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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur gymnasielärare förhåller sig till 
undervisning om hållbar utveckling inom ämnet matematik samt vilket stöd för detta arbete 
som står att finna i matematikens läromedel och hur lärarna i så fall upplever detta stöd. 
Studien har genomförts dels som en intervjustudie med ett antal gymnasielärare och dels som 
en fallstudie av ett representativt läromedel för gymnasieskolans naturvetenskapliga och 
tekniska program. Resultatet visar på tre gemensamma drag i lärarnas uppfattningar gällande 
undervisning om hållbar utveckling samt att hållbar utveckling får ett mycket begränsat 
utrymme i det aktuella läromedlet, i motsats till de nationella ambitionerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Gunnar Jonsson för värdefulla råd och tips. Jag 
vill också, utan att nämna några namn, tacka de informanter som deltagit i denna studie. 
Slutligen vill jag tacka min underbara familj som stått ut med mig under denna ganska 
krävande tid.  
 
Johan Bränström 2009  
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1. Inledning 
 
Under de senaste åren har miljön och vår relation till naturen blivit en av vår tids ödesfrågor. 
Få har väl undgått det massiva medietryck som uppstått inte minst med den uppmärksammade 
globala uppvärmningen. Att bemöta dessa problem och med gott samvete kunna lämna över 
en ren och frisk värld till kommande generationer måste vara av högsta prioritet.  
 
Jag blev intresserad av miljöfrågor för ungefär två år sedan då vi gick en kurs inom detta 
område på lärarutbildningen. Jag blev övertygad om att detta var ett oerhört viktigt ämne och 
då mina huvudområden är matematik och fysik började jag fundera på hur miljöundervisning 
kan genomföras inom dessa ämnen. Enligt skolans styrdokument skall miljöundervisningen 
genomsyra samtliga skolämnen och i alla skolformer och därmed i dessa ämnen. 
 
Jag har valt att fokusera på ämnet matematik och studien är genomförd dels som en 
intervjustudie och dels som en litteraturstudie. Intervjuerna har gjorts med ett antal 
gymnasielärare för att undersöka hur de tänker kring undervisning om hållbar utveckling 
inom ämnet matematik. Som vi ska se är läroboken väldigt central för undervisningen inom 
matematikämnet varför jag även funnit det intressant att undersöka hur läroboken stödjer 
undervisning om hållbar utveckling inom matematikämnet.  
 
 
2. Bakgrund 
 
Jag inleder med en kort resumé över människans miljöpåverkan genom historien. Därefter 
redogör jag för de internationella överrenskommelser och de till följd av dessa utformade 
nationella styrdokument som utgör riktlinjer för undervisning om hållbar utveckling inom den 
svenska skolan. Vidare behandlar jag hållbar utveckling ur ett pedagogiskt perspektiv samt 
redogör för lärobokens roll i undervisningen. Slutligen definierar jag ett antal begrepp som är 
viktiga för studien. 
 
2.1 Miljöpåverkan genom historien 
 
För att få ett perspektiv på människans miljöpåverkan ges här en kortfattad historisk 
genomgång av människans aktiviteter och hur dessa har påverkat vår jord och hur det har lett 
fram till det läge vi har idag. Diamond (2005) berättar hur människan inledde den storskaliga 
miljöpåverkan för ca. 10000 år sedan då hon började odla jorden, hålla djur och bli bofast. 
Jordbruket tillät en kraftig befolkningsexpansion och miljöstörningar i form av intensiv odling 
och anläggningar av städer började nu ta fart. Dammar och omfattande bevattningssystem för 
att öka produktionen anlades. Det expanderande jordbruket med hårt betestryck och 
skogsavverkning ledde så småningom till jorderosion och markförstöring.  
 
Under 1700-talet inträffade den s.k. industriella revolutionen då ångmaskinen togs i bruk och 
fossilt kol började användas som bränsle. Innan dess hade Europa stått inför en allvarlig 
energikris, helt enkelt för att det började vara ont om skog. Alltsedan 1930-talet har dock olja 
och naturgas varit de dominerande energikällorna på jorden och banat väg för den nästan 
exponentiella utvecklingen av resurs- och energianvändning, befolkningsökning och höjd 
levnadsstandard (åtminstone i väst). Tillsammans har dock det ofantliga användandet av 
fossila bränslen och kärnkraft haft förödande konsekvenser för vår miljö; effekter som ingen 
kunde förutsäga vid industrialiseringens början (Diamond, 2005).  
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Människan har tagit drygt 3 miljoner år på sig för att utveckla jakt- och fångstkulturen för 
sitt uppehälle. Däremot har det endast tagit mellan 10000 och 20000 år att utveckla den 
agrara kulturen i sådan omfattning att odling, konstbevattning, skogsskövling, överbetning, 
bekämpningsmedel och överexploatering blivit ett reellt hot för mark och vatten. Samtidigt 
ökar svälten för en majoritet av människor. På kortare tid än 200 år har människan genom 
den industriella ensidigheten förbränt en sådan mängd fossila bränslen att mark, vatten och 
luft tagit allvarlig skada, liksom livet i sig – både nu levande och kommande. 

                                                 (Persson, 1999, s. 30)  
 
2.2. Internationella överenskommelser 
 
1972 hölls den första FN-ledda konferensen kring miljöfrågor i Stockholm. Konferensen 
deklarerade: ”att försvara och förbättra miljön för nuvarande och framtida generationer har 
blivit en bjudande uppgift för mänskligheten.”(Skolverket, 1999, s. 106). Denna konferens 
ledde inte till så stora åtgärder men blev ändå startskottet för ett helt nytt arbete på den 
internationella arenan. 
 
År 1977 anordnades i Georgiens huvudstad Tbilisi en internationell konferens på ministernivå 
om miljöundervisning i regi av FN-organen UNESCO och UNEP. Denna konferens, som var 
den första i sitt slag, resulterade i en deklaration och 41 rekommendationer. Dessa har sedan 
varit vägledande för senare utredningar, vid utformning av läroplaner och för 
utbildningssamordnare. Enligt deklarationen ”ska miljöundervisningen vara en livslång 
utbildning och ingå i alla ämnen i skolan”(Skolverket, 1999, s. 106). I rekommendation nr 1 
står det t.ex. att 
 

undervisning i miljöfrågor är resultatet av en omorientering och sammankoppling av olika 
vetenskapsgrenar och utbildningsformer i syfte att bereda vägen för en helhetssyn på 
miljöproblemen, varigenom rationellare åtgärder kan vidtas med möjlighet att tillgodose de 
samhälleliga behoven. 

                  (Skolverket, 1999, s. 111) 
 
År 1987 kom den så kallade Brundtlandrapporten eller Report of the World Commission on 
Environment and Development som den egentligen heter. Den skrevs av Världskommissionen 
för miljö och utveckling på uppdrag av FN. Ledare för denna kommission var den förra norska 
statsministern Gro Harlem Brundtland. I denna rapport ges miljöundervisningen stort 
utrymme. ”I denna talas om världens lärare och deras ansvar för framtiden, när det gäller 
möjligheten att hantera miljöproblem och att skapa en hållbar utveckling”(Hansson, 2000, s. 
25). I Brundtlandrapporten definieras bland annat begreppet hållbar utveckling som kommit 
att bli det centrala begreppet inom miljöarbetet. Begreppet hållbar utveckling redogörs i 
kapitel 4.2.1. 
 
FN:s konferens för miljöfrågor i Rio de Janeiro 1992 var en uppföljning på 
Stockholmskonferensen. ”Riomötet behandlade frågor av stor betydelse för mänsklighetens 
fortlevnad, till exempel befolkningstillväxten, fattigdom och miljöförstörelse, globala miljö- 
och utvecklingsfrågor.”(Skolverket, 1999, s. 107). Konferensen resulterade bl.a. i den så 
kallade Riodeklarationen som är ”en principdeklaration om samverkan mellan människor, 
nationer och om ansvar för miljöns beskydd.”(Skolverket, 1999, s. 107) samt Agenda 21 som 
är ”ett handlingsprogram för världens nationer för arbetet med miljöfrågorna. 
Handlingsprogrammet är långsiktigt och sträcker sig in i det 21:a århundradet.”(Skolverket, 
1999, s. 107). Särskild betydelse ges utbildningen i Agenda 21, kapitel 36. Här kan man läsa 
att: 
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för att vara effektiv bör utbildning om miljö och utveckling omfatta dynamiken i såväl den 
fysiska/biologiska, sociala och ekonomiska miljön som människans utveckling (vilken kan 
inkludera andlig utveckling), och ingå i samtliga ämnen och vetenskapsgrenar. Såväl 
formella som icke-formella metoder och effektiva kommunikationsmedel bör utnyttjas i 
denna undervisning. 

                     (Miljö- och Naturresursdep., 1993, 520) 
 
De internationella överenskommelserna är sålunda tydliga i sin ambition för den framtida 
skolan. Miljöfrågor har fått en hög status och ska omfattas av hela utbildningssystemet. 
Miljöundervisningen ses som ett livslångt lärande som är av största vikt för vårt samhälles 
framtida utveckling varför detta har vidareutvecklats och preciserats på det nationella planet. 
För den svenska skolans del sammanfattas dessa ambitioner i de nationella styrdokumenten. 
 
2.3. Nationella styrdokument 
 
I Skollagen (§2) ges miljön en hög position vid sidan av de mänskliga värdena.  
 I portalparagrafen kan man läsa att:  
 

var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. 

               (Internet 1) 
 
När det gäller läroplanen har, enligt Hansson (2000), miljöfrågor fått ett visst begränsat 
utrymme i tidigare läroplaner men i och med läroplanen från 1994 får detta område en 
prioriterad status. För gymnasieskolans vidkommande kan man i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94) läsa att: 
 

miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt 
till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 

 
 (Utb.dep, 1994, s. 5) 

 
På skolverkets hemsida kan man läsa angående matematikämnet i gymnasieskolan att:  
 

Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna 
analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, 
som är viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor.  
 

                         (Internet 2) 
 
Ur detta framgår tydligt att även ämnet matematik bör behandla hållbar utveckling. Hur detta 
ska genomföras ges däremot inte några direktiv om. 
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2.4. Miljöundervisning 
 
Sedan miljöproblematiken började uppmärksammas på 1960-talet har tre huvudsakliga 
traditioner utvecklats inom miljöundervisningen. Dessa beskrivs nedan men först redogör jag 
för några utbildningsfilosofier som de olika undervisningstraditionerna stödjer sig på. 
 
2.4.1. Utbildningsfilosofier 
 
Vilken typ av miljöundervisning som är mest lämpad beror på vilken miljösyn och 
utbildningsfilosofi man har. (Sandell et. al, 2003). Stensmo (1994) beskriver följande tre 
utbildningsfilosofier som präglar de olika undervisningstraditionerna. 
 
Essentialism 
 
Ämneskunskaper är i fokus och genom dessa lär man sig förstå verkligheten och bemästra sin 
omvärld. Läraren är genom sina expertkunskaper i ämnet oumbärlig för undervisningen. 
Denne är den nödvändiga länken mellan eleven och kunskapen. Läraren är den aktive 
förmedlaren och eleven den passive mottagaren. Abstrakta begrepp lär man sig bäst genom 
traditionell teoretisk lektionsundervisning och inte genom praktiska handlingar. 
 
Progressivism 
 
Här är eleven centralgestalten. Eleven söker själv, driven av sin omättliga nyfikenhet, aktivt 
efter kunskap. Läraren agerar här rådgivare och guidar eleven genom lärandet. Lärandet sker 
genom problemlösning snarare än inpräntande av ämneskunskaper och genom samarbete. 
Demokrati blir i denna filosofi ett nyckelbegrepp.  
 
Rekonstruktionism 
 
Denna filosofi kännetecknas av sin fokus på kultur och samhälle. Samhället är dynamiskt och 
förändras ständigt. Undervisningen syftar till att lära eleverna att förändra och utveckla det 
samhälle de vill uppnå. Undervisningen måste därför fokusera på framtiden. Lärarens roll blir 
i denna tradition att påverka eleverna i detta förändringstänkande genom att presentera olika 
alternativ som eleverna får utvärdera och ta ställning till. Individens frihet begränsas av sin 
sociala omvärld varför samarbete och demokrati måste prägla undervisningen. Grupp- och 
projektarbeten är vanliga inslag i undervisningen. 
 
 
2.4.2. Undervisningstraditioner 
 
Faktabaserad miljöundervisning – 1960- och 1970- talen  
 

Den faktabaserade miljöundervisningen bygger på en miljösyn där människan är skild från 
naturen (Sandell et. al, 2003). Miljöproblemen härrör ytterst från oönskade effekter av 
industrins produktion. Kännetecknande för denna uppfattning är en stark tro på vetenskap och 
forskning som lösning på problemen. Utbildningsfilosofiskt tillhör detta synsätt 
essentialismen och undervisningen sker i huvudsak genom lärarledda lektioner där fokus 
ligger på grundläggande kunskaper i det egna ämnet. Vad som presenteras är vetenskapliga 
fakta kring miljöproblemens orsak och verkan. Eleverna förväntas sedan själva ta ställning till 
och tillämpa sina kunskaper.  
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Normerande miljöundervisning – 1980-talet 
 
I den normerande miljöundervisningen ses människan som en del av naturen och 
miljöproblem ses främst som en värdefråga (Sandell et. al, 2003). Lösningen på 
miljöproblematiken handlar därför om att förända människans värderingar och levnadssätt i 
linje med naturens krav. Vetenskapen ses som normerande i det att det tillhandahåller 
kunskaper om hur naturen fungerar och därmed hur vi bör förhålla oss till den. 
Undervisningen syftar här till att utveckla värderingar. Undervisningen är i regel 
ämnesövergripande och sker främst genom grupparbeten där eleverna själva söker 
information, utvärderar och drar slutsatser. Denna undervisningstradition kan ses som en 
blandning av essentialism och progressivism.  
 
Undervisning om hållbar utveckling – 1990 – talet och framåt 
 
Denna undervisningstradition är en utveckling av föregående tradition men här utgår man 
istället från uppfattningen att miljöproblematiken är en frukt av konflikter mellan mänskliga 
intressen och är sålunda ett politiskt problem (Sandell et. al, 2003). I och med detta är det inte 
längre en fråga som bara rör natur och miljö utan hela samhällsstrukturen d.v.s. även sociala 
och ekonomiska aspekter behandlas och därför talar man hellre om hållbar utveckling snarare 
än miljö. I detta ljus blir resursfördelning en viktig fråga och detta medför att demokrati är ett 
centralt begrepp inom denna tradition. Undervisningen om hållbar utveckling strävar efter att 
eleverna aktivt tillgodogör sig värderingar genom demokratiska samtal. Meningen är att 
analysera de större sammanhangen mellan lokalt och globalt, dåtid, nutid och framtid och 
människans relation till sin omvärld. Perspektiven är sålunda ekologiska såväl som sociala 
och ekonomiska. Undervisningen genomsyrar genom detta alla ämnen och ett viktigt 
arbetssätt är samtalet där olika uppfattningar diskuteras. Utbildningsfilosofiskt tillhör denna 
tradition främst rekonstruktionismen. 
 
2.4.3. Lärande, socialisation och mening 
 
Sandell, Öhman och Östman (2003) beskriver lärande som en process där relationer skapas 
mellan det vi redan vet och kan och det nya man erbjuds att lära sig. Vi lär oss genom att 
jämföra det nya som förevisas oss med det vi redan känner till. De menar att lärandet om 
naturen främst sker i möten med vår omvärld och dessa möten kan t.ex. ske genom böcker, 
film, samtal eller naturvistelse. De beskriver hur man vanligtvis skiljer på begreppen lärande 
och socialisation där lärande betyder inlärning av vetenskapliga begrepp dvs. faktakunskaper 
medan socialisation är tillägnandet av attityder och värderingar. Sandell et al. hävdar dock att 
dessa båda begrepp inte kan ses som åtskiljda; båda ingår i en helhet.  
 

Man kan därför säga att det inte är möjligt att styckeköpa kunskap; vi måste köpa ett helt 
paket, en världsbild, för att få tillgång till den enskilda kunskapen 

               (Sandell et al.,2003 , s. 151) 
 
Helheten av lärandet och socialisation kan beskrivas med begreppen vetenskaplig mening och 
följemening (Östman, 1995). I en lärobok innebär vetenskaplig mening den betydelse som 
orden i texten är ämnade att förmedla. Den vetenskapliga meningen i matematikboken är 
därmed förmedlandet av matematiska kunskaper. En text kan också förmedla andra meningar 
s.k. följemeningar, avsiktligen eller oavsiktligen, t.ex. en natur- eller människosyn.(Roberts & 
Östman, 1998). Vi skulle kanske uttrycka detta som det som står mellan raderna. Meningar är 
ingenting som existerar i exempelvis en text eller i någon människas medvetande utan 
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meningar är förknippade med ”de relationer som skapas i handling”(Öhman, 2006, s. 104). 
Texten får en mening, en betydelse, först då vi tolkar och relaterar den till våra tidigare 
erfarenheter och värderingar.  
 
2.4.4. Helhetssyn och ämnesintegration 
 
Miljö är ett komplext område som berör allting i vår omvärld. Denna komplexitet gör att ett 
holistiskt synsätt måste vara bärande för undervisning inom miljöområdet. Helhetstänkandet 
för undervisningen måste därför innefatta ett tvärvetenskapligt arbetssätt (Hansson, 2000; 
Björneloo, 2007). Ämnesintegrering blir därmed ett fördelaktigt arbetssätt för 
miljöundervisning. 
 
Hansson (2000) beskriver olika former för ämnesintegrering. Integreringen kan delas in i 
olika former; teoriintegration, integration genom orsakskedjor, integration genom 
orienteringssystem och problemfokuserad integration. Här redogör jag för den sistnämnda 
formen då jag anser den vara av relevans i samband med matematikundervisning. 
Problemfokuserad integration innebär att eleven arbetar med problem som kräver kunskap 
från mer än ett av skolans ämnen. Eleverna använder här alltså kunskaper från skilda områden 
och skapar sig uppfattningar utifrån detta. 
 
Kommittén för hållbar utveckling för utbildning som inrättats 22 maj 2003 på uppdrag av 
regeringen visar på att ämnesintegrering gällande miljöundervisningen är problematisk. Den 
skriver i sitt betänkande – Att lära för hållbar utveckling – att: 
 
 

De fåtal undersökningar som gjorts tyder på att det finns svårigheter att integrera sociala, 
ekonomiska och ekologiska faktorer i den pedagogiska verksamheten/undervisningen. 
Ämnesövergripande och tematiska arbetssätt förekommer, men det vanligaste är att lärandet 
organiseras inom ramen för ett ämne. En ämnesövergripande verksamhet verkar vara 
vanligast i förskolan och i grundskolans tidigare år. Skolverket konstaterar att lärarna i de 
tidigare åren verkar mer inriktade på läroplanens övergripande mål, på arbetsformer, att 
knyta undervisningen till elevernas intressen och skolans personlighetsutvecklande 
uppgifter, medan lärare i de högre åren tycks mer orienterade mot kunskapsförmedling i 
traditionell mening. 
 

                        (SOU2004:104, s. 84) 
 
En orsak till denna problematik ligger i problem med hållbarhetsbegreppets många betydelser 
och tolkningsmöjligheter (Jonsson, 2007). Det blir helt enkelt svårt att konkret definiera vad 
man menar med hållbar utveckling. En förklaring är också att lärare saknar kompetens inom 
andra ämnesområden än sina egna varför man väljer att hålla sig inom ramen för det egna 
ämnet som man behärskar och känner sig trygg med.   
 
2.5. Läroboken 
 
Läroboken är ett läromedel och därigenom ett pedagogiskt hjälpmedel som kan användas 
direkt i undervisning.(Långström & Viklund, 2006). Läroboken utgör exempel på en 
pedagogisk text (Selander, 1988). Som en sådan har den till uppgift att förmedla befintlig 
kunskap. En pedagogisk text skall förklara någonting utifrån gällande pedagogiska normer.  
Den pedagogiska texten är framtagen i syfte att användas i undervisningssituationer och är 
därför strukturerad efter de i det sammanhanget gällande normerna. Detta skiljer den från 
andra typer av text t.ex. romaner eller tidningsartiklar.  
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Långström och Viklund (2006) beskriver hur läroboken har en väldigt stark ställning i skolan. 
Ofta ifrågasätts inte innehållet utan både elever och lärare tar det för att vara sant. Det är det 
läromedel som används mest som stöd för undervisningens planering och genomförande. Det 
är i praktiken möjligt att en kurs blir det samma som läroboken. 
 

Den pedagogiska texten bildar en utgångspunkt för vad som ska behandlas, och vid förhör 
och prov återvänder man till texten. Den pedagogiska texten fungerar därför starkt 
strukturerande för undervisningen. 

      (Selander,1988,  s. 21) 
 
Skolverkets uppmärksammar detta fenomen i sin rapport 221 (2003). Gällande lärobokens roll 
i matematikämnet står de att: 
 

såväl innehåll, uppläggning som undervisningens organisering styrs av boken i påfallande 
hög grad. Matematik är för både elever och lärare kort och gott det som står i läroboken. 
Flera lärare säger själva att ”läroboken är oerhört styrande i matematik”. 
 

                    (Skolverket, 2003, s. 39) 
 
Läroboken har alltså en oerhört stark ställning i den svenska undervisningstraditionen och inte 
minst i matematikundervisningen. Då det inom detta ämne i all väsentlighet är lärobokens 
innehåll som utgör undervisningen så finns det skäl att undersöka vad den faktiskt lär ut.  
 
Selander (1988) påpekar att det ”explicita” syftet med läroboken är att förmedla 
grundkunskaper i det aktuella ämnet men att läroboken även innehåller implicita syften dvs. 
(att förmedla ett visst sätt att strukturera och värdera företeelser i omvärlden, att inpränta ett 
visst arbetssätt, att disciplinera eleverna m m). Med andra ord inbjuder texten till skapande av 
följemeningar. Det kan betyda att boken parallellt med att den förmedlar ämneskunskaper 
även förmedlar en natursyn (Sandell et. al. 2003). 
 
2.6. Centrala begrepp 
 
Nedan redogör jag för några för denna studie viktiga begrepp. Jag behandlar först begreppet 
hållbar utveckling som är det genomgående för hela studien. Därefter redogör jag för begrepp 
som är av relevans för litteraturstudien. 
 
2.6.1. Hållbar utveckling 

 
Detta begrepp har blivit centralt i miljöarbetet. Begreppets innebörd har diskuterats flitigt och 
definierats på ett flertal olika sätt. Den mest kända definitionen går tillbaka på den s.k. 
Brundtlandrapporten (se bakgrund) och lyder: 

 
En hållbar utveckling är en sådan ”som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”(Internet 3).  
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Denna definition ger utrymme för många tolkningar men man kan identifiera tre 
huvudbeståndsdelar i begreppet (Sandell et. al. 2003) . 
 

• Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och 
människans hälsa till vad de ”klarar av”. 
 

• Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 
 

• Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella 
resurser på lång sikt.  

                              

Dessa tre delar är intimt sammankopplade. I sitt betänkande Att lära för hållbar utveckling 
(SOU2004:104) sammanfattar kommittén för hållbar utveckling för utbildning de olika 
delarna av hållbar utveckling genom att belysa deras komplexa men deras djupt inbördes 
beroende:    
 

Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och 
processer är integrerade – de är varandras förutsättning och stöd. Ekonomisk tillväxt brukar 
framhållas som en förutsättning för utveckling. Men samtidigt gäller att inget land kan 
uppnå en hållbar ekonomisk utveckling om miljön försämras, om välståndet inte fördelas 
rättvist och om det inte sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet (hälsa, utbildning etcetera). 
Social utveckling är därför både ett resultat av och en förutsättning för ekonomisk 
utveckling. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram betydelsen av att 
resurser, inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt, att alla 
människor får tillgång till social service och att individen känner trygghet och delaktighet. 
Miljödimensionen handlar om att värna om ekosystemens tjänster och 
återhämtningsförmåga, vilka är en förutsättning för en långsiktig social välfärd och 
ekonomisk utveckling 

       (SOU2004:104, s. 33) 
 
I min litteraturstudie, som jag ska redogöra för nedan,  har jag dock för att begränsa mig valt 
att fokusera på ekologisk hållbarhet. Det har helt enkelt inte funnits tid och utrymme för att 
inkludera alla delar. 
 
2.6.2. Övriga begrepp 
 
Jag fortsätter här genom att definiera och beskriva begrepp och företeelser som är centrala 
inom miljöfrågor och begreppet hållbar utveckling. Dessa tjänar sedan som underlag för den 
metod jag valt att använda för min studie. 
 

• Förorening, överblivet material eller energi i en process och vid konsumtion som 
oönskat spritts så mycket i ett annat ämne eller system att användbarheten förändrats. 
Exempel på miljöföroreningar är svaveldioxid, kväveoxider, tungmetaller, 
klororganiska föreningar och värme (från kylvatten).(Nationalencyklopedin, 1993). 

 
• miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön. Entydig 

definition av begreppet saknas. Utmärkande för miljögifterna är inte bara deras 
direkta giftverkan på levande organismer utan att de är persistenta (mycket stabila) 
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och endast långsamt bryts ned eller omvandlas till mindre farliga ämnen. Persistenta 
ämnen utövar sin giftverkan under lång tid och kan spridas över stora områden. Flera 
miljögifter har därför global spridning. De utmärks också av att de anrikas på olika 
sätt i organismer och i näringskedjor, och de kan därmed efter en längre tid orsaka 
skador även på organismer som inte primärt exponerats för ämnet. Bland miljögifterna 
finns flera av människan framställda ämnen (t.ex. DDT, PCB, PBB), men också naturligt 
förekommande ämnen som av människan gjorts tillgängliga i ökad mängd (t.ex. 
tungmetallerna kvicksilver och bly).  (Nationalencyklopedin, 1993). 

 
• Resurser, tillgång som är känd och åtkomlig, t.ex. naturresurs; i vid bemärkelse ett 

medel för att underlätta uppnående av ett visst mål för en viss agent. Exempel är 
arbetskraft, kunskap och kapital som är resurser hos en stat, ett företag eller en individ. 
(Nationalencyklopedin, 1993). 

 
 

• Naturresurser, naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia och energi som 
efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara utnyttjade eller outnyttjade, 
upptäckta eller oupptäckta. Reserver är naturresurser som är kända och så åtkomliga 
att de kan utnyttjas ekonomiskt med känd teknologi. Naturresurser kan klassificeras i 
flödes-, fond-, och lagerresurser. Flödesresurser är ständigt flödande resurser som i 
princip är outtömliga, t.ex. solstrålning, atmosfären och vattnet i det hydrologiska 
kretsloppet. Fondresurser är naturresurser som är vårdnadskrävande och kan ge 
kontinuerlig avkastning, t.ex. vatten och markskikt samt biologiska resurser som växt- 
och djurliv. Lagerresurser är icke reproducerbara naturresurser som minskar i 
omfattning vid varje uttag. Dessa kan vara återvinnbara, t.ex. sand, grus och mineral, 
eller icke återvinnbara, t.ex. fossila bränslen som olja och kol; de senare förstörs 
vanligen vid användning. En annan grund för indelning är graden av förnybarhet. 
Förnybara naturresurser ingår i ett kretslopp med en i det mänskliga perspektivet 
överblickbar omloppstid. Fossila bränslen är exempel på icke förnybara naturresurser 
eftersom de bildas för långsamt. (Nationalencyklopedin, 1993). 

 
 

• Energiförsörjning, tillfredställande av de energitjänstbehov som föreligger t.ex. i ett  
land eller i världen som helhet. Vid diskussion av energiförsörjningsfrågor har man 
också att ta hänsyn till energins roll i samhället, energikällor samt de samband som 
finns mellan andra samhällsfrågor och energifrågorna, inklusive miljö. Utveckling, 
säkerhet och ekonomi. Med energitillförsel avses utvinning av primärenergi och 
användning av denna till energiformer lämpliga för slutlig användning. Med 
energianvändning avses dessa s.k. sekundära energiformers omvandling till 
energitjänster, dvs. de nyttigheter energianvändningen medför, t.ex. ljus, lagad mat, 
varma rum, transporter, kläder, apparater. (Nationalencyklopedin, 1993). 

 
• Befolkningsutveckling 
      Världens befolkning har på kort tid ökat dramatiskt. Från 2,5 miljarder 1950 till 6,5 
      miljarder 2007 och förväntas nå ca 9 miljarder 2050 (Internet 4). Detta har inneburit 
      och innebär ett allt större tryck på jordens resurser och påföljande påverkan på 
      jordens ekosystem. I takt med att befolkningen blir allt rikare pressas dessa gränser än  
      mer. Denna utveckling har uteslutande varit möjlig med hjälp av nya tekniska  
      landvinningar samt ett enormt överflöd av billig energi (fossila bränslen) varav detta 
      är intimt förknippat med vårt sätt att använda energi och resurser. 
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3. Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka hur gymnasielärare inom ämnet matematik förhåller sig till 
undervisning om hållbar utveckling samt att undersöka till vilken grad matematikens 
läromedel behandlar hållbar utveckling och hur lärarna uppfattar läromedlet som stöd till 
undervisning om hållbar utveckling.  
 
3.1 Frågeställningar 
 

• I vilken omfattning behandlas hållbar utveckling i matematikens kurslitteratur 
• Hur uppfattar lärare begreppet hållbar utveckling  
• Hur upplever matematiklärare kurslitteraturen som stöd för undervisning i hållbar 

utveckling 
• Hur funderar lärare kring genomförandet av undervisning om hållbar utveckling  

 
 
4. Metod 
 
 
4.1. Val av metod 
 
För att svara på frågeställningarna och att göra en så bred studie som möjligt utifrån vad som 
varit praktiskt möjligt har jag valt att göra två undersökningar. Den ena är en fallstudie av ett 
vanligt förekommande läromedel. Läromedlet är en serie av tre läroböcker i matematik. Det 
handlar därmed om en litteraturstudie. Valet att göra en litteraturstudie kan enligt Johansson 
(2005) motiveras av att: 
 

(a) Matematiskt innehåll i läroböckerna presenteras med största sannolikhet av lärarna; 
 
(b) Matematiskt innehåll som inte är inkluderat i läroböckerna presenteras med största 

sannolikhet inte av lärarna; 
 

(c) Lärarnas pedagogiska strategier är ofta influerade av läromedlets rekommendationer; 
 

(d) Ordningsföljden av lärarnas undervisning följer ofta lärobokens; 
 

(e) Lärare rapporterar att läroböckerna är den primära informationskällan för hur 
materialet ska presenteras. 

 
Den andra studien är en kvalitativ intervjustudie där jag samtalat med ett antal lärare kring 
deras tankar och reflektioner kring begreppet hållbar utveckling och undervisning om 
detsamma. De två undersökningarna är menade att komplettera varandra för att skapa en så 
tydlig bild som möjligt.  
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4.2. Intervjustudien 
 
4.2.1. Kvalitativ intervju 
 
Den kvalitativa intervjun som metod innebär att man genom konversation kommer nära den 
intervjuades tankar och åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009). I motsats till den kvantitativa 
metoden som handlar om att samla information som kan översättas till siffror och mätas är 
man här ute efter den intervjuades djupare tankar och reflektioner.  
 
Intervjun kan ha hög eller låg grad av standardisering (Trost, 2005) vilket betyder i vilken 
utsträckning intervjuerna genomförs likadant för alla. Hög grad av standardisering betyder då 
en låg grad av variation mellan intervjuerna. Intervjun kan också vara strukturerad eller 
ostrukturerad. Exempel på en strukturerad undersökning är en enkätundersökning där man har 
färdiga frågor med svarsalternativ. En motsvarande undersökning med låg struktur skulle 
kunna innebära att inga svarsalternativ utan den svarande ombeds att motivera sitt svar på 
tomma rader. Den kvalitativa intervjun kännetecknas av låg grad av standardisering och hög 
grad av struktur. 
 
 
4.2.2. Urval 
 
I den kvalitativa intervjun är det intressanta inte att få samma svar från de intervjuade utan att 
få variation. Trost (2005) beskriver metoden med strategiskt urval. Med detta menar han att 
man finner kategorier under vilka informanterna kan indelas för att öka möjligheterna till 
variation. Några exempel på sådana kategorier kan vara kön och ålder.   
 
För att välja informanter ställde jag upp två kriterier. De skulle ha lång erfarenhet av 
undervisning i matematik samt ha arbetat med den nämnda litteraturen. Valet föll så 
småningom på tre olika lärare som länge varit verksamma inom gymnasieskolan. Jag 
tillämpade metoden med strategiskt urval på det sättet att jag försökte hitta informanter från 
olika åldersgrupper och kön. Det resulterade i två män och en kvinna. Den ena mannen är i 
den yngre medelåldern medan den andra är nära pensionsåldern. Kvinnan är också i närheten 
av pension. 
 
 
4.2.3. Tillvägagångssätt 
 
Vid genomförandet av intervjun är det en fördel att använda en intervjuguide som underlag 
(Kvale, 2007). Denna kan innehålla en lista över de punkter som ska avhandlas eller så kan 
den bestå av noga planerade frågeställningar. Den har till syfte att vara ett stöd under 
intervjun och hålla samtalet inom de tänkta ramarna.  
 
Jag inledde arbetet med att konstruera en intervjuguide utifrån frågeställningarna. Jag 
formulerade ett antal frågor enligt modellen att den första frågan är mest generell och 
efterföljande frågor blir alltmer specifika (Kvale & Brinkmann, 2009). Resultatet blev en 
intervjuguide med följande sex frågor. 
 

1. Vad innebär hållbar utveckling? 
 

2. På vilket sätt arbetar din skola med hållbar utveckling? 
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3. Tycker du att det är viktigt med undervisning för hållbar utveckling? Tycker du att 

undervisning för hållbar utveckling bör prioriteras? 
 

4. På vilket sätt tänker du att det ämnet matematik kan ta upp hållbar utveckling? 
 

5. Hur uppfattar du att ämneslitteraturen behandlar hållbar utveckling?  
 

6. Hur skulle man kunna förändra undervisningen i matematik för att bättre anpassa den 
till hållbar utveckling. 

 
De fyra första frågorna har använts, i annorlunda formulering, i en tidigare studie  
(Darehed, 2008). Följdfrågor till dessa nedtecknades för att användas som stöd vid 
intervjuerna. 
 
De utvalda informanterna kontaktades och informerades angående studien och när jag fått 
deras medgivande skickade jag frågeformuläret till dem att besvara skriftligt. Dessa skickades 
tillbaka till mig varpå jag analyserade svaren och planerade för själva intervjun. 
Informanterna kontaktades återigen för att boka tid för intervju.  
 
När det gäller etik och förhållningssätt vid intervjuer är det viktigt att visa respekt för den 
intervjuade. Trost (2005) framhåller vikten av konfidentialietet vid rapporteringen. Med detta 
menas att den intervjuades personliga integritet respekteras. Det innebär t.ex. att man inte 
röjer informantens identitet. Man bör därmed också undvika att ta med sådant material som 
indirekt kan avslöja informanten. Av samma anledning tycker han inte att man behöver citera 
informanterna ordagrant.   
 
Intervjuerna skedde via telefon där informanterna först informerades om detaljerna kring 
studien samt att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt. Under samtalen fick 
informanterna presentera sina tankar och reflektioner kring frågorna. Jag försökte styra 
samtalet så lite som möjligt men jag märkte ganska snabbt att jag blev tvungen att förtydliga 
frågorna för att samtalet skulle hålla sig på relevant område. Under hela samtalen förde jag 
anteckningar om vad som sades. Det skulle ha varit önskvärt att i efterhand ha haft 
ljudupptagning men detta hade jag ingen möjlighet till. Samtalen pågick under mellan fyrtio 
minuter och en timme.  
 
4.2.4. Bearbetning och analys 
 
Patel och Davidsson (1994) beskriver arbetssättet vid kvalitativ analys. De menar att det inte 
finns några fasta regler hur detta ska göras men vanligen arbetar man med ett textmaterial. 
Material från exempelvis intervjuer skrivs ut som text för vidare bearbetning. Texten 
genomläses sedan flera gånger med syftet att urskilja samband och mönster i materialet.  
 
Bearbetningen av mitt intervjumaterial gjordes genom att så fort som möjligt efter 
intervjuerna avslutats skriva ner anteckningarna tillsammans med de svar som informanterna 
tidigare lämnat skriftligen. Jag läste sedan igenom materialet vid ett flertal tillfällen och 
försökte identifiera likheter och skillnader i informanternas reflektioner. Jag formulerade 
utifrån detta egna tolkningar och gjorde en sammanställning av resultatet vilken presenteras 
nedan.  
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4.3. Litteraturstudie 
 
4.3.1. Fallstudie 
 
En fallstudie innebär att man försöker beskriva ett stort system genom att titta på en liten del 
av systemet (Ejvegård, 2003). Detta innebär att man kan få en uppfattning om ett större 
sammanhang utan att behöva undersöka allting. I mitt fall tittar jag på ett specifikt, men 
representativt, läromedel för att försöka få en generell bild av läromedel i matematik. 
 

Det betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser man drar. Slutsatserna kan ses 
som indicier och får kanske värde först när det finns andra indicier som pekar åt samma håll 
och som inhämtats genom andra forskningsmetoder. (Ejvegård,2003,  s. 33). 

 
För att svara mot syftet att undersöka i vilken omfattning lärobokens innehåll behandlar 
hållbar utveckling har jag valt att tillämpa en kvantitativ metod (Eggeby & Söderberg, 1999) 
vilket innebär att jag kvantifierar innehållet efter vissa urvalskriterier. Detta innehåll kan 
sedan räknas och presenteras statistiskt via diagram.  
 
4.3.2. Val av litteratur 
 
För att begränsa mig har jag valt att göra en fallstudie baserat på ett representativt läromedel 
inom ämnet matematik. Det finns en hel del litteratur att välja på inom detta område. Jag har 
valt att analysera den litteratur som vanligen används vid gymnasieskolans 
Naturvetenskapliga och Tekniska program. Läroboken heter Matematik 3000 och omfattar 
kurserna A, B, C, D och E sammanfattade i tre volymer. Då detta läromedel är de mest 
använda vid dessa program får man utgå från att detta material ger en representativ bild av 
miljöundervisningen. Inte minst då läromedlet har en sådan central plats i verksamheten. 
 
Matematik 3000 är baserad på övningsuppgifter av varierande svårighetsnivåer; A, B och C, 
som skall svara mot de respektive betygsnivåerna G, VG och MVG. Varje kapitel inleds med 
en orientering kring den för ändamålet nödvändiga teorin och varje kapitel innehåller också 
ett antal lösta uppgifter som stöd.  
 
 
4.3.3. Urval 
 
För genomförandet av denna studie behöver man bestämma vad man ska undersöka. Man 
behöver göra ett urval. Jag har valt att arbeta efter ett s.k. ändamålsinriktat eller 
kriterierelaterat urval (Merriam, 1994). 
 

Denna form av urval kräver att man beskriver kriterierna, basen eller normerna som krävs 
för att en enhet ska inkluderas i undersökningen. Man söker sedan reda på ett urval som 
passar dessa kriterier. Forskaren utarbetar så att säga ett recept över de attribut som är 
väsentliga för en utvald enhet och fortsätter sedan med att leta reda på en enhet som 
motsvarar receptet. (Merriam, 1994, s. 62) 

 
Urvalet för min undersökning definieras av ett antal kriterier eller kategorier som utgår från 
begreppet hållbar utveckling. Jag har här begränsat mig till den del inom begreppet som 
behandlar ekologisk hållbarhet. Jag har låtit mig inspireras av en tysk studie (Jungk och 
Hartman ,1995) där uppgifterna i en serie böcker för årskurserna 3 till 9, vars innehåll 
relaterar till miljöundervisning, sammanfattas. Uppgifterna klassificeras efter 7 kategorier; 
vattenanvändning, miljöproblem kopplade till transportsektorn, växter och djur, energi och 
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resurser, luftföroreningar, hushållsavfall och befolkningstillväxt. Utifrån dessa samt med hjälp 
av de ovan beskrivna begreppen har jag konstruerat följande kategorier för urvalet: 
 

• Föroreningar 
 

Under denna kategori ordnar jag innehåll som kopplar till sådana ämnen och som på olika 
sätt är skadliga för vår miljö. Det gäller t.ex. miljögifterna PCB och kvicksilver, koldioxid 
i atmosfären och radioaktiva ämnen. Jag räknar också sådant innehåll som behandlar 
övergödning och försurning under denna kategori.  

 
• Befolkningsutveckling 

 
Under denna kategori ordnar jag sådant innehåll som kopplar till den globala 
befolkningsutvecklingen samt utvecklingen i sådana länder där befolkningsutvecklingen 
är betydelsefull. Jag räknar dock inte med sådant innehåll som t.ex. handlar om enskilda 
svenska kommuners befolkningsutveckling då dessa inte utgör någon problematisk 
utveckling och därför inte kan anses vara relevant ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. 

 
• Energi- och resursanvändning 

 
Under denna kategori ordnar jag sådant innehåll som knyter an till energi- och 
resursanvändning, Det kan röra sig om Sveriges energiförbrukning eller ett hushålls årliga 
energiförbrukning. Jag räknar med sådant som behandlar olika energiformer såsom 
kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, användandet av fossila bränslen m.m. Vidare räknar jag 
med sådant som rör resursanvändning t.ex. vattenförbrukning.  

 
Med hjälp av ovanstående kategorier är det nu möjligt att identifiera innehållet i litteraturen i 
relation till begreppet hållbar utveckling. Analysen blir alltså genomgående kvantitativ och 
innebär huvudsakligen att räkna uppgifter och exempel som kan ordnas under dessa 
kategorier.  
 
4.3.4. Datainsamling, bearbetning och analys 
 
Datainsamlingen gjordes genom genomläsning av litteraturen i två omgångar. Den första 
syftade till att urskilja kandidater för min urvalsgrupp. Uppgifter som direkt kunde sägas inte 
tillhöra kategorierna ströks i denna genomgång. I den andra sorteringen bedömdes de 
kandiderande uppgifterna noggrant för att se om de ordnas under någon av kategorierna. I 
denna omgång bortföll ett antal uppgifter som ej kunde placeras. När kategoriseringen var 
klar räknades totala antalet uppgifter samt antalet i varje kategori. Den insamlade datan 
sammanställdes i tabeller som visar hur stor andel av totala antalet uppgifter varje kategori 
utgör. Dessa tabeller återges som bilaga.  
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5. Resultat 
 
5.1. Intervjustudien 
 
Resultatet av intervjustudien redovisas först genom en sammanställning av intervjuerna. 
Därefter redovisar jag de huvuddrag som jag identifierat utifrån intervjuerna. 

 
5.1.1. Sammanfattning av intervjuerna 
 
Här redovisar jag en sammanställning av intervjuerna. I min återgivning av samtalen har jag 
följt Trost´s rekommendation och undvikit att citera ordagrant. Jag återger inte allt som sagts 
utan det som jag tycker är av relevans för tydligheten. De intervjuade lärarna kommer här att 
gå under namnen Sven, Gösta och Eivor. Namnen är fingerade.  
 
Utifrån samtalen med informanterna kan man sluta sig till att de i stort uppfattar begreppet 
hållbar utveckling på liknande sätt. De är alla inne på att det främst handlar om ekologisk 
hållbarhet och hur vi nyttjar och fördelar naturens resurser. Det handlar om att trygga 
mänsklighetens fortlevnad på planeten. Sven säger att 
 

..i ett samhälle som ständigt utvecklas, dvs. ett sådant som vi lever i, krävs det att 
utvecklingen sker på ett sådant sätt att vi över tid i genomsnitt omsätter högst vad som 
ständigt kan förnyas. Dessutom ska detta ske i samklang med övriga levande organismer. 

 
Göstas mening med hållbar utveckling är att 
 

..all mänsklig aktivitet skall ske i harmoni med hur Jorden fungerar. Jorden är ett globalt 
system som allt liv har anpassats till. Stör vi balansen kanske Jorden som ekosystem dör ut. 
Mänskliga behov måste alltid vägas mot ett långsiktigt tänkande, så att vi inte förstör för 
generationer efter oss. 
 

Gösta påpekar dock att för att trygga framtiden behövs också global rättvisa och demokrati 
och är därmed även inne på social och ekonomisk hållbarhet. 
 
Även Eivor fokuserar på våra efterkommande: 
 

Det handlar ju om den värld som vi lämnar över till våra barn och barnbarn. De har väl 
också rätt till ren luft och rent vatten. 

 
På frågan hur deras respektive skola arbetar med hållbar utveckling blir svaren lite olika. Alla 
intervjuade kommer först och främst att tänka på ämnet naturkunskap. Sven som undervisat i 
detta ämne säger att detta ämne är det som naturligt behandlar hållbar utveckling. Han är inte 
säker på vad den lokala arbetsplanen säger kring hållbar utveckling men misstänker att det 
inte innehåller något specifikt kring detta. Eivor uttrycker samma osäkerhet kring sin skolas 
inställning till hållbar utveckling. Hon säger: 
 

Jag har egentligen aldrig arbetat med de här frågorna, åtminstone aldrig tänkt på det i alla 
fall. Jag har heller aldrig egentligen tänkt på skolans inställning kring detta område. 

 
På Göstas skola har man däremot behandlat hållbar utveckling i form av projektarbete. 
Problemet, menar han, är att projektarbetet endast behandlar små delar av detta breda ämne. 
T.ex. studeras vindkraft eller solceller. Han menar att man genom att bara fokusera på detaljer 
missar det stora sammanhanget. Man tenderar att missa det globala perspektivet. 
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Att hållbar utveckling är av största vikt är alla informanter överens om. Sven medger att han 
själv inte lever som kanske vore önskvärt och uttrycker en viss pessimism över framtiden. 
Eivor berättar att hon ibland kan känna sig orolig över alla dåliga nyheter som kommit den 
senaste tiden. Hon tänker på sina barn och barnbarn och vilken värld de får ärva. 
Undervisning kring dessa frågor måste ha största prioritet menar hon. Den oro och den 
osäkerhet inför framtiden hon ger uttryck för är gemensam för de intervjuade lärarna. Gösta 
uttrycker dock en försiktig tilltro till forskning och teknik. Som exempel nämner han 
alternativa bränslen som ersättning för de skadliga fossila bränslena. I denna försiktiga 
optimism tycker jag mig ändå skönja en viss skeptisk realism som också de andra ger uttryck 
för. ”Det måste till ett aktivt arbete ifall vi vill förändra vår framtid”, menar Eivor.  
 
När det gäller på vilket sätt matematikämnet kan förhålla sig till hållbar utveckling tycker alla 
informanter att det bör ha en given plats i ämnet. Sven menar att eftersom matematiska 
modeller är väl lämpade för att beskriva verkliga processer så bör det kunna vara en fördel att 
ha med det i matematikämnet. Dessutom påpekar han återigen att lärandet av matematik 
gynnas då man ger den ett verkligt innehåll. Det blir roligare och eleven ser ett tydligt 
tillämpningsområde. Gösta menar att det är viktigt att eleverna får lära sig taluppfattning. Vad 
som är stort och smått och vilka begränsningar som naturen har.  
Eivor beskriver hur man med hjälp av enkla matematiska exempel kan tydliggöra exempelvis 
storskalig resursanvändning: 
 

Man kan låta eleverna räkna hur länge det skulle ta att dricka upp t.ex. Vänern om först en 
människa drack. Sedan kan man räkna ut hur lång tid det skulle ta om Sveriges befolkning 
hjälpte till och slutligen hela världens befolkning. Det skulle ge eleverna perspektiv. 

 
Gösta ger liknande exempel på problematisering. Konsensus är att man genom 
problematiserande inbjuder eleverna till reflektion och perspektivbildning.   
 
När det gäller ämneslitteraturen är alla rungande överens om att den nämnda 
matematiklitteraturen inte innehåller särskilt mycket som kan relateras till hållbar utveckling.  
Sven säger att trots att det finns viss text som rör sig kring hållbar utveckling så 
 

..får man känslan av att det inte är någon medveten miljöprofil. Uppgifterna är bara gjorda 
så för att ha något att räkna på. 
 

Eivor menar att hon inte har reflekterat så mycket över bokens innehåll men att hon inte märkt 
av någon särskild profilering mot något annat ämne än matematik ämne: 

 
Det är ju liksom en vanlig mattebok. Det är klart att det finns tillämpningar på andra 
områden. Men fokus ligger ju på matematiken. 
 

Gösta uttrycker bokens innehåll rörande hållbar utveckling som ”tämligen dåligt” och påpekar 
att  
 

..det är ett verkligt problem att matematiklitteraturen saknar meningsfullt innehåll. Den är 
väldigt tekniskt matematisk men sätter inte matematiken i relation till verkligheten på något 
tillfredställande sätt. Den lär ut hur man räknar med procent men säger inte så mycket om 
vad man har procenträkning till. Det gör att det är svårt att motivera eleverna som ofta 
ifrågasätter varför de behöver matematik. Matematik ska vara roligt.  
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Sven är inne på samma linje och menar att ett meningsfullt innehåll är viktigt för lärandet. 
Han menar att  
 

..elevernas förståelse för matematik ökar om stoffet har en innebörd.  
 
Sven tror att bästa sättet att inkludera hållbar utveckling i matematikundervisningen är i form 
av projektarbete. Projektarbete är något som även Eivor tror på. Hon ser det som enormt 
viktigt att arbetet sker ämnesövergripande. Då får eleverna chans att koppla ihop begrepp som 
var för sig känns svåra att begripa. ”Matematiska begrepp kan ofta verka innehållslösa”, 
menar hon.  
 
Ingen av de tillfrågade tror att det skulle vara någon bra idé att profilera matematiklitteraturen 
helt mot t.ex. hållbar utveckling då det är många ämnen som kan anses vara viktiga. Däremot 
påpekar Sven att eftersom läroboken i högsta grad styr innehållet i undervisningen så är den 
ett möjligt forum för att få ut ett centralt budskap. Fördelen med läromedlet som verktyg för 
att sprida ett budskap är att alla (som använder läromedlet i fråga) får del av samma innehåll. 
Om det finns en önskan av myndigheterna att vi ska lära oss en viss sak så kan läromedlet 
vara ett sätt att få ut det som de vill ha det.  
 

Om man istället lägger detta som fritt ansvar på läraren kan det istället bli väldigt skiftande 
kvalitet på det som lärs ut. Olika lärare har olika kompetens inom området och prioriterar 
kanske annorlunda.  

 
Gösta menar att det gärna skulle få vara profilerade uppgifter i boken. Åtminstone någon per 
kapitel. Dessa uppgifter skulle vara problematiserade på så sätt att de kräver ett aktivt 
deltagande från elevernas sida genom att de, gärna i grupp, söker information som de 
utvärderar och diskuterar för att hitta svaret. Gösta säger att det är  
 

..bäst om det finns naturligt i boken i form av kritiska exempel där svaren blir en 
tankeställare. Kanske bör de finnas i form av bilaga till boken. 

 
Svaret och själva processen att komma fram till svaret skulle vara en aha-upplevelse och leda 
till djupare insikt. Genom att problematisera vissa uppgifter skulle boken kunna vara ett bra 
hjälpmedel för undervisning om hållbar utveckling. Problemet, menar han, är tid. Det är så 
mycket stoff som ska läras in och det gör att sådana mer tematiska problem kan innebära en 
stressfaktor för eleverna så att de inte tillgodogör sig budskapet. Detta är ett problem i 
projektarbeten, säger han, då eleverna ofta vill veta hur mycket de behöver göra för att bli 
godkända. De har så mycket annat att tänka på att de inte finner ro att djupdyka i projektet. Då 
missar man det väsentliga, menar han. Eivor påpekar också att tidsfaktorn är ett problem. 
 

Man lägger så stort ansvar på läraren att vara kreativ i undervisningen, samtidigt som det är 
så mycket annat som också ska skötas vid sidan om själva undervisningen. Man hinner inte 
med helt enkelt.  

 
Eivor menar att det nog hade underlättat med en tydligare styrning kring detta ämne och att 
läroboken kunde i alla fall på något sätt utformas för att vara till hjälp. Sven tror inte riktigt på 
styrning genom läromedlet utan framhåller vikten av lärarens frihet att utforma 
undervisningen för att kunna skapa en intressant och stimulerande läromiljö.  
 
Gösta påpekar att hållbar utveckling just nu är i ropet men att detta kan komma att ändras i 
framtiden. Det kan komma andra områden som anses viktigare.  
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Mycket av vad som är ”inne” beror i hög grad på vad som fått störst medial 
uppmärksamhet. Frågan blir då hur mycket man ska förändra litteraturens fokus ifall detta 
inte blir bestående.  

 
Eivor är inne på samma linje men frågar sig ändå ifall vissa områden ändå borde vara 
överordnade andra. Hon tror dock att en sådan förändring måste komma genom direktiv från 
högsta ort så att alla får del av samma budskap. Detta är väldigt viktigt att samordna, tycker 
hon, för att garantera kvalitet och riktning.  
 
 
5.1.2. Tre huvuddrag 
 
Analysen av materialet visar att likheterna mellan de olika lärarnas uppfattningar är mer 
påtagliga än skillnaderna. Då antalet informanter är litet är det svårt att generalisera och dra 
några konkreta slutsatser. Urvalet är varierat såsom beskrivits efter kön och ålder. Ändå tycks 
deras tankar vara ganska likartade. Utifrån intervjumaterialet har jag kunnat identifiera tre 
huvuddrag för lärarnas uppfattning kring undervisning för hållbar utveckling. Det handlar om 
deras begreppsuppfattning – om vilken innebörd de tolkar i begreppet hållbar utveckling, om 
synen på det pedagogiska uppdraget – om hur de ser på sitt uppdrag i arbetet för hållbar 
utveckling och det handlar om deras tankar kring läromedel och arbetssätt för detta arbete – 
det pedagogiska verktyget.  
 
Begreppsuppfattning – Ekologisk hållbarhet 
 
Även om man är medveten om hållbarhetsbegreppets vidare betydelse ser man det gärna i 
betydelsen ekologisk hållbarhet. Det handlar om nyttjande och fördelning av naturresurser 
och restprodukterna av dessa aktiviteter påverkar vår miljö. Man kopplar gärna hållbar 
utveckling till de naturvetenskapliga ämnena i allmänhet och till ämnet naturkunskap i 
synnerhet. Jag märker ingen direkt osäkerhet i förståelsen av hållbarhetsbegreppet men i och 
med att man främst relaterar det till dess ekologiska innebörd får ändå ses som ett sätt att 
begränsa och förenkla ett mycket komplext begrepp.  
 
Det pedagogiska uppdraget – Det diffusa och svårdefinierade 
 
Jag får intrycket av en övergripande osäkerhet inför vad som ska göras med avseende på 
undervisning om hållbar utveckling. Man tycker inte att direktiven är tydliga och att ansvaret 
läggs på läraren att själv, genom sin kreativa förmåga, utveckla detta arbete. Tidsfaktorn blir 
här också ett hinder då de upplever att de redan har fullt upp. Det finns förvisso en positiv 
inställning till lärarens individuella frihet men denna frihet kan mycket väl bidra till att det 
inte händer speciellt mycket. Min tolkning är att ett tydliggörande av vad som avses är 
önskvärt. Vad som framkommer är synen på hållbar utveckling som ett av de viktigaste 
ämnena för framtiden och alla uttrycker en önskan att få vara med och delta i detta arbete. Det 
känns viktigt. 
 
Det pedagogiska verktyget – projektarbete 
 
När det gäller läroboken upplever alla att den inte ger något som helst stöd för en 
ämnesövergripande undervisning. De upplever den som väldigt teknisk och saknar djupare 
innehåll. Jag skönjer ett visst missnöje över lärobokens mycket traditionella upplägg. 
Eleverna har svårt att se något meningsfullt i den. Detta gör också matematiken mindre 
attraktiv vilket är mycket negativt. En lärobok med ett mer verklighetsknutet och meningsfullt 
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innehåll skulle både gynna den matematiska kunskapsbildningen samt inom dess 
tillämpningsområden. Någonting som tydligt lyfts fram är lärande genom projektarbete. 
Denna arbetsform upplever alla som någonting positivt och användbart om det sker 
ämnesövergripande, i grupp, och genom elevernas aktiva deltagande i 
informationsinhämtning, utvärdering och slutsatser. Återigen framhålls tiden och 
arbetsbelastningen som hindrande för ett tillfredställande resultat.  
  
5.2. Litteraturstudien 

 
Här redovisar jag resultaten från litteraturstudien för respektive kurs. Jag ger en kort 
beskrivning av innehållet i kursen samt redovisar antalet uppgifter som kapitlet i fråga 
innehåller. Lösta uppgiftsexempel är inkluderade. Därefter redovisar jag antalet uppgifter och 
exempel där innehållet överensstämmer med de tre uppställda kategorierna och därmed är 
relaterade till hållbar utveckling. Här visar jag procentandelen relevanta uppgifter av totala 
antalet. Dessutom visar jag fördelningen av uppgifterna för respektive kategori. En 
sammanställning av resultaten i tabellform återfinns i bilaga. Där återges även fördelningen av 
resultaten för respektive svårighetsnivå och kurs. 
 
 
Kurs A 
 
Kursen är till stora delar en repetition av högstadiematematiken men även en fortsättning på 
denna. Inledningsvis behandlas basfärdigheter som aritmetik, ekvationer och procent och 
sedan ingår en introduktion till grafer, exponentialfunktioner, geometri och statistik. Denna 
kurs är således väldigt övergripande och innehåller många tillämpningsområden.  
 
Totala antalet uppgifter: 1225 
 
Totala antalet uppgifter av relevans för hållbar utveckling: 37 (3,02%) 
 
varav Föroreningar: 12 
 
Energi/ Resursanvändning: 16 
 
Befolkningsutveckling: 9 
 
 
Kurs B 
 
Denna kurs innebär en utveckling av A-kursen där man utvecklar begreppen algebra och 
geometri, funktioner och sannolikhetslära.  
 
Totala antalet uppgifter: 782 
 
Totalt antal uppgifter av relevans för hållbar utveckling: 14 (1,79%) 
 
varav föroreningar: 5 
 
Energi/Resursanvändning: 4 
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Befolkningsutveckling: 5 
 
 
Kurs C 
 
Kursen inleds med ett studium av algebra och funktioner. Därefter fortsätter den med 
derivator och därmed en analys av förändringsförlopp. Kursen avslutas med ett kapitel om 
talföljder och summor.  
 
Totala antalet uppgifter: 939 
 
Totala antalet uppgifter av relevans för hållbar utveckling: 22 (2,34%) 
 
varav Föroreningar: 7 
 
Energi/Resursanvändning: 2 
 
Befolkningsutveckling: 12 
 
 
Kurs D 
 
Kursen behandlar i stora drag trigonometri, fortsätter med derivator samt introducerar 
integralbegreppet. 
 
Totala antalet uppgifter: 888 
 
Totala antalet uppgifter av relevans för hållbar utveckling: 7 (0,79%) 
 
varav Föroreningar: 3 
 
Energi/Resursanvändning: 4 
 
Befolkningsutveckling: 0  
 
 
Kurs E 
 
Kursen inleds med komplexa tal och fortsätter sedan med ytterligare studium av derivator och 
integraler. Kursen avslutas med en inledning av differentialekvationer och dess tillämpningar. 
Slutligen finns även ett repetitionsavsnitt om algebra och trigonometri.  
 
Totala antalet uppgifter: 1064 
 
Totala antalet uppgifter av relevans för hållbar utveckling: 5 (0,47%) 
 
varav Föroreningar: 4 
 
Energi/Resursanvändning: 0 
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Befolkningsutveckling: 1  
 
Resultatet är att innehållet som kan relateras till hållbar utveckling är tämligen lågt. Bara 
högst 3% av de analyserade uppgifterna i alla kursböckerna kunde ordnas under 
urvalskriterierna. Detta visar att det inte finns mycket att stödja sig på i denna ämneslitteratur 
gällande undervisning om hållbar utveckling. 
 
6. Diskussion 
 
6.1. Metoddiskussion 
 
Metoderna jag har valt är menade att komplettera varandra och belysa inte bara lärares tankar 
och reflektioner kring undervisning om hållbar utveckling inom ämnet matematik utan också  
Granska det verktyg som de har till sitt förfogande. Undervisningens upplägg och planering 
sker genom en relation mellan läraren och hans läromedel varför det blir viktigt att behandla 
båda aspekterna.  
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett problematiskt begrepp inom kvalitativa studier (Trost). 
Problemet består i att det har sitt ursprung i kvantitativa metoder som behandlar sådant som är 
mätbart. Hög reliabilitet innebär där att om samma studie genomförs vid ett annat tillfälle så 
skulle man få samma resultat. Detta fungerar inte riktigt i kvalitativa studier. 
 

Idén med att man skall få samma svar på en fråga då den ställs vid skilda tillfällen bygger 
på en föreställning om att konstans skall råda, dvs. att den enskilda människan är stabil eller 
statisk i sina föreställningar, i sina beteenden och i sina åsikter. (Trost, s. 112). 

 
 Validitet handlar om giltighet. Att undersökningen mäter det den avser att mäta (Trost). Jag 
har som nämnts använt mig av ett frågeformulär som underlag för mina intervjuer vilket har 
hjälpt till att förtydliga studiens syfte för de intervjuade och också hållit samtalen på rätt spår. 
Detta förstärker validiteten hos studien. Vid analysen av intervjumaterialet har jag utgått från 
formuläret vid mina tolkningar. 
 
Litteraturstudien är en kvantitativ studie på så sätt att det innefattar räkning av innehåll som är 
kopplat till en viss kategori. Undersökningen är därför enkel att genomföra och reproducera 
vilken ger den hög reliabilitet. Jag har noggrant specificerat vilken typ av innehåll som har 
räknats vilket gör att även validiteten blir hög.  
 
Sammanfattningsvis tycker jag att metodvalet är ett bra sätt att göra denna undersökning och 
jag upplever att de svarar mot studiens syfte. Genom att söka information på olika sätt 
upplever jag att jag kunnat ge en nyanserad bild av relationen mellan undervisning i hållbar 
utveckling och matematik, vilket ger studien trovärdighet.  
 
 
6.2. Resultatdiskussion 
 
Jag har genom intervjustudien svarat mot syftet att undersöka lärares förhållande till 
undervisning om hållbar utveckling inom matematikämnet. Jag har genom den kvalitativa 
analysen funnit tre gemensamma huvuddrag hos mina informanter. Det gäller deras 
uppfattning om hållbar utveckling som begrepp, deras osäkerhet inför vad arbetet med hållbar 
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utveckling ska innebära, deras uppfattning av läroboken och projektarbetet som verktyg för 
undervisningen. 
 
Studien har visat på en stor enighet i hur begreppet hållbar utveckling tolkas av lärarna, 
nämligen i första hand i termer av ekologisk hållbarhet. Jag tror att detta har att göra med mitt 
urval. De har alla naturvetenskaplig bakgrund och undervisar i naturvetenskapliga ämnen. 
Möjligen hade jag fått andra svar ifall jag intervjuat ekonomer eller humanister vilka rör sig 
inom andra ämnesdiscipliner och traditioner. Hållbarhetsbegreppet är oerhört komplext och 
kan knappast förstås utan att fragmentera det. Det tycks finnas en tendens att knyta begreppet 
till det kunskapsområde som ligger en närmast. Detta gissar jag är naturligt då den världsbild 
som våra åsikter avspeglar ytterst vilar på våra kunskaper och erfarenheter. Detta, vill jag 
mena, tenderar att göra oss människor oflexibla och därmed hämma oss i ämnesöverskridande 
arbete. 
 
Jag ser detta avspeglas i den osäkerhet som lärarna ger uttryck för när det gäller realiseringen 
av undervisning om hållbar utveckling inom matematikämnet bottnar förmodligen i den 
oerhörda vidden i begreppet hållbar utveckling. Definitionen är enkel i sin formulering men 
detta innebär inte att innebörden blir mer begriplig. Inte ens då man bryter ner begreppet i 
beståndsdelar blir det enkelt att ta fasta på. Detta upptäckte jag i förarbetet till litteraturstudien 
då jag skulle definiera mitt urval. För att göra situationen än mer besvärlig ges inga särskilda 
direktiv om detta i styrdokumenten, utan ansvaret att tolka och realisera läggs på den enskilde 
läraren. Sett i relation till lärarnas uppfattning om tidsbrist och hög arbetsbelastning skapar 
detta ett uppdrag som är svårt att konkretisera. Styrdokumenten är tydliga i sina ambitioner 
men konkretiserar inte. Jag tycker detta pekar på ett reellt problem som bör tas i beaktande. 
Jag tror att det skulle underlätta väsentligt, både för lärare och elever, om man kunde, på 
nationell nivå, utarbeta någon form av plan. 
 
Att läroboken inte uppfattas som något hjälpmedel i arbetet för undervisning om hållbar 
utveckling är inte särskilt överraskande. I min litteraturstudie har jag visat att innehållet som 
kan relateras till hållbar utveckling är tämligen obefintligt. Vidare upplevs den av lärare och 
elever som tämligen innehållslös med avseende på tillämpningsområden. Den innehåller 
givetvis tillämpningar men man uppfattar inte nyttan med dessa. Som ett illustrativt exempel 
visar jag här en typisk uppgift från läroboken. 
 
”1310 En fisk på 2,5 kg från en förorenad sjö innehåller 1,2 g av ett kemiskt 
bekämpningsmedel. Beräkna halten i ppm.”(Björk, 1999, s. 33) 
 
I denna uppgift uppmanas eleven alltså att beräkna halten av något oidentifierat 
bekämpningsmedel och ange detta i ppm. Vilken miljöetisk mening kan skapas av detta? 
Såvida eleven inte har en god allmän uppfattning om olika bekämpningsmedel och dess 
skadeverkning vid olika halter gissar jag att eleven inte begrundar detta nämnvärt.  I dessa och 
flertalet andra uppgifter verkar miljöinnehållets uppgift endast finnas för att kontextualisera 
matematiken.  Uppgiften hade sannolikt varit likvärdig om den hade sett ut så här: 
 
Hur stor del är 1,2 g av 2,5 kg uttryckt i ppm? 
 
Uppgiften är en ren räkneuppgift och inbjuder inte till någon djupare reflektion kring 
bekämpningsmedlets skadeverkan på ekologiska system. Denna typ av kontext är 
genomgående för läroboken. I samtalen med lärarna poängteras just denna brist på 
meningsfullt innehåll som ett verkligt problem. Eleverna får svårt att relatera matematiken till 



   

 23 

verkliga situationer och får därmed svårare att förstå matematiken. För att återknyta till 
begreppet följemening har jag väldigt svårt att se att dylika uppgifter kan bidra till något 
meningsskapande med avseende på natursyn och miljöetisk reflektion. Det vore väl önskvärt 
att utifrån den matematiska texten skapa meningar som känns betydelsefulla för eleverna. Jag 
vill mena att detta kan det finnas anledning att se över.    
 
Lärarna uttrycker en stor tro på projektarbetet som en bra väg mot en djupare insikt i hållbar 
utveckling. Samarbete och ämnesöverskridande arbete ses som mycket positivt.  Jag tror dock 
med hänvisning till betänkandet av Kommittén för hållbar utveckling för utbildning och den 
problematik som där redovisades, att det måste till en konstruktiv dialog mellan lärarna i de 
berörda ämnena. Det går inte att genomföra projektarbetet om enskilda moment behandlas 
separat i respektive ämne. Undervisningen måste löpa horisontellt (Jonsson, 2007). Jag tror 
dock att denna arbetsform har en stor potential om den utförs på ett genomtänkt och riktigt 
sätt. Med det menar jag att lärare och elever ges tillräckligt med tid och utrymme. 
 
6.3. Förslag på fortsatt forskning 
 
Denna studie är på grund av sin ringa omfattning ej tillräcklig för att göra egentliga generella 
bedömningar. Jag tror att det skulle vara intressant att göra undersökningar med ett större 
antal lärare ur ett bredare urval. Gärna från andra utbildningar. Jag tycker att den kvalitativa 
intervjustudien är en bra väg att gå vid ytterligare studier men jag tror att kompletterande 
läromedelsanalyser av såväl kvalitativ som kvantitativ art är att föredra för att ge en så 
heltäckande uppfattning som möjligt. Jag tycker att man bör fokusera framtida 
undersökningar kring konkretisering av undervisning om hållbar utveckling d.v.s. sträva efter 
att hitta enhetliga strukturer och arbetsmetoder för att underlätta arbetet. Vidare vill jag 
föreslå en undersökning av matematiklitteraturens potential som hjälpmedel vid arbetet med 
undervisning för hållbar utveckling utifrån perspektivet med meningsskapande.  
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Tabell 1. Totala antalet uppgifter samt antalet uppgifter kopplade till begreppet hållbar 
utveckling samt dess fördelning över de olika kategorierna. 
      
     

 
 
 
 
Tabell 2 visar antalet relevanta uppgifter fördelade över svårighetsnivåerna a,b och c  
för kurs A. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3 visar antalet relevanta uppgifter fördelade över svårighetsnivåerna a,b och c  
för kurs B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A B C D E 
Antal uppgifter 1225 782 939 888 1064 
Föroreningar 12 5 7 3 4 
Energi/Resursanvändning 16 4 2 4 0 
Befolkningsutveckling 9 5 12 0 1 
Relaterat till hållbar utveckling 37 14 21 7 5 
Andel relevanta uppgifter av 
totalt (%) 

3,02 1,79 2,34 0,79 0,47 

  Nivå  
 A B C 
Föroreningar 5 3 2 
Energi/resursanvändning 2 10 1 
Befolkningsutveckling 5 0 2 

  Nivå  
 A B C 
Föroreningar 1 1 0 
Energi/resursanvändning 0 0 0 
Befolkningsutveckling 1 2 0 
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Tabell 4 visar antalet relevanta uppgifter fördelade över svårighetsnivåerna a,b och c  
för kurs C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5 visar antalet relevanta uppgifter fördelade över svårighetsnivåerna a,b och c  
för kurs D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6 visar antalet relevanta uppgifter fördelade över svårighetsnivåerna a,b och c  
för kurs E. 
 
 
 
 
 
 

  Nivå  
 A B C 
Föroreningar 2 1 0 
Energi/resursanvändning 0 0 2 
Befolkningsutveckling 3 2 2 

  Nivå  
 A B C 
Föroreningar 0 2 0 
Energi/resursanvändning 0 1 0 
Befolkningsutveckling 0 0 0 

  Nivå  
 A B C 
Föroreningar 0 2 0 
Energi/resursanvändning 0 0 0 
Befolkningsutveckling 0 0 1 




