter göra en 

personlig koppling till sitt egna handlande. Det är inte en självklarhet att detta är en enkel 

uppgift, utan tvärtemot upplever jag att detta är en svår uppgift att lyckas med.  Att få eleverna 

medvetna om sitt handlande är mycket svårt och det krävs mycket arbete med dem för att lära 

dem hur deras ekologiska fotavtryck påverkar vår värld.     
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Denna studie kommer lyfta fram och analysera olika utvalda digitala läromedel, om ämnet 

hållbar utveckling för att se hur läromedlet väljer att förklara vem som bär ansvaret till att 

människan skall leva hållbart. Hållbarhet är ett ämne som blivit högst aktuellt i dagens samhälle 

och det finns många olika åsikter om hur vi människor bör leva våra liv för att få en så hållbar 

värld som det går.  

 

Det första jag tänkte på när jag hörde begreppet hållbar utveckling var att det handlade om att 

vi ska sluta att kasta skräp på marken, det som relaterar till den ekologiska dimensionen. Men 

det vanligaste när vi är i kontakt med hållbar utveckling är att det finns två dimensioner till och 

dessa är ekonomiska och sociala dimensionen. Dessa tre dimensionerna är de som jag kom i 

kontakt med vid första söktillfället på internet. Men efter vidare sökning och förslag fick jag en 

annan infallsvinkel på ämnet hållbar utveckling och det var genom Colin Hays (2007) teori om 

globala problem där han lyfter upp tre andra dimensionerna som jag kommer använda mig av 

för att undersöka med i denna studie. Dessa tre dimensionerna är statlig dimension, samhälles 

dimension och människa/privata dimensionen. Dessa tre olika dimensioner använder Hay sig 

av för att kunna bryta ner den politiska dimensionen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studien är att undersöka hur begreppet hållbar utveckling används i 

läromedel. Eftersom människan idag har blivit mer miljömedveten har ansvaret ökat på 

människan att börja lever mer hållbart. Då själva begreppet hållbar utveckling i själva verket 

egentligen är ett politiskt problem som bör brukas på politisknivå ska jag med hjälp av Colin 

Hays teori som lyfts upp i boken Why we hate politics undersöka om begreppet hållbar 

utveckling har blivit avpolitiserat och blivit ett problem som hamnat på individnivå. Som en 

avslutning i detta arbetet kommer jag att koppla ämnet hållbar utveckling i till en 

ämnesdidaktisk reflektion för att påvisa en tydligare koppling till hur begreppet används i 

skolansvärld.  

 

Frågeställning jag kommit fram till för att besvara denna studiens utgångspunkt: 

• Hur används hållbar utveckling i digitala läromedel?  

• Hur definieras begreppet hållbar utveckling utifrån Colin Hays bok Why we hate politics 

i de digitala läromedlen? 
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2. Tidigare forskning: 

I denna del kommer en presentation av tidigare forskning som handlar om hållbar utveckling 

och som är relevant för denna studie.  

  

2.1 Sociala dilemman:  

Begreppet sociala dilemmans betydelse är att de beslut som en individ gör har konsekvenser på 

en högre nivå än bara på individnivå. Dessa beslut påverkar individer som inte varit med och 

påverkat dessa beslut, med andra ord har individen varit helt omedveten om handlingen som 

resulterat till det uppkomna problemet. För att ett problem ska få lov att kategoriseras som ett 

socialt dilemma måste det finnas ett individintresse och ett samhällsintresse som motsätter sig 

varandra. Vad som är typiskt för ett individintresse i dessa situationer är att individen tjänar 

mer på att göra val efter sitt egna intresse eller för egen fördel. Problemet med detta är att om 

alla agerar efter sitt egenintresse blir det till slut en större förlust för alla individer än vad det 

hade blivit om individerna hade agerat efter samhällsintresset. Det finns många olika 

miljöproblem i vår värld, ett av problemen är det som ligger i egenintresset för individen och 

det är inte hållbart för vår miljö eller för våra miljöresurser.      

 

Det första många tänker på när de hör begreppet hållbar utveckling, är att det är kopplat till 

miljö. Jagers (2005:6) lyfter fram att miljöproblemet är det som många studenter lyfter fram 

som ett av de hållbara problemen. Jagers (2005:6) skriver att många anser detta som ett relativt 

nytt problem. Men det som hände på Påskön, som Jagers nämner i boken hållbar utveckling 

som politik (2005) är detta inte ett nytt fenomen, utan har funnit sedan en längre tid tillbaks. 

Här belyser även Jagers att detta är något som kan gå in under sociala dilemman. Utifrån teorin 

sociala dilemman lyfter Jagers (2005:7) upp problemet med att vår miljö förstörs är eftersom 

att individen inte får några direkta konsekvenser av sitt handlande.  

 

Om en individ skräpar ner kommer inte detta att bli en påverkan direkt på individen i helhet, 

utan detta blir ett problem för miljön längre fram. Problemet som Jagers belyser är att det är så 

här alla individer tänker. Därför blir det ingen direkt förändring hos individen och detta är 

problematiskt då, miljön tar mer förstörelse. Jagers (2005) lyfter upp en fråga, om individerna 

blir upplysta kring miljöproblemet kommer de att sluta förtära på vår miljö och våra resurser?  
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Enligt teorin sociala dilemman kommer inte detta vara något som ger ett förbättrat resultat.  

Jagers (2005) skriver vidare att om detta skall fungera måste alla börja tänka på vår miljö och 

våra resurser, eftersom enligt Jagers blir det ingen skillnad om en försöker göra skillnad. 

  

2.2 Hållbar utveckling är även ett politiskt problem: 

Under 1990-talet började Sverige att använda sig av tre olika översättningar/tolkningar av 

begreppet sustainable development. Översättningarna av ordet sustainable var bärkraftik, 

uthållig och hållbar, skriver Corell & Söderberg (2007:33). I dagens samhälle dominerar 

översättningen hållbar utveckling och det är detta begrepp som används i politiska 

sammanhang. 

 

Att vi har miljöproblem i vårt samhälle är inte något som har blivit problematiserat idag, utan 

detta problem kom i bruk på 1960-talet. Det var först under 1960-talet som miljö blev ett 

aktuellt politiskt problem. I grund och botten är detta något som naturvetenskapliga forskare 

har varit aktiva med, då ämnet är miljöproblem går det under naturvetenskapliga problem och 

eftersom deras huvudämne är naturforskning är detta naturligt att det faller inom deras rammar, 

anser Jagers (2005). Fler samhällsvetare har börjat intressera sig av detta ämne, eftersom 

miljöproblem har direkt koppling till samhällsvetenskapliga och humanistiska område (Jagers, 

2005:7–8).  

 

I Sverige har vi demokrati och detta styrelseskick kommer från antikens Grekland. Ordet 

demokrati betyder folkstyre och grundar sig i grekiskans demokratia (Jagers, 2005:49). Det som 

Jagers (2005:49) vill få fram genom detta är att världen vi lever i ska bli en hållbar värld. Där 

hållbar utveckling är roten till individens tankesystem. Det som krävs för att detta ska lyckas är 

att medborgarna vill att det skall bli så, eftersom vi lever i ett samhälle där demokrati är 

styrelseskicket ger det medborgarna större inflyttande till politiska frågor än vad det hade gjort 

i ett samhälle där styrelseskicket är diktatur. 

 

Jagers (2005:53) skriver om vikten av att innan vi börjar fundera kring hållbar utveckling är det 

viktigt att förtydliga: Vad som egentligen menas med miljö? Vad bör individer ha i åtanke kring 

miljöhänsyn? Varför bör vi ta hänsyn till vår miljö? Jagers (2005:53) förtydligar efter dessa 

frågor att det inte finns något rätt svar på dessa frågor, utan att detta är enligt honom något som 

alla bör ställa sig själva innan de börjar att använda sig av begreppet hållbar utveckling. Vad en 
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god miljö är? Det är något som går att tolka och är mycket individuellt. Jagers (2005:53) skriver 

att det kan vara när naturen är helt orörd. Eller så kan det vara när miljön går att leva i. Alla i 

världen har olika åsikter samt även olika levnads villkor.  

 

I Sverige är det en god miljö som det går utan några större problem att leva i men där finns 

andra länder som inte har samma förutsättningar som vi har. När det gäller miljöhänsyn är det 

vissa som anser att den miljö vi har bör förvaras orörd av människan och få växa vidare själv i 

sin ensamhet. Den sista frågan: Varför vi bör ta hänsyn till vår miljö? Denna frågan kan 

upplevas som en självklar fråga för vissa, men för andra kanske inte finner någon mening med 

det, skriver Jagers (2005). För individen som bor mitt i ett förorenat samhälle, är svaret kanske 

klarare än för övriga. Denna individ vet hur det är att leva i ett smutsigt samhälle som gör att 

människorna som bor där blir sjuka.  

 

Jagers (2005:53–54) skriver att dessa tre motiv/frågor som nämnts ovan är vanliga att dela in i 

fyra olika grupper: antropocentriska, bio/zoocentriska och ecocentriska motiv. Förklaringen till 

den första gruppen antropocentriska är att vi bör vara rädda om vår miljö eftersom vi människor 

har stor nytta av den. Bio/zoocentriska gruppen är för djurens rätt. Här lyfts det fram att även 

djuren har rättigheter och bör få leva sina liv, utan att vi människor skall påverka deras 

levnadsstandard. I det sista motivet det ecocentriska är allting inräknat och det som tillkommer 

som de andra inte lyfter upp är berg, stenar, rötter och jord att det ska bevaras och förhållas 

orört.   

 

Från boken Hållbar utveckling underifrån (2005:81) lyfter författaren Jan Olsson upp hållbar 

utveckling ur fyra olika grundläggande principer. Olsson sammanfattar inledningsvis dessa fyra 

principer med olika nyckelord, som är följande: global rättvisa, generationsrättvisa, fysisk 

hållbarhet och medborgerligt deltagande. Olsson (2005:81) skriver om problematiken av vad 

hållbar utveckling som begrepp egentligen betyder. Det som författaren intresserar sig av i 

denna frågan är om hållbar utveckling är ett begrepp som innebär en potentiell 

förändringsprocess som är här för att se till att eventuella miljö- och utvecklingsproblem, skall 

försvinna. Eller är hållbar utveckling ett begrepp som förstorats upp i samhället och är inte en 

lösning på våra problem i världen.  
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Olsson (2005:81) skriver att det finns en liknelse med hållbar utveckling kopplat till demokrati, 

välfärd och rättvisa. Dessa begrepp enligt W Gallies, är komplexa och sammansatta begrepp 

som kan tolkas till ett omtvistat begrepp. I det här fallet refererar Olsson (2005:81) till W Gallies 

förklaring till vad ett omtvistat begrepp är och detta skriver W Gallies är ett begrepp som 

kännetecknas av fem karaktärsdrag. Hållbar utveckling är ett begrepp som refererar till något 

värdefullt då det finns en mening med det. 

 

Det finns flera olika dimensionella karaktärer där det finns en intern komplexitet som går in i 

en speciell kategori. Det vanligaste som vi flesta stött på är de ekologiska, ekonomiska och 

sociala dimensionerna. Dessa begrepp ger stora möjligheter för individerna själva att nyttja 

detta begrepp efter sitt egna förfogande, antingen ser vi på detta begrepp som ett en möjlighet 

till stora förändringar. Detta eftersom begreppets komplexitet får en stor bredd för egen 

tolkning. Olsson (2005:82) skriver att den öppenhet för bred tolkning till hållbar utveckling ger 

begreppet en öppen karaktär.  

 

Även skolverket (2012) lyfter upp hållbar utvecklings komplexitet och betonar att begreppet 

har många olika betydelser precis som forskning, politik eller vanliga vardagliga sammanhang, 

vi ser på saker med olika ”glasögon”. Enligt skolverket (2012) finns det över 300 definitioner 

av begreppet hållbar utveckling. Dock lyfter skolverket upp en tolkning som enligt dem, är en 

definition som förekommer i ett globalt perspektiv. Denna formulerade 

Bruntlandskommisionen fram under 1987 angående begreppet hållbar utveckling. 

Formuleringen lyder: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

 

Skolverket (2012) skriver också fram tre olika dimensioner som förknippas med begreppet 

hållbar utveckling. Miljö/ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet som 

är precis som tidigare författare nämnt är de tre vanligaste dimensionerna till begreppet hållbar 

utveckling. Dessa tre dimensioner tillsammans blir till begreppet hållbar utveckling och bör 

därför inte ses som separata delar utan att dessa tre dimensionerna ihop bildar en stor helhet. 

Skolverket (2012) skriver att till hållbar utveckling tillkommer vissa begrepp som är kopplade 

till hållbarhet och dessa begrepp är demokrati, jämställdhetsfrågor, hälsa och livsstilsfrågor. 

Exempel som skolverket lyfter fram angående livsstilsfrågor är att det kan vara angående om 

konsumtion har en viktig koppling till de olika dimensionerna som bildar helheten i begreppet 

hållbar utveckling och ett annat exempel kan vara våra transportvanor.  
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Hur vi väljer att förflytta oss till olika platser eller transport av varor/tjänster är ett annat 

exempel som lyfts av Skolverket (2012).  

 

Ylva Norén Bretzer skriver om Politiska deltagande och styrning i boken Hållbar utveckling 

som politik. Här lyfter Bretzer (2005:109) upp att det finns en koppling mellan miljöpolitik och 

begreppet deltagande. I allmänhet kopplar författaren i detta fall deltagande till demokrati och 

att om där inte finns något deltagande ifrån medborgarna är det ingen demokrati.  

 

Bretzer (2005:109) skriver om att begreppet deltagande är inget enkelt begrepp och i denna 

benämning menar författaren att deltagande är svårt att applicera och är ingen självklarhet hur 

det skall utformas, möjliggöras eller garanteras i vår politik. Bretzer (2005:110) skriver att det 

är vanligt att normativa debattörer ofta gör felet att diskutera begreppet deltagande utifrån 

enbart en dimension. I detta fall är dessa dimensioner maximalt eller minimalt deltagande. 

Enligt Bretzer (2005:110) är vår demokrati idag så pass komplex så det går att nyttja dessa två 

dimensioner på samma gång, på olika ställen i systemet. Där av belyser Bretzer (2005:110) hur 

viktigt det är att analysera deltagande utifrån en mer komplex synvinkel för att kunna ge en mer 

rättvis syn på hur deltagandet fungerar i den svenska demokrati.  

 

I dagens demokrati är det viktigt att påvisa att det inte bara är individer som spelar in i detta 

sammanhang när vi talar om deltagande, skriver Bretzer (2005:110). Utan även företag, 

föreningar, intresseorganisationer och lobbyister. Problematiken med att det finns så pass 

många aktörer, skriver Bretzer blir att det finns ett eget intresse i de demokratiska val, där ett 

individuellt val inte behöver gynna ett företags och visse versa. Där av blir det problematiskt 

att finna en balans när det gäller egen intresse kopplat till maximalt och minimalt deltagande. 

Det svåra i detta påstående blir att hitta rimliga principer och avvägningar som passar till allas 

fördel. 

 

Corell & Söderberg (2007:36–39) lyfter upp fyra olika begrepp som de anser blir centrala när 

det kommer till att arbeta med hållbar utveckling. Dessa tre begrepp är kretsloppsanpassning, 

försiktighetsprincipen, substitutionsprincipen och den sista principen är att förorenaren ska 

betala för de skador som de åstadkommer. Det första begreppet kretsloppsanpassning började 

som en synonym till hållbar utveckling, men blev kort därefter en del av hållbar utveckling. 

Målet med begreppet är att försöka återanvända så mycket som möjligast går av exempelvis 

råvaror för att inte bryta ekosystemet. Det andra begreppet är försiktighetsprincipen och dess 
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innebörd är att människan ska vara försiktig och vidta åtgärder redan vid misstanke om en risk 

kan uppstå för miljön eller människan. Det tredje begreppet substitutionsprincipen handlar om 

vad som ska väljas och vid dessa situationer skall alltid det bättre förslaget väljas som i detta 

fallet är för miljöns bästa. Det sista begreppet som är att företaget betalar, skriver författarna att 

det företag som har en negativ inverkan på vår miljö får enligt denna princip betala de 

miljökostnader som företaget åstadkommer.                        

 

2.3 Avpolitisering av globala problem: 

Från boken Statsvetenskapens frågor, skriver Jörgen Hermansson (2013:19) att människor är 

inga änglar, de behöver lagar och regler att utgå efter. De behöver en stat som kan upprätthålla 

dessa lagar och regler till dem för annars hade den svenska staten gått till förfallet. Det var 

James Madison (1751–1836) som uttalade sig på detta vis när den nya statsbildningen Amerikas 

förenta stater inte var i något behov av en federal statsbildning och konstitution. Hermansson 

(2013:19) anser att Madisons uttryck angående detta var ”flott”, men möjligtvis behöver han 

inte ha fel påvisar Hermansson. Eftersom skulle människan vara en ängel hade det inte behövt 

gemensamma trafikregler eller andra olika koordineringsregler. James Madison var USA:s 

fjärde president och han ansåg att människan ställs inför svåra problem i vardagen och därför 

är politiken viktig. Detta då politiken gör så att människan har något att gå efter och erbjuder 

dem en lösning på sina problem. 

 

Hermansson (2013:21) lyfter upp olika typiska problem där politiken är lösningen på 

problemet. Den första är effektivitetsproblem: Det klassiska för ett sådant problem är att det 

drabbar en allmänning och en kollektiv nyttighet som alla har gemensamt nytta av eller ansvar 

för. Hermansson (2013:21) skriver om exemplet att alla människor är i behov av vatten eller 

ren luft och vill därför inte att detta ska smutsas ner. Dock anser Hermansson att det finns en 

lockelse att överlåta detta ansvar att vattnet och luften ska behållas rent till någon annan. Att 

det blir någon annans ansvar att se till att det förblir rent och att ingen förstör vattnet eller vår 

luft. Det kollektiva problemet som Hermansson (2013:21) skriver om är att i det svenska 

samhället finns det tunnelbanor och bussar, men människan vill inte betala för dessa tjänster. 

Utan de ser helst att dessa resurser för samhället ska vara gratis. Dock kräver nästintill 

människan att detta skall finnas i samhället, men vill ändå inte vara med och finansiera så att 

det går att ha kvar det och förbättra resurserna. Detta problem kallas för fångarnas dilemma och 

det är något som politiken borde kunna erbjuda en lösning på, enligt Hermansson (2013:31).  
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Precis som nämns tidigare i inledningen i denna studie skriver att Beniamin Knutsson (2011) 

om problemet med att globala problem har blivit avpolitiserade i svenska skolan. Enligt 

författaren hamnar allt mer fokus på individuell nivå i skolan och vad individen kan göra för 

att börja leva hållbart. Problematiken med detta enligt författaren blir att globala problem är 

något som kräver stora förändringar för att vi skall lyckas med att rädda vår värld och därför 

krävs det att hållbar utveckling inte fortsätter att bli avpolitiserat utan att det är ett problem som 

bearbetas på politisk nivå.     

 

3. Teori:    

I denna studie kommer digitala läromedel analyseras utifrån Colin Hays teori om politisering 

och avpolitisering. I denna del kommer jag först skriva en kort beskrivning av perspektivet 

social konstruktivism då detta begrepp är kopplat till synen av hur människan kan se på 

samhället. Här kommer även Hays (2007) definition av vad politik är att presenteras.  

 

Social konstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som är socialt 

konstrukturerat av människor som integrerar med varandra. Ernest (1998) beskriver social 

konstruktivism genom två olika kännetecken. Det första kännetecknet enligt Ernest (1998) är 

att människors tankar och idéer formas genom interaktion med andras tankar och idéer, det vill 

säga att människan utvecklar sina åsikter kring samhället genom att blanda sina åsikter med 

andras. Enligt Ernest (1998) kan upplevelsen av världen, både fysiskt och socialt bli styrd av 

gemensamma erfarenheter. Det andra kännetecknet som Ernest (1998) skriver om är att 

människan anlägger en social syn på vad kunskap är. Med det menar författaren att individen 

är en del av en socialt konstruerad värld och då behövs det även att kunskap ses som en historisk 

och kulturell konstruktion. Detta perspektiv kopplat till hållbar utveckling ger en bred definition 

av hur människan ser på begreppet hållbar utveckling och det öppnar upp för en tolkning av 

begreppet där det beror på vilka erfarenheter vi integrerats med tidigare.    

 

Enligt Hay (2007:65) så finns det inom politik fyra olika funktioner som skall hjälpa till att 

konstruera en bred och inkluderande uppfattning kring vad politik egentligen är. Hay (2007:65) 

börjar med att skriva att för det första kan politiken bara inträffa i olika situationer där 

människor får lov att vara med och välja. En annan utgångspunkt som liknar den första är att 

politik kan bara uppstå när människor kan vara med och göra en skillnad. Hay (2007:66) 

beskriver med andra ord att politik enbart uppstår i situationer där människans inflyttande får 
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trädda fram. Hay (2007:67) lyfter fram motsatsen till detta och det är att när människor inte får 

lov att vara med och göra en skillnad och det är då situationer där det är icke-politik. Hay (2007) 

väljer att förklara detta med hjälp av begreppet fatalism som i det här fallet, innebär att den fria 

viljan är en illusion. Vi tror vi har fri vilja och får vara med och bestämma samt vara med och 

påverka vårt samhälle. Men på grund av detta begrepp fatalism, är det motsatsen i detta fallet, 

vi tror vi är med och gör en skillnad när vi i själva verket inte gör det. Den tredje aspekten 

utifrån Hay (2007:68) är att politik är när människor får prata, överlägga och känna sig delaktiga 

i aktuella frågor kring politik. Det fjärde utgångsläget som påvisar, som har gemensamt med de 

andra tre är att politik är en social aktivitet och med detta menar författaren att politik kan bara 

inträffa när olika politiska aktiviteter har antingen indirekta eller direkta konsekvenser för 

människan. 

 

Från en annan vinkel illustrerade Malmberg & Urbas (2017:5) hur politiskt deltagande kan 

fungera. Enligt författarna är det genom att titta på skillnaderna mellan statlig eller formell 

politik och icke-statlig eller privat politik för att sedan därefter koppla dessa två perspektiv för 

att se vad som motiverar till politiskt deltagande. Malmberg & Urbas (2017:6) skriver om fyra 

olika typer av politiskt deltagande. Det första är att politiskt deltagande är när människor får 

vara med och rösta till olika politiska val eller bara generellt få delta i olika tillställningar eller 

vara medlem i någon politisk grupp. Den andra typen av politiskt deltagande är att alla åtgärder 

som tillkommer i ett syfte för att utöka den formella politiken. Typ tre som är ett svar till formell 

politik, ingår under kategorin icke-statlig. Detta är för att inom denna kategori ingår det 

agerande och med detta, menar då Hay (2007:73) som Malmberg & Urbas (2017:6) refererar 

till, att inom typ tre ingår det demonstrationer mot nya lagstiftningar. Den sista kategorin, typ 

fyra är politiskt deltagande när en privat person eller företag bojkottar eller utifrån etiska val, 

väljer att konsumera eller agera därefter. Något annat som är typiskt för detta är att människan 

försöker dra den huvudsakliga uppmärksamheten ifrån huvudfrågan, genom att väcka nya 

tankar och idéer kring någon annan icke-diskuterad fråga. 

 

Enligt Hay (2007) kan vi se om något är politiskt eller icke politiskt genom dessa fyra olika 

punkter, för att kunna överväga om det är politiskt eller icke-politiskt. Från en annan aspekt 

lyfter Hay fram hur politiserad en fråga kan vara, eller hur avpolitiserad den kan vara. Till 

skillnad mot det vanligaste indelningarna att koppla hållbar utveckling till, ekologiska, sociala 

och ekonomiska dimensionen. Väljer Hay (2007) att se hållbar utveckling utifrån statlig 

dimension, samhälle dimension och människa/privata dimensionen.  
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Dessa tre olika dimensioner använder Hay (2007) sig av för att kunna bryta ner den politiska 

dimensionen. För att kunna bryta den politiska dimensionen använder Hay (2007) sig av 

”nödvändighetens rike”. ”Nödvändighetens rike” är ett begrepp som är kopplat till Karl Marx 

där Marx syn på livet var att det var ifrån detta stadie som människan ville komma utifrån och 

komma till ”frihetens rike” och det gjorde människan genom att arbeta sig fri. Enligt Marxs 

teori blir människan fri genom arbetet. Hay (2007) använder sig av Marxs teori för att påvisa 

att när något hamnar i ”nödvändighetens rike” är det ämnet i fråga avpolitiserat, detta skriver 

även Malmberg & Urbas (2017:6) om i sin avhandling. 

         

Hay presenterar en tabell ifrån sin bok där han förklarar mer ingående hur ett problem blir 

politiserat och hur det blir avpolitiserat. Hay (2007:80) skriver i sin teori som även Malmberg 

& Urbas (2017:7) presenterar, att Hay anser att det finns tre olika sätt som en fråga kan bli 

politiserad. Där nummer ett är att en politisk fråga ställs i ”nödvändighetens rike” som sedan 

åker vidare till den privata sfären, där privat personen börjar fundera kring frågan. Därefter går 

det från den privata sfären till samhälle sfären, där frågan blir ett samhällsproblem som behöver 

lösas och till sist går det från samhället till den statliga sfären, där det blir ett politiskt ärende. 

När ett politiskt problem blir avpolitiserat, fungerar det på liknade sätt som när det blir 

avpolitiserat i Hays cirkel. Det går från den statliga sfären, till samhället, vidare till den privata 

sfären, för att sedan tillslut bli en del av ”nödvändighetens rike”. När det kommer till den sista 

sfären är det helt avpolitiserat.  

 

Det Hay (2007) vill förtydliga med denna tabell är att göra det tydligt för läsaren hur en politisk 

fråga bearbetas och var den ligger i koppling till politisering och avpolitisering. Dock är det 

viktigt att förtydliga att bara för att en fråga inte ligger i mitten betyder inte det att det inte är 

politiserat. Utan allt som är inom ramen i tabellen är politik, det är inte för ens frågan hamnar 

utanför cirklarna som det är helt avpolitiserat. När det hamnar utanför är det inte ett politiskt 

problem längre. Men Hay (2007) skriver att bara för det hamnat utanför tabellen betyder inte 

det att det inte kan gå tillbaks och bli politiskt igen. Enligt Hay (2007) går det att omvända 

problemet ifråga på nytt och göra det politiserat ytterligare igen.  
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3.1 Tabell 1:  
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4. Metod och urval:  

I denna studie har jag undersökt hur digitala läromedel väljer att framställa begreppet hållbar 

utveckling. För att kunna undersöka de olika läromedlen har jag använt mig av kvalitativ 

innehållsanalys som sedan kopplas med Hay (2007) för att kunna analysera det som presenteras 

i de digitala läromedlen.  

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

När det kommer till att välja om det är en kvalitativ metod eller en kvantitativ metod som ska 

användas i studien är det inte ett självklart val vad som ska användas. Fördelen med en 

kvantitativ metod är att kunna analysera stora mängder av material under en kortare tid, vilket 

ger studien en breddare omfattning än vad en kvalitativ metod gör. Men eftersom i denna studie 

kommer sex digitala läromedel att analyseras blev valet att en kvalitativ studie kommer 

resultera till ett mer precist resultat än vad en kvalitativ metod hade gjort. Genom att använda 

en kvalitativ metod till denna studie går det att undersöka ett mindre material med fokus på de 

delar som bidrar till denna studiens syfte och frågeställningar.  

 

För att förklara vad kvalitativ textanalys är har jag använt mig av Esaisson, m.fl. (2002). När 

en text analyseras skriver Esaisson, m.fl. (2002) att det är viktigt att läsa texten på ett djupt och 

ingående vis för att frambringa det väsentliga i texten och dess inre betydelse. Författarna 

skriver att innan texten blir analyserad bör forskaren utfört frågor som ska besvaras med hjälp 

av att läsa texten. Exempel på detta som författaren lyfter fram är: Vad vill författaren få ut av 

texten, vad för slags argument används i texten och vad är syftet med texten. När jag senare i 

denna studie analyserar digitalt läromedel kommer jag att undersöka hur de framställer 

begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett problem som i stor utsträckning ligger 

på politisknivå. Det jag ska undersöka är om begreppet hållbar utveckling är avpolitiserat i 

digitalt läromedel.     

 

4.2 Digitalt lärande: 

Utifrån nya läroplanen (2017:3) har större vikt tillkommit på digitalisering i skolans värld. 

Hylén & Grönlund (2011:27) skriver en studie där de kopplar digitaliseringen i skolan till ökad 

motivation för eleverna. Dock är det viktigt att poängtera att det inte bara krävs en dator för att 

elevernas motivation skall öka, utan det är vad läraren väljer att göra med dem som kan resultera 

till ökad motivation. Hylén & Grönlund (2011) har i en studie tittat på de nationella proven för 
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att se om elevernas prestation har förändrats efter de fått en egen dator till sitt förfogande, då 

till motställning till hur det gick innan skolans värld skulle digitaliseras. Vår värld har blivit 

digitaliserad, skolan blir mer digitaliserad för varje år som går, där av fann jag det relevant att 

analysera digitala läromedel. 

 

4.2.1 Definition av digitalt läromedel: 

Innan vi går vidare i denna studie, vill jag förtydliga och precisera mer vad ett digitalt läromedel 

är. Definitionen av vad läromedel är kan uppfattas bred, därför väljer jag att ha denna under 

rubriken i min studie för att visa vilken definition jag har använt mig av. Skolverket (2015) 

lyfter upp en text som är skriven av Anna Sandström. I denna texten har Sandström som 

utgångspunkt, Vad är läromedel?  

 

Sandström (2015) skriver att idag finns där inte någon fastställd definition av vad läromedel är, 

men i skolföreningen 1971, skrevs det att läromedel är de resurser som går att använda sig av i 

olika undervisningssituationer. När vi pratar om läromedel skriver Sandström att ibland går det 

under ett annat namn och det är pedagogiska texter, men här är det viktigt att förtydliga att det 

finns två olika sorters pedagogik som vi pratar om här. Den första är pedagogiska texter som är 

till för undervisning i skolan. Den andra är pedagogiska texter som är till för det informella 

lärandet, det vill säga att det kan vara texter som är ämnade till arbetsplatser eller så är det bara 

eget sökande på internet. Sandström (2015) förtydligar med att det som menas med att söka på 

internet, kan vara att individen ifråga söker egen kunskap genom olika informella pedagogiska 

texter, som i det här fallet är internetsidor.  

 

Utifrån vad Sandström (2015) lyfter fram, hur viktigt det är med läromedel då det fungerar som 

en kunskapsbank för både elever och lärare, ger det stora möjligheter till att lyfta fram vad de 

digitala fördelarna är. Digitalt lärande lyfter upp några fördelar med digitalt läromedel och det 

är att ett digitalt läromedel är mycket enklare att hålla uppdaterat än vad böcker är, skulle något 

förändras i världen är det enkelt att justera det i efter hand. För skolans del skriver Digitalt 

lärande att det håller ner kostnaderna för skolan att använda sig av digitala läromedel och som 

ett plus för eleverna får dem all kunskap samlad på ett ställe. För att återgå till definition av 

digitala läromedel i denna studien, har jag valt att analysera läromedel som är riktat till 

högstadieskolan. Läromedlen jag utgått ifrån är relaterade till ett samhällsperspektiv och inte 

ett naturforskningsperspektiv.      
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Det jag kommer göra genom digitala läromedel är att analysera dem och se vem problemet 

hamnar på enligt vad som framgår i läromedlet. Då globala problem i hög utsträckning är ett 

politiskt problem är det relevant att ta reda på hur läromedlet väljer att lyfta fram denna 

information och se hur läromedlet väljer att förmedla sitt budskap till eleverna genom skrift och 

frågor. Här får vi även reda på hur de olika digitala läromedlen väljer att fördela ut ansvaret. Är 

det individens egna ansvar eller är det ett statligt uppdrag som krävs för att vår värld skall bli 

bättre. Det är detta jag kommer undersöka och ta reda på, hur digitalt läromedel väljer att 

framställa detta.  

 

4.3 Utförande och urval 

Jag kommer att med hjälp av att analysera läromedlen utifrån aspekterna samhälle, människa 

och politik, som presenteras av Colin Hay i boken Why we hate politics (2007). Jag har valt att 

analysera digitala läromedel för att se om det finns några politiska inslag som kopplas till ämnet 

hållbar utveckling. Detta gör jag för jag vill veta om begreppet hållbar utveckling är 

avpolitiserat i de digitala läromedlen. Om fallet skulle vara så att hållbar utveckling är 

avpolitiserat eller inte är det inget som fastställer hela begreppet i sin helhet, utan det jag vill 

veta är om det är avpolitiserat i dessa sex källor som presenteras nedan.  

 

4.3.1 Tabell 2: – Detta är en lista över de olika digitala läromedel som analyserats i denna 

studie: 

Digitalt 

läromedel: 

Titel på läromedel: Referens: 

1 Hållbart samhälle Sveriges geologiska 

undersökning 

2 Globala etiska dilemman Globala målen 

3 Hållbar utveckling Nationalencyklopedin  

4 Hållbar utveckling Lin education 

5 Lärande på hållbar väg Världsnaturfonden 

6 Jag är global Världskoll 
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4.3.2 Urval av läromedlen: 

Samtliga av alla digitala läromedel lyfter fram ämnet hållbar utveckling och går att komma i 

kontakt med på internet. Två av dessa läromedel, NE och lin education är betaltjänster och kan 

vara svåra att komma i kontakt med. De övriga läromedlen är gratis och går att komma i kontakt 

med bara genom att söka efter källan. Varför jag valt just dessa källor till min studie är för att 

de lyfter upp ämnet hållbar utveckling och de finns tillgängliga på internet. Gällande urval har 

jag valt genom bekvämlighetsprincipen, där jag valde källor som var lätta för mig att komma i 

kontakt med och som är relevanta för skolvärlden.   

 

Det första digitala läromedlet går att komma i kontakt med på Sveriges geologiska 

undersöknings hemsida (länk: https://www.sgu.se/geologisk/samhalle/hallbart-samhalle/). 

Läromedlets rubrik är Hållbart samhälle och detta läromedel är framtaget för elever som går 

på högstadiet. Syftet med detta läromedel är att de vill skapa en grundläggande förståelse för 

geologins betydelse och väcka ett intresse för eleverna som berör miljöfrågor.  

 

Det andra digitala läromedlet är hämtat ifrån globala målen (länk: 

http://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/globala-etiska-dilemman/). Detta läromedlets 

rubrik är Globala etiska dilemman, genom detta läromedel får eleverna läsa 17 olika påståenden 

som är kopplade till 17 globala mål. Utifrån vad som framkommer under varje globalt mål ska 

eleverna diskutera detta med hjälp av fyra olika frågor: Vad gör du? Har du någon likande 

erfarenhet? Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut? Genom denna uppgiften 

får eleverna möjligheten att reflektera och komma fram till egna lösningar för att exempelvis 

börja leva mer hållbart. Detta läromedlet är framtaget av UNDP som är en förening inom FN 

där de fungerar som ett nätverk för global utveckling. De arbetar med internationellt samarbete 

för att de ska lyckas uppnå deras globala mål. 

 

Det tredje digitala läromedlet är ifrån nationalencyklopedins egna digitala läromedel (länk: 

Laromedel.ne.se/print/content/material/189/7801/exercises). Läromedlets rubrik är Hållbar 

utvecklling. Detta läromedel är specifikt framtaget för elever som går på högstadiet. NE 

fungerar även som en funktionell sökmotor som ett komplement till Google. Dock är inte detta 

någon gratis tjänst och gör det lite svårare att komma i kontakt med denna informationen. NE 

är ett ledande digitalt kunskapsföretag som utvecklar produkter och tjänster som möter läsarnas 

kunskapsbehov.  
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Det fjärde digitala läromedlet är hämtat från lin education som framställer digitalt läromedel 

för grundskolan. Det som jag valt till denna studie är för elever som går på högstadiet och 

rubriken är Hållbar utveckling (länk: https://loops.education/library/loop/3yqz-

hallbarutveckling). Detta läromedel är också en betaltjänst där eleverna behöver ett eget 

inloggningskonto. I detta läromedlet får eleverna läsa olika texter och besvara frågor. Deras 

svar skickas direkt till läraren och därifrån kan läraren ge eleven respons för vidare utveckling. 

Läromedlet som finns tillgängligt är framtaget från andra lärare som har skrivit och utarbetat 

de digitala läromedlen.  

 

Det femte digitala läromedlet är världsnaturfonden som har framställt. Detta läromedel finns 

tillgängligt på WWF hemsida och rubriken till detta läromedel är Lärande på hållbar väg (länk:  

http://www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1139007/Larande%20pa%20hallbar%20vag.pdf

). Världsnaturfondens syfte med denna skrift som de gjort är att de vill belysa för läsarna hur 

de ser på utbildningens roll för att nå ett hållbart samhälle. De utger i förstahand att detta 

läromedel riktar sig till skolpersonal och lärarstuderande. Men jag anser att detta fungerar som 

läromedel för elever som går på högstadiet.  

 

Det sjätte digitala läromedlet heter Jag är global och är hämtat från världskoll (länk: 

http://varldskoll.se/PDF/Jag%20är%20global.pdf). Detta läromedel är skapat av världskoll som 

drivs av det svenska FN-förbundet. Deras syfte är att visa hur utveckling och läget i vår värld 

ser ut. Detta gör de genom att presentera fakta och statistik. Världskoll anser att de primära 

målgrupperna de har framställt sitt läromedel för är högstadiet och gymnasiet, men deras 

innehåll fungerar även för yngre och äldre användare.  
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5. Analys: 

I den här delen kommer jag att analysera de digitala läromedel som presenteras i metoden, med 

hjälp av Hays (2007) teori om hur vida en fråga är politiserad eller avpolitiserad.  

 

För att återkoppla till utgångspunkten i denna studie, formulerade jag fram dessa 

frågeställningar: 

• Hur används hållbar utveckling i digitala läromedel?  

• Hur definieras begreppet hållbar utveckling utifrån Colin Hays bok Why we hate politics 

i de digitala läromedlen? 

 

5.1 Hur används hållbar utveckling i digitala läromedel?  

I denna studie har jag undersökt hur digitalt läromedel väljer att använda begreppet hållbar 

utveckling. Då det finns många olika källor som är tillgängliga online fick jag välja att avgränsa 

mig till vilka digitala texter jag skulle använda mig av i denna studie.  

 

5.1.1 Läromedel 1 – Sveriges geologiska undersökning  

Det första läromedlet är från Sveriges geologiska undersökning, huvudrubriken till detta 

läromedel är Hållbart samhälle (länk: https://www.sgu.se/geologisk/samhalle/hallbart-

samhalle/). I det här läromedlet får eleverna arbeta i grupp och designa sitt egna samhälle och 

”bygga” en egen hållbar stad. I denna uppgiften får eleverna möjligheten att arbeta med denna 

uppgiften ur olika synvinklar.  

 

”Bestäm olika roller i gruppen för att presentera arbetet som ett nyhetsinslag. Några kan vara 

journalister och andra kan t.ex. vara geologer och politiker. Försök tänka efter vilka roller ni kan 

använda för att presentera era lösningar på bästa sätt.” 

 

Genom att eleverna får arbeta med uppgiften på olika vis och kritiskt granska uppgiften genom 

olika perspektiv blir det ett bredare material och det ger en större inlärnings kurva där eleverna 

får titta på det hållbara problemet ifrån olika perspektiv. Genom detta läromedel får läsaren 

goda kunskaper kring vår miljö, där eleverna får möjligheten att lära sig och ställa sig själv 

frågor hur de kan hjälpa till för att påverka vårt samhälle. De får även en insikt vad geologerna 

gör för att vårt samhälle ska bli bättre och de får en insikt i olika politiska frågor som rör ämnen. 
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5.1.2 Läromedel 2 – Globala målen  

Det andra läromedlet är hämtat från Globala målen och rubriken till läromedlet är Globala 

etiska dilemman (länk: http://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/globala-etiska-

dilemman/). Denna internetsida lyfter upp 17 olika globala mål som skall lösas innan 2030. 

Vidare på denna sida finns det olika övningar som lärare kan använda sig av till sina elever för 

att arbeta med hållbar utveckling. UNDP är en förening som är FN:s nätverk för global 

utveckling. De arbetar med internationellt samarbete för att de skall lyckas uppnå deras globala 

mål. Efter vidare undersökning i det utvalda digitala läromedel Globala etiska dilemman som 

finns tillgängligt på deras internetsida. Läromedlets syfte är att eleverna ska få mer kunskap 

och förståelse för vad hållbar utveckling är. Frågorna formulerades på ett viss där eleven i fråga 

ska svara på frågor och formulera sina egna tankar och erfarenheter, utifrån vad eleven kan göra 

för att individen ska börja leva hållbart. 

 

Frågor som eleverna ska ställa sig själva är följande: Vad gör du? Har du någon likande 

erfarenhet? Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut? Med hjälp av dessa 

frågorna ska eleverna resonera om vad de tycker angående olika påstående som är kopplade till 

de 17 globala målen.  

 

”Dina föräldrar ska köpa en ny bil och tittar dagligen på olika annonser. De är särskilt intresserade 

av stora stadsjeepar som rymmer många men samtidigt inte är så bra för miljön. Du visar dina 

föräldrar en cool elbil på youtube som skulle kunna vara ett alternativ och ditt syskon säger att 

det går lika bra att åka buss.” 

 

Detta citat ovan är kopplat till mål nio. Här får eleven möjlighet att vara med och diskutera och 

argumentera vad som kan ändras på individnivå. Vad kan familjen göra för att göra ett hållbart 

val som resulterar till ett hållbart samhälle. Detta målet är kopplat till individnivå, men i detta 

digitala läromedel får eleverna möjlighet att resonera kring frågor som berör politisknivå. 

 

”I er kommun har politikerna beslutat om en köttfri måndag på skolorna. Många tycker det är bra 

eftersom man mår bra av vegetarisk kost medan andra protesterar med argumentet: “Vi behöver 

äta kött varje dag för att orka gå i skolan” 

 

I det här påståendet får eleverna resonera kring politiska frågor som är svårare att vara med 

och påverka. Här får eleverna en insikt i vad politiken faktiskt kan göra för att bidra till ett 
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bättre samhälle där hållbar utveckling ligger i fokus. Utifrån vad som presenteras i detta 

digitala läromedel får eleverna möjligheten att arbeta med 17 olika globala målen från ett 

individperspektiv, samhällsperspektiv och ett politiskt perspektiv med hjälp av fyra olika 

frågor.   

 

5.1.3 Läromedel 3 – Hållbar utveckling – NE  

Det tredje digitala läromedlet är från nationalencyklopedins egna hemsida (länk: 

Laromedel.ne.se/print/content/material/189/7801/exercises). Detta läromedlet är arkiverat 

under rubriken Hållbar utveckling i NE:s egna digitala läromedel. Precis som de tidigare 

läromedlen, lyfter detta läromedel fram fakta kring olika globala problem som finns i vår värld. 

NE väljer att hänvisa till WWF:s ekologiska fotavtryck, som tidigare förklarats i denna studie 

är detta utifrån individen där individen blir upplyst om vad som behöver förändras för att 

förbättra vår värld. NE:s läromedel lyfter upp ett exempel att vi i Sverige är i topp när det gäller 

att återvinna papper. I Sverige är det ca: 90 procent av allt papper som återvinns.   

 

”En hållbar utveckling ska klara våra behov i dag och inte äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov. Att tänka långsiktigt är nyckeln. En hållbar utveckling 

handlar inte bara om miljö, utan även om att skapa hållbara ekonomiska och sociala strukturer för 

ett samhälle i balans.” 

 

Detta läromedel vill förmedla vikten av att människan måste börja leva mer hållbart och 

tänka på våra resurser vi har och inte förbruka mer än vad som faktiskt behövs. NE väljer att 

lyfta upp problematiken med att befolkningen ökar konstant och skall denna ökningen fortgå 

kommer det tillslut vara så att våra resurser inte räcker till eftersom i dagens situation finns 

det redan mer än en miljard människor som är utan rent vatten och mat.  

 

”Samtidigt som den rikare delen av världen konsumerar långt över jordens tillgångar, saknar mer 

än en miljard människor tillräckligt med mat och rent vatten” 

 

Syftet med detta läromedlet är att göra eleverna medvetna om problematiken med 

befolkningsökningen eftersom det redan finns en stor mängd människor i världen som inte 

har tillgång till de resurser som behövs för att kunna överleva. Detta läromedlet vill få 

eleverna att börja fundera hur de kan göra för att kunna utvinna våra resurser så det går att 

leva idag och för nästkommande generationer.  
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5.1.4 Läromedel 4 – Hållbar utveckling – Lin eduaction  

Det fjärde digitala läromedlet är från Lin education och rubriken på läromedlet är Hållbar 

utveckling (länk: https://loops.education/library/loop/3yqz-hallbar-utveckling). Detta är ett 

läromedel, där lärare kan vara med och skapa fram ett läromedel som kan användas ute på 

skolorna. När en lärare har gjort ett läromedel, kallas det då för en Loop. I en loop finns det 

olika steg för eleverna som de ska gå igenom för att bli färdiga och få ny kunskap kring de olika 

ämnen som eleverna arbetar med. Eleverna måste slutföra varje steg innan de kan gå vidare och 

påbörja nästa steg. Detta läromedlet utgår mycket ifrån individen, där de vill väcka tankar och 

funderingar kring elevernas egna bruk om hållbar utveckling. 

 

”Läs igenom tidningen från Världsnaturfonden. Här hittar du bla fakta kring varifrån din lunch 

kommer, hur dina jeans påverkar klimatet, hur mycket vatten vi gör av med i Sverige och hur man 

kan minska sina ekologiska fotavtryck. Gå därefter in på länkarna, som finns i hubben, kring de 

ekologiska fotspåren och gör testerna.” 

 

Uppgiften till den här uppgiften är att eleverna ska läsa en artikel från världsnaturfonden för att 

sedan därefter resonera kring vad de kan göra för att leva mer hållbart. Här får eleverna 

möjligheten att se hur deras liv påverkar vår värld där de får en tydlig bild från WWF:s mall 

där de får se sitt ekologiska fotavtryck.   

 

I detta läromedlet refererar dem till WWF:s egna text Ekologiska fotavtryck – Vår påverkan på 

planeten. Texten Vår påverkan på planeten utgår ifrån vad vi alla människor tillsammans kan 

åstadkomma om vi gör en förändring och börjar leva mer hållbart. Lösningarna enligt detta 

läromedel läggs på individen, att reflektera kring hemmet, skolan och fritiden. Vad eleven som 

utför uppgiften kan göra för att leva mer hållbart utifrån vad de lärt sig genom detta läromedel. 

 

”Du äter lunch och allt är frid och fröjd. Men visste du att maten på tallriken ofta kommer från en 

rad platser runt om i världen? Ditt fotavtryck från lunchen kanske hamnar i Indonesien eller i 

Brasilien snarare än i Skåne. Vi har ”spårat” varorna i två olika måltider till ursprungslandet för 

att ge en bild av var maten har varit innan den serveras till dig. Så var äter du din lunch 

egentligen?” 

 

Det läromedlet vill är att få eleverna till att ställa sig kritiskt till sitt egna handlande och göra 

dem medvetna kring de val de gör i sin vardag. Här får eleverna en insikt i hur deras vardag 

kan påverka vår värld och att våra aktiva val påverkar inte bara lokalt utan globalt.  
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I detta läromedlet refererar dem även till Green Peace (länk: 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/agera/lev-gronare/) som har en text som också är 

kopplad till vad individen kan göra för att resultera till en grönare omställning i världen. Dock 

är även detta också helt utifrån vad individen skall göra, men här nämns även att individen inte 

skall glömma att politiker är beroende av sina väljare. 

 

”Politiker är beroende av sina väljare. Din röst gör skillnad, både när det gäller hur du väljer att 

rösta i valen och hur du agerar däremellan. Du kan skriva insändare, blogga, starta 

Facebookgrupper eller namnlistor, mejla politiker och engagera dig på gräsrotsnivå för att 

tillsammans med andra driva fram den utveckling som behövs.” 

 

Det är vi som väljer fram politikerna i vårt samhälle, men även om Green Peace nämner att 

politikerna spelar en roll, lyfter fortfarande Green Peace upp individen som en stor faktor till 

en förändring i världen. 

 

”Att cykla eller åka kommunalt i så stor utsträckning det gör stor skillnad mot att ta bilen. Om du 

skaffar bil, köp en bränslesnål. Om du har möjlighet, gå med i en bilpool. Eller starta en. Välj 

tåget framför flyget.” 

 

5.1.5 Läromedel 5 – Lärande på hållbar väg – Världsnaturfonden 

Det femte läromedlet är från världsnaturfonden. Först och främst är detta läromedlet utvecklat 

för skolpersonal och lärarstudenter. Men detta läromedel är ett alternativt läsmaterial som kan 

kombineras med lärandeundervisning för elever. Läromedlets rubrik är Lärande på hållbar väg 

och är lätt tillgängligt på WWF:s egna hemsida (länk: 

http://www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1139007/Larande%20pa%20hallbar%20vag.pdf

). När det gäller världsnaturfonden är detta i grund botten en förening som arbetar med tre olika 

enheter och dessa är ekologiska fotavtryck, landmiljö och vattenmiljö. Världsnaturfondens 

huvuduppgift är att skydda, underlätta den biologiska mångfalden och våra naturresurser så att 

det brukas på ett sunt vis för att bevara vår miljö så länge som möjligast går både i Sverige och 

globalt. Världsnaturfondens vision är att människan skall leva i harmoni med naturen. 

Världsnaturfonden väljer också att förmedla frågor och försöker genom detta läromedel att 

fånga elevernas intresse till att börja fundera över sina egna handlingar i vårt samhälle. 
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”Hållbar utveckling kan ses som en resa, en ständigt pågående process inom de ekologiska 

ramarna. Det långsiktiga målet är att vi får ett så bra liv som möjligt utan att skada andra 

människor eller omgivande natur och samhälle i både tid och rum, med andra ord – omsorg! Detta 

kan formuleras i tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk.”  

   

Detta är världsnaturfondens definition av vad hållbar utveckling är och detta presenteras i 

läromedlet under rubriken Vad är hållbar utveckling? Det som världsnaturfonden gör är att de 

gör ett avstamp i de ekologiska frågorna, med hjälp av den sociala och ekonomiska 

dimensionen. Målet världsnaturfonden har med detta läromedel är att få individen medvetna 

vad de kan göra för att påverka vår värld och det gör WWF genom att bidra med ny kunskap 

motivation för att alla ska kunna agera mer hållbart.  

 

”Varje dag påverkar vi vår miljö på olika sätt när vi till exempel handlar mat, kör bil eller värmer 

upp våra bostäder.”  

 

Detta läromedel har fokus på vad individen kan göra för att leva mer hållbart. Till ovanstående 

citat kommer de med förslag till hur individen i fråga kan göra för att minska sitt ekologiska 

fotavtryck.  

 

”Hur kan jag som individ minska mitt ekologiska fotavtryck? 

Det finns en hel del att göra: • minska konsumtionen av varor 

• äta mer vegetarisk mat • reducera bilåkandet 

• sänka inomhustemperaturen 

• gå över till hållbara energisystem 

• köpa miljömärkta produkter 

• köpa second handkläder  

• stödja miljöorganisationer och mycket annat.” 

 

Här ovan ger världsnaturfonden olika förslag för vad individen kan göra för att minska sitt 

ekologiska fotavtryck. Det som världsnaturfonden har som syfte med detta läromedlet är att 

ge nya synvinklar på hur människan kan ändra sin levnadsstil genom att bara ändra på små 

grejer kan det ge stora resultat. Världsnaturfondens uppdrag med detta läromedel är att göra 

läsaren medveten om sitt handlande och visa konsekvenserna för läsarna.  
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5.1.6 Läromedel 6 – Jag är global - Världskoll 

Det sjätte digitala läromedlet är fram taget från världskoll och rubriken på detta läromedel är 

Jag är global (länk: http://varldskoll.se/PDF/Jag%20är%20global.pdf). Detta läromedlet är 

skapat av världskoll och drivs av svenska FN-förbundet. Detta läromedel ger eleverna möjlighet 

genom olika övningar att reflektera individuellt och i grupp om olika globala problem som vi 

har i vår värld. Precis som tidigare presenteras en problemlösning i form av att människan på 

individnivå skall börja tänka sig för vad personen i fråga gör eller vad personen kan bidra med. 

Att världskoll drivs av FN var något som var tydligt, då mycket relaterades till vad FN har gjort 

för en förändring i vår värld. Till skillnad mot det andra läromedlet som UNDP framställt är 

detta ett läromedel som det svenska FN-förbundet har framställt genom världskoll. Utifrån 

deras sida är deras läromedel framtagna för att de vill belysa vilka framsteg som gjorts de 

senaste tjugofem åren, för att påvisa att små förändringar gör skillnad under en längre tid. 

 

Detta läromedlet bygger på case som eleverna ska arbeta med och diskutera genom olika 

diskussions frågor. Eleverna ska arbeta i grupp när de utföra denna uppgiften. Syftet med detta 

digitala läromedlet är att låta eleverna diskutera sin egna inverkan på utveckling runt om i 

världen och visa eleverna samband som finns i vår globaliserade värld. Det första problemet de 

ska diskutera heter Konflikten i handen. Detta case handlar om mobiltelefoner och det är en ny 

mobil lanseras på marknaden och elevens nuvarande telefons batteri börjar bli dåligt. Så då ska 

eleven införskaffa sig den nyaste telefonen. Till denna uppgiften får gruppen fem frågor de ska 

diskutera efter de läst texten.  

 

”Hur ofta tycker du att en behöver byta ut sin mobiltelefon? 

Går det att återvinna en mobiltelefon? I sådana fall hur/var? 

Vems ansvar är det att se till att konflikterna om coltan upphör tycker du? 

Konsumenter? Företag? Regeringar? Någon annan?  

Vilka globala mål tycker du caset tar upp?”  

 

Dessa frågorna ska eleverna använda sig av när de ska diskutera med varandra. I detta fall 

får eleverna resonera kring sitt egna användande, då de flesta elever i dagens samhälle äger 

en smartphone och kan kanske relatera på ett djupare plan till dessa frågor.  

 

”När många vill ha en viss sak ökar efterfrågan och om utbudet är litet ökar ofta priserna. Det 

innebär att där efterfrågan är stor, men utbudet litet, finns det pengar att tjäna. Det är precis vad 
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som har hänt med ämnet coltan. Coltan till din nya mobil finns bara på ett fåtal platser runt om i 

världen, exempelvis i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo)”  

 

Detta citat leder in på att coltan har länge finansierat våld och terror Demokratiska 

republiken Kongo. Men precis som de lyfter i texten är detta inget som syns när den nya 

mobiltelefonen är hemma hos ägaren. Utan för ägaren är det bara en ny mobiltelefon, de ser 

inte barnen som var tvungna att bryta loss coltanen till kretskorten. Det som detta läromedlet 

är ute efter är att visa eleverna hur olika produkter som används dagligen faktiskt kommer 

att bli de varorna. Det är många olika steg som krävs för att lyckas med att tillverka en 

telefon. Huvudsakliga syftet med detta läromedlet är att göra eleverna medvetna innan de 

handlar.   

  

5.2 Hur definieras begreppet hållbar utveckling utifrån Colin Hays bok Why we hate 

politics i de digitala läromedlen? 

När vi pratar om hållbar utveckling landar problemet på individuell nivå där det är vi människor 

som är huvudaktörerna till att vi ska få en bättre värld att leva i och ge en möjlighet till våra 

framtida släktingar så att de ska kunna leva i en god miljö. I skolan har stor vikt tillkommit på 

undervisning kring hållbar utveckling (Skolverket, 2012).  

 

Samtliga av läromedlen utgår ifrån att det är individen som skall göra en skillnad, genom att 

tänka på sitt ekologiska fotavtryck. För att referera till tidigare forskning lyfter Jagers (2005) 

upp problematiken med det ekologiska fotavtrycket, att det spelar ingen roll för det räcker inte 

att en individ slutar att skräpa ner och börjar tänka på vår miljö. Utan för att det skall bli en 

märkbar skillnad i vårt samhälle behövs det att alla göra en skillnad och börjar tänka på vad 

dem gör för att det skall bli bättre.  

 

Malmborg & Urbas (2017:7–8) lyfter upp hur något blir avpolitiserat utifrån Hays (2007) teori. 

Det första steget för ett problem ska bli avpolitiserat är när problemet går från den statliga sfären 

till samhället. Här är det viktigt att förtydliga att bara för att problemet gått från den statliga 

betyder det inte det att det är helt nollställt ifrån politik, utan där finns fortfarande lite politiska 

inslag, men dock har det blivit av lägre grad. Det andra steget som författarna lyfter upp är när 

ett problem blir problematiskt för den privata sfären, när det gäller individuella val, där 

individen är den enda faktorn som kan påverka. Det fjärde steget som författarna skriver om är 

när problemet kommer utanför Hays teoretiska cirkel, då hamnar problemet i det nödvändiga 
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riket. Där har det blivit helt avpolitiserat och det har blivit ett problem som inte staten kan lösa. 

Problematiken när problemet hamnat utanför Hays cirkel, är att när det hamnar där anser Hay 

(2007:87) att då ses detta problem utifrån människans synvinkel som ett problem där det blir 

svårt att ändra på. När problemet i fråga hamnar i det nödvändigas rike blir det svårt att vända 

tillbaka problemet och få det politiserat igen, detta ser Hay (2007) som den oundvikliga 

framtiden. 

 

Genom att läsa hur de digitala läromedlen väljer att presentera hållbar utveckling i sina texter 

och uppgifter för eleverna går det, med hjälp av Hay (2007) att se begreppet hållbar utveckling 

som avpolitiserat i de digitala läromedlen. Med andra ord presenter de digitala läromedlen 

hållbar utveckling som ett avpolitiserat begrepp. Utifrån Hays (2007) cirkel (tabell:1) ser vi 

tydligt att vi hamnar i den privata sfären, eftersom att huvudansvaret hamnar på individnivå, 

där eleverna som gör uppgifterna och läser texterna får utgå ifrån ett privatiserat förhållningssätt 

för att lyckas utföra uppgifterna. Dock är det viktigt att belysa att hållbar utveckling inte har 

blivit avpolitiserat fullt ut, då det fortfarande ligger i den privata sfären. 

 

Intressanta delar att belysa är från läromedlet Globala målen, som UNDP har framställt och är 

en förening som är FN:s utvecklings nät. FN arbetar tillsammans med andra FN-förbund för att 

få en bättre värld. Ett av dessa kriterier är att FN arbetar för en god hållbar utveckling. Utifrån 

deras läromedel på Globala målen har de läromedel där syftet är att låta eleverna få arbeta med 

begreppet hållbar utveckling och resonera kring vad de kan göra. Världskoll som även denna 

organisation är en grupp som finns på grund av det svenska FN-förbundet. Presenterar 

läromedel utifrån olika scenarion där eleverna får resonera kring frågor som berör globala 

handeln. Ett exempel på detta är konflikten som vi har i vår hand. Detta läromedel ger eleverna 

möjligheten till att diskutera problemet med att byta ut mobiltelefonen.   

 

Från läromedlet hållbar utveckling refererade lin education till Världsnaturfonden och Green 

Peace. Green Peace lyfter upp ett kriterium för hållbar utveckling och det var att politiker är i 

behov av oss då vi röstar fram ett parti. Precis detta är ett av Hay (2007:73) kriterium om 

politiskt deltagande och det är när människor får vara med och rösta till olika politiska parti 

eller bara generellt få delta i olika politiska tillställningar. Utifrån detta som Lin education lyfter 

fram med hjälp av Green Peace får vi en klar bild av begreppet hållbar utveckling i koppling 

till politisering och avpolitisering. Det vi får reda på genom detta är att utifrån Hay (2007) är 

att hållbar utveckling inte är helt avpolitiserat eftersom att fortfarande finns med i den privata 
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sfären. Enligt Hay (2007) går det inte att ha någon politik utan människor. I Sverige har vi 

demokrati. Vi individer behöver vara politiskt aktiva för att någon politik ska finnas i Sverige.  

 

Det som var tydligt och gick att utläsa ur samtliga läromedel är att lyfta fram olika politiska 

beslut som exempelvis införande av vegetarisk lunch på skolan, vindkraftverk eller solceller. I 

de digitala läromedlen får eleverna information om olika politiska beslut, men huvudfokus i det 

stora hela ligger på att de digitala läromedlen riktar sitt fokus på individuellnivå för att utbilda 

eleven till att själv kunna ställa sig kritiskt till sin livsstil och göra en självvärdering av sig själv 

för att kunna komma med en lösning för att det ska bli till det bättre.   
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6. Slutsats 
 

Sammanfattningsvis går det att utläsa med hjälp av denna analysen, tidigare forskning och 

teorin, att digitala läromedel som finns tillgängliga för lärare och elever framställer begreppet 

hållbar utveckling som ett globalt problem där individen i fokus blir undervisad om vad han 

eller hon kan göra för att leva mer hållbart. I enlighet med Hays teori har begreppet hållbar 

utveckling blivit avpolitiserat eftersom att i samtliga av de digitala läromedlen är fokus på 

individen. Det är på en nivå där eleverna kan relatera till sig själva, genom att få se hur deras 

levnadsstandard påverkar världen. Hur digitalt läromedel om hållbar utveckling väljer att 

förhålla sig till, blir i detta fallet att de förhåller sig till individen på en nivå där individen får 

lov att ta del av information samt fånga olika reflektioner genom fördjupningsfrågor kring hur 

de lever sina liv. Detta ger dem möjligheten till att aktivt välja hur de skall ta till sig 

informationen.  

 

För att återkoppla till en annan författare som lyfts fram i tidigare forskning är Hermansson 

(2013). Författaren lyfter fram olika typiska problem som politiken är lösningen på problemen. 

Den första är effektivitetsproblem: Det klassiska för ett sådant problem är att det drabbar en 

allmänning och en kollektiv nyttighet som vi alla har gemensamt nytta eller ansvar av. 

Hermansson (2013:21) skriver om exemplet att vi alla människor är i behov av vatten eller ren 

luft och vi vill inte att detta ska smutsas ner. Dock anser Hermansson att det finns en lockelse 

att överlåta detta ansvar att vattnet och luften ska behållas rent till någon annan. Att det blir 

någon annans ansvar att se till att det förblir rent och att ingen förstör vattnet eller vår luft. Det 

kollektiva problemet som Hermansson (2013:21) skriver om är att i vårt samhälle finns det 

kollektivtrafik, men vi människor vill inte betala för dessa tjänster. Vi vill helst åka gratis, men 

ändå kräver vi av samhället att detta skall finnas tillgängligt, men vi vill inte vara med och 

finansiera så att det går att ha kvar det och förbättra resurserna. Detta problem kallas för 

fångarnas dilemma, enligt Hermansson. För att göra en liknelse med de utvalda läromedlen, så 

väljer båda dessa att lägga problemet på människan och som Hermansson skriver, vill vi att allt 

ska vara bra, men vi väljer att lägga ansvaret på andra och inte sig själv.  

 

På samma viss ser jag liknelser med hur läromedlen väljer att framställa vem som bär ansvaret, 

de väljer att lägga det på individnivå, istället för att göra det större och lägga ansvaret på högre 

makter som i detta fall är staten. Vi själva har avpolitiserat globala problem genom att lägga 

skulden på andra istället för att göra en skillnad själva och göra något åt problemen.                               
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7. Ämnesdidaktisk avslutning:  

Tillslutet av denna studie valde jag att ha en ämnesdidaktisk reflektion som avslutning, för att 

knyta ihop min studie med undervisning i ämnet samhällskunskap. I denna reflektion kommer 

jag att dela med mig av mina tankar kring användandet av hållbar utveckling i undervisningen 

samt även mina reflektioner kring avpolitiseringen av de digitala läromedlen. Jag kommer även 

att lyfta upp olika förslag till hur begreppet hållbar utveckling kan behandlas i skolan. Dock 

behövs det förytligas att denna studies syfte är inte att poängtera vad som är rätt eller fel, 

gällande undervisning av hållbar utveckling, utan detta är en avslutning till ämnet 

samhällskunskap, kopplat till min studie kring användandet av digitala läromedel samt 

ansvarstagandes roll.  

 

Inledningsvis kommer jag att lyfta upp vad som framkommer genom nya läroplanen 

(skolverket, 2017) som skriver om ämnets syfte och det centrala innehållet, vad elever som 

läser på högstadienivå skall lära sig under sin skoltid på högstadiet. Anledningen till att jag 

väljer att lyfta fram detta är för att påvisa vad som finns med i läroplanen och vad som faktiskt 

krävs av eleverna.  

 

Från nya läroplanen (skolverket, 2017) går det att utläsa att idag står människor världen över 

inför både möjligheter och svårigheter som är sammankopplade till begrepp som digitalisering, 

globalisering och hållbar samhällsutveckling. Med hjälp av kunskap kring dessa begrepp 

kommer vi få redskap som vi kan ta hjälp av för att kunna orientera oss i vår komplexa värld. 

Genom undervisning som eleverna erbjuds skall eleverna få verktyg som det kan bemöta 

information i vardagslivet och i sina studier för ett ökat lärande. Det är viktigt att eleverna får 

möjlighet till att finna information genom olika källor, där de får möjligheten att själva ta till 

sig informationen och utveckla sina kunskaper för att därefter applicera i sitt liv till olika 

samhällsfrågor som kan uppstå.  

 

Från nya läroplanen, läggs även vikt på att genom undervisningen i ämnet samhällskunskap, 

bör eleverna få möjligheten till att utveckla deras förmågor att: Analysera och kritiskt granska 

lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv (Skolverket, 2017). Det som 

går att utläsa från läroplanen för elever som går på grundskolan är att ämnets syfte, inte stämmer 

in på de digitala läromedlen då dem gav eleverna möjlighet till att reflektera utifrån sitt egna 

perspektiv i koppling till deras ekologiska fotavtryck.  
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Det som de digitala läromedlen resulterar till är att det ger eleverna möjligheten till att reflektera 

över sitt personliga bruk. Utifrån min personliga reflektion tror jag att läromedlet väljer en 

infallsvinkel som blir privatiserad för eleverna. Eftersom det är inte säkert en självklarhet att 

eleverna som går i klass 7–9 kan reflektera och resonera kring andra infallsvinklar än och att 

det personliga resonemanget som läromedlet försöker fånga blir en påföljd till ett försök till att 

fånga elevernas egen intresse i frågan. Jag tror det blir lättare för eleverna att kunna applicera 

faktakunskaper till sitt privata liv, än vad det är att applicera dem till statliga problem.  

 

Här nedan kommer jag att lyfta fram tre punkter som finns med i det centrala innehållet i ämnet 

samhällskunskap för eleverna som går på högstadiet:    

• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier 

förändras i en globaliserad värld.  

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man 

inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.  

• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel 

påverkan på̊ arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar 

(skolverket, 2017). 

 

Den sista punkten ska vi lyfta lite extra eftersom att digitalisering i vår värld har resulterat till 

mycket. Idag kan vi få reda på vad som händer på andra sidan jorden, vi kan sköta vår ekonomi 

genom digitala verktyg och vi kan söka efter ny kunskap, genom bara ett knapptryck. Det kan 

kännas som en självklarhet att vi ska använda oss av de digitala verktyg och läromedel som 

finns tillgängliga i skolan. Hylén & Grönlund (2011) fick fram genom sin studie att tack vare 

att skolor har fått datorer till hjälpmedel så har motivationen och prestationen ute på skolor i 

Sverige ökat drastiskt. Jag personligen anser att en digitaliserad skola är att föredra, då jag är 

för att vi ska hålla oss digitalt uppdaterade kontinuerligt för att skolan och utbildningen till 

elever skall vara så nyanserad som det bara går, då vi lever i ett samhälle som är i ständig 

förändring, anser jag det är viktigt att skolan följer med i utvecklingskurvan och inte stannar 

kvar. För att återgå till läroplanen (skolverket, 2017), så skall eleverna bli utbildade till 

demokratiska medborgare med en inre lust för att finna ny relevant kunskap för att applicera i 

sitt liv och få ett eget intresse för det eviga lärandet.  
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Detta sist nämnda nämner Långström & Virta (2011:16–17) i sin bok, 

Samhällskunskapsdidaktik – Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Det 

som författarna lyfter upp i sin bok, är just det att elever skapar ett eget intresse för att lära sig 

utanför skolan och det är precis det som skolan vill. Långström & Virta (2011:177–178) skriver 

om läroböcker, där de påvisar att vi inte får glömma om våra läroböcker som finns. De lyfter 

upp exemplet att samhällskunskapslärare säger att de inte behöver använda sig av några 

läroböcker i sitt ämne, då de har hela samhället till sitt förfogande. Problemet i detta fallet enligt 

Långström & Virta (2011) är att det inte är en självklarhet att samhället är tillräckligt för 

eleverna. Det finns elever med speciella behov där ramen inom vad som finns i samhället inte 

kanske räcker riktigt till för de elever som är i behov av särskilt stöd.  

 

Långström & Virta (2011:183) skriver att även om vi inte ska glömma bort våra läroböcker har 

det blivit en stor utveckling för de digitala läromedlen. Alla nya former av digitala verktyg har 

även dem också gjort en stor utveckling av datorer och läsplattor ute på skolorna. 

  

Frågan vi kan ställa oss är hur kan vi få elever medvetna om sitt hållbara beteende när tidigare 

forskning som exempelvis Jagers (2005) lyfter fram att det krävs drastiska åtgärder för att det 

skall bli någon skillnad i vårt samhälle. Varför är då det digitala läromedlet vinklat på ett sådant 

sätt att ansvaret hamnar på eleverna, att det är upp till eleverna att börja fundera och resonera 

utifrån sitt ekologiska fotspår för att vi skall få en bättre värld?  

 

När vi pratar om didaktik är de didaktiska frågorna: Vad, hur och varför? Vad är det eleverna 

ska lära sig? I detta fallet är det om hållbar utveckling och nästa steg är hur? Hur väljer läraren 

att eleverna ska lära sig om begreppet hållbar utveckling? Det finns många olika viss, ett av 

dem presenterades i denna studie, då det finns en del digitala läromedel som de kan använda 

sig av för att utbilda eleverna. Den sista frågan, varför de skall lära sig om hållbar utveckling 

är kanske den viktigaste frågan, där det finns många olika svar beroende på vem som svarar på 

frågan. Utifrån det digitala läromedlet lär sig elever om hållbar utveckling för att de ska börja 

tänka sig för hur de behandlar vår jord och vad de kan göra för att det ska bli bättre.  

 

Uljens (1997:176) presenterar en didaktisk modell som visar kopplingen mellan lärare, elever 

och vad de ska lära sig. Uljens presenterar den följande så som att det går runt i en cirkel där 

för-förståelse, intention, handling, upplevelser och reflektion är det som går runt och runt, 

mellan lärare och eleverna.  
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Dessa fem punkter är de som är centralt i den didaktiska cirkeln, men det finns även andra 

aspekter som påverkar elevernas lärande. Andra viktiga framförande är lärarens planering och 

det allra viktigaste är kontakten mellan läraren och eleven för att kunna komma in på djupet till 

denna cirkeln krävs det ett samarbete mellan eleverna och läraren. 

 

I slutänden är det kontakten mellan lärare, elever och vad som eleverna ska lära sig som är 

viktiga faktorer. Du kan ha ett genuint läromedel, men det spelar ingen roll om läraren inte kan 

lära ut, eller om eleverna kanske inte vill lära sig och håller på med annat. För att en lektion ska 

fungera och att eleverna ska lära sig något, krävs det att läraren lyckas få med alla delarna, då 

det räcker inte bara med ett bra läromedel, då det är läraren som ska lära ut med hjälp av 

läromedlet och inte tvärtom. 
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