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Abstrakt 
Denna studie utgår från två utvalda läromedel för undervisning inom hållbar utveckling. 

En uppgift från varje läromedel genomförs i en elevgrupp i årskurs 3. Syftet är att se 

vad som är viktigt för elevernas lärande samt vad som tilltalar och engagerar eleverna 

och om eleverna uppmärksammar uppgifternas syfte. En läromedelsanalys föregår 

genomförandet av uppgifterna. Denna omfattar aspekter kring språk, syfte, upplägg, 

undervisningsform, koppling till styrdokumenten, bildernas funktion samt vad som 

framkommer i en ekokritisk läsning av läromedlen. Elevernas reflektioner visar att de 

engageras av variation. Det framkommer även att repetition är en viktig del i elevernas 

lärande, samt att nivån på uppgifterna i förhållande till elevernas förförståelse är en 

väsentlig del att ta hänsyn till. Elevernas reflektioner och resultatet av 

läromedelsanalysen ställs mot forskning om hållbar utveckling i undervisning, 

undervisning utifrån olika texttyper och forskning om inkludering i läromedel. 

Resultatet diskuteras även utifrån det sociokulturella perspektivet. I studien 

framkommer det att valet av läromedel är viktigt för att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla kunskaper men även utveckla en kritisk analytisk förmåga. Studien visar att 

båda läromedlen är relevanta att använda i skolan men att de behöver kompletteras med 

andra typer av uppgifter för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att utveckla 

kunskaper inom hållbar utveckling.  
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1 Inledning 
Klimatkompensation är ett ord som på senare år börjat bli mer vanligt i olika medier och 

debatter. Naturskyddsföreningen (2018) förklarar att klimatkompensation innebär att 

människor kan betala pengar för de utsläpp de kommer göra vid en resa med till 

exempel flyg eller bil. Genom klimatkompensation kan exempelvis utsläppsrätter köpas, 

som då ingen annan har möjlighet att använda för utsläpp. Ett annat exempel på vad 

klimatkompensation innebär kan vara att pengarna går till att plantera nya träd eller 

användas till att ta fram nya former av energi som går att förnya. 

Naturskyddsföreningen skriver att det är viktigt att inte tro att det räcker att köpa sig fri 

genom klimatkompensation. Det handlar om att göra aktiva val för att minska på 

utsläpp och vara rädd om våra resurser och miljön (Naturskyddsföreningen 2018). 

Skolan kan vara med och bidra till att ge eleverna kunskaper för att kunna göra dessa 

aktiva val för miljön, istället för att klimatkompensera längre fram i livet. 

 

Skolan har i uppdrag att ge eleverna grundläggande värderingar för att samhället ska 

utvecklas hållbart och arbeta för ”respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket 

2017:7). Skolverket (2017) skriver: 

 

Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den 

miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt 

till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling. (Skolverket 2017:10) 

 

Miljöperspektivet är något som ska finnas med i hela skolans verksamhet och i alla 

ämnen. Det är en del av skolans uppdrag att ge eleverna möjlighet till förståelse för vad 

en hållbar utveckling innebär och vad eleverna själva kan bidra med för att verka för ett 

hållbart samhälle. I och med att vi har skolplikt i Sverige får skolan ansvar och 

möjlighet att ge eleverna en grund och förståelse för att vi måste ta hand om vår planet.  

 

Skolan har ett uppdrag som delvis kan ses tudelat. Dels ska skolan ge eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper för att främja ett hållbart samhälle. De som arbetar i 

skolan ska värna om den miljö vi har samt visa på grundläggande värderingar som kan 

hjälpa eleverna att verka för hållbar utveckling. Dels ska skolan även vara öppen för 

olika åsikter och låta eleverna öva på att tänka kritiskt för att kunna möta all information 
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som cirkulerar i samhället (Skolverket 2017:7-10). I undervisning med fokus på hållbar 

utveckling kan detta ses som ett pedagogiskt dilemma.  

 

Vidare skriver Skolverket (2017) att skolan ska skapa en ”lust att lära [...] och verka i en 

omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (Skolverket 

2017:11). Lärare ska sträva efter att eleverna ska få lust till att lära. Det krävs reflektion 

angående vilken metod och genom vilket material lärare väljer att presentera innehållet 

eleverna enligt läroplanen ska lära sig. Valet av läromedel är avgörande för vilka 

förmågor eleverna får möjlighet att utveckla och skulle kunna vara avgörande för om 

eleverna ska vilja och kunna utveckla och fördjupa sina kunskaper. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att se vad som framkommer i en analys av två utvalda läromedel 

framtagna för att undervisa om hållbar utveckling. Genom att låta en elevgrupp 

genomföra utvalda uppgifter från respektive läromedel är syftet att se vad som 

engagerar eleverna i de olika uppgifterna samt om uppgifternas syfte blir tydligt för 

eleverna.  

 

 Vad framkommer i en analys av LILLA – För en hållbar utveckling (2015) och 

delar av Bamse och hans vänner (2015) samt Bamses Lärarhandlingen (2013)? 

 Vad uppmärksammar eleverna, efter att ha genomfört utvalda uppgifter från 

analyserade läromedel, i relation till uppgifternas tänkta syfte? 

 Vad är viktigt för elevernas lärande och vad tilltalar och engagerar eleverna i de 

genomförda uppgifterna? 

 

2 Bakgrund 
Nedan beskrivs det centrala begreppet hållbar utveckling. Därefter presenteras tidigare 

forskning som är relevant för denna studie. 

 

2.1 Hållbar utveckling 

Fritjof Capra (2007) beskriver Brundtlandkommissionens definition av hållbarhet, ett 

hållbart samhälle som kan möta dagens behov utan att förstöra möjligheterna för ett 

fungerande samhälle för kommande generationer. Definitionen påminner oss om att 

framtidens vuxna ska få leva i en värld med många möjligheter. Capra är grundare för 
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Center of Ecoliteray och han menar att undervisning med fokus på hållbar utveckling är 

en stor utmaning. Läraren har i uppdrag att vara med och fostra elever till att bli 

fungerande medborgare i ett hållbart samhälle (Capra 2007:9-10). Inger Björnloo (2007) 

anser att det har skett en förändring från att ha talat om undervisning om hållbar 

utveckling till att det istället oftare benämns som undervisning för en hållbar utveckling. 

Förändringen i benämningen indikerar att människan mer ska undervisas till någon form 

av aktivitet (Björnloo 2007:30-31).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med tidigare forskning kopplad till undervisning för en hållbar 

utveckling. Vidare presenteras exempel på en läromedelsanalys med fokus på 

inkludering och därefter beskrivs en ekokritisk läsning. Avslutningsvis presenteras 

forskning om tecknade serier i undervisning följt av tidigare forskning kopplad till olika 

former av kommunikation för att utveckla kunskaper. 

 

2.2.1 Hållbar utveckling i undervisning 

Margaret Macdonald skriver i artikeln ”Early childhood education and sustainability: A 

living curriculum” (2015) att det är viktigt att vi människor arbetar för att få en 

välfungerande och välmående framtid. Macdonald har undersökt hur undervisning för 

en hållbar utveckling genomförs mest fördelaktigt. Hon menar att barn ofta är aktiva i 

sitt lärande och lär bäst genom att genomföra och praktisera. Hon poängterar att barn lär 

på olika sätt och uppmanar till variation i undervisningen. Detta framhåller även Capra i 

sin artikel ”Sustainable Living, Ecological Literacy, and the Breath of Life” (2007). 

Capra förespråkar att eleverna ska få uppleva saker för att det inte endast ska bli teori. 

Liksom Macdonald skriver även Capra att det inte endast finns ett sätt att lära på. Barn 

ska få många möjligheter att lära och det är särskilt viktigt att inkludera praktiska 

lärandemoment då innehållet i hållbar utveckling är komplext (Capra 2007:9,15,17; 

Macdonald 2015:332,336).  

 

I sin artikel ”Teaching for action competence” (2014) skriver Maria Hedefalk, Jonas 

Almqvist och Malena Lidar att undervisning för en hållbar utveckling ska leda till 

handlingskompetens. Artikeln handlar om att undervisa för ett hållbart samhälle i 

förskolan. Liksom Capra (2007) och Macdonald (2015) menar Hedefalk, Almqvist och 

Lidar att praktik och handling bör vara en framträdande del inom undervisningen. 

Författarna skriver att undervisningen ska bygga på elevernas tidigare erfarenheter och 
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utifrån det ge möjligheter att utveckla nya kunskaper. De menar att om barn tidigt 

arbetar med denna typ av frågor kommer det att leda till att handlingar som kan gynna 

en hållbar utveckling ligger naturligt för barnet och att det då inte blir något de 

reflekterar över att de gör. Det finns inte bara en väg för att nå hållbara mål och ett 

hållbart samhälle, poängterar författarna, eftersom det är frågor utan en tydlig lösning. 

Det finns meningsskiljaktigheter utifrån vilket perspektiv: samhälleligt, ekonomiskt och 

miljömässigt, denna fråga ska undervisas. Det många forskare är eniga om är att barn är 

viktiga aktörer betonar författarna (Hedefalk, Almqvist & Lidar 2014:1-2). 

 

Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) presenterar tre olika typer av undervisning inom 

hållbar utveckling. Den första undervisningsformen är faktabaserad undervisning, vilket 

innebär fakta som eleverna sedan kan använda för att ta praktiska beslut. Denna typ av 

undervisning ger inte utrymme för reflektion eller diskussion utan handlar då snarare 

om fakta angående konsekvensensen av en handling som sker eller inte sker. Den andra 

undervisningsformen är normativ undervisning utan plats för reflektioner. Inom 

normativ undervisning finns det åsikter som är korrekta och eleverna behöver inte 

reflektera över vad de ska lära sig utan endast lära sig att dessa åsikter är rätt. Den tredje 

formen av undervisning benämner författarna som pluralistisk. Pluralistisk 

undervisningsform handlar om att eleverna kritiskt ska kunna värdera och granska de 

lärdomar och handlingar som är möjliga att utföra för att bidra till ett hållbart samhälle. 

I denna typ av undervisning förväntas eleverna själva söka fakta för att kunna dra 

slutsater och värdera åsikter. En annan del i den pluralistiska undervisningsformen är att 

eleverna ska få möjlighet att upptäcka hur olika vägar kan vara möjliga för att nå samma 

mål (Hedefalk, Almqvist & Lidar 2014:2-3).  

 

Studien Hedefalk, Almqvist och Lidar genomfört handlar om vad barn behöver för att 

skapa förståelse för en hållbar utveckling. De utgår från de tre ovanstående 

undervisningstyperna och menar att den faktabaserade inte ger eleverna möjlighet att ta 

beslut i moraliska problem medan den normativa undervisningen endast ger eleverna 

exempel på vad de ska göra för att följa andras riktlinjer. Hedefalk, Almqvist och Lidar 

skriver att om syftet är att barnen ska tänka kritiskt är det den pluralistiska 

undervisningsformen som måste användas och barnen måste då få öva på att genomföra 

handlingar där de kritiskt kan värdera konsekvensen. Eftersom det inte finns några 

färdiga eller korrekta lösningar för att skapa hållbarhet är det viktigt att barnen får 



  
 

5 

möjlighet att utveckla en kritisk och värderande kompetens och inte bara lär sig fakta 

om vad en hållbar utveckling innebär (Hedefalk, Almqvist & Lidar 2014:1-7). 

 

2.2.2 Inkludering i läromedel 

I artikeln ”Skildra mångfald i läromedel – Hur en inkluderande intention kan skapa 

underordning” (2009) skriver Angered Eilard att läromedel är en del i det som påverkar 

barn, deras identitet och deras uppfattning om världen. Eilard har analyserat läromedel 

för yngre barn, i detta fall läseböcker. Böcker som används i skolan har en fostrande 

funktion. Läseböckerna som analyseras i Eilards studie visar på en tydlig intention att 

följa skolans värdegrund. Böckerna är skrivna utifrån syftet att inkludera. Eilard 

påpekar även att det inte bara är det som sägs i texten som bär på en betydelse utan även 

det som inte sägs. I de analyserade böckerna är det två skolbarn som är huvudpersoner. 

En av huvudkaraktärerna beskriver de andra eleverna i klassen. Enligt Eilard blir barnet 

som beskriver normgivare genom att beskrivningarna innehåller outtalade likheter och 

skillnader mellan klasskamrater. I läseböckerna presenteras en elev som en plugghäst 

och ses av de vuxna som ”den önskvärda eleven”. Personen som ska vara 

eftersträvansvärd är en vit pojke med medelklassbakgrund. Denna elev kontrasteras med 

andra elever som då hamnar utanför det som då ses normen. Läseböckernas författare 

har försökt att visa på mångfald och att inte skapa en handling som bygger på fördomar. 

Resultatet av analysen visar dock att detta istället kan tolkas som att det finns en viss 

typ av elev vars beteende och ursprung kan ses som norm. Författaren skriver att hur 

människor framställs och hur ett läromedel är utformat kan skapa både inkludering men 

även vara normgivande eller exkluderande. Vidare menar Eilard att en text alltid 

påverkas av dess författare genom författarens perspektiv som till exempel vuxen som 

skriver till barn eller ur ett barnperspektiv. Eilard poängterar att textens budskap alltid 

påverkas av läsaren och det sociala sammanhang där texten finns (Eilard 2009:97-101). 

 

Undervisning som bygger på fakta och normativa åsikter utan plats för reflektion och 

diskussion leder till det Malin Ideland menar är en kritisk aspekt inom undervisning för 

hållbar utveckling. I studien Det krav-märkta barnet (2015) har Ideland granskat 

läromedel framtagna för att undervisa inom detta område. Ideland menar att det kan bli 

normgivande vad som är rätt och fel i denna typ av undervisning då den innehåller 

fastställda värderingar om vad som är korrekt och inte korrekt att göra. Ideland tar upp 

ett exempel som handlar om att panta burkar för miljön samtidigt som det finns barn i 

samhället idag som gör det för att det är en möjlig källa till inkomst. Ideland lyfter även 



  
 

6 

fram kursplanernas och styrdokumentens fokus på rätten att ha olika åsikter och vara 

olika. Ideland menar att läromedel som innehåller färdiga åsikter om hur barn ska vara 

inte leder till att eleverna tillåts ha olika åsikter eller levnadssätt (Ideland 2015:85-93).  

 

2.2.3 Ekokritisk läsning 

Greg Garrard (2012) beskriver att det inom ekokritik finns olika ingångar till hur vi kan 

se på världen. Han förklarar begreppet antropocentrism med att människan ser naturen 

som någon form av resurs, och ekocentrism då människa, djur och natur har ett lika 

värde. Garrard poängterar att en individ inte endast ser på världen genom ett av dessa 

synsätt, utan det varieras beroende på situation och tid. Vidare beskriver Garrard 

begreppen antropomorfisering samt zoomorfisering. Antropomorfisering innebär att 

projicera mänskliga känslor på djur. Detta är vanligt i medier riktade till barn. 

Zoomorfisering innebär att natur- och djuregenskaper appliceras på människor (Garrard 

2012:25-26,154, 158)   

 

Åsa Nilsson Skåve (2015) har genomfört en ekokritisk läsning av Ronja rövardotter. En 

ekokritisk läsning innebär, enligt Nilsson Skåve, att skönlitterära texter betraktas och 

sätts i relation till frågor om ekologisk hållbarhet. I denna sortens läsning ligger fokus 

på att se vilka värderingar som finns inskrivna i texten som handlar om miljö men även 

relationen mellan människa och natur. Nilsson Skåve har i sin analys av Ronja 

rövardotter använt sig av begreppen som beskrivits ovan, antropocentrism, 

ekocentrism, antropomorfisering och zoomorfisering. (Nilsson Skåve 2015:214-223).  

 
2.2.4 Tecknade serier i undervisning 

I dagens samhälle förväntas vi tolka både visuella och verbala intryck. Detta beskriver 

Justin R. Hall i artikeln ”Books Worth Reading: Engaging Material: Comics in the 

Classroom” (2011).  Information presenteras alltmer genom kombinationen av text och 

bild. Han förklarar att genom att arbeta med tecknade serier kan elever få hjälp att ta till 

sig och granska informationen som flödar i samhället. Serier kan användas för att 

undervisa inom många olika ämnen. Genom sin utformning kan tecknade serier väcka 

elevernas intresse (Hall 2011:39-40). Dale Jacobs skriver i sin artikel ”More than 

words: Comics as a Means of Teaching Multiple Literacies” (2007) att tecknade serier 

har gått från att ha varit något som under 1950-talet var mycket kritiserat till att finnas 

med i de flesta av dagens tidningar. Jacobs presenterar två vinster med att använda 

tecknade serier i undervisning. Den ena är att det är en texttyp som är multimodal. Den 

andra är att tecknade serier kan vara del i att skapa engagerade och kritiskt granskande 
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läsare. Tecknade serier ses fortfarande som något som kan användas för att motivera 

eleverna till att komma igång med läsning för att sedan vilja och kunna läsa mer 

avancerade texter. En fördel med tecknade serier är, enligt Jacobs, att läsaren själv 

måste fylla i vad som händer mellan serierutorna. Läsaren måste även skapa mening 

med hjälp av de olika element som representeras i serien. Text, bild, pratbubblor, miljö 

och så vidare skapar gemensamt mening i handlingen. Detta menar Jacobs är stärkande 

för elevernas kritiska förmåga och hjälper dem att skapa mening i det som sker omkring 

dem (Jacobs 2007:19-24).   

 

2.2.5 Meningsbärande representationer i undervisning  

I artikeln ”Den skönlitterära texten – Ett meningserbjudande i mångfalden” (2015) 

beskriver Petra Magnusson att bild, tecken och muntlighet är likvärdiga beträffande sin 

betydelse i texten. Hon betonar att kunskap kan förmedlas genom olika typer av 

teckenvärldar, som till exempel visuellt, skriftligt och muntligt. Magnusson menar att i 

och med att tekniken och samhället har förändrats ställs nya krav på skolan att 

presentera undervisning i nya former och resurser (Magnusson 2015:67-68). Att skolan 

har ett ansvar i att utveckla undervisningsformerna betonar även Gunther Kress och 

Staffan Selander (2012). Lärare får ett större ansvar att ta tillvara i och med de olika 

representationer som finns för att skapa fungerande lärandesituationer. Lärare ska möta 

eleverna i deras sammanhang. Barn idag är uppvuxna med att ta emot och förstå 

budskap genom olika representationer och därför menar författarna att lärare bör 

presentera kunskap multimodalt (Kress & Selander 2012:267-268).   

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkter som används i denna studie. Inledningsvis 

beskrivs det ekokritiska perspektivet och därefter det sociokulturella perspektivet. 

Avslutningsvis beskrivs multimodala texter samt vilken funktion bilden kan ha i 

litteratur. 

 

3.1 Ekokritik  
Garrard (2012) beskriver ekokritik som förhållandet mellan litteratur och miljö. 

Inledningsvis riktades ekokritken mot skönlitterära texter och naturbeskrivningar. Att 

betrakta något ur ett ekokritiskt perspektiv har sedan utvecklats och används nu inom 

fler områden så som vetenskapligt skrivande och konst. Inom ekokritiken ställs frågor 

om hur naturen presenteras och vilken roll den har i förhållande till människor och 
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kultur (Garrard 2012:3). Ekokritik är ett svårdefinierat och relativt nytt begrepp. Henrik 

Görlin beskriver ekokritik i artikeln ”Från ekologi till ekokritik: en skiss över 

ekokritikens framväxt” (2009) som ett perspektiv inom litteraturvetenskap där 

huvudfokus hamnar på människans omgivning och relationen till den. Görlin menar att 

genom att läsa ekokrtiskt kan ekologiska teman i texter synliggöras (Görlin 2009:5-

9,18).  

 

I denna studie används det ekokritikska perspektivet för att uppmärksamma hur miljön 

presenteras och framställs i läromedlen och vilken relation vi människor har till miljön. 

I studien genomförs en ekokritisk läsning av de utvalda läromedlen. I analysen används 

begreppen antropocentrism, ekocentrism, antropomorfisering samt zoomorfisering, som 

är en del av det ekokritiska perspektivet. Verktygen används för att läsa läromedlen 

ekokritiskt och för att synliggöra deras ekologiska tema. Att granska ett läromedel ur ett 

ekokritiskt perspektiv anser jag är särskilt viktigt i de fall de ska användas i syftet att 

eleverna ska få kunskaper om miljön. 

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är lärandeteorin i denna studien. Philip Hwang och 

Björn Nilsson (2011) skriver att det baseras på att människor lär i sociala sammanhang 

och i samtal och interaktion med andra (Hwang & Nilsson 2011). Enligt Vygotskij, som 

är grundare för perspektivet, är det viktigt att både lärare och elever är aktiva i 

lärandesituationen. Läraren är en handledare för eleven i dess aktiva lärande (Lindqvist 

1999:72-73).  

 

3.2.1 Den proximala utvecklingszonen och scaffolding  

Roger Säljö (2014) beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon som avståndet 

mellan det individen själv kan prestera gentemot det som kan presteras med hjälp av 

någon som kan eller vet mer. Vygotskijs utvecklingszon handlar inte bara om vad en 

individ kan utan syftar till att se potential (Säljö 2014:119-121). Hwang och Nilsson 

(2011) skriver att den proximala utvecklingszonen innebär att undervisningen utgår från 

elevernas befintliga kunskap. Undervisningen anpassas så att den ligger på en lite högre 

nivå än elevens nuvarande för att ge en lagom svår utmaning. Kunskap ska byggas på 

det eleven redan kan, ”inte betona bristen på kunskap” (Hwang & Nilsson 2011:65-68, 

257).  
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Att stötta kommunikativt i ett sociokulturellt perspektiv beskrivs genom begreppet 

scaffolding. Gunilla Lindqvist (1999) definierar begreppet med att ”sätta upp en 

ställning” (Lindqvist 1999:279) och förklarar att den som lär sig får en modell av den 

som handleder. Säljö exemplifierar scaffolding med mödrar som genom kommunikation 

guidar sina barn steg för steg i en uppgift. Uppgiften bryts ner till mindre delar och 

modern i Säljös exempel leder barnet genom alla delar tills uppgiften är genomförd. 

Stöttningen kan liknas vid räcken i vägrenen som håller barnet kvar i uppgiften (Säljö 

2014:122).  

 

Om både lärare och elev är aktiva kan eleven ta sig an utmaningen och med hjälp av 

lärarens stöttning fördjupa sin kunskap. Uppgifterna som jag valt ut i denna studie 

kommer att genomföras gemensamt i en elevgrupp. Eleverna ska få möjlighet att 

försöka definiera ord och begrepp för att det ska bli en aktiv lärandemiljö med en aktiv 

lärare och aktiva elever. Uppgifterna är utformade för elevgruppens ålder men givetvis 

är elevernas tidigare erfarenheter olika. Eleverna kan lära av varandra och stötta 

varandra i lärandet. Genom att hjälpas åt kan det som är svårt för vissa elever förklaras 

och uppgiften anpassas till elevernas proximala utvecklingszon. 

 

3.3 Multimodala texter 
Multimodala texter innebär, enligt Åsa Wedin och Christina Hedman (2013), att det inte 

endast är text som kan bära på ett budskap utan att det finns fler resurser som kan ge 

kunskap och lärdom. Författarna menar att när ett nytt ämnesinnehåll ska presenteras 

kan det delvis bli ett nytt sätt att kommunicera och inom varje ämne blir det nya 

uttryckssätt att förstå och och hantera (Wedin & Hedman 2013:182-184). Kress och 

Selander förklarar att vi har möjlighet att kommunicera på olika sätt. Med hjälp av olika 

former av kommunikation,  som till exempel text och bild i kombination, kan ett 

budskap förstärkas (Kress & Selander 2012:265-267). 

 

I de utvalda läromedlen finns bilder och som beskrivits ovan kan bilder vara 

meningsbärande representationer. Bilderna kan användas för att elevernas förståelse av 

en hållbar utveckling ska kunna vidgas och fördjupas. I min analys av de olika 

läromedlen kommer jag att titta på bildernas funktion och deras relation till texten samt 

vilka budskap de möjliggör.  
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3.3.1 Bildens funktion i barnlitteratur 

Ulla Rhedin har skrivit boken Bilderboken på väg mot en teori (1992). Rhedin förklarar 

att människor i många hundra år har kombinerat text och bild för att utveckla 

kunskaper. Det finns en tanke om att information till barn blir enklare att ta in om den 

paketeras i en berättelse tillsammans med ”glada bilder” skriver Rhedin. Detta kan 

anses göra lärandet mer lustfyllt. Hon presenterar litteraturforskaren A.C. Baumgärtners 

beskrivning av förhållandet som kan finnas mellan bild och text. Ett parallellt 

förhållande mellan text och bild innebär att båda bär på samma budskap vilket betyder 

att handlingen finns i både text och bild. Ett alternerat text- och bildförhållande har ett 

mer kompletterande syfte och det innebär att ”text och bild gemensamt flätar 

handlingen” (Rhedin 1992:11-12, 105–106). 

 

Rhedin har i sin studie fokuserat på bilderböcker som inte hör till de facklitterära, där 

hon räknar in läromedel samt böcker som är tydligt didaktiska. Hon utgår inte heller 

från ”massmarknadsbilderböcker”, böcker som Rhedin beskriver sprids genom 

bokklubbar eller kan köpas i kiosker (Rhedin 1992:13). I denna studie analyseras två 

läromedel som hör till de kategorier av litteratur som Rhedin inte analyserar i sin bok. 

Jag har valt att använda mig av Rhedins begrepp, då jag menar att dessa kan vara 

applicerbara även på böckerna i mitt urval. Jag kommer i min analys att undersöka om 

text och bild har ett parallellt eller alternerat förhållande.  

 

 

4 Material och metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning av urvalet av läromedlen. Därefter presenteras 

materialet, metoden för analysen av läromedlen samt metoden som används för att 

synliggöra elevernas tankar och reflektioner angående uppgifterna. Kapitlet avslutas 

med material- och metodkritik.  

 

4.1 Material 
De läromedel jag har valt bygger på texter om återvinning och källsortering. Det ena 

läromedlet använder sig av faktatexter medan det andra är en samling tecknade serier 

med tillhörande lärarhandledning. Hållbar utveckling ska finnas som en del i alla ämnen 

enligt Skolverket (2017). I kursplanens syfte för ämnet svenska står det att eleverna ska 

få möta olika typer av texter för att få information om omvärlden (Skolverket 2017:252) 

och därför har jag valt två läromedel som innehåller olika texttyper.  
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4.1.1 LILLA – För en hållbar utveckling 

Det första läromedlet heter LILLA – För en hållbar utveckling  och är utgivet av 

Tengnäs Läromedel. Läromedlet innehåller bland annat fakta om näringskedjor och om 

olika typer av material som vi använder idag, till exempel plast. Det jag har valt att 

fokusera på i detta läromedel är uppgifter som handlar om återvinning, källsortering och 

vad vi människor kan göra för att vara rädda om miljön. I LILLA – För en hållbar 

utveckling skriver författaren Mona Balldin att viktiga ord och begrepp förklaras i den 

löpande texten som hör till varje avsnitt. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) 

skriver om läromedlet som ett lättillgängligt undervisningsmaterial som har många 

språkligt positiva egenskaper som förenklar för läsaren. Texterna är skrivna på ett 

tydligt sätt, omväxlande långa och korta meningar, svåra ord förklaras i löpande text, 

texten har ett personligt tilltal och texten innehåller vanliga och högfrekventa ord 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018).  LILLA – För en hållbar utveckling har 

jag valt som ett av mina läromedel i denna studie med utgångspunkt i att läromedlet lagt 

ett stort fokus på att göra innehållet tydligt med hjälp av texten och språket.  

 

Uppgiften jag valt ut handlar om återvinning och källsortering samt vad vi människor 

kan göra för miljön. Uppgiften består av en faktatext om vad en återvinningsstation är, 

vad som kan källsorteras, hur vi ska ta hand om avfall, farligt avfall samt gamla 

mediciner och avslutningsvis fakta om vad vi kan göra för miljön. Efter faktatexterna 

finns ett antal frågor som är kopplade till texten.  

 

4.1.2 Bamse och hans vänner och Bamses lärarhandledning  

Det andra läromedlet är framtaget av Egmont förlag och utgår från olika tecknade serier 

om Bamse. Läromedlet är framtaget för årskurs 1–3. Tidningen heter Bamse och hans 

vänner och består av tolv olika serier om Bamse och kompletteras med en 

lärarhandledning med arton lektioner som handlar om olika teman. Serierna har olika 

utgivningsår men har sedan samlats i en tidningsvolym för att användas som 

undervisningsmaterial i skolan. Materialet är kopplat till Lgr 11 och innehåller bland 

annat lektioner om värdegrund, fabler och alfabetisk ordning, men även om miljö 

(Egmont 2017). Den del av materialet jag har valt att arbeta med är knutet till serien 

”Bamse i framtiden” (2008) samt ”Det här kan du göra för miljön” (2008). Jenny 

Esbjörnsdotter Karlsson och Linda Sikström är författare till lärarhandledningen, som är 

kopplad till de tecknade serierna om Bamse och hans vänner. De skriver att tecknade 
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serier är ett bra material av många anledningar, till exempel är texterna tätt knutna till en 

bild, något som kan engagera elever (Esbjörnsdotter Karlsson & Sikström 2013). 

 

Den utvalda uppgiften handlar om återvinning och källsortering och om hur de val vi 

gör idag påverkar framtiden. Uppgiften baseras på två serier, som jag beskrivit ovan. 

Efter att serierna har lästs ingår det i uppgiftsbeskrivningen att eleverna och läraren ska 

samtala om vad som kan göras för miljön.   

 

4.2 Metod 

I denna studie analyseras två läromedel som är inriktade mot undervisning för en hållbar 

utveckling. I en ekokritisk läsning av läromedlet analyseras om texten har ett 

antropocentriskt eller ekocentriskt perspektiv och om det finns människor som tillskrivs 

djuregenskaper, zoomorfisering, eller antropomorfisering där djur eller natur 

förmänskligas (Garrard 2012:25-26,154,158). I analysen tittar jag på vilken målgrupp 

läromedlet riktar sig till samt hur texten i varje läromedel är uppbyggd och vad texten 

förmedlar. För att analysera bildernas funktion i läromedlen undersöker jag om bilderna 

har ett parallellt eller alternerat budskap (Rhedin 1992). Jag analyserar även läromedlets 

undervisningsform och detta baseras på Hedefalk, Almqvist och Lidars (2014) 

kategorier av undervisning, fakta-, normativ- och plurlistiskform. Jag tittar även på hur 

läromedlen är kopplade till skolans styrdokument.  

 

En uppgift från varje läromedel genomförs i en elevgrupp i årskurs 3. Det är fjorton 

elevers vårdnadshavare som har godkänt deras medverkan i studien. Uppgifterna 

genomförs vid två tillfällen, fredag och följande måndag. De uppgifter jag valt handlar 

om återvinning, källsortering samt vad vi kan göra för miljön. Anledningen till att jag 

valt uppgifter med samma tema är för att eleverna ska kunna jämföra uppgifterna. För 

att kunna jämföra elevernas reflektioner samt vad som tilltalar eleverna är det väsentligt 

att uppgifterna har ett liknande syfte. Uppgifterna bygger på olika texttyper. Jag läser 

texterna högt, både faktatexten och den tecknade serien och eleverna får möjlighet att 

följa med i texten och bilderna. Efter att ha genomfört uppgiften från LILLA – För en 

hållbar utveckling svarar eleverna på frågor kopplade till texten. Efter uppgiften som 

hör till den tecknade serien om Bamse samtalar vi om det vi läst. I vissa fall bjuds 

eleverna in att läsa utvalda delar högt inför klassen. I LILLA – För en hållbar utveckling 

finns ord och begrepp beskrivna i den löpande texten och eleverna blir inbjudna att dela 

med sig av sina erfarenheter av källsortering och återvinning. I ”Bamse i framtiden” och 
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”Det här kan du göra för miljön” stannar jag upp vid svåra ord för att ge eleverna 

möjlighet att reflektera över ordens betydelse. Efter att eleverna genomfört respektive 

uppgift får de svara på ett frågeformulär kopplat till uppgiften. När båda uppgifterna är 

genomförda svarar eleverna på avslutande frågor om likheter och skillnader de ser i 

uppgifterna samt vilken uppgift och vad som tilltalar dem mest (Se bilaga A, B, C). 

Resultaten av genomförda elevfrågor sammanställs och analyseras. Frågorna är 

utformade för att få syn på om eleverna uppfattar uppgiftens syfte på samma sätt som 

läromedlens författare, om eleverna upplever att det finns svåra ord eller begrepp, hur 

eleverna anser att bilderna i uppgifterna bidrog till förståelsen och vilka kunskaper om 

återvinning och källsortering eleverna tar med sig från uppgiften. I frågeformulären ges 

eleverna möjlighet att uttrycka vad de anser om uppgifterna.  

 

4.3 Material och metodkritik 
Detta är en kvalitativ fallstudie, vilket innebär att tolkningen av resultat och läromedel 

inte kan generaliseras. En kritisk aspekt att ta hänsyn till är att min analys av läromedlen 

inte får eller ska uppfattas som ett facit som elevernas reflektioner speglas mot. 

Läromedlen är framtagna för undervisning i årskurs 1–3 respektive förskoleklass –

årskurs 3. Eleverna i studien går i årskurs 3 vilket kan påverka elevernas uppfattning om 

uppgifterna som genomförts då läromedlen även är anpassade för yngre elever.  

 

De frågeformulär som eleverna får i samband med uppgifterna innehåller delvis färdiga 

svarsalternativ som eleverna får välja mellan. Det är viktigt att vara medveten om att 

eleverna slumpmässigt skulle kunna välja ett alternativ. Med tanke på att frågor och 

alternativ läses upp gemensamt och det ges möjlighet att få dem förklarade och 

upprepade har dock risken för slumpmässiga svar minimerats så mycket som möjligt. 

Elevernas svar kan även vara påverkade av deras dagsform samt att uppgifterna 

genomförs på två olika dagar, en fredag och följande måndag. Den första uppgiften 

skulle kunna ge förkunskaper till den andra och detta är möjligt att eleverna själva inte 

reflekterar över. 

 

5 Etik 
Ett brev har skickats ut till elevernas vårdnadshavare (Se bilaga D). I brevet finns 

information om studien och dess syfte. Detta är en del av informationskravet inom 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Elevers resultat eller tankar kommer 

inte ska kunna härledas till enskilda elever men jag har valt att samla in underskrifter 
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från vårdnadshavare. Då eleverna inte kommer kunna identifieras hade samtyckeskravet 

inte behövt gälla men eftersom det handlar om barn valde jag att samla in godkännande 

för att elevernas anonyma åsikter skulle få finnas med i studien. I brevet har jag även 

förklarat vad elevernas svar ska användas till och att elevernas reflektioner kommer 

kasseras efter sammanställning, för att följa nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

6 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras analysen av läromedlen och därefter resultatet av de 

frågeformulär som eleverna svarat på samt analysen av elevernas reflektioner. 

Avslutningsvis presenteras en slutsats av samtliga analyser som genomförts i studien.  

 

6.1 Analys av läromedel 
Analysen av läromedlen utgår från sju olika kategorier: läromedlets koppling till 

skolans styrdokument, läromedlets innehåll, en ekokritisk läsning, målgrupp, text och 

språk i läromedlet, bildernas utformning och om deras budskap är parallellt eller 

alternerat (Rhedin 1992) och undervisningens form: faktabaserad, normativ eller 

pluralistisk (Hedefalk, Almqvist  & Lidar 2014:1-7). 

 
6.1.1 LILLA –  För en hållbar utveckling 

LILLA – För en hållbar utveckling är kopplad till Lgr11 och kursplanerna för biologi 

och geografi. Utvalda delar av styrdokumenten kopplade till den uppgift jag valt att 

genomföra handlar om hur material kan källsorteras och användas samt miljöfrågor i 

relation till elevernas vardag (Skolverket 2011, Balldin 2015). 

 

Läromedlet innehåller nio olika kategorier som på olika sätt kan bidra till en mer hållbar 

utveckling. De delar jag har valt att använda i min studie handlar om ”Källsortering och 

återvinning” samt ”Var rädd om miljön”. Läromedlet innehåller även ett facit samt en 

ordlista där ord kopplade till varje område finns i bokstavsordning och med hänvisning 

till vilken sida det finns en förklaring av respektive ord. Orden förklaras i den löpande 

texten. 

 

Djur, människor och växter tillskrivs förmågan att skapa och bidra. Synsättet i 

läromedlet drar mot ett ekocentriskt synsätt där människor och växter på olika sätt 

bidrar till ett fungerande samhälle. Växter beskrivs kunna göra något som inte 
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människor och djur kan, och det är att tillverka socker. I läromedlet skrivs vikten av 

växternas existens fram och att djur och människor inte klarar sig utan dem. Läromedlet 

uppmanar till att ta hand om alla typer av växter och djur och detta är ett 

antropocentriskt drag där människan får en överordnad plats. Exempelvis uppmuntras 

människor att ha en kompost för att ta hand om maskar. Maskarna kan förvandla 

matavfall till ny jord som vi människor kan använda.  

 

Läromedlet är framtaget för undervisning i årskurs 1-3. Läsartilltalet i texten är riktat till 

eleven. Det finns även ett kollektivt skrivsätt där läromedlets författare menar att det 

finns gemensamma saker vi människor bör göra för att ta hand om miljön. Det 

kollektiva blir även synligt i frågor som till exempel ”Varför ska vi sortera sopor?” 

(Balldin 2015:17). Språket i läromedlet är anpassat så att elever i årskurs 1-3 ska kunna 

förstå texternas budskap. Faktatexten är skriven i löpande text- och punktform men den 

är även kopplad till bilder och strukturerad med pilar för att skapa förståelse. I 

läromedlet har författaren använt olika textfärg samt fet och kursiv stil för att lyfta fram 

viktiga ord och begrepp. Svåra ord och begrepp är förklarade på ett enkelt och begripligt 

sätt i den löpande texten. Viss text är även inringade av pratbubblor eller i ”kom ihåg-

rutor”. Texten i rutorna och pratbubblorna är direkt riktad till eleverna.  

 

I läromedlet finns bilder till respektive uppgift. I vissa fall är bilderna kommenterade 

och bär på samma budskap som texten. I några få fall har de ett alternerat budskap, 

vilket innebär att bild och text samverkar till förståelsen genom att komplettera varandra 

(Rhedin 1992). Ett exempel på detta är texten som säger ”Allt det här är gjort av plast!” 

(Balldin 2015:10), och under texten finns bilder på en mängd olika plastföremål. Här 

samverkar texten och bilden till förståelsen. Majoriteten av bilderna har ett parallellt 

budskap till texten. När texten handlar om återvinningsstationer finns det bilder på olika 

containrar och behållare. Detta tolkar jag som att författaren velat förstärka textens 

budskap med hjälp av bilder.  

 

Uppgifterna inleds med en faktatext och därefter finns frågor kopplade till texten. Det 

förekommer även kopieringsunderlag med utskrivna meningar där ord är bortplockade. 

Eleverna ska fylla i orden som plockats bort. Uppgifterna är utformade som 

läsförståelseuppgifter där eleverna ska visa sina kunskaper och vad de lärt sig genom att 

svara på frågorna. Undervisningen i läromedlet är faktabaserad men består även av 

normativ undervisning där det finns tydligt presenterade åtgärder för vad som måste, 
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som det uttrycks i texten, göras för miljön. Dock uppmuntras eleverna till att fundera 

vidare på vad de kan göra för en hållbar utveckling så här finns inslag av pluralistisk 

undervisning där eleverna själva förväntas söka och bidra med kunskap. 

 
6.1.2 ”Bamse i framtiden”, ”Det här kan du göra för miljön” och Bamses 
lärarhandledning 

Bamse och hans vänner innehåller tolv olika serier samt en lärarhandledning med arton 

lektioner kopplade till serierna. Lektion nummer fjorton har rubriken ”Bamse och 

miljön” och har två serier knutna till sig, ”Bamse i framtiden” och ”Det här kan du göra 

för miljön”. ”Bamse i framtiden” handlar om att Bamse, Lille Skutt och Skalman åker 

tjugo år framåt i Skalmans tidsmaskin och får se att Krösus Sorks industri förstört hela 

naturen där Bamse och vännerna bor. Vännerna åker tillbaka till sin egen tid och lyckas 

stoppa Krösus. ”Det här kan du göra för miljön” har olika rutor för olika saker vi kan 

göra för att hjälpa miljön. Till exempel uppmanas det till att inte låta vattnet rinna, panta 

burkar och stänga av datorn och tv:n när de inte används. Lektionen som är knuten till 

serierna har fyra delmoment. Delmoment ett handlar om att läsa serien samt en faktasida 

med förslag på vad vi kan göra för miljön och sedan diskutera dessa och andra förslag 

tillsammans. Moment två innebär att organisera en skräpplockardag och moment tre är 

att samla in PET-flaskor för att panta dem och göra något trevligt tillsammans. Det sista 

delmomenten  innebär att skapa något nytt av något gammalt, alltså att återvinna.  

 

I den tecknade serien om Bamse och hans vänner är det tydligt att djur tillskrivs 

mänskliga egenskaper, det vill säga de framställs som antropomorfa. Läsaren 

uppmuntras till att tillsammans med Bamse och hans vänner göra saker för miljön och i 

och med detta likställs Bamse och hans vänners möjlighet med läsarens möjlighet att ta 

hand om vår planet. Barnen som läser eller lyssnar till historien förväntas inte reflektera 

över att det är tecknade djur som pantar eller återvinner och att det inte är realistiskt att 

det skulle kunna vara så. Detta kan kopplas till det Rhedin (1992) skriver om att 

budskap som är komplexa ofta presenteras tillsammans med glada bilder för att barn ska 

kunna ta till sig av kunskapen. 

 

I läsningen av serien uppmanas människan att ta hand om miljön genom att tänka på att 

det vi gör idag kan påverka framtiden. Budskapet grundar sig även i att det är kollektiva 

handlingar som gör skillnad. Det finns ett antropocentrisk synsätt där människan står 

som ansvarig för att ta hand om och värna om miljön samt att människor genom sina 

handlingar kan förstöra planeten. Bamse och hans vänner uttrycker att det är hemskt att 
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miljön blir förstörd. Genom att vännerna stoppar miljöboven Krösus behöver inte 

kullarna bli öde, alltså kan Bamse och vännerna bo kvar. Även detta tyder på ett 

antropocentriskt synsätt då det är människan, eller i detta fall djur med mänskliga 

egenskaper, som påverkas om miljön förstörs. Det finns även ekocentriska drag i texten. 

Exempelvis uttrycks det i texten att det är hemskt att sjöar och marker blir förstörda. 

Dock är det oklart om det är för själva naturens skull det är hemskt. Det skulle även 

kunna tolkas som att det är hemskt för de ”människor” som bor i naturen. 

 

Den tecknade serien har barn som målgrupp i både utformning av bilder och genom 

handlingen. I ”Det här kan du göra för miljön” frågar Nalle-Maja vad barn kan göra för 

miljön och hennes mamma svarar att det kan vara svårt att stoppa miljöbovar men att 

alla kan göra något för att ta hand om miljön. Läsartilltalet i texten är till eleverna. Det 

står att när läsaren blir vuxen har hen möjlighet att påverka. Texten i läromedlet består 

av text i pratbubblor men även textplattor, rutor där handlingen beskrivs. Det finns 

utskrivna ljudeffekter i de olika serierutorna som till exempel, ”PANG” och ”KLICK” 

liksom ord för att beskriva höga ljud när Skalman bygger på sin tidsmaskin. Det finns 

integrerad text i bilderna till exempel uppsatta lappar på plank som uppmanar folk att 

hålla sig långt borta och skyltar som förklarar vad det är för typ av byggnader det rör sig 

om, till exempel Krösus Sorks industri. Språket i de tecknade serierna är anpassat till 

barn men det finns även påhittade begrepp och ord som är svåra att förstå utan 

sammanhang och bilder. Skalman nämner många olika maskiner och uppfinningar samt 

olika namn för substanser och ämnen. Dessa ord kan vara svåra att läsa för barn om de 

inte får dem upplästa och ett bildstöd kopplat till ordet fungerar kompletterande för 

förståelsen.  

 

Både text och bild bidrar för att föra fram budskapet som den tecknade serien ska 

förmedla. Det är ett alternerat text- och bildförhållande i serien. Bilderna och texterna 

kompletterar varandra och utan bilderna skulle texten inte vara begriplig. När Bamse 

och Lille Skutt går till Skalman samtalar de till exempel om vad det är som låter, och 

samtidigt ser läsaren streck och ord i rutorna. Ett stort plank som skyddar Skalmans 

uppfinnarområde visas också, men vi ser ännu inte Skalman. Ljudeffekterna skapar en 

förståelse för vad som händer. Utan bilderna blir det heller inte tydligt vem det är som 

säger vad då pratbubblorna i serien är riktade mot den karaktär som säger något. Om vi 

endast läser texten blir inte helheten begriplig. Bilderna i sig bär på mer information än 

texten. Ett annat exempel är när Bamse och hans vänner åker till framtiden. När de 
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öppnar dörren är det enda de säger ”Men, oj!” och ”Jösses!”. Det vi ser i bilden är gröna 

rökmoln som slingrar sig runt vännerna och detta ger oss mer information angående vad 

det är som händer än det karaktärerna säger.  

 

Läromedlet är utformat så att eleverna bjuds in till att vara med och reflektera. I 

uppgifterna finns praktiska övningar som till exempel en skräpplockardag. Det finns 

uttalade  handlingar som kan tolkas som normativa så som att det är fel att förstöra 

naturen för att tjäna pengar. Detta lutar åt en normativ undervisning men det finns även 

inslag av pluralistisk undervisning i form av att eleverna bjuds in till att bidra med 

reflektioner angående vad människor kan göra för miljön. Även den faktabaserade 

undervisningsformen finns med i den tecknade serien som till exempel att fåglar kan 

kvävas om de äter skräp som någon slängt i naturen. Den normativa 

undervisningsformen är dominerande och i text och bild finns det invävda värderingar 

om hur människor bör behandla miljön.  

 

Alla lektioner är kopplade till styrdokumenten. Den lektion som handlar om Bamse och 

miljön kopplas till naturorienterande ämnen. Lektionen knyter an till syftet för biologi 

där Skolverket (2011) skriver att eleverna ska utveckla nyfikenhet för naturen och ställa 

frågor om naturen baserat på egna erfarenheter och aktuella händelser i samhället. 

Vidare har författarna till läromedlet valt ut den del av syftet där eleverna ska ges 

möjlighet att söka svar på frågor i och genom olika typer av källor och detta ska leda till 

att eleverna blir kritiskt tänkande. Eleverna ska även utveckla förmågan att tolka texter, 

föra samtal och ta till sig ett naturvetenskapligt innehåll genom olika källor. Det centrala 

innehållet som är kopplat till lektionen handlar om källsortering och olika typer av 

material och materialhantering (Esbjörnsdotter Karlsson & Sikström 2013; Skolverket 

2011).  

 

6.2 Resultat och analys av elevernas reflektioner  
Nedan följer det sammanställda resultatet av de frågeformulär eleverna svarar på  

samband med att de utvalda uppgifterna genomförs. Först presenteras resultat och 

analys av uppgiften från LILLA – För en hållbar utveckling (Se bilaga A) och sedan 

resultat och analys av uppgiften baserad på serierna om Bamse (Se bilaga B). Därefter 

följer en sammanställning av frågeformuläret (Se bilaga C) där eleverna jämför 

uppgifterna.  
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6.2.1 LILLA – För en hållbar utveckling 

Samtliga elever är överens om att syftet med uppgiften från LILLA – För en hållbar 

utveckling är att lära sig att slänga skräp på rätt ställe. Temat i uppgiften är tydligt. 

Tretton av fjorton elever menar att återvinning betyder att det kan tillverkas något nytt 

av något gammalt, medan en elev väljer alternativet att återvinning innebär att slänga 

allt i en påse och sedan slänga det i en grön soptunna. Liknande svar kommer på frågan 

angående källsortering där tretton elever visar att de förstår begreppet källsortering 

medan en elev anser att källsortering innebär att allt skräp kan slängas i en och samma 

påse. Det är inte samma elev vars svar avviker från de övriga i de två frågorna. Efter att 

ha genomfört uppgiften visar majoriteten av eleverna att de vet vad återvinning och 

källsortering innebär. Eleverna har troligtvis någon form av förförståelse men även utan 

en sådan upplever jag läromedlet så tydligt att de flesta elever skulle kunna ha lärt sig 

begreppen återvinning och källsortering genom uppgiften. Uppgiften tycks, baserat på 

elevernas svar, till stor del ligga i elevernas proximala utvecklingszon.  De elever som 

inte visar att de förstår begreppen, en elev för respektive begrepp, kan eventuellt ha 

missuppfattat frågan. Alla frågorna läses upp och eleverna har möjlighet att få frågorna 

repeterade och förklarade.  

 

Elva elever svarar att farligt avfall är till exempel batterier, gamla rengöringsmedel, 

lampor och sprayflaskor. Två elever väljer att gamla mediciner ska slängas på 

återvinningscentralen som farligt avfall. Texten beskriver att dessa ska lämnas in på 

apotek. För att förstå vad läromedlet betraktar som farligt avfall är det viktigt att 

eleverna varit uppmärksamma. Information om medicin samt var och hur farligt avfall 

ska hanteras finns på samma sida. En elev väljer att farligt avfall är knivar, glas och 

andra vassa saker. Eleven väljer något som hen kopplar till ordet farligt trots att det inte 

är ett av de exempel som läromedlet beskriver som farligt avfall. Tretton av fjorton 

elever väljer alternativet att uppgiftens syfte är att lära sig mer om återvinning och 

källsortering. En elev väljer alternativet att syftet är att lära sig om djuren i skogen, 

vilket inte stämmer överrens med uppgiftskaparnas syfte. Elevens val kan kopplas till 

att djur, natur och miljö ofta tillhör samma tema. 

 

Eleverna utvärderar därefter uppgiften och här har de möjlighet att välja flera alternativ. 

En elev anser att uppgiften är svår att förstå medan sju anser att den är lätt att förstå. Det 

blir tydligt att elevernas tidigare erfarenheter både av återvinning och av 

undervisningsformen påverkar elevernas uppfattning. Två elever anser att texten 
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innehåller många svåra ord men att de lär sig dem genom att genomföra uppgiften. 

Detta kan tolkas på två sätt. För det första kan många elever förmodas ha en 

förförståelse för betydelsen av begreppen och därför upplever de inte att orden i texten 

är svåra. För det andra kan författarens syfte med att förklara orden och begreppen i 

texten fungera för de elever som inte har någon relation till orden tidigare. Om det 

senare alternativet är korrekt är uppgiften på en lagom nivå betraktat utifrån Vygotskijs 

proximala utvecklingszon. För de elever som anser att uppgiften är lätt blir det inte 

utmanande och elevernas tidigare kunskaper ligger på en högre nivå. Nio elever anser 

att de har lärt sig mer om återvinning efter att uppgiften genomförts. De elever som inte 

väljer alternativet att de lärt sig något skulle kunna antas redan ha de kunskaper 

uppgiften är utformad att lära ut och uppgiften ligger då alltså inte i elevernas 

utvecklingszon. 

 

Eleverna har blandade åsikter om bildernas funktion och utformning. Tre elever anser 

att bilderna i uppgiften hjälper till för att utveckla förståelse. Bilderna fungerar som 

stöttning så att elevernas kunskaper kan utvecklas. Sex elever väljer alternativet att de 

anser att bilderna är fina och passar bra till texten. Fem elever menar att bilderna inte 

bidrar till att de förstår mer. Det finns ingen information om bildernas funktion i 

läromedlet och i min analys av bilderna tolkar jag att text och bild bär på ett parallellt 

budskap, vilket elevernas svar också visar. Att sex elever väljer att bilderna är fina och 

passar till texten tyder på att många av eleverna anser att text och bild har samma 

budskap. De tre elever som väljer att bilderna är till hjälp i deras förståelse skulle kunna 

vara elever som är i behov av bildstöd. En annan tolkning kan vara att eleverna inte 

reflekterar över bildernas funktion under tiden uppgiften genomförs.  

 

Eleverna får sedan möjlighet att skriva fritt angående vad de anser är bra respektive inte 

bra med uppgiften. Sex elever skriver att det är en bra uppgift för de har lärt sig mer och 

tre elever uppskattar uppgiften som helhet. Två elever beskriver att uppgiften är bra för 

att den är enkel. Med tanke på att eleverna som genomför uppgiften går i årskurs 3 och 

läromedlet är utformat för årskurs 1-3 bör inte eleverna uppfatta uppgifterna eller 

språket som svårt i och med att det även riktar sig till yngre barn. Detta kan även vara 

anledningen till att några elever anser att uppgiften är enkel. Tre elever motiverar att de 

uppskattar uppgiften med att de anser att det är viktigt att lära sig om återvinning och 

naturen.  
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Det eleverna inte uppskattar med uppgiften är svåra ord, trots att författaren i läromedlet 

arbetat för att det inte ska upplevas på det sättet. Att vissa elever ändå uppfattar att det 

är många svåra ord kan bero på att dessa elever inte har förförståelsen och att delar av 

uppgiften inte ligger i elevernas proximala utvecklingszon. Några elever anser att det är 

för få frågor i relation till textens längd. Deras uppfattning kan bero på att frågorna till 

texten kommer i slutet och baseras på hela texten. Någon menar att genomförandet av 

uppgiften var ansträngande, medan en annan elev inte uppskattar att lära sig nya saker. 

Eleverna är överens om att författarens syfte är att uppgiften ska ge kunskaper om 

återvinning och källsortering. En elev skriver på övriga reflektioner att uppgiften ”var 

rolig”. 

 

6.2.2 ”Bamse i framtiden”, ”Det här kan du göra för miljön” och Bamses 
lärarhandledning  

Samtliga elever anser att uppgiften vi genomfört baserad på Bamse handlar om att vi 

ska lära oss att ta hand om miljön. Uppgiftens tema är tydligt. Tretton av fjorton elever 

anser att de har lärt sig att det vi gör idag kan påverka miljön i framtiden medan en elev 

inte väljer något alternativ på frågan. Eleven skriver istället en kommentar om att hen 

inte lärt sig något nytt utan redan visste allt. Uppgiften ligger inte i elevens proximala 

utvecklingszon. 

 

I läromedlet exemplifieras att en av anledningarna till att slänga skräp i soptunnor och 

inte i naturen är att det inte ser trevligt ut med skräp på marken och att djur kan dö om 

de äter skräp. Detta visar alla elever att de förstår. Det är tolv elever som i sina svar 

visar förståelse för att återvinning betyder att gamla saker kan bli nya saker. Två elever 

väljer alternativet att återvinning innebär att stänga av datorn när den inte används. 

Eleverna får under uppgiftens gång möjlighet att få frågorna repeterade så elevernas val 

i frågan skulle kunna bero på att de ännu inte förstått begreppet återvinning. Samtliga 

elever menar att syftet i uppgiften är att lära sig att ta hand om miljön.  

 

Eleverna får en fråga om vad de anser om uppgiften. Fyra elever menar att de lärt sig 

mer om miljön. Att det endast är fyra elever som anser sig ha lärt sig något nytt kan 

bero på att eleverna fredagen före genomfört uppgift ett i denna studie. Eftersom 

uppgifterna har samma tema kan kunskap från uppgift ett ha skapat en förförståelse hos 

eleverna. Elva elever anser att uppgiften är enkel och även detta kan bero på 
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ovanstående. Tre elever menar att det är svåra ord men en elev anser att hen lärt sig 

orden genom uppgiften. Uppgiften ligger på rätt nivå för eleven vilket gör att hen kan 

lära sig nya begrepp. Två elever anser att de inte lärt sig orden, vilket skulle kunna bero 

på att de inte är vana serieläsare och därför inte lägger fokus på bilderna i serien. En 

annan tolkning skulle kunna vara att de kunskaper som eleverna har möjlighet att ta till 

sig genom uppgiften inte ligger tillräckligt nära de kunskaper eleverna har. I denna fråga 

syftar jag inte till de svåra ord Skalman använder, vilket jag är noga med att poängtera 

för eleverna.  

 

Angående bilderna i uppgiften anser hälften av eleverna att bilderna hjälper dem att 

förstå texten medan hälften anser att bilderna är fina och passar till texten. Här finns en 

skillnad om eleverna anser att bilderna har ett parallellt eller alternerat budskap. Det är 

möjligt att om eleverna får möjlighet att studera text och bild mer ingående skulle de 

eventuellt valt något av de andra alternativen då dessa kan tolkas som snarlika. Här 

anser jag att det handlar om tidigare erfarenheter både om återvinning och källsortering 

men även om hur serievana eleverna är. Alla elever anser att bilderna är viktiga för 

texten.  

 

Eleverna får sedan möjlighet att skriva fritt vad de anser är bra eller mindre bra med 

uppgiften. Många elever menar att de uppskattar uppgiften och dess utformning. 

Eleverna är ovana vid serier som arbetsmaterial i klassrummet, men uttrycker sig i de 

flesta fall positivt om att använda tecknade serier. Någon elev anser att Bamse är 

barnslig. Med tanke på att läromedlet är gjort för förskoleklass till årskurs 3, och att 

eleverna i detta fall går i trean, kan denna reflektion kopplas till att uppgiften även är 

anpassad till yngre elever. Fem elever uttrycker att de uppskattar uppgiften. Två elever 

skriver att uppgiften ”var rolig”. En elev menar att uppgiften innehåller lagom mycket 

text samtidigt som det finns andra som anser att texten är för lång. Anledningen till att 

det finns olika åsikter om textens längd skulle kunna kopplas till elevernas tidigare 

förståelse och kunskaper men även om eleverna uppskattar karaktären Bamse eller inte. 

En elev svarar att hen inte uppskattar Krösus Sorks industri och här ser jag det som att 

eleven tolkar frågan som vad det är som är problemet i själva berättelsen. En annan 

reflektion handlar om Skalmans konstiga ord. Eleven ger uttryck för att inte uppskatta 

Skalmans ord och detta kan bero på att de är för svåra, att eleven inte uppskattar 

påhittade ord eller att det uppfattas som barnsligt.  
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Ytterligare reflektioner som kommer upp om vad som tilltalar eleverna i uppgiften är att 

det är bra att lära sig att ta hand om miljön, vilket två elever anser att de har gjort. Det 

finns skilda åsikter om det är många svåra ord eller inte i uppgiften och detta kan 

kopplas till elevernas förförståelse och erfarenheter. Samtliga elever förstår att de som 

utformat uppgiften vill att de ska lära sig att ta hand om och spara på miljön samt att 

återvinna. Syftet med uppgiften är tydligt. En elev skriver att lärdomen är ”att göra 

miljön glad”. Övriga reflektioner angående uppgiften är att ”Bamse var rolig” och 

”Skalman var tokig”. 

 
6.2.3 Jämförelse av uppgifter 

Eleverna får också möjlighet att jämföra de två genomförda uppgifterna. Samtliga 

elever menar att uppgifterna handlar om att vi ska lära oss att ta hand om vår planet. Det 

är delade meningar om vilken uppgift eleverna anser sig lärt sig mest av. Sex elever 

menar att uppgiften som baseras på en faktatext är den de lärde sig mest av, sju elever 

anser att de lärt sig mest av uppgiften baserad på en tecknad serie, medan en elev inte 

svarar på denna fråga.  

 

Elva elever anser att uppgift nummer två, den tecknade serien om Bamse är den uppgift 

som tilltalar dem mest med motiveringen att det är en serie och att det är finare bilder. 

Två elever skriver att det som är bra med serien är att den handlar om Bamse och en 

elev skriver att hen uppskattar att lära sig genom en serie. Två elever menar att typen av 

uppgift tilltalar dem. Tre elever anser att den första uppgiften, faktatexten med 

tillhörande frågor, är den de uppskattar mest. En elev motiverar inte varför, medan en 

annan elev anser att den är bättre för att den inte endast följs upp av ett samtal, utan 

innehåller en mer praktisk del. En tredje elev föredrar denna uppgift för att hen tydligt 

kan urskilja nya lärdomar. 

  

Eleverna får sedan svara på vilken uppgift de tror kommer hjälpa dem att komma ihåg 

vad som kan göras för miljön. Åtta elever menar att de kommer komma ihåg med hjälp 

av båda uppgifterna, två elever väljer uppgiften från LILLA – För en hållbar utveckling. 

Fyra elever anser att uppgiften med Bamse är den som ger dem störst möjlighet att 

komma ihåg vad de lärt sig. Avslutningsvis får eleverna svara på om de lärt sig något 

nytt när vi genomfört dessa uppgifter. Åtta elever anser att de lärt sig något nytt, två 
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elever anser att de inte lärt sig något nytt medan fyra elever inte vet om de lärt sig något 

nytt. 

 

6.3 Slutsats  

I min analys av läromedlen framkommer det att båda läromedlen har ett tydligt tema 

och syfte och båda läromedlen är kopplade till relevanta mål från styrdokumenten. Det 

finns tendenser till att bjuda in eleverna och elevernas åsikter i båda läromedlen men 

den normativa undervisningsformen samt faktaformen, som Hedefalk, Almqvist och 

Lidar (2014) skriver om, är dominerande. De pluralistiska drag som finns handlar om att 

eleverna får reflektera över vad vi människor kan göra. Eleverna bjuds inte in till att 

lyfta andra åsikter utan snarare till att hålla med, ta till sig och genomföra. Eleverna 

uppmuntras i båda uppgifterna till att praktiskt handla och författarna ser barnen som 

kompetenta till att vara med och bidra. I lärarhandledningen till serierna om Bamse 

skrivs det ut att eleverna ska få möjlighet att tänka kritiskt, vilket jag inte anser att de får 

möjlighet att göra genom dessa uppgifter. Det kritiska eleverna ska uppmärksamma är 

snarare mot de människor som inte lever efter de värderingar som finns i de tecknade 

serierna. I LILLA – För en hållbar utveckling finns text som uttrycker vad vi människor 

kollektivt måste göra, vilket inte heller är ett förhållningssätt som helt stämmer överens 

med att elevernas kritiska och analytiska förmågor får utvecklas. Värderingarna som 

finns i läromedlen bygger dock på att vi människor ska respektera naturen och verka för 

en hållbar utveckling. Detta är en del av den värdegrund som skolan ska förmedla.  

 

I båda läromedlen finns det drag av både ekocentrism och antropocentrism. Människan 

har ett övergripande ansvar att ta hand om miljön och inte förstöra den, men naturen ges 

mer utrymme till att vara en bidragande faktor i LILLA – För en hållbar utveckling. Det 

finns inget i någon av uppgifterna som uttrycker att människor har större rättigheter än 

naturen utan det handlar snarare om att respektera naturen. 

 

Uppgifterna som eleverna genomfört är tematiskt lika men är av olika karaktär. Det 

råder delade meningar om vilken uppgift som eleverna anser gett dem mest kunskap. 

Detta tyder på att eleverna hade olika tankar angående vilken typ av uppgift som är mest 

lärorik för dem. Vad gäller vilken uppgift som eleverna tilltalas av och som engagerar 

dem mest svarar en övervägande del serien om Bamse. Motiveringarna grundade sig i 

att eleverna uppskattar att lära genom serien och genom Bamse, att det är finare bilder 

samt att det är en annorlunda typ av uppgift än de är vana vid. En av de elever som 
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föredrar den uppgift som genomförs först motiverar det med att hen uppskattar att lära 

sig saker. Detta kan tolkas som att serien inte blev en tydlig kunskapskälla för hen. En 

annan elev föredrar denna uppgift på grund av att det inte endast innebär att läsa och 

prata, då det i uppgift ett även ingår frågor till texten. 

 

Elevernas avslutande reflektioner när uppgifterna jämfördes handlar om att svara på 

frågan vilken uppgift de anser de lärt sig mest av. Resultatet, där mer än hälften väljer 

båda uppgifterna visar att repetition och variation är viktigt för många elever i denna 

elevgrupp. De elever som föredrar Bamse visar att de dels förmodligen uppskattar en ny 

typ av undervisningsform. En tolkning kan vara att den tecknade serien är mer lekfull 

och baseras på en berättelse som hjälper eleverna att komma ihåg det de lärt sig relaterat 

till Bamse och hans vänner. Efter att ha sammanställt och analyserat elevernas svar visar 

det att det inte finns ett sätt som generellt tilltalar alla utan variation och repetition 

verkar vara det som gynnar elevernas lärande och engagemang. Det finns delar i båda 

uppgifterna som eleverna uppskattar.  

 

7 Diskussion 
Det finns inte endast ett sätt att nå ett hållbart samhälle och det menar Hedefalk, 

Almqvist och Lidar (2014) är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att hjälpa eleverna att 

utveckla sin kritiska förmåga. Hedefalk, Almqvist och Lidar anser att eleverna bäst 

utvecklar sin kritiska förmåga genom en pluralistisk undervisningsform. De dominerade 

undervisningsformerna i de analyserade läromedeln är faktaform och normativ 

undervisningsform. Ideland (2015) riktar i sin studie kritik mot undervisning som är 

normativ och inte bjuder in eleverna att själva söka och värdera fakta. Det finns inslag i 

läromedlen som drar mot pluralistisk undervisning där eleverna reflekterar över vad 

människor kan göra för miljön. Denna typ av reflekterande frågeställning finns i båda 

läromedlen. Dessa frågeställningar kan kategoriseras som pluralistisk undervisning men 

samtidigt kan de ses som normativa då det följer andra tips på handlingar som anses 

vara korrekta. Skolan ska, som jag beskriver i inledningen, ge eleverna möjlighet att öva 

på att kritiskt granska och värdera information samtidigt som eleverna ska få 

grundläggande värderingar för att verka för ett hållbart samhälle. Trots att dessa två 

uppdrag kan ses som ett pedagogiskt dilemma ska båda uppdragen vara en del av 

skolans verksamhet. I läromedlen i denna studie består undervisningen till största del av 

faktaform och normativ form. Läromedlen innehåller åsikter och värderingar som är 

relevanta för att eleverna ska kunna verka för ett hållbart samhälle och som vi i skolan 
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är skyldiga att förmedla. I dessa uppgifter ges eleverna inte tillräckligt med möjligheter 

att träna sin kritiska förmåga och därav är det väsentligt att låta eleverna göra det genom 

andra uppgifter som behandlar hållbar utveckling, där eleverna själva kan upptäcka 

konsekvenser av olika handlingar. Dock är uppgifterna användbara för att eleverna ska 

få kunskaper om vad som kan göras för att gynna en hållbar utveckling. 

 

Resultatet av elevernas reflektioner i denna studie visar att variation och repetition är 

viktigt för att kunskaper ska förankras, vilket även tidigare forskning visar (Capra 2007, 

Macdonald 2015). Eleverna anser att de genomförda uppgifterna i kombination hjälper 

dem att komma ihåg lärdomarna från uppgifterna. Sammanställningen av elevernas 

reflektioner visar även att olika typer av uppgifter föredras av olika elever och därav är 

variationen av uppgifter som lär ut samma sak viktigt. Resultatet visar att eleverna 

engageras och lär sig på olika sätt. En elev engageras av  LILLA – För en hållbar 

utveckling för att uppgiften inte endast innebär att samtala. Detta visar att eleven saknar 

en mer praktiskt del, utöver det efterföljande samtalet, i den andra uppgiften. Inom det 

sociokulturella perspektivet uppmuntras eleverna och läraren att vara aktiva (Lindqvist 

1999). Många forskare har kommit fram till att praktik och handlingskompetens är 

viktiga aspekter i undervisning för en hållbar utveckling (Capra 2007, Hedefalk, 

Almqvist & Lidar 2014, Macdonald 2015). Det faktum att Björnloo (2007) skriver att 

det nu är vanligt att tala om undervisning för en hållbar utveckling för även det tankarna 

mot mer praktiska handlingar och aktiviteter för att utveckla kunskaper som gynnar en 

hållbar utveckling. I uppgiften från Bamses Lärarhandledning finns praktiska 

delmoment såsom till exempel ordna en skräpplockardag. Detta skulle kunna vara ett 

positivt inslag för den elev som enligt sin reflektion saknar en praktisk aktivitet. 

Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) skriver att det är viktigt att handlingar som gynnar 

miljön blir naturliga och att det därför är väsentligt att börja tidigt med denna typ av 

undervisning. Om handlingar som gynnar miljön blir naturliga för generationen som 

växer upp, kommer de kanske inte behöva klimatkompensera i framtiden för de val som 

de gör. Framtidens vuxna kan istället göra val för en hållbar utveckling och vi i skolan 

har möjlighet att förmedla kunskap för att dessa val ska kunna göras. 

 

Att eleverna har olika erfarenheter om återvinning och källsortering är tydligt på flera 

sätt, dels för att några elever anser att uppgifterna är för enkla, dels för att vissa elever 

anser att de är för svåra. En elev menar att hen inte lärt sig något av att genomföra 
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uppgifterna, för att eleven redan kan allt medan andra anser att de lärt sig nya saker 

genom båda uppgifterna. Detta visar att det är viktigt att ta hänsyn till det eleverna har 

med sig i bagaget, vilket Hedefalk, Almqvist och Lidar (2014) också betonar. I fallet 

med eleven som redan anser sig kunna allt blir då dessa uppgifter varken utmanande 

eller lärorika. Att hitta uppgifter som passar in i elevernas proximala utvecklingzon är 

viktigt för att alla elever ska få möjlighet att lära sig eller fördjupa sina kunskaper. Dock 

kan eleven som redan anser sig kunna allt bidra med att förklara svåra ord och begrepp 

för andra elever. Eleven får vara en kompetent handledare som kan vara med och stötta 

sina klasskamrater. Eleverna får lära i samtal och samspel med varandra i en aktiv miljö, 

vilket är grundläggande utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Jacobs (2007) och Hall (2011) beskriver att tecknade serier kan användas för att skapa 

engagemang hos eleverna. Elevernas reflektioner angående uppgiften baserade på serien 

om Bamse visar att eleverna uppskattar att lära genom en tecknad serie. Det Jacobs 

(2007) skriver om att tecknade serier kan användas för att utveckla elevernas kritiska 

tänkande är ingenting som framkommer genom dessa uppgifter trots att det i Bamses 

Lärarhandledning finns med i uppgiftens koppling till styrdokumenten. Den utvalda 

delen från läroplanens syfte är baserad på frågor om miljö och en tecknad serie kan ha 

vilken handling som helst men ändå skulle det kunna finnas tydligare möjligheter för 

eleverna att utveckla sin förmåga att tänka kritiskt. Som serien är utformad nu innehåller 

den värderingar som eleverna förväntas hålla med om utan att kritiskt granska dem. 

Som tidigare diskuterats är åsikterna som läromedlen förmedlar å ena sidan normativa. 

Å andra sidan är åsikterna faktabaserade och en del av den värdegrund som skolan har i 

uppdrag att förmedla. Skolan ska ge eleverna kunskaper för att kunna leva och arbeta 

för en hållbar utveckling samtidigt som eleverna ska ges möjlighet att kritiskt granska 

information och kunskaper som cirkulerar i samhället. Vi som lärare ska ge eleverna 

möjlighet att möta båda dessa delar i undervisningen genom att använda oss av olika 

läromedel, material och uppgifter.   

 

Eilard (2007) poängterar att läromedel påverkar elevernas uppfattning om sin omvärld 

och kan påverka elevernas identitet. I och med att läromedlen som analyseras i denna 

studie innehåller många värderingar som kan anses normativa kan det leda till att 

eleverna tar till sig dem innan de själva har kritiskt granskat eller värderat 

informationen. Eilard skriver även att det sociala sammanhanget påverkar hur textens 
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budskap tolkas, vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. I ”Det här kan du 

göra för miljön” uppmuntras eleverna till att panta burkar. Ideland (2015) poängterar att 

för vissa elever kan panten istället handla om en ekonomisk källa snarare än något som 

eleven kopplar till återvinning. Elevens tidigare erfarenheter och miljö påverkar synen 

på pant. Genom att genomföra ekokritiska läsningar kan inskrivna värderingar som kan 

finns i texter bli tydliga, menar Nilsson Skåve (2015). I min analys av texten i 

läromedlen finns det inslag av både eko- och antropocentrism. En gemensam nämnare i 

båda läromedlen är respekten för naturen. Jag anser att båda läromedlen är relevanta och 

goda exempel att använda i undervisning för en hållbar utveckling. Läromedlens 

utformning bidrar dock inte till att eleverna får möjlighet att öva sina kritiska och 

analytiska förmågor – de får istället övas i andra sammanhang. 

 

Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till i valet av läromedel. Kress och 

Selander (2012) skriver om vikten av att välja läromedel som ligger i tiden. Elever lever 

i ett samhälle med många möjligheter att ta in information genom olika typer av 

representationer och källor och detta anser Kress och Selander måste bli synligt i 

skolan. I denna studie används två olika läromedel där båda har centrala inslag av bilder 

i kombination med text, en samling med tecknade serier och ett läromedel som bygger 

på faktatexter. Läromedlen är båda multimodala. Efter att ha analyserat läromedlen och 

elevernas reflektioner angående läromedlen blir det tydligt att variation samt repetition 

är viktiga delar för elevernas lärande. Eleverna uppskattar olika typer av läromedel. 

Troligtvis beror detta på tidigare erfarenheter både när det gäller kunskaper som eleven 

har innan, men även erfarenheter av att läsa olika texttyper. Det råder delade meningar 

om vilket läromedel eleverna anser att de lärt sig mest av och vilket som tilltalar dem 

mest. Det som eleverna är överens om är att båda läromedlen har ett tydligt syfte, ”att 

göra miljön glad”.  

 

8 Vidare forskning 
Det finns olika utgångspunkter som skulle kunna vara intressanta att utgå från i vidare 

forskning. En naturlig uppföljning av denna studie skulle vara att genomföra samma 

uppgifter i fler elevgrupper för att se om resultatet blir samma, liknande eller något helt 

annat. En annan intressant aspekt vore att genomföra alla delmoment som finns i 

lektions-planeringen för ”Bamse och miljön” i Bamses lärarhandledning (2013) och 
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därefter intervjua elever som deltagit i alla momenten för att ta del av elevernas 

reflektioner om uppgifterna. 

 

Att undervisa med hjälp av tecknade serier är något som engagerar elever, vilket både 

denna studie och tidigare forskning visar. Serier som ett läromedel i klassrummet vore 

intressant att studera vidare genom att i en fenomenografiskt studie ta reda på vad 

eleverna tilltalas av i läsningen av tecknade serier.
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Bilagor 

Bilaga A Frågeformulär, LILLA – För en hållbar utveckling  
 
 

Utvärdering av uppgift  
 

1. Uppgiften vi genomfört handlade om: 
 

A  Att man ska vara en bra kompis  O 

 

B Om olika djur och växter i naturen  O 

     

C Om att vi ska lära oss att slänga skräp på rätt ställe O 

 

 

 

2. Jag har lärt mig att: 

  

A  Återvinning betyder att man har vunnit till exempel en match en gång och vinner igen O
      

 

B  Återvinning betyder att man kan göra något nytt av något gammalt, till exempel glas   O 
 

 

C Återvinning betyder att man kan slänga allt i en påse och sen slänga i den gröna soptunnan O 

  
 

 

3. Källsortering betyder att: 
 

A Man slänger olika typer av sopor och skräp i olika containrar eller behållare  O 
 

B Att man kan slänga allt skräp i samma soppåse   O 
 

C Att gräva ner saker som man inte vet vart man ska kasta i marken så försvinner det      O 

 

 

4. Vad är farligt avfall? 

 

A Till exempel knivar, glas och andra vassa saker     O 

 

B Gamla mediciner slänger man på återvinningscentralen som farligt avfall O 

 

C Till exempel batterier, gamla rengöringsmedel, lampor och sprayflaskor O 

 

 

5. Vad tror du att vi skulle lära oss genom den här uppgiften? 

 

A Vi skulle lära oss om djuren i skogen   O 

  

B Vi skulle lära oss om vad och hur man kan återvinna  O 

 

C Vi skulle lära oss hur papper tillverkas   O 

 

 

6. Vad tyckte du om uppgiften? Du får välja flera alternativ. 
 

A Den var svår att förstå    O 

 

B Den var lätt att förstå    O 

 



  
 

II 

C Det fanns många svåra ord som jag inte förstod  O 

 

D Det fanns många svåra ord men jag lärde mig dem   O 

 

E Jag har lärt mig mer om återvinning   O 
 

 

7. Vad tyckte du om bilderna i uppgiften? Du får välja flera alternativ 

 

A Bilderna hjälpte mig att förstå texten   O 
 

B Jag tyckte bilderna var fina och passade bra till texten  O 

 

C Jag tyckte inte att bilderna hjälpte mig att förstå mer  O 

 

 

8. Skriv något du tyckte var bra med uppgiften. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Skriv något du inte tyckte var så bra med uppgiften. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10. Vad tror du att de som har gjort uppgiften ville att du skulle lära dig? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

11. Övriga tankar och reflektioner om uppgiften. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga B Frågeformulär, Bamse och hans vänner 
 
 

Utvärdering av uppgift 
 

1. Uppgiften vi genomfört handlade om: 
 

A  Att man ska vara en bra kompis    O 

 

B Om olika djur och växter i naturen    O 

     

C Om att vi ska lära oss att ta hand om miljön   O 

 

 

 

2. Jag har lärt mig att: 
  

A Vi måste tänka på att det vi gör idag kan påverka miljön i framtiden       O 

 

B Det är viktigast att tjäna pengar för att det ska bli bra för miljön i framtiden      O 

 

C Det spelar ingen roll hur vi lever nu för framtiden kommer ändå bli likadan vad vi än gör  O 

 

 

3. Varför ska man inte kasta skräp på marken?  

 

A  För att det är farligt för människor att gå på skräp                    O 

  

B    För att det inte ser så trevligt ut och för att djur tro att skräpet är mat och kvävas O 

  

C    För att om man gör det kommer Bamse och skäller ut en                         O 

 

 

4. Vad kan man återvinna? 

 

A Gamla blommor kan bli nya blommor                 O 

 

B Gamla tidningar kan bli nya tidningar                 O 

 

C Om du stänger av datorn när du inte använder den betyder det att du återvinner  O 

 

 

5. Vad tror du att vi skulle lära oss genom den här uppgiften? 

 

A Vi skulle lära oss om djuren i skogen   O 

  

B Vi skulle lära oss vad vi kan göra för miljön  O 

 

C Vi skulle lära oss hur papper tillverkas   O 

 

 

6. Vad tyckte du om uppgiften? Du får välja flera alternativ. 
 

A Den var svår att förstå    O 

 

B Den var lätt att förstå    O 

 

C Det fanns många svåra ord som jag inte förstod  O 
 

D Det fanns många svåra ord men jag lärde mig dem   O 

 

E Jag har lärt mig mer om vad jag kan göra för att ta hand om miljön O 



  
 

IV 

 

 

7. Vad tyckte du om bilderna i uppgiften? Du får välja flera alternativ 

 

A Bilderna hjälpte mig att förstå texten   O 

 

B Jag tyckte bilderna var fina och passade bra till texten  O 

 

C  Jag tyckte inte att bilderna hjälpte mig att förstå mer  O 

 

 

8. Skriv något du tyckte var bra med uppgiften. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

9. Skriv något du inte tyckte var så bra med uppgiften. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10. Vad tror du att de som har gjort uppgiften ville att du skulle lära dig? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Övriga tankar och reflektioner om uppgiften. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga C Frågeformulär, Jämförelse av genomförda uppgifter 

 



  
 

V 

Utvärdering av uppgift 
 

1. Uppgifterna vi genomfört handlade om: 
 

A  Att man ska vara en bra kompis    O 

 

B Om olika djur och växter i naturen    O 

     

C Om att vi ska lära oss att ta hand om vår planet   O 

 

 

2. Vilken uppgift tyckte du att du lärde dig mest av? 

 

A Första uppgiften där vi läste en faktatext  O 

  

B Andra uppgiften där vi läste en serie  O 

 

 

3.Vilken uppgift tycker du var roligast att genomföra? 

 

A Första uppgiften där vi lästa en faktatext  O 

  

B Andra uppgiften där vi läste en serie  O 

 

 

4. Varför tyckte du att den uppgiften var roligast? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

5. Vilken uppgift tror du att du kommer hjälpa dig att komma ihåg vad man kan göra för att ta 

hand om miljön? 

 

A Första uppgiften där vi lästa en faktatext  O 

  

B Andra uppgiften där vi läste en serie  O 

  

C Båda uppgifterna    O 

 

6. Har du lärt dig något nytt när vi har genomfört de här uppgifterna? 

 

A Ja  O 

  

B Nej  O 

 

C Vet ej  O 

 

 

7. Övriga tankar och reflektioner om uppgifterna 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 



  
 

VI 

 
 
 
 
Bilaga D Brev till vårdnadshavare 
Hej! 

Under vårterminen kommer jag, Annie Ventlinger, att skriva mitt andra självständiga 

arbete. Detta är det sista jag gör innan jag tar lärarexamen den 1 juni. I mitt arbete 

kommer jag att genomföra en studie där jag kommer att titta på två olika läromedel som 

är framtagna för att undervisa inom hållbar utveckling och miljö. Jag kommer sedan att 

välja ut två uppgifter som jag gärna vill genomföra med eleverna i klassen. Elevernas 

tankar och reflektioner om vad de tyckte om uppgifterna vill jag sedan använda till en 

analys i mitt självständiga arbete.  

 

Tanken är att uppgifterna kommer att genomföras som vanlig undervisning och det 

kommer att handla om återvinning och källsortering. Eleverna kommer efter 

genomförda uppgifter få ett papper med frågor för att utvärdera lektionen och 

uppgifternas innehåll och utformning. Jag är intresserad av elevernas reflektioner 

angående uppgifterna.  

 

För att elevernas tankar om uppgifterna ska få finnas med i min studie vill jag gärna få 

ett godkännande från dig eller er som vårdnadshavare.  

 

Barnens namn, vilken skola eller något annat som kan härledas till specifika elever 

kommer inte finnas med i studien och efter att jag sammanställt elevernas åsikter och 

reflektioner kommer jag att kassera enkäterna eleverna fyllt i. Fyll i nedanstående 

talong, både om elevens anonyma reflektioner får eller inte får finnas med i studien, och 

lämna till någon av oss i skolan senast onsdag den 18 april. 

 

Om du har några frågor angående detta kontakta gärna mig eller min handledare på 

Linnéuniversitet. 

 

Student: Annie Ventlinger, av222cu@student.lnu.se 

Handledare: Nina Ernst, nina.ernst@lnu.se 

 

Tack på förhand! 

Annie Ventlinger  

 

 

Namn på elev:________________________________________________________ 

 

 

Ja, elevens anonyma reflektioner får finnas med i studien    O 

 

Nej, elevens anonyma reflektioner får inte finnas med i studien   O 

 

Underskrift/underskrifter av vårdnadshavare 

 

 

 


