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Sammendrag  

Denne studien undersøker innhold knyttet til miljø og miljøproblematikk i tre læreplanverk for 

den videregående skolen i perioden 1983–2013, og analyserer et utvalg lærebokkapitler i 

lærebøker i historie for den videregående skolen. Gjennom sju lærebokanalyser forsøker 

studien å kaste lys over måtene miljø og miljøproblematikk er fremstilt på i lærebøkene, og se 

på hvilke måter en finner brudd og kontinuitet i disse fremstillingene. Tiårene som undersøkes 

i studien er tiårene som har ledet opp til dagens sterke miljø- og klimafokus, og belyser hvordan 

et økt fokus på miljø og miljøproblematikk i disse tiårene med varierende hell har gjort et utslag 

i både læreplanverk og lærebøker. Studiens viktigste funn viser at fremstillingene av miljø og 

miljøproblematikk i de fleste lærebøkene i stor grad er knyttet til strømninger i samfunnet i 

tiden før lærebøkene ble til, og at dette har medført at miljø og miljøproblematikk kun i noen 

grad har blitt behandlet som et historisk tema.   
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Kapittel 1: Innledning 

Presentasjon av tema og problemstilling 

Våren 2019 tok over 40 000 norske elever til gatene for å streike for klima, sterkt inspirert av 

den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.1 Vi er vitne til at miljø- og klimaproblematikk i 

stadig større grad opptar dagens unge. Stadig flere velger miljøvennlige alternativer som kjøttfri 

mat, gjenbruk og togreiser, og innehar en kritisk holdning til et stadig økende forbruk. Men 

miljøengasjement blant unge er langt fra nytt. Miljøvernorganisasjoner som WWF, Natur og 

Ungdom, Greenpeace, Framtiden i våre hender og Bellona har hatt unge medlemmer siden de 

ble opprettet på 1960-, 1970- og 1980-tallet.2 Det er tilnærmelig å anta at hendelser i politikk 

og samfunn, medier og sentrale figurer som Frederic Hauge i Bellona og Greta Thunberg har 

bidratt mer til dette engasjementet enn skolegang har gjort gjennom årene. Skolen spiller 

derimot en viktig rolle for hva ungdom blir eksponert for av kunnskap, og av historiske og 

dagsaktuelle problemstillinger. I forbindelse med miljø og miljøproblematikk har særlig 

naturfag og samfunnsfag spilt sentrale roller, og gjør det fortsatt. Men hva med historiefaget? 

Har elevene fått kunnskap om miljø og miljøproblematikk i et historisk perspektiv? Dette er 

tema for denne studien.  

 To typer kilder kan gi oss en viss innsikt i hva elevene har blitt eksponert for i 

undervisningen; læreplanverk og lærebøker. Læreplanene er styringsdokumentene, «pensum» 

om en vil, som lærere forplikter å forholde seg til. Lærebøkenes utforming av innhold er på sin 

side også styrt av læreplanen, nettopp for at lærerne skal kunne bruke dem som «pensum». 

Læreplanene kan derimot tolkes forskjellig, og de har gjennom tidene gitt mer føringer enn 

konkret innhold, noe som betyr at hva som ender opp i lærebøkene kan være forskjellig fra 

lærebok til lærebok. Lærebokforfattere er avhengige av sekundærlitteratur de kan basere 

innholdet sitt på, men miljøhistorisk sett har omfanget av faglitteratur vært svært beskjedent, 

spesielt på den norske fronten. De seneste årene har man imidlertid sett et oppsving for 

miljøhistorie blant norske historikere, og emnet har sakte, men sikkert, fått et stadig større 

fotfeste. Har historiefaget i skolen og lærebøkene på tross av mangel på norsk miljøhistorisk 

 
1 Enge, Caroline, Eirik Husøy, Ingeborg Moe & Marthe Øvergård. «40.000 streikende skolebarn med klart 
klimabudskap til politikerne.» Aftenposten. 22.03.2019. https://www.aftenposten.no/norge/i/6jjVq3/40000-
streikende-skolebarn-med-klart-klimabudskap-til-politikerne 
2 Berntsen, Bredo. Grønne linjer: Natur- og miljøvernets historie i Norge. Oslo: Unipub forlag, 2011, 202, 219, 
285-285. ; Store norske leksikon, s.v. «Natur og Ungdom», av Kåre Olerud & Knut A. Tvedt, 15.01.2018. 
https://snl.no/Natur_og_Ungdom 
 

https://www.aftenposten.no/norge/i/6jjVq3/40000-streikende-skolebarn-med-klart-klimabudskap-til-politikerne
https://www.aftenposten.no/norge/i/6jjVq3/40000-streikende-skolebarn-med-klart-klimabudskap-til-politikerne
https://snl.no/Natur_og_Ungdom
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faglitteratur likevel implementert miljø og miljøproblematikk på 1980-, 1990-, 2000- og 2010-

tallet? 

 I denne studien ønsker jeg å undersøke ulike fremstillinger av miljø og 

miljøproblematikk i perioden 1983–2013 gjennom å gjøre et dypdykk i utvalgte læreplanverk 

og lærebøker i løpet av denne perioden. For å undersøke dette har jeg utarbeidet følgende 

problemstilling jeg har arbeidet ut ifra:  

 

På hvilke måter er miljø og miljøproblematikk fremstilt i lærebøker i historie for den 

videregående skolen i perioden 1983–2013, og på hvilke måter finnes brudd og 

kontinuitet i løpet av perioden? 

 

For å besvare problemstillingen undersøker jeg tre ulike læreplanverk og analyserer sju 

lærebøker fra perioden 1983–2013. Jeg arbeider ut ifra fire forskningsspørsmål.  

 

1) Hva slags miljøfokus var samfunnet preget av i tiden før læreplanene og lærebøkene ble til, 

og hvordan kom dette til uttrykk i læreplanene og lærebøkene?  

2) Hvilke føringer var lagt til grunn i den generelle delen av læreplanene og de fagspesifikke 

læreplanene i historiefaget når det gjaldt natur, miljø, miljøproblematikk og klima?  

3) Hva slags faglitteratur har lærebokforfatterne benyttet seg av i sitt arbeid?  

 4) Hvordan er fremstillinger av natur, miljø, miljøproblematikk og klima plassert i forhold til 

andre temaer, og hvor mye plass er fremstillingene viet?  

 

Verken læreplanverk eller lærebøker gir faste holdepunkter for hva elever faktisk har blitt 

eksponert for i klasserommet. Enda mindre kan vi si noe om hva elevene faktisk har lært ved å 

studere lærebøker og læreplanverk. En alternativ inngang til dette temaet kunne være å intervjue 

lærere om hva de faktisk lærte bort, og intervjue elever om hva de husker å ha lært. Denne type 

undersøkelse ville derimot vært svært tidkrevende, og gitt til dels usikre svar. Jeg har derfor 

ikke satt meg som mål å undersøke hva elever faktisk har lært, og heller ikke hva lærere har 

foretatt seg i klasserommet. Mitt mål er å undersøke om miljø og miljøproblematikk har fått 

plass i skolens styringsdokumenter for hva som skal læres, og hvordan lærebokforfattere har 

løst føringene som er gitt der i lærebøkene. Dette kan si noe om skolepolitikken, om hva 

politikere, læreplankomiteer og lærebokforfatterne har ment bør læres, og i hvilken kontekst 

miljø og miljøproblematikk har opptrådt. Dette sier igjen noe om hvilken plass miljø og 

miljøproblematikk har fått i historiefaget i den videregående skolen. Min forhåndsoppfatning 
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er at denne tematikken ikke har fått så stor plass som historiske temaer, men at miljø og 

miljøproblematikk har opptrådt mer som enhver tids nåtidsproblematikk.  

 

Tidligere forskning  

Den miljøhistoriske forskningen slik vi kjenner den i dag forbindes i all hovedsak med det 

miljøhistoriske programmet som ble utviklet i USA på slutten av 1980-tallet, men denne 

forskningen har røtter tilbake til Annales-historikeren Lucien Febvres miljøhistoriske program 

fra 1920-tallet. Til tross for at miljøhistorie fikk sitt gjennombrudd på 1980-tallet har den 

miljøhistoriske forskningen i Europa ifølge miljøhistorikerne Dolly Jørgensen og Finn Arne 

Jørgensen vært spredt og hatt et begrenset publikum grunnet språkforskjeller. Perspektiver og 

diskusjoner har i stor grad vært nasjonale, og dette har vanskeliggjort bruken av europeisk 

miljøhistorisk forskning. 3 I nordisk sammenheng har Sverige vært et foregangsland siden 1990-

tallet, og først i nyere tid har miljøhistorie befestet en tydeligere posisjon i Norge.4  Særlig har 

Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen, historiker Eva Jakobsson, idé- og miljøhistoriker 

Sverker Sörlin, miljøhistoriker Hilde Ibsen og økonomisk historiker Kristin Asdal bidratt i den 

nordiske utviklingen. Som denne korte gjennomgangen viser er miljøhistorie stadig i utvikling, 

og en kan med stor sannsynlighet anta at den spredte og til dels utilgjengelige forskningen 

kombinert med en sen utvikling av miljøhistorie i Norge har påvirket lærebokforfatteres 

muligheter til å anvende miljøhistorisk forskning i sin utvikling av lærebøker. I studien vil jeg 

derfor analysere av lærebøkenes fremstillinger av miljø og miljøproblematikk fremfor deres 

miljøhistoriske fremstillinger. Jeg vil gå nærmere inn på dette i delen om lærebokforskning.  

I min studie er det særlig statsviter og natur- og miljøverner Bredo Berntsen og 

miljøhistoriker Hilde Ibsen som kan bidra med perspektiver på hva som kan ha hatt innvirkning 

på lærebøkenes fremstillinger av miljø og miljøproblematikk. Berntsens bok Grønne linjer: 

Natur- og miljøvernets historie i Norge (1994/2011) er riktignok ikke historisk forskning, men 

snarere et oversiktsverk, og boken kan ses på som et «leksikon» over norsk miljøtematikk. I 

studien vil jeg bruke den som en støtte for å forklare hva slags miljøfokus som var gjeldende i 

samfunnet før lærebøkene ble til, og som et bidrag til å prøve å forklare lærebøkenes valg av 

historiske kontekster. Ibsens bok Menneskets fotavtrykk: en økologisk verdenshistorie (1997) 

 
3 Jørgensen, Dolly & Finn Arne Jørgensen. «Miljøhistorie: Kunsten å lytte til naturens stemme?». Fortid 5, 4 
(2008): 6-9, 7-9. 06.05.2020. https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_0804.pdf 
4 Ibsen, Hilde. «Hvor tok miljøhistorie veien?». Fortid 5, 4 (2008): 12-14, 13. 06.05.2020. 
https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_0804.pdf 

https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_0804.pdf
https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_0804.pdf
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vil til en viss grad ha samme funksjon, men vil i kraft av å være skrevet av en historiker fungere 

som en motvekt til lærebøkenes fremstillinger av miljø og miljøproblematikk.  

Lærebøker i historie er med stor sannsynlighet vår tids største formidler av historie, men 

er viet overraskende lite plass i historieforskningen. Tidligere forskning viser at hovedvekten 

av lærebokforskning gjennomføres av pedagoger, fagdidaktikere og historie- og 

lektorstudenter. Tidligere lærebokforskning er i all hovedsak todelt mellom undersøkelse av 

selve lærebøkene og deres innhold som denne studien vil undersøke, og undersøkelser av 

forhold som ligger utenfor lærebøkene. Så vidt jeg er bekjent er det ikke gjennomført 

undersøkelser av lærebøkers fremstillinger av miljø og miljøproblematikk tidligere, og derfor 

henter studien inspirasjon fra en studie som har undersøkt fremstillinger av kvinner i lærebøker 

i historie.5 Lærebøkers fremstillinger av de to temaene har med stor sannsynlighet flere 

likhetstrekk med tanke på at miljøhistorie og kvinnehistorie i lang tid har vært marginale 

disipliner, og at interessen for de to disiplinene har økt både innenfor historiefaget og i 

samfunnet generelt i senere tid. Min studie er i likhet med studiene av kvinnehistorie i lærebøker 

ikke bare en studie av omfang og innhold, men like mye en undersøkelse av hvordan 

læreplanverk og lærebøker i historie har forholdt seg til «marginaliserte» temaer og 

samfunnsutvikling.  

I denne studien har jeg latt meg inspirere av lektor Sissel Marthinsens hovedoppgave i 

historie Kvinneliv i lærebøker: en analyse av historiebøker for gymnaset og den videregående 

skolen i perioden 1950 til 1990 (1997). I studien analyserer Marthinsen fremstillinger av 

kvinneliv i lærebøker, og lærebøkenes utvikling ses i lys av endringer i samfunnet og politikken 

i løpet av perioden.6 I tillegg presenterer Marthinsen flere hypoteser, og særlig en av hypotesene 

vekker min interesse. Marthinsen skriver følgende:  

 

Kunne man forvente en endring i fremstillingen i historielærebøker uten at 

grunnleggende forskningsresultater forelå? Min tese er at forskning på kvinnehistorie 

hadde stor betydning for lærebøkenes innhold, og at dette førte til full integrering av 

kvinneliv i historielærebøkene på 1980-tallet.7 

 

 
5 Marthinsen, Sissel A. Kvinneliv i lærebøker: en analyse av historiebøker for gymnaset og den videregående 
skolen i perioden 1950 til 1990. Trondheim: NTNU program for lærerutdanning, 1998, 
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042800048. 
6 Marthinsen, Kvinneliv i lærebøker, 1. 
7 Marthinsen, Kvinneliv i lærebøker, 4.  

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042800048
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Marthinsens funn viste at kvinneliv ikke ble fullt integrert i lærebøkene på 1980-tallet. Videre 

viste hun at lærebøkenes endrede innhold på 1980-tallet ikke bare var et resultat av økt 

forskning, men også krav ovenfra.8 Marthinsens hypotese og funn bringer et viktig spørsmål 

frem i lyset når en skal analysere lærebøkers fremstillinger av mindre temaer innenfor 

historieforskningen, nemlig: hva skal man forholde seg til når man analyserer lærebøkers 

fremstillinger av temaer hvor forskningen er mangelfull eller under utvikling? Slik jeg ser det 

er det viktig å undersøke hva slags faglitteratur og forskning lærebokforfatterne har forholdt 

seg til, men enda viktigere er det undersøke hva lærebokforfatterne forholdt seg til utenom 

forskning. Marthinsen gjør begge deler i sin studie, og funnene understreker at dette bidrar til 

et mer helhetlig bilde. Det er stor grunn til å tro at den miljøhistoriske forskningen i løpet av 

perioden som undersøkes ikke var tilstrekkelig eller konkret nok for lærebokforfatterne. I denne 

studien vil jeg derfor i likhet med Marthinsen undersøke politiske og samfunnsmessige 

endringer knyttet til temaet i tiden før lærebøkene ble til. Studien vil i mindre grad låse seg fast 

til et miljøhistorisk perspektiv og de begrensningene det medfører. Fokuset vil heller være på 

hvilke måter miljø og miljøproblematikk er løftet frem i lærebøkene og hvorfor, fremfor 

hvordan fremstillingene har utviklet seg i takt med den miljøhistoriske forskningen. 

 

Kilder og utvalg 

Læreplanverk utgjør en sentral del av studiens kildemateriale fordi deres innhold og uttalte mål 

lå til grunn for lærebøkenes innhold. I studien vil jeg undersøke tre ulike læreplanverk fra 

henholdsvis 1983, 1993, 1994 og 2006, og som går under navnene: læreplan av 1983, generell 

del av 1993, Reform 94 og Kunnskapsløftet.9 En viktig presisering er at de ulike delene av 

læreplanen fra 1983 kun er nyere og reviderte utgaver av læreplanen av 1976, og er valgt som 

utgangspunkt for å ikke skape et for stort tidsspenn i studien.10 Læreplanen av 1983 og generell 

del av 1993 er hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale samling, mens Reform 94 og 

Kunnskapsløftet er hentet fra Utdanningsdirektoratets nettsider. Del 2 av læreplanen av 1983 

har ikke vært å oppdrive i 1983-versjon, og det refereres derfor til 1985-versjonen som for øvrig 

ikke inneholdt noen endringer for historiefagets del.11   

 
8 Marthinsen, Kvinneliv i lærebøker, 115 & 123. 
9 Jeg skriver «tre læreplanverk» da generell del av 1993 og Reform 94 vil bli behandlet som samme 
læreplanverk. De vil skilles tydelig fra hverandre der det trengs.  
10 Kirke- og undervisningsdepartementet. Læreplan for den videregående skole: Del 2 - Felles allmenne fag 
(4.utg). Oslo: Gyldendal, 1985, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120306074, 5-6.  
11 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 2, 6. 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120306074
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 Lærebøker er studiens viktigste kildemateriale, og lærebøkene er hentet fra 

Nasjonalbibliotekets digitale samling, universitetsbiblioteket eller Brettboka.no. Lærebøkene 

er opprinnelig skrevet på bokmål, men en av lærebøkene har kun vært tilgjengelig på nynorsk. 

Antallet lærebøker i historie utgitt i perioden 1983–2013 er omfattende, og derfor er følgende 

valg lagt til grunn for utvelgelsen av lærebøker. 1) Begrense utvalget til to forlag, 2) begrense 

utvalget til nyere historie og 3) mulighet til å analysere omtrent samme antall lærebøker fra 

hver periode. De to utvalgte forlagene er J. W. Cappelen/Cappelen Damm12 og Aschehoug, 

som i løpet av perioden gav ut til sammen ti lærebøker i nyere historie enten enkeltvis eller som 

kombinasjonsbøker for eldre og nyere historie.13 Tre av disse ti lærebøkene, henholdsvis Spor 

i tid Norge etter 1850 (1997) fra Aschehoug og Norge 2 Norgeshistorie etter 1850 (1997) og 

Alle tiders historie Vg2-3 (2013) fra Cappelen er ikke en del av studiens utvalg og måtte vike 

på grunn av relevans, plasshensyn og overnevnte begrensninger. Lærebokutvalget i denne 

studien er derfor på til sammen sju lærebøker, og utvalgte kapitler fra de sju lærebøkene vil 

være en del av studiens kildemateriale. Hvordan jeg har valgt ut kapitler vil jeg komme tilbake 

til.  

Lærebøkene fra 1980-tallet er Norges- og verdenshistorie etter 1850 (1985) fra 

Aschehoug, Verden 2 etter 1850 (1983) og Norge 2 etter 1850 (1983) fra Cappelen. Utvalget 

består av to lærebøker fra Cappelen av den grunn at forlaget delte opp lærebøkene i eldre og 

nyere historie, samt i norgeshistorie og verdenshistorie. Verden 2 og Norge 2 er altså lærebøker 

i nyere norges- og verdenshistorie. På 1990-tallet fulgte begge forlagene samme oppdeling som 

Cappelen hadde på 1980-tallet, og utvalget er begrenset til lærebøkene i nyere verdenshistorie 

da en kjapp gjennomlesing indikerer at disse er mest relevante. Lærebøkene som vil bli 

analysert er Spor i tid verden etter 1850 (1997) fra Aschehoug og Verda 2 Verdshistorie etter 

1850 (1997) fra Cappelen. En viktig presisering med tanke på lærebøkene fra 1980- og 1990-

tallet er at disse lærebøkene i sin tid ble godkjent av et offentlig myndighetsorgan på grunn av 

godkjenningsordningen. Godkjenningsordningen ble opphevet gjennom lov i år 2000, og 

lærebøkene fra 2010-tallet var derfor ikke omfattet av denne ordningen.14 Lærebøkene fra 2010-

tallet er kombinasjonsbøker som tar for seg eldre og nyere historie og norges- og 

 
12 Forlaget het J. W. Cappelens forlag frem til fusjonen med Damm i 2007. Heretter vil jeg kun bruke Cappelen 
når jeg refererer til de to forlagsnavnene. Cappelen Damm. «Cappelens Damms historie.» 08.05.2020. 
https://www.cappelendamm.no/cappelendamm/om-forlaget/article.action?contentId=39309 
13 Det er ikke tatt høyde for reviderte utgaver, og det siktes det til utgavene som er godkjent og utgitt i 
forbindelse med innføring av ny læreplan. I noen tilfeller vil dette bety at lærebøkene ikke er 1.utgaver.  
14 Stortingsforhandlinger. Innst. O. nr. 89. (1999-2000) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 
om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa(opplæringslova) 
m.m., 7-8. ; Stortingsforhandlinger. Stortingstidende (1999-2000) forhandlinger i Odelstinget, s. 655. 

https://www.cappelendamm.no/cappelendamm/om-forlaget/article.action?contentId=39309
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verdenshistorie i ett. De to lærebøkene er Tidslinjer 1+2 (2011) fra Aschehoug og Historie 

Vg2+3 (2013) fra Cappelen. Disse lærebøkene er opprinnelig to separate bøker for Vg2 og Vg3, 

men er nå kun tilgjengelig for salg i ettbindsutgaver.15  

Som nevnt tidligere består studiens utvalg av lærebøker i nyere historie eller lærebøkers 

deler om nyere historie, men dette materialet i seg selv er på over 2300 sider. Innenfor studiens 

rammer vil en analyse av dette materialet verken være fruktbar eller relevant, og derfor vil 

utvalgte kapitler analyseres. Kapittelutvalget består av «lignende» kapitler fra hver enkelt 

lærebok fordi lærebøkene har visse likhetstrekk både på tvers av tiår og forlag. De utvalgte 

kapitlene er valgt ut etter en kjapp gjennomlesing av lærebøkene for å finne ut hvor miljø og 

miljøproblematikk er nevnt i lærebøkene, og plasseringen samsvarer godt på tvers av 

lærebøkene. Kapitlene som blir analysert er derfor de som tar for seg velferds- og 

vekstsamfunnet etter 2. verdenskrig, og sluttkapittelet. Kapitteloppdeling og relevant innhold 

vil variere i de ulike lærebøkene, og derfor vil jeg i analysedelen kun referere til de kapitlene 

hvor en finner relevant innhold. For oversiktens skyld vil jeg presisere hvor i kapittelet analysen 

er gjennomført ved å referere til underkapitler, overskrifter og underoverskrifter.  

 

Metode 

En viktig presisering er at denne studien ikke analyserer læreplaner, men lærebøker. En analyse 

av læreplanene som benyttes i studien ville krevd at en tok større hensyn til de kontekstuelle 

forholdene rundt læreplanene.16 I dette tilfellet er det mer riktig å si at studien vil undersøke og 

til dels tolke læreplanene, men læreplanene og deres innhold vil bli viet god plass da de dannet 

grunnlaget for lærebøkene som blir analysert i studien. Læreplanundersøkelsene vil basere seg 

på en finkjemming av de ulike generelle delene og de fagspesifikke læreplanene i historie. 

Målet er å finne ut med hvilke begreper, ord og formuleringer miljø og miljøproblematikk 

kommer til syne i læreplanene eksplisitt, men også implisitt. De ulike tolkningene vil følgelig 

være subjektive, men for å forsøke å redusere graden av subjektivitet vil tolkningene 

understøttes av læreplanenes styrende formuleringer eller mangel på styrende formuleringer. 

Videre vil jeg redegjøre for gjennomføringen av lærebokanalysene.  

Analysemetodene som vil bli benyttet i studiens lærebokanalyser baserer seg på 

historiedidaktiker Magne Angviks fremstilling av den tyske historikeren Wolfgang Marienfelds 

 
15 Dette er grunnen til at lærebokutvalget er fra 2010-tallet, og ikke fra 2000-tallet som Kunnskapsløftet.  
16 Inglar, Tron. «Læreplanforskning og dokumentanalyse». I Om å tolke og forstå tekster, redigert av Tove Berg 
og Pål H. B. Walstad, 59-85. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, 2011, 61. 
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oppdeling av analysemetoder, samt Angviks grupperinger av lærebokanalyser.17 Deler av 

artikkelens relevans kan diskuteres på grunn av dens alder, men at analysemetodene som blir 

presentert fortsatt er gjeldende den dag i dag kommer til uttrykk gjennom antallet 

masteroppgaver som bruker disse analysemetodene- og gruppene som sitt metodiske 

utgangspunkt for lærebokanalyse.18  

Angvik grupperer lærebokanalyse i tre forskjellige analysetyper med påfølgende 

undergrupper, og i det følgende vil jeg gjøre rede for analysetypen gruppeanalyse som er den 

analysetypen studien hører under. En gruppeanalyse er kort fortalt en analyse av en gruppe 

lærebøker hvor antall lærebøker som analyseres er valgfritt, og denne typen analyse kan 

gjennomføres vertikalt og/eller horisontalt. Ved en vertikal analyse undersøker man gjerne et 

bestemt emne i bøkene over tid, og ved en horisontal analyse undersøker man bøker fra samme 

tid.19 Analysen som gjennomføres i denne studien er i all hovedsak en vertikal analyse av 

fremstillinger av miljø og miljøproblematikk i lærebøker i historie i perioden 1983–2013, men 

med et innslag av horisontal analyse fordi lærebøker fra samme tiår blir analysert. Hvert 

analysekapittel vil være en horisontal analyse med mulighet for komparasjon, mens den 

sammenfattede analysen vil være vertikal. 

Studien vil i all hovedsak basere seg på én analysemetode, men metodene benyttes 

gjerne på tvers av hverandre da overgangene mellom dem er flytende, og utvidet bruk kan bidra 

til å redusere svakheter.20 Hovedmetoden som benyttes i studien er den deskriptiv-analytiske 

metoden som bygger på hermeneutiske prinsipper. I en slik analyse er målet å forstå de enkelte 

delene i forhold til helheten.21 De metodiske svakhetene ved denne analysemetoden er grad av 

subjektivitet og problemer med å etterprøve resultatene. For å redusere det metodiske problemet 

med grad av subjektivitet vil jeg understøtte mine utsagn ved henvise til sitater fra lærebøkene 

og følge opp med min tolkning.22  

For å redusere svakhetene ytterligere vil jeg gjennomføre en frekvensanalyse i 

lærebøkene som vil fungere som det etterprøvbare materialet. I frekvensanalysen vil jeg måle 

hvor mange ganger bestemte begreper knyttet til natur, miljø og klima står skrevet i 

 
17 Angvik, Magne «Skolebokanalyse som tema for lærerutdanning og forskning». Norsk pedagogisk tidsskrift 66, 
10 (1982): 367-379, 370-373. 
18 Her siktes det til masteroppgaver fra nyere tid fra forskjellige universiteter og høyskoler i Norge. Blant 
utvalget finner vi Nyheim (2017), Midttun (2016), Kim (2013), Valen (2013) og Ask (2009). 
19 Angvik, «Skolebokanalyse», 370-371.   
20 Angvik, «Skolebokanalyse», 373-374.  
21 Gjersøe, Karine E. S. «Å lese Wittgenstein – en liten hermeneutisk undersøkelse». I Om å tolke og forstå 
tekster, redigert av Tove Berg og Pål H. B. Walstad, 41-58. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, 2011, 46. ; 
Angvik, «Skolebokanalyse», 374. 
22 Angvik, «Skolebokanalyse», 374.  
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lærebøkene.23 Begrepene er: drivhuseffekt/global oppvarming, klimagasser/drivhusgasser 

miljø, forurensning, bærekraft, klima, økologi, klimaendringer, temperatur, natur og 

naturvern/miljøvern. Denne analysen vil i all hovedsak fungere som en hjelpeanalyse, og vil 

derfor ikke være synlig i selve studien.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Angvik, «Skolebokanalyse», 375.  
24 Se vedlegg 1, 2 og 3.  
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Kapittel 2: Miljøvern i vinden 1980-tallet 

Hvordan var miljø og miljøproblematikk nedfelt i læreplanen av 1983, og hvordan og i hvor 

stor grad var miljø tematisert i lærebøkene som svarte til dette læreplanverket? For å ha noe å 

måle dette opp mot vil jeg først kort redegjøre for miljøsaker som var i fokus i de to tiårene 

forut, for å se om noe av dette på en eller annen måte nedfelte seg i læreplanverket og 

lærebøkene i historiefaget i den videregående skolen.  

 

Miljøfokus og miljøproblematikk på 1960- og 1970-tallet 

Bredo Berntsen beskriver 1960- og 1970-tallet som det klassiske naturvernets gjennombrudd i 

samfunnet og partipolitikken. Berntsens begrunnelse for dette er tredelt i økt folkeopplysning, 

opprettelse av nasjonalparker og økt oppslutning omkring natur- og miljøvernorganisasjoner. 

Startskuddet for økt folkeopplysning omkring miljøproblemer kom med den amerikanske 

zoologen og biologen Rachel Carsons bok The Silent Spring i 1962. Samme år ble den første 

nasjonalparken i Norge opprettet i Rondane, og flere ble opprettet i årene som kom. Opprettelse 

av flere nasjonalparker ble muliggjort gjennom en stadig større oppslutning omkring 

miljøkampanjer- og aksjoner, og natur- og miljøvernorganisasjoner.25 Utover 1970-tallet ble 

det tydelig at natur- og miljøvern hadde befestet en tydelig plass i politikken, og dette kom blant 

annet til uttrykk gjennom ny naturvernlov og gjennomførelsen av naturvernåret i 1970.26 I 

tillegg til opprettelse av statlige forskningsinstitusjoner som forsket på luft- og vannkvalitet, og 

lov om vannforurensning av 1970.27  

Det nye miljøfokuset fikk også konsekvenser for oljepolitikken, hvor miljøvern ble 

innlemmet. I 1971 vedtok Stortinget at oljepolitikken blant annet skulle utvikles ut ifra følgende 

prinsipp: «At utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende 

næringsvirksomhet og til natur- og miljøvern.»28 Blant natur- og miljøvernere var kampsaken i 

disse tiårene verning av vassdrag, og Mardøla-aksjonen i 1970 ble startskuddet for bruk av sivil 

ulydighet i natur- og miljøvernaksjoner i Norge.29 Opprør og aktivisme mot energipolitikken 

 
25 Berntsen, Grønne linjer, 133-134, 136-137 & 149-151. 
26 Berntsen, Grønne linjer, 157-159, 170-171. 
27 Asdal, Kristin. Politikkens natur – Naturens politikk. Oslo: Universitetsforlaget, 2011, 52. ;  Berntsen, Grønne 
linjer, 153-154.  
28 Stortingsforhandlinger. Innst. S. nr. 294. (1970-1971) Innstiling fra den forsterkede industrikomité om 
undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster på den norske kontinentalsokker m.m., 638. ; 
Stortingsforhandlinger. Stortingstidende (1970-71) forhandlinger i Stortinget, 3239-3240. 
29 Ibsen, Hilde. Menneskets fotavtrykk: en økologisk verdenshistorie. Oslo: Tano Aschehoug, 1997, 197. 
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og vassdragsutbygging i Norge kulminerte til slutt i Alta-aksjonen i 1979 og 1981.30 På dette 

tidspunktet hadde Norge alt hatt en miljøvernminister i 9 år, og opprettelsen av 

miljøverndepartementet var et uttrykk for at forholdet mellom økonomisk vekst og miljøvern 

måtte balanseres.31  

Et sterkere politisk fokus på miljøproblematikk var ikke bare et norsk fenomen, men 

også et internasjonalt, og kom til uttrykk gjennom FNs miljøvernkonferanse i Stockholm i 

1972.32 I tiårene fremover kom FNs arbeid til å bli enda mer omfattende med flere 

miljøvernkonferanser, forpliktende miljøavtaler og rapporten «Our Common Future» fra 1987 

hvor det senere så mye brukte begrepet bærekraftig utvikling ble introdusert.33 Dette kommer 

jeg tilbake til i kapittel 3. Spørsmålet jeg skal ta for meg videre her er om noen av de omtalte 

hendelsene kan gjenfinnes i en eller annen form i læreplanverket og i lærebøkene.   

  

Læreplanen av 1983  

Læreplanen av 1983 besto av fire deler: en generell del, fagplaner for felles allmenne fag, 

fagplaner for studieretningsfag og fagplaner for valgfag.34 I min studie er det den generelle 

delen og fagplanene for de felles allmenne fagene som er relevante fordi disse inneholdt 

informasjon om skolens overordnede mål og historiefaget. Heretter vil fagplanene for de felles 

allmenne fagene bli omtalt som fagspesifikke læreplaner. 

Den generelle delen av læreplanen var en utdypning av formålsparagrafen i Lov om 

videregående opplæring av 1974. Den inneholdt informasjon om skoleordningen, innholdet i 

skolen og arbeidsmetoder.35 De fagspesifikke læreplanene hadde forskjellig oppbygging fra fag 

til fag, men hovedtrekkene var mål for undervisningen og emneplaner.36 I den fagspesifikke 

læreplanen av 1983 var historie en del av samfunnsfag, som var delt opp i geografi, historie og 

samfunnskunnskap, og de tre fagområdene var delt opp i bolker med hver sin rammeplan.37 

Rammeplanene dannet en ramme for undervisningens innhold, og i historiedelen besto 

rammeplanen av en emneliste og kommentarer til arbeidsstoffet. Utover dette sto læreren 

 
30 Berntsen, Grønne linjer, 249-253. 
31 Regjeringen. «Klima- og miljødepartementets historikk.» 25.02.2013. 
https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/dep/historikk/id696/ 
32 Berntsen, Grønne linjer, 181-182.  
33 Berntsen, Grønne linjer, 288-290.  
34 Kirke- og undervisningsdepartementet. Læreplan for den videregående skole: Del 1 - Generell del (2.utg). 
Oslo: Gyldendal, 1983, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081401004, 6.  
35 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 1, 5-6.  
36 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 2.  
37 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 2, 153.  

https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/dep/historikk/id696/
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081401004
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ganske så fritt til å velge lærestoff elevene skulle fordype seg i.38 Læreplanen besto ikke av 

konkrete mål for de tre ulike delene av samfunnsfag, kun felles mål for de tre fagbolkene.39 Jeg 

må dermed undersøke de delene av læreplanen for samfunnsfag som var felles for de tre 

fagbolkene, og rammeplanen for historie.  

 

Innholdet i læreplanen av 1983 

Kapittel 1 «Mål og midler» i den generelle delen av læreplanen utdypet formålene i 

formålsparagrafen, og det er særlig utdypningen av formålet «økologisk forståelse og 

internasjonalt medansvar» som er interessant for studien fordi dette hadde en direkte tilknytning 

til miljø og miljøproblematikk.40 I utdypningen av dette formålet ble det lagt vekt på 

menneskets skader på naturen, og hvilke innsikter og kunnskaper elevene skulle få om dette 

gjennom den videregående opplæringen. Det er spesielt to punkter som rettet seg direkte mot 

hva undervisningen skulle legge vekt på. For det første skulle elevene kunne se truslene mot 

miljøet i sammenheng med økonomiske, sosiale og politiske forhold. For det andre ble 

viktigheten av å skape positive holdninger til natur- og miljøvern hos elevene presisert.41 Av 

kapittel 1 fremkom det ikke hvilke fag som hadde hovedansvaret for dette, men i kapittel 6 som 

omhandlet lærestoff ble det understreket at samfunnsfagene og naturfag burde ha et stort fokus 

på økologiske synspunkter.42 

For den fagspesifikke læreplanen i samfunnsfag, nærmere bestemt rammeplanen for 

historie, var situasjonen en litt annen. Til tross for at det i den generelle delen ble understreket 

at samfunnsfagene skulle fremheve økologiske synspunkter i undervisningen er det lite spor av 

dette i rammeplanen. I kommentarene til emnelisten og leseplanen som dannet rammeplanen 

for historiedelen av samfunnsfag ble verken økologiske synspunkter eller miljø nevnt. 

Rammeplanen la ingen klare føringer for hva økologisk forståelse innebar i historie, og derfor 

kan en anta at lærebokforfatternes tolkninger av den generelle delen og rammeplanen ble 

avgjørende for om miljø og miljøproblematikk ble viet plass i lærebøkene. 

I de felles målene for samfunnsfag finner man imidlertid et mål knyttet til natur og miljø: 

«Tilegne seg kunnskap om menneskenes geografiske miljø i Norge og i verden som helhet, og 

 
38 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 1, 31. ; Kirke- og 
undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 2, 161-165. 
39 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 2, 154-155. 
40 Lov 21.juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring https://stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1973-
74&paid=8&wid=a&psid=DIVL356&pgid=a_1229&vt=a&did=DIVL608.   
41 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 1, 13. 
42 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 1, 30. 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1973-74&paid=8&wid=a&psid=DIVL356&pgid=a_1229&vt=a&did=DIVL608
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1973-74&paid=8&wid=a&psid=DIVL356&pgid=a_1229&vt=a&did=DIVL608
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1973-74&paid=8&wid=a&psid=DIVL356&pgid=a_1229&vt=a&did=DIVL608
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få forståelse av samspillet mellom natur og samfunn.»43 Målet i seg selv favnet vidt og er ganske 

åpent for tolkning, men todelingen av målet tyder på et skille mellom geografi i første del og 

historie og samfunnskunnskap i andre del. Med utgangspunkt i utdypningen av formålet 

«økologisk forståelse» i den generelle delen er det rimelig å anta at målet implisitt la til grunn 

at forståelsen elevene skulle få av samspillet mellom natur og samfunn skulle ta utgangspunkt 

i sosiale, økonomiske og politiske forhold. Med tanke på at den fagspesifikke læreplanen var 

en rammeplan som ikke inneholdt konkrete mål i historiedelen, er det kanskje ikke så 

overraskende at det ikke var lagt eksplisitt vekt på miljø og miljøproblematikk. Men hvordan 

tolket lærebokforfatterne dette innholdet, og hva kom til uttrykk i lærebøkene? 

 

Analyse av Norge 2 og Verden 2 

Analysen av Norge 2 (1983) og Verden 2 (1983) baserer seg på de fem kapitlene 1) «Europa», 

2) «Ungdomskultur og ungdomsopprør», 3) «De «gylne» 60-årene», 4) «De anti-autoritære 

opprørene» og 5) «Inn i oljealderen» som utgjør 52 sider. I Norge 2 er det totale omfanget av 

miljøinnhold i de analyserte kapitlene på omkring tre sider. I Verden 2 er det totale omfanget 

på omkring en halv side, og innholdet er spredt over flere sider. Videre vil jeg analysere 

hovedpunkter fra de to lærebøkenes fremstillinger av miljø og miljøproblematikk. 

Deler av første avsnitt i underkapittelet «Den grønne bølgen» i Norge 2 lyder slik: 

«Sterke advarsler fra forskerhold, økende forurensning og rovdrift på naturressursene førte til 

at opinionen ble stadig mer opptatt av natur- og miljøvern. En «grønn bølge» skyllet inn over 

norsk samfunnsdebatt.»44 Læreboken utdyper hva slags forurensning det er snakk om, og hvilke 

naturressurser det ble drevet rovdrift på, samt hvordan økt fokus på natur- og miljøvern kom til 

uttrykk i befolkningen. Hva slags advarsler fra forskerhold lærebokforfatterne sikter til er 

derimot uklart, men av litteraturlisten fremkommer det at de benyttet Bredo Berntsens 

Naturvernets historie i Norge (1977). Derfor er det rimelig å anta at forskningen det siktes til 

er den Berntsen refererte til i sin bok, og blant disse finner man Rachel Carsons Silent Spring 

(1962), flere av plantefysiologen Georg Borgströms bøker, Menton-erklæringen fra 1971 og 

Roma-klubbens Limits to Growth (1972).45 Selv om lærebøkene ikke presenterer forskningen 

eksplisitt, er forurensningen som nevnes i læreboken nettopp den som løftes frem i forskningen. 

Eksempelvis Carsons formaninger mot redusering i forbruket av miljøskadelige biocider som 

 
43 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 2, 154. 
44 Emblem, Terje, Tore Syvertsen & Øivind Stenersen. Norge 2 etter 1850 - Cappelens historieverk for den 
videregående skole. Oslo: J. W. Cappelens forlag, 1983, 198.  
45 Berntsen, Bredo. Naturvernets historie i Norge: fra klassisk naturvern til økopolitikk. Oslo: Grøndahl & Søn 
forlag, 1977, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007072600035, 156-157.  

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007072600035
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DDT.46 I Norge 2 er det presentert slik: «I 1960-årene økte forurensningsnivået faretruende i 

den vestlige verden. Den ukritiske bruken av plantevernmidler, særlig DDT, var i ferd med å 

ødelegge kretsløpet i naturen. Et nytt regelverk ble utarbeidet for å sikre naturmiljøet mot 

forgiftninger.»47  

Miljøinnholdet i både Norge 2 og Verden 2 lå tett opp mot samtiden, men omfanget 

varierte. I Norge 2 er både vannforurensning, luftforurensning og utdypning av problematikken 

rundt verning av vassdrag løftet frem. Disse emnene var som jeg viste innledningsvis store i 

norsk miljøpolitikk på 1970-tallet. Vassdragsvern hadde for eksempel vært aktuelt gjennom 

hele 1970-tallet, og her ligger læreboken så tett opptil samtiden som den kunne ved å bruke 

Alta-aksjonen som eksempel på en vernestrid. Miljøinnholdet i Verden 2 er på sin side ganske 

så knapt, og ingen sentrale miljøaksjoner, miljøorganisasjoner eller miljøproblemer er nevnt 

konkret bortsett fra motstand mot kjernekraft og opprettelsen av «grønne partier» i flere land. 

Det vesttyske partiet Die Grünen nevnes ikke ved navn, men det ligger implisitt i teksten at 

dette er partiet det siktes til. «I flere land er det blitt stiftet «grønne partier». Foreløpig er det 

særlig i Vest-Tyskland de har fått oppslutning om sine ideer.»48 Partiet Die Grünen ble stiftet i 

1980, og dette indikerer at læreboken lå tett opp til samtiden.49 De to lærebøkene løfter også 

frem opprør mot vekstsamfunnet på henholdsvis 1960- og 1970-tallet. Hovedfokuset i disse 

fremstillingene er imidlertid ikke på miljøproblematikk som følge av vekstsamfunnet, men på 

protester mot Vietnamkrigen, studentopprør og opprør mot autoriteter og foreldregenerasjonen. 

Fremstillingene er allikevel ikke uten et miljøfokus, men det er viet relativt lite plass til 

miljøtematikk. I Norge 2 står følgende i underkapittelet «Ungdomsopprøret»: «Sekstitallets 

ungdom var den første generasjonen som fikk den globale virkeligheten brutalt inn på livet. 

Rustningskappløp, kriger, nasjonal og politisk undertrykking, sultkatastrofer og miljø-

ødeleggelse var ikke lenger noe en bare leste og hørte om.»50 og «Studentene ble trukket inn i 

universitetenes styrende organer og klarte å få nye, aktuelle emner som kvinneforskning og 

økologi inn i undervisningen.»51 I Verden 2 er imidlertid opprør mot vekstsamfunnet ikke 

knyttet til ungdom slik som i Norge 2, men til folk generelt. I underkapittelet «Europeisk 

samarbeid» står det:  

 

 
46 Berntsen, Grønne linjer, 149.  
47 Emblem, Syvertsen & Stenersen, Norge 2, 198.  
48 Sveen, Asle & Svein A. Aastad. Verden 2 etter 1850 – Cappelens historieverk for den videregående skole. Oslo: 
J. W. Capppelens forlag, 1983, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904010, 296.  
49 Gruene. «Grüne Geschicthe.» u.å. 08.02.2020. https://www.gruene.de/unsere-gruene-geschichte 
50 Emblem, Syvertsen & Stenersen, Norge 2, 192. 
51 Emblem, Syvertsen & Stenersen, Norge 2, 192-193.  

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904010
https://www.gruene.de/unsere-gruene-geschichte
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I 1970-årene kom det en reaksjon mot sider ved det industrielle vekstsamfunnet. 

Reaksjonen var det vi kaller den økologiske eller grønne bølgen. Det ble reist kritiske 

spørsmål om energiforbruket og konsekvensene av det, både for naturen og for 

fordelingen av goder i verdens målestokk. I Vest-Tyskland og Belgia ble utbyggingen 

av kjernekraftverk det viktigste stridsspørsmålet, og det kom til harde sammenstøt 

mellom politi og demonstranter.52 

 

Det som er interessant med denne fremstillingen i Verden 2, er hvor lite utdypet punktet om 

motstand mot kjernekraftverk er i læreboken med tanke på det som rørte seg i samfunnet, og 

lærebokens samtidsfokus. På 1970-tallet var motstanden mot kjernekraftverk stor i flere land i 

Vesten, og ulykken ved kjernekraftverket Three Mile Island i Pennsylvania i mars 1979 

demonstrerte det mange fryktet.53 Denne hendelsen er for eksempel ikke tatt med i læreboken 

selv om den kunne underbygd den ustrakte motstanden mot kjernekraftverk.  

 

Analyse av Norges- og verdenshistorie etter 1850 

Analysen av Norges- og verdenshistorie (1985) baserer seg på kapitlene 1) «Den rike verden» 

og 2) «Norge etter 1945» som utgjør 54 sider. Hovedvekten av miljøinnhold befinner seg i 

kapittelet «Norge etter 1945», og det totale omfanget av miljøinnhold i de analyserte kapitlene 

er på cirka en og en halv side. I det følgende vil jeg analysere hovedpunkter fra lærebokens 

innhold om miljø og miljøproblematikk.  

I Norges- og verdenshistorie er miljøproblematikk løftet frem i korte trekk flere steder 

i læreboken, og fokuset i disse korte fremstillingene er på konkret miljøproblematikk i 

samtiden. I det følgende vil jeg illustrere med et eksempel fra kapittelet «Den rike verden». I 

underkapittelet «Det japanske under» er fokuset i all hovedsak på hvordan Japan gjenreiste seg 

etter 2. verdenskrig, men også på hvilke positive og negative virkninger dette førte med seg. En 

av de negative virkningene som løftes frem er hvordan den økende industriveksten og økt 

privatbilisme førte til økende forurensning i Japan. «Den hensynsløse satsingen på en hurtig 

utbygging av industrien og den enorme biltettheten har ført til alvorlige forurensninger, særlig 

i Tokyo-området. Staten har satt i verk omfattende tiltak mot forurensningene, men om de er 

 
52 Asle & Aastad, Verden 2, 295-296. 
53 Giugni, Marco. «Useless Protest? A Time-Series Analysis of the Policy Outcomes of Ecology, Antinuclear, and 
Peace Movements in the United States, 1977-1995». Mobilization 12, 1 (2007): 53-77, 58. 08.02.2020. 
https://mobilizationjournal-org.ezproxy.uio.no/doi/pdf/10.17813/maiq.12.1.b05j1087v7pxg382 

https://mobilizationjournal-org.ezproxy.uio.no/doi/pdf/10.17813/maiq.12.1.b05j1087v7pxg382
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tilstrekkelige, gjenstår å se.»54 Som vist innledningsvis fikk forurensning et større fokus i Norge 

på 1970-tallet gjennom opprettelse av forskningsinstitusjoner og en vannforurensningslov, og 

her viser læreboken at dette også var gjeldende for andre land på samme tid.  

Under underoverskriften «Miljøet» i kapittelet «Norge etter 1945» finner man en 

tilnærming til miljø og miljøproblematikk som skiller seg fra Norge 2 og Verden 2 ved at den 

kobler miljøbevegelsens arbeid på 1970-tallet mot EF-saken. Dette er bare nevnt i kort i Norge 

2, mens i en av hovedfremstillingene av miljø og miljøproblematikk i Norges- og 

verdenshistorie er dette hovedfokuset. Denne delen starter med hvordan miljøvernkonferansen 

Stockholmskonferansen i 1972 la frem skremmende prognoser for hvordan utviklingen ville 

arte seg hvis forurensningsnivået i industrialiserte land økte i samme tempo som tidligere. 

Samme år ble det avholdt folkeavstemning i Norge om et eventuelt EF-medlemsskap, og i 

læreboken blir deler av motstanden mot EF sett i sammenheng med miljø: «Motstandere av EF 

i Norge argumenterte med at et utvidet EF ville forstørre problemer som politikerne i EF-

landene hadde gjort lite med. Industriområdene i EF var blant jordas mest forsøplede.»55  

Et interessant spørsmål i denne forbindelse er: Hvorfor er deler av hovedfremstillingen 

om miljø og miljøproblematikk i Norges- og verdenshistorie knyttet til EF-saken? Ved en 

nærmere undersøkelse av litteraturlisten til kapittelet «Norge etter 1945» finner man en mulig 

forklaring. Lærebokforfatteren benyttet seg av de tre første bindene i litteraturforsker og 

forfatter Yngvar Ustvedts bokserie «Det skjedde i Norge» (1978-1981). I bind tre Overflod og 

opprør: 1961-72 (1981) er det viet et helt kapittel til miljø hvor Ustvedt løfter frem flere 

hendelser knyttet til miljø og miljøproblematikk som forurensningen av Glomma og Mardøla-

aksjonen. I sin fremstilling av miljø og miljøproblematikk er det tydelig at lærebokforfatteren 

ikke benyttet seg av dette materialet, men Ustvedts en og en halv side om miljø i kapittelet om 

EF-saken på 1970-tallet. Ustvedts fokus på disse sidene er det nye miljøaspektet ved EF-saken, 

og hvordan dette utspilte seg. Da saken hadde vært aktuell ti år tidligere var ikke miljø en del 

av debatten, men dette var nå en av sakene som skilte ja- og nei-siden ifølge Ustvedt.56 

Spørsmålet blir: hva kan en lese ut ifra dette? En mulig forklaring er at forfatteren av Norges- 

og verdenshistorie mente at dette var en bedre måte å oppfylle det som sto i den generelle delen 

om at miljøtrusler måtte knyttes til politiske og økonomiske forhold, fordi ved å knytte det opp 

 
54 Bjørnsen, Bjørn. Norges- og verdenshistorie etter 1850. Oslo: H. Aschehoug & Co, 1985, 
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120606095, 351. 
55 Bjørnsen, Norges- og verdenshistorie, 417.  
56 Ustvedt, Yngvar, Overflod og opprør 1961-1972, bind 3, red. Yngvar Ustvedt, Det skjedde i Norge. Oslo: 
Gyldendal norsk forlag, 1981, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071704028, 528-529.  

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120606095
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071704028
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mot EF-saken kunne politiske og økonomiske forhold komme tydeligere frem. I tillegg fikk 

læreboken løftet frem det nye miljøaspektet ved EF-saken.  

Et annet interessant funn i Norges- og verdenshistorie finner en på aller siste side i 

læreboken. På denne siden retter læreboken søkelyset mot problemstillinger verden kom til å 

stå ovenfor i nær fremtid. Overskriften på denne siden lyder slik: «Hvilket samfunn ønsker vi 

oss?» Nedover siden følger underoverskriftene «Grenser for utvikling?» og «Hvor rike vil vi 

bli?»57 I tillegg stiller læreboken en rekke spørsmål knyttet til disse problemstillingene uten å 

besvare dem. At miljøproblematikk er en av problemstillingene læreboken sikter til kommer til 

uttrykk både eksplisitt og implisitt. Eksempelvis «I 1970-årene ble spørsmålene reist med stadig 

større tyngde: hvor går grensene for den materielle veksten vi bør strebe etter i våre samfunn 

på de forskjellige områdene?»58 og «I 1980-årene har stadig flere vendt oppmerksomheten mot 

den stadig uløste oppgaven å gjøre jorden til et levelig sted for alle mennesker.»59 En kan anta 

at målet med disse ubesvarte spørsmålene var å danne et grunnlag for diskusjon og selvstendig 

tenkning med utgangspunkt i det elevene hadde lært, og samsvarte med det som sto i den 

generelle delen av læreplanen om «økologisk forståelse»: «Undervisningen må ha som mål å 

gi orientering og kunnskap som setter elevene i stand til selv å vurdere hvordan en kan snu 

utviklingen.»60 Hvorvidt dette hadde noen effekt, og om lærere brukte denne siden som et 

utgangspunkt for diskusjon om miljø og miljøproblematikk og veien videre får man imidlertid 

ikke målt.  

I årene som fulgte skulle natur- og miljøvernet, spesielt i Norge, både oppleve 

tilbakeslag og fremgang, og verden kom til å stå ovenfor en av tidenes største miljøkatastrofer. 

FNs rolle som organisator for internasjonalt miljøarbeid skulle også bli tydeligere i løpet av 

denne perioden. Kom denne miljøtematikken til å overskygge tidligere miljøtematikk, eller ble 

tidligere miljøtematikk integrert som en del av lærebøkenes historiefremstillinger?  

 

 

 

 
57 Bjørnsen, Norges- og verdenshistorie, 426.  
58 Bjørnsen, Norges- og verdenshistorie, 426. 
59 Bjørnsen, Norges- og verdenshistorie, 426. 
60 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole: Del 1, 13.  
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Kapittel 3: Fra miljø til klima 1990-tallet 

I 1994 ble den videregående opplæringen reformert gjennom Reform 94, og nye læreplaner 

trådte i kraft. I likhet med det foregående kapitlet er målet å finne ut hvordan miljø og 

miljøproblematikk ble nedfelt i læreplanverket, og hvordan dette kom til uttrykk i lærebøker 

knyttet til læreplanverket Reform 94. I tillegg vil jeg her se etter brudd og kontinuitet fra 1980-

tallet til 1990-tallet. 

 

Miljøfokus og miljøproblematikk på 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet 

I hvilken grad var læreplanverket Reform 94 og lærebøkene preget av miljøproblematikken og 

natur- og miljøengasjementet som hadde utspilt seg utover på 1980-tallet og tidlig på 1990-

tallet? For å kunne svare på dette vil jeg gjøre rede for miljøfokus og sentral miljøproblematikk 

i denne perioden. Deler av 1980-årene var preget av jappetid, og mange nordmenn opplevde en 

ny økonomisk vår som følge av regjeringen Willochs dereguleringspolitikk. Ifølge Berntsen 

førte velstandsveksten til en nedgang i miljøengasjement, og realitetene ble lagt til side for 

mange frem til slutten av 1980-tallet.61 1980-årene var allikevel ikke fri for sentrale miljøsaker, 

miljøengasjement og ikke minst miljøpolitikk, og det er på slutten av 1980-tallet begrepet 

bærekraft ble født.  

Tiåret var i stor grad preget av sentrale internasjonale hendelser, men en norsk miljøsak 

ble historisk: Alta-saken. Saken som handlet om samiske interesser og verning av vassdrag 

førte blant annet til Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget, sivil 

ulydighet og sultestreik, og vakte stor oppmerksomhet.62 Sakens utfall ble ikke som ønsket for 

den norske natur- og miljøvernbevegelsen, og nederlaget bidro til et tilbakeslag for det norske 

natur- og miljøvernet.63 Det er særlig to internasjonale miljøsaker som også satte sitt preg på 

det norske samfunnet, og som skapte større miljøbekymringer i politikken og blant deler av 

befolkningen, Tsjernobyl-ulykken og Brundtlandrapporten. I 1986 ble verden rammet av en av 

tidenes største miljøkatastrofer da en reaktor ved atomkraftverket i Tsjernobyl i det sovjetiske 

Ukraina begynte å brenne.64 Det radioaktive nedfallet fikk store konsekvenser for miljøet og 

økobalansen i flere land i Europa, og Norge var et landene som ble hardt rammet.65 Året etter 

 
61 Berntsen, Grønne linjer, 285.  
62 Store norske leksikon, s.v. «Alta-saken,» av Mikkel B. Nordlie og Knut A. Tvedt. 05.08.2019 
https://snl.no/Alta-saken 
63 Berntsen, Grønne linjer, 285. 
64 Store norske leksikon, s.v. «Tsjernobyl-ulykken,» av Brit Salbu, 04.10.2019. https://snl.no/Tsjernobyl-ulykken  
65 Berntsen, Grønne linjer, 283.  

https://snl.no/Alta-saken
https://snl.no/Tsjernobyl-ulykken
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presenterte FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling miljørapporten «Our Common 

Future». Lederen av kommisjonen var den tidligere norske statsministeren Gro Harlem 

Brundtland, og rapporten ble på folkemunne omtalt som Brundtlandrapporten. Rapporten 

bygget videre på Roma-klubbens Limits to Growth fra 1972, og introduserte begrepet 

bærekraftig utvikling som skulle gi retning for fremtiden.66  

På det politiske plan ble det tydeligere at miljøproblematikk ikke kunne løses uten 

internasjonalt samarbeid, og en tydeligere miljøpolitikk så dagens lys. I 1988 fikk Norge sitt 

første helgrønne parti med stiftelsen av Miljøpartiet De Grønne, men gjennomslagskraften lot 

vente på seg. Partiet var marginalt og knapt synlig i det norske politiske landskapet på 1980- 

og 1990- tallet.67 Det internasjonale samarbeidet fikk imidlertid fart på seg. Utover 1980-tallet 

ble stadig flere klar over hvor truet ozonlaget var som følge av bruk av klor- og bromholdige 

gasser. I 1987 kom Montrealprotokollen på plass, og denne forpliktet FNs medlemsland til 

utfasing av de ozonødeleggende stoffene.68 Internasjonalt samarbeid fortsatte utover 1990-tallet 

med sentrale konferanser som Rio-konferansen i 1992. Denne miljøvernkonferansen var en 

videreføring av arbeidet i «Our Common Future», og de viktigste avtalene som ble underskrevet 

av samtlige land var klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold.69 FNs videre 

miljøarbeid vil jeg komme tilbake i kapittel 4. Her skal jeg videre presentere og analysere 

læreplanverket Reform 94. I hvilken grad ble disse hendelsene behandlet i læreplanverket og i 

lærebøkene? 

 

Reform 94 

Læreplanverket Reform 94 (R94) besto av tre deler: fagplaner for felles allmenne fag, 

studieretningsfag og valgfag.70 I tillegg til fagplanene var den generelle delen av læreplanen fra 

1993 (L93) en del av læreplanverket, men denne delen var overordnet for flere skoleslag og ble 

innført i 1993.71 Den generelle delen og delen for felles allmenne fag er de to som er relevante 

for denne studien da disse to delene var felles for alle elever i den videregående skolen. I likhet 

 
66 Ibsen, Menneskets fotavtrykk, 207.  
67 Store norske leksikon, s.v. «Miljøpartiet De Grønne,» av Olav Garvik & Anders R. Jupskås, 14.01.2020. 
https://snl.no/Milj%C3%B8partiet_De_Gr%C3%B8nne  
68 Berntsen, Grønne linjer, 284. ; FN-sambandet. «Montrealprotokollen.» 17.06.2019. https://www.fn.no/Om-
FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Montrealprotokollen  
69 Berntsen, Grønne linjer, 315-316.  
70 Utdanningsdirektoratet. «R94.» 07.06.2011. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/utgatt-
lareplanverk-for-vgo-R94/ 
71 St.meld. nr. 40 (1992-1993). ... Vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen – konsekvenser for skoleløpet og 
retningslinjer for dets innhold. Oslo: Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet, 75. ; NOU 2014: 7 
Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet, 68. 

https://snl.no/Milj%C3%B8partiet_De_Gr%C3%B8nne
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Montrealprotokollen
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Montrealprotokollen
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/utgatt-lareplanverk-for-vgo-R94/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/utgatt-lareplanverk-for-vgo-R94/
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med kapittel 2 vil læreplanene for de felles allmenne fagene bli omtalt som fagspesifikke 

læreplaner. 

L93 beskrev skolens utstrakte samfunnsoppdrag, og hovedområdene i de ulike 

formålsparagrafene da denne var felles for flere skoleslag. L93 skilte seg fra den generelle delen 

av 1983 på to måter. For det første var hovedområdene i formålsparagrafene delt opp sju ulike 

typer mennesker: det meningssøkende, skapende, arbeidende, allmenndannende, 

samarbeidende, miljøbevisste og integrerte mennesket, og skoleløpet skulle utvikle elevene til 

å bli disse menneskene.72 For det andre besto ikke den generelle delen av informasjon om 

skoleordning, innhold i skolen og arbeidsmetoder som 1983-versjonen. 

 I motsetning til de fagspesifikke læreplanene fra 1983 hadde de fagspesifikke 

læreplanene i R94 samme oppbygning med generell informasjon, mål og hovedmomenter og 

vurdering.73 Nytt med R94 var at historie ble gitt en egen fagspesifikk læreplan, og historiefaget 

besto nå av to deler: eldre historie og nyere historie med både felles og separate mål for de to 

delene.74 Emneplaner med obligatoriske emner og arbeidsstoff fra 1983 var nå byttet ut med 

mer konkrete mål med styrende verb av typen; drøfte, ha kunnskaper om, gjøre rede for og 

forstå.75 Videre vil jeg gjøre rede for innholdet i den generelle delen og den fagspesifikke 

læreplanen for historie i R94, og undersøke på hvilke måter miljø og miljøproblematikk var 

tilstede. Siden lærebokkapitlene som blir analysert i denne studien tar for seg nyere historie vil 

hovedfokuset i undersøkelsen av den fagspesifikke læreplanen være på felles deler av 

læreplanen og læreplanmålene for nyere historie.  

 

Innholdet i R94 

Den generelle delen besto som nevnt av sju hovedområder som var delt opp i ulike 

mennesketyper skolen skulle utvikle elevene til å bli. Passasjen «økologisk forståelse og 

internasjonalt medansvar»76 fra formålsparagrafen for videregående opplæring dannet 

grunnlaget for «det miljøbevisste mennesket».77 I det følgende vil jeg redegjøre kort for 

 
72 St.meld. nr. 40 (1992-1993), 75-79 & 91.  
73 Utdanningsdirektoratet, «R94.» 
74 Utdanningsdirektoratet, «R94.» 
75 Kirke- og undervisningsdepartementet, Læreplan for den videregående skole – Del 2. ; 
Utdanningsdirektoratet, «R94.» 
76 Lov 21.juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring https://stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1973-
74&paid=8&wid=a&psid=DIVL356&pgid=a_1229&vt=a&did=DIVL608. 
77 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og 
voksenopplæring – Generell del. Oslo: KUF-departementet, 1993, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-
nb_digibok_2009092104067. 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1973-74&paid=8&wid=a&psid=DIVL356&pgid=a_1229&vt=a&did=DIVL608
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1973-74&paid=8&wid=a&psid=DIVL356&pgid=a_1229&vt=a&did=DIVL608
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1973-74&paid=8&wid=a&psid=DIVL356&pgid=a_1229&vt=a&did=DIVL608
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009092104067
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009092104067
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hvordan hovedområdet det miljøbevisste mennesket er utdypet i den generelle delen med fokus 

på hvor historiefaget kunne bidra.  

 I utdypningen av «det miljøbevisste mennesket» er det tydelig at «Our Common Future» 

fra 1987 påvirket innholdet, og i denne delen sto det: «De utviklede land med høyt 

utdanningsnivå har et særlig ansvar for å sikre verdens felles framtid.»78 Nettopp det at verdens 

rike land hadde et overordnet ansvar kom implisitt til uttrykk gjennom rapporten.79 Videre i 

fordypningen ble begrepet bærekraft introdusert i læreplansammenheng, og noen av 

problemene rapporten hadde løftet frem ble presisert.80  

Ikke overraskende var det stort fokus på hva naturvitenskapene kunne bidra med for å 

skape miljøbevisste mennesker, spesielt med tanke på ny teknologi og mer miljøvennlige 

løsninger. Imidlertid ble det understreket at denne kunnskapen alene ikke er nok. Den 

naturvitenskapelige kunnskapen måtte kunne knyttes til økonomi og politikk, og 

samfunnsfagene skulle bidra med denne innsikten.81 Her ble det ikke lagt noen konkrete 

føringer for hvordan disse målene skulle nås, men det var heller ikke intensjonen bak den 

generelle delen. Dette ble fremhevet i stortingsmeldingen hvor den generelle delen ble 

presentert: «Læreplanens generelle del setter det som er felles for skoleslagene i sentrum. 

Særtrekk ved de enkelte skoleslag vil bli tatt opp i de spesielle læreplanene.»82 Så da blir 

spørsmålet: hvordan kom hovedområdet «det miljøbevisste mennesket», og miljø og 

miljøproblematikk til uttrykk i den fagspesifikke læreplanen for historie? 

Nytt ved den fagspesifikke læreplanen for historie var at miljøutfordringer ble nevnt 

eksplisitt. I innledningen sto følgende: «I nyere tid er fagets etiske utfordring særlig knyttet til 

innsikt i den historiske bakgrunnen for globale miljøutfordringer, sosial ulikhet, atomtrussel og 

moderne teknologi.»83 Hva som ligger i dette er til dels åpent for tolkning både fordi det er en 

del av innledningen, men også fordi hvilke globale miljøutfordringer elevene skulle ha innsikt 

i ikke er nevnt. Av de felles målene for eldre og nyere er det ett mål som utpeker seg: «kunne 

forstå forholdet mellom mennesker og natur i et historisk perspektiv, og hvordan mennesker i 

ulike samfunn har tenkt, valgt og handlet innenfor økologiske rammevilkår.»84 Formuleringene 

«økologiske rammevilkår» og «ulike samfunn» tyder på at elevene skulle utvikle en økologisk 

 
78 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Generell del, 36. 
79 Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Vår felles fremtid. Oversatt av Dahl et al. Oslo: Tiden norsk 
forlag, 2981, 18 & 27.  
80 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Generell del, 36. 
81 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Generell del, 35-38. 
82 St.meld. nr. 40 (1992-1993), 76. 
83 Utdanningsdirektoratet, «R94.» 
84 Utdanningsdirektoratet, «R94.» 
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forståelse for flere perioder av historien, men utover dette virker det som om læreren sto relativt 

fritt i sine valg. 

I målene for nyere historie er det særlig to mål som utpeker seg. Det ene målet er å 

«kunne gjøre rede for overgangen fra det førindustrielle til det industrielle samfunn og 

moderniseringsprosessene innenfor primærnæringene, og kunne drøfte hvilken betydning 

prosessene har hatt for den sosiale og politiske utviklingen og miljøet.»85 Det andre målet er å 

«kunne forstå den historiske bakgrunnen for dagens globale utfordringer med hensyn til 

befolkningsutvikling, matvareproduksjon og miljøproblemer.»86 I disse to målene er 

tidsbestemmelsen mer konkret, og målene la opp til blant annet opp til et historisk fokus på 

industriutvikling og ressursutnyttelse og virkningene av dette i moderne tid og samtiden. Dette 

kommer spesielt til uttrykk i sistnevnte mål med formuleringene «den historiske bakgrunnen» 

og «dagens globale utfordringer».  

 

Endringer fra 1983 til 1994 

Sammenligner man læreplanen av 1983 med L93 og R94 ser man tydelig endring i hvordan 

miljø og miljøproblematikk kom til uttrykk i læreplanene. For det første endret retningen seg i 

den generelle delen fra at elevene skulle utvikle økologisk forståelse til at elevene skulle bli 

miljøbevisste mennesker. Å utvikle elevene til å bli miljøbevisste mennesker er noe ganske 

annet enn å utvikle økologisk forståelse hos elevene. Hva som lå i dette helt konkret er vanskelig 

å si, men lærerens ansvar er tilsynelatende tonet ned i L93, men bare tilsynelatende. I 1983-

versjonen lagt vekt på at læreren skulle skape positive holdninger til natur- og miljøvern, mens 

i L93 kan man nærmest si at alle elevene skulle få positive holdninger til natur- og miljøvern 

gjennom å bli miljøbevisste mennesker. Selv om lærerens ansvar ikke er uttrykt eksplisitt er det 

rimelig å anta at lærerens ansvar ikke ble noe mindre med et slikt mål for øyet. Hvordan de 

skulle bli miljøbevisste er mer uklart. Det som imidlertid er tydelig er at forståelse ble erstattet 

med handlekraft. I innledningen til den fagspesifikke læreplanen i R94 ble historiefaget blant 

annet definert som et opplevelsesfag som skulle stimulere til engasjement, og som et 

holdningsfag.87 Det er rimelig å anta at disse to delene av faget var svært viktig i arbeidet med 

å gjøre elevene i stand til å bli miljøbevisste mennesker da dette i stor grad er avhengig av 

engasjement og holdningsendring.  

 
85 Utdanningsdirektoratet, «R94.» 
86 Utdanningsdirektoratet, «R94.» 
87 Utdanningsdirektoratet, «R94.».  
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For det andre var omfanget av miljø og miljøproblematikk større i både L93 og den 

fagspesifikke læreplanen i R94. I den fagspesifikke læreplanen for samfunnsfag av 1983 kom 

miljø og miljøproblematikk til uttrykk i ett mål som var felles for de tre delene av samfunnsfag, 

og var helt utelatt i rammeplanen for historie.88 I R94 var det derimot tre fagspesifikke mål i 

historie knyttet opp mot miljø og miljøproblematikk. Her ser man dessuten at den fagspesifikke 

læreplanen i større grad samsvarte med formålene i L93 og for miljøtematikkens del utgjorde 

det en betydelig forskjell. Videre vil jeg analysere to lærebøker knyttet til L93 og R94, og det 

vil være interessant å se om det økte innholdet av miljø og miljøproblematikk i læreplanene 

gjorde et utslag i lærebøkenes innhold.  

 

Analyse av Spor i tid Verden 

Analysen av Spor i tid Verden (1997) baserer seg på de to kapitlene 1) «Vest: vekst og 

velferdsstater» og 2) «Mot slutten?» som utgjør 42 sider. Men det er bare kapittelet «Mot 

slutten?» som blir viet oppmerksomhet i denne analysen. Hvorfor vil jeg gå nærmere inn på.   

Med tanke på de tydelige bestillingene læreplanverket ga, er det overraskende hvordan 

forfatterne av denne læreboken har behandlet miljøtematikk. Den skiller seg fra de andre 

lærebøkene i denne studien ved at forfatterne er helt eksplisitte på at de i alle kapitler inntil det 

siste kapittelet har latt miljøproblematikk ligge uberørt. Forfatterne skriver følgende i kapittelet 

«Mot slutten?»: «Miljøproblemene er et tema som vi har latt ligge siden begynnelsen av boka. 

Men på en måte har Vestens rikdom og makt i hele perioden fra 1850 vært basert på nettopp 

ødelegging av naturen, fordi industrialiseringen har medført forurensning og rovdrift på 

ressursene.»89 Til gjengjeld er det viet seks og en halv side til miljø og miljøproblematikk i 

kapittelet. Seks og en halv side kan virke ganske så marginalt, men sammenlignet med 

lærebøkene fra 1980-tallet er antallet sider viet til miljø og miljøproblematikk flerdoblet.  

Det kan være flere grunner til at miljøinnholdet økte. For det første måtte lærebøkene 

følge opp læreplanene, som nå var mer eksplisitte i sine mål. For det andre kan det økte 

miljøinnholdet tyde på at lærebokforfatterne tolket at læreplanene krevde mer miljøinnhold enn 

tidligere. For det tredje fikk miljø og miljøproblematikk et økt fokus i samfunnet generelt. «Our 

Common Future» fra 1987 satte for alvor miljø på agendaen, og det ville vært rart om 

strømninger i samfunnet ikke påvirket lærebøkenes innhold. De seks og en halv sidene viet til 

miljø og miljøproblematikk i Spor i tid Verden er delt opp i to underkapitler: «Ødeleggelsen av 

 
88 Man må ta i betraktning at historiedelen i læreplanen av 1983 ikke hadde egne, konkrete mål.  
89 Grimnes, Ole K. (red.), Tor E. Førland & Stein Tønnesson. Spor i tid Verden etter 1850 (2.utg). Oslo: 
Aschehoug, 1997, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031100107, 300.  

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031100107
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naturen: Hvor store skader?» og «Ødeleggelsen av naturen: Hvor stor er viljen til å stoppe?» I 

det følgende vil jeg analysere to hovedpunkter fra de to underkapitlene.  

I den fagspesifikke læreplanen for historie i R94 sto det som tidligere nevnt at elevene 

skulle «kunne forstå den historiske bakgrunnen for dagens globale utfordringer med hensyn til 

(...) miljøproblemer.»90 Forståelsen som ligger til grunn for globale miljøproblemer er 

imidlertid ikke uttrykt i R94, men det er rimelig å anta at det ble siktet til miljøproblemer som 

strekker seg over landegrenser og har innvirkning på store deler av verden. For eksempel gjelder 

dette forurensning, utnyttelse av naturressurser og ødeleggelsen av ozonlaget. 

Lærebokforfatterne sto dermed ganske fritt i sitt arbeid med å operasjonalisere dette målet i 

lærebøkene. I underkapittelet «Ødeleggelsen av naturen: Hvor store skader?» i Spor i tid Verden 

løfter lærebokforfatterne i samsvar med læreplanmålet frem en rekke globale miljøproblemer 

med eksempler fra flere land for å understreke det globale omfanget. I tillegg til at de til en viss 

grad gjør rede for den historiske bakgrunnen. Ifølge lærebokforfatterne er den historiske 

bakgrunnen for miljøproblemer rikholdig og går langt tilbake i tid, og i læreboken skriver de 

følgende: «Miljøproblemer er gammelt nytt. Gjennom hele historien har mennesker skapt 

økologiske problemer på to måter: ved å drive rovdrift på naturressursene og ved å forurense.»91 

Derfor er det interessant at læreboken i all hovedsak trekker frem eksempler fra 1950-tallet og 

oppover for å forklare den historiske bakgrunnen til globale miljøproblemer. Det er kun brukt 

to eksempler fra før 1950-tallet: et fra industrialiseringen i Storbritannia og et fra 2. 

verdenskrig.92 Hvorfor lærebokforfatterne valgte denne tilnærmingen er vanskelig å gi et 

konkret svar på, men i brødteksten ligger det en mulig forklaring. «Og forurensningen kunne 

man fjerne, eller i alle fall dempe så mye at den ble til å leve med. Det nye i vår tid er at 

miljøproblemene ikke bare er blitt større, de er også blitt globale: De angår alle.»93 

Lærebokforfatterne mente altså at globale miljøproblemer var et relativt nytt fenomen, og 

dermed kan en anta at de valgte bort historiske eksempler fra lenger tilbake i tid fordi de mente 

at det ikke var relevant.  

Hvis en retter blikket mot faglitteraturen, nærmere bestemt Hilde Ibsen er tolkningen av 

globale miljøproblemer en litt annen. Ifølge Ibsen er ikke globale miljøproblemer noe nytt, men 

et spørsmål om oppmerksomhet og handlekraft.94 Definisjonsmakten ligger i oppmerksomhet 

og handlekraft, og utviklingen innenfor internasjonalt arbeid med globale miljøproblemer tyder 

 
90 Utdanningsdirektoratet, «R94.»  
91 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 307.  
92 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 307.  
93 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 307.  
94 Ibsen, En økologisk verdenshistorie, 140-141.  
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at politikken innehadde definisjonsmakten. Ifølge Ibsen har globale miljøproblemer vært 

tilstede lenge før det ble viet oppmerksomhet og handlekraft, og hun beskriver utviklingen av 

miljøproblemer knyttet til industri slik: «Forurensningsproblemene økte, først i industriens 

nærmiljø, deretter også globalt.».95 Ibsen viser for eksempel til hvordan sur nedbør i lang tid 

var et globalt miljøproblem før det ble satt i verk tiltak.96 Så spørsmålet blir: hvorfor definerte 

lærebokforfatterne globale miljøproblemer som et ganske så nytt fenomen likevel? Det er 

vanskelig å gi et konkret svar på dette, men lærebokforfatterne hadde ikke muligheten til å 

benytte seg av Ibsens bok, fordi denne kom ut samme år som Spor i tid Verden. En kan derfor 

med stor sannsynlighet anta at lærebokforfatternes definisjon av globale miljøproblemer som 

noe nytt henger sammen med at miljøproblemer ble definert og behandlet som globale gjennom 

internasjonalt miljøarbeid på 1970- og 1980-tallet.  

 Et annet interessant funn ved Spor i tid Verden er fremstillingen av fremtidsutsiktene 

med tanke på miljø og miljøproblematikk. I underkapittelet «Ødeleggelsen av naturen: Hvor 

store skader?» kan brødteksten til tider virke dyster og pessimistisk, eksempelvis: «Noen av 

stoffene er livsfarlige, ikke bare for den enkelte, men muligens for alt liv på jorda.»97 og «For 

10 000 år siden var rundt 34 prosent av landjorda dekket av skog: for hundre år siden var tallet 

32 prosent, mens det i dag bare er ca. 25 prosent.»98 Dette betyr imidlertid ikke at 

lærebokforfatterne svartmaler situasjonen. I starten av underkapittelet spør de: «Hvor kritisk er 

situasjonen?»,99 og på slutten av underkapittelet oppsummerer de slik: 

 

Bildet av forurensningen er ikke helt svart. Mange vestlige industriland har forbudt 

særlig skadelige produkter, skiftet til mindre forurensende teknologi og påbudt 

renseanlegg. Utslippene av blant annet bly og svoveloksider har minket etter 1970. 

Mange stater forbyr KFK-produkter. Naturen hjelper til: Verdenshavene tar opp i seg 

rundt halvparten av de økte CO2-utslippene.100 

 

Her viser de til hvordan noen av problemene som ble løftet frem på de foregående sidene 

minsket i omfang gjennom for eksempel forbud og bruk av mer miljøvennlig teknologi. På 

denne måten knytter lærebokforfatterne miljøproblematikk opp mot miljøbevisst arbeid, og i 

 
95 Ibsen, En økologisk verdenshistorie, 136.  
96 Ibsen, En økologisk verdenshistorie, 139-141. 
97 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 310.  
98 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 309.  
99 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 307. 
100 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 311. 
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læreboken begrunnes den uttrykte optimismen gjennom en økning i miljøbevisste valg. I neste 

underkapittelet «Ødeleggelsen av naturen: hvor stor er viljen til å stoppe?» endrer imidlertid 

synet seg igjen til det mer dystre igjen, og følger opp med underoverskriften: «Pengene eller 

livet?» Her løfter læreboken frem hvordan lavinntektsland i starten av sin 

industrialiseringsprosess verken har midler eller ressurser til å velge mer miljøvennlige 

alternativer, og hvordan mangel på hjelp fra rikere land har og kommer til å ha negativ 

innvirkning på miljøet.101 Læreboken løfter frem Rio-konferansen som et eksempel på den 

manglende hjelpen: «Men løfter om pengeinnsats så det monner mot miljøproblemene, eller 

forpliktende avtaler om stans av rovdrift og forurensning, kom ikke fra Rio.»102 Lærebokens 

syn på fremtidsutsiktene viser dermed leseren av boka hvordan miljøbevisste valg eller mangel 

på miljøbevisste valg kan påvirke fremtiden. Dette materialet la derfor i samsvar med den 

generelle delen av læreplanen opp til at: «Undervisningen må vekke deres tro på at solidarisk 

handling og felles innsats kan løse de store globale problemene.»103 Om dette materialet 

imidlertid bidro til å vekke elevenes tro på at de kunne gjøre noe positivt for fremtiden er en 

annen sak.  

 

Analyse av Verda 2 

Analysen av Verda 2 (1997) baserer seg på de to kapitlene 1) «Europa etter 1945» og 2) 

«Globale utfordringer» som utgjør 41 sider. I læreboken er det viet omkring tre sider til miljø 

og miljøproblematikk i kapittelet «Globale utfordringer» under underoverskriften «Frå 

Stockholm til Rio», og en halv side i kapittelet «Europa etter 1945» under underoverskriften 

«Vest-Europa i økonomisk og økologisk krise». Sammenlignet med Verden 2 (1983) økte 

antallet sider med miljørelatert innhold betraktelig fra en halv side til tre og en halv side. Selv 

om omfanget ikke er like stort som i Spor i tid Verden er det tenkelig at grunnene til det økte 

omfanget var noenlunde likt. I den følgende analysen vil jeg løfte frem tre hovedpunkter fra 

lærebokens miljøinnhold.  

Under underoverskriften «Frå Stockholm til Rio» finner man en slags «diskusjon» 

knyttet til hvem som har ansvaret for å løse miljøutfordringene, og denne «diskusjonen» kan 

ses i forlengelse av enighetene under Rio-konferansen i 1992. Som nevnt tidligere ble blant 

annet klimakonvensjonen vedtatt under konferansen, og det spesielle med klimakonvensjonen 

var at den delte opp verdens land i to grupper: industrialiserte land (anneks I-land) og 

 
101 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 311-314. 
102 Grimnes, Førland & Tønnesson, Spor i tid Verden, 314.  
103 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Generell del, 38. 
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utviklingsland (ikke-anneks I-land).104  Det kan se ut som det er denne inndelingen av land 

lærebokforfatterne av Verda 2 tar utgangspunkt i når de diskuterer hvem som må påta seg 

ansvaret for å begrense miljøproblematikken. Læreboken stiller spørsmål som mange på 1990-

tallet anså som betimelige: «Korleis vil det til dømes gå med miljø og ressursar dersom u-landa 

følgjer den vegen industrilanda har gått? Korleis kan i-landa rettferdiggjere at u-landa skal ta 

omsyn til miljø og varsam bruk av ressursar så lenge i-landa til dei grader sit i glashus?»105 

Hvis en ser på tall på industrialiseringnivået per innbygger i 1913 i to land definert som 

industrialiserte land og to land definert som utviklingsland i klimakonvensjonen understrekes 

lærebokforfatternes poeng om at i-landene sitter i et glasshus når de ber u-landene begrense 

seg.106 For eksempel var industrialiseringsnivået per innbygger i de industrialiserte landene 

Storbritannia og USA i 1913 på henholdsvis 115 og 126, mens i ikke-industrialiserte Kina og 

Brasil var tallene henholdsvis på 3 og 7.107 Disse tallene er riktignok ikke hentet fra Verda 2, 

men illustrerer lærebokforfatternes poeng. Lærebokforfatterne skriver at industrilandenes raske 

utvikling ikke hadde vært mulig hvis de hadde tatt hensyn til miljø og ressurser, og at de derfor 

har et moralsk problem ovenfor land som er i en industrialiseringsprosess.108 Spørsmålene som 

sitert ovenfor forblir ubesvarte, men basert på formuleringene kan man tolke det dithen at 

lærebokforfatterne mente at hovedansvaret for å få skuta på rett kjøl lå hos de allerede 

industrialiserte landene.  

I tiden mellom 1983 til Verda 2 ble utgitt i 1997 skjedde det store endringer i hvordan 

man snakket om miljø og miljøproblematikk, og dette gjaldt også for lærebøkene. Endring i 

begrepsbruk er ikke særegent for Verda 2, men lærebokens utstrakte begrepsbruk er et godt 

eksempel på hvordan lærebøkene benyttet begreper fra miljødebatten. I de analyserte 

lærebøkene fra 1980-tallet var begrepsbruken begrenset, og begrepene som ble brukt var i liten 

grad faglige. Det flere mulige forklaringer på hvorfor begrepsbruken i lærebøkenes 

fremstillinger av miljø og miljøproblematikk endret seg og ble mer ustrakt i de analyserte 

lærebøkene fra 1990-tallet. I analysen vil jeg prøve å belyse noen av de mulige forklaringene. 

 
104 FN-sambandet. «FNs klimakonvensjon.» 17.06.2019. https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-
klima/FNs-klimakonvensjon  
105 Sveen, Asle & Svein A. Aastad. Verda 2 Verdshistorie etter 1850 (4.utg). Oversatt av Nikolai Nelvik. Oslo: J. 
W.  Cappelens Forlag, 1997, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120206070, 382.  
106 United Nations Climate Change. «List of Parties.» 07.08.2018. https://unfccc.int/process/parties-non-party-
stakeholders/parties-convention-and-observer-states? 
107 Tore Linné Eriksen. Globalhistorie 1750-1900: En sammenvevd og delt verden. Oslo: Cappelen Damm 
akademisk forlag, 2010, 480.  
108 Sveen & Aastad, Verda 2, overs. Nelvik, 381-382.  
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I Verda 2 finner en blant annet begreper som ozonlaget, drivhuseffekt, bærekraftig 

utvikling, klima, biologisk mangfold, lagerressurser og kretsløpsressurser. Disse begrepene 

finner man ikke i de analyserte lærebøkene fra 1980-tallet. Ikke overraskende dukket begrepet 

bærekraft opp i Verda 2 fra 1997, men ikke i 1983-versjonen da denne ble utgitt fire år før 

introduksjonen av begrepet gjennom «Our Common Future». Bruken av de andre begrepene er 

imidlertid ikke like selvforklarende. Av plasshensyn er det ikke mulig å utbrodere den mulige 

årsaken til bruken av alle de «nye» begrepene i Verda 2. Imidlertid kan en finne mulige 

forklaringer som man kan anta var gjeldende for flere av begrepene. Et godt eksempel på dette 

er bruken av begrepet ozonlaget. I 1974 kom de første advarslene fra forskerne Mario Molina 

og Sherwood Rowland om klorfluorkarbon-gasser (KFK-gasser) sin effekt på ozonlaget, og 

dette gav grobunn for videre forskning på emnet. Etter hvert som forskningen kunne vise til 

sterkere bevis fikk den gjennomslag i samfunnet og politikken, og endte til slutt opp med 

signeringen av Montrealprotokollen i 1987.109 Det at forskningen fikk større gjennomslag og 

troverdighet gjorde at begrepet ozonlaget gikk fra å være ukjent for folk flest til å bli stadig mer 

brukt blant «mannen i gata», og til slutt endte opp i en lærebok for historie. For det var nemlig 

ikke slik at miljøproblemene ikke fantes før de ble forsket på, men forskningen ga 

miljøproblemene en stemme. Mye av denne forskningen tiltok på 1970- og 1980-tallet, og ble 

etter hvert viet mer tid og oppmerksomhet i politikken og blant vanlige folk. Derfor er det ikke 

overraskende at en del av miljøproblematikken som uttynningen av ozonlaget og økt 

gjennomsnittstemperatur med påfølgende begrepsbruk først kom til syne i lærebøker som 

Verda 2 fra 1990-tallet. I Spor i tid Verden (1997) dukket også disse begrepene opp, og det 

understreker poenget om endring i begrepsbruk i de analyserte lærebøkene fra 1990-tallet.  

 En annen mulig forklaring på bruken av «nye» begreper som klima, biologisk mangfold 

og bærekraftig utvikling i Verda 2 kan henge sammen med lærebokens hovedfokus i 

fremstillingene av miljøproblematikk, nemlig FN. Helt siden Stockholmskonferansen har FN 

vært en pådriver for internasjonalt miljø- og klimasamarbeid og gjennom dette arbeidet har 

flere begreper blitt introdusert i miljø- og klimadebatten, noe bærekraftig utvikling er et godt 

eksempel på. I Verda 2 finner man underkapittelet «Folkemengd, fattigdom og miljø» hvor FN 

er nevnt en rekke ganger og en finner flere referanser til FN, blant annet underoverskriften «Frå 

Stockholm til Rio». Denne underoverskriften spiller på utviklingen av miljøarbeid i regi av FN 

 
109 Andersen, Stephen, Nathan Borgford-Parnell & Marcel L. Halberstadt. «Stratospheric ozone, global warming, 
and the principle of unintended consequences – An ongoing science and policy success story». Journal of the 
Air and Waste Management Association 63, 6 (2013): 607-647. 06.03.2020. 
https://doi.org/10.1080/10962247.2013.791349 
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fra 1972 frem til 1992. Spørsmålet blir dermed om lærebokforfatterne hadde valgt å bruke 

begrepene biologisk mangfold og klima hvis de ikke hadde skrevet om FNs rolle i spørsmål 

knyttet til miljø og miljøproblematikk? Svaret er trolig nei av den grunn at lærebokforfatterne 

bruker begrepene i tilknytning til FN og Rio-konferansen. Som tidligere nevnt var det under 

Rio-konferansen at både klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold vedtatt. 

Det var ikke slik at FN fant opp begrepene, men FNs konferanser, avtaler og traktater knyttet 

til miljø og utvikling skapte forpliktelser og hadde innflytelse på dagsorden i samfunnet. Mye 

tyder på at fokuset på FN i Verda 2 var avgjørende for bruken av begrepene biologisk mangfold 

og klima fordi de ble brukt i sammenheng med FNs miljøarbeid. Bruken av begrepet klima i 

Spor i tid Verden viser imidlertid at dette begrepet hadde en tydeligere befestet posisjon utenfor 

FNs begrepsapparat, og dermed er det ikke nødvendigvis slik at klima hadde blitt utelatt hvis 

fremstillingen av miljøproblematikk i Verda 2 ikke var knyttet til FN. En ting er allikevel 

sikkert, og det er at stadig flere begreper fikk plass i lærebøkenes fremstillinger av miljø og 

miljøproblematikk på 1990-tallet. 

I analysen har jeg så langt valgt å ikke legge vekt på kapittelet «Europa etter 1945» på 

grunn av et lite konkret innhold. I det følgende vil jeg likevel gå kort inn på dette fordi det kan 

fortelle noe om de ulike måtene miljø og miljøproblematikk er fremstilt på i Verda 2. Måten 

miljø og miljøproblematikk er fremstilt på i «Europa etter 1945» tyder på en todeling i hvordan 

læreboka fremstiller tidligere miljøtematikk og miljøtematikk fra samtiden. Analysen har så 

langt vist at samtidstematikken i underkapittelet «Frå Stockholm til Rio» ble problematisert, 

konkretisert og viet mer plass, dette er ikke tilfellet for tidligere miljøtematikk. I «Europa etter 

1945» er det viet omkring en halv side til miljøproblematikk fra 1970-tallet, og det påfallende 

ved denne fremstillingen er hvor oppramsende den er, eksempelvis:  

 

Det rasjonaliserte og mekaniserte landbruket leverte billigare mat, men brukte enorme 

mengder kunstgjødsel og kjemiske plantevernmiddel. Veksten i bil- og flytrafikken 

skapte støy og luftureining. Mange land løyste behovet for stadig meir energi ved å 

byggje kjernekraftverk - som produserte radioaktivt avfall.110 

 

Som sitatet viser har lærebokforfatterne viet plass til en flere tidligere miljøproblemer på relativt 

liten plass, men sammenlignet med fremstillingen av den mer samtidsfokuserte 

miljøtematikken i «Frå Stockholm til Rio» er innholdet i liten grad konkretisert og 

 
110 Sveen & Aastad, Verda 2, overs. Nelvik, 272.  
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problematisert. Dette illustrerer at det er en klar forskjell i måten tidligere og nyere 

miljøtematikk er fremstilt på i Verda 2, og kan følgelig henge sammen med at det var lite 

miljøhistorisk faglitteratur å forholde seg til. Imidlertid må det påpekes at det er påfallende hvor 

nåtids- og fremtidsfokuserte begge de analyserte lærebøkene er til å være lærebøker i historie. 

Miljø og miljøproblematikk blir i noen grad behandlet som et historisk tema, men blir i all 

hovedsak behandlet som et tema her og nå.  

Utover på 1990- og 2000-tallet skulle FNs miljøarbeid igjen spille en viktig rolle, og de 

industrialiserte landene skulle i enda større grad forplikte seg til kutt i klimagasser. Ble det nye 

og intensiverte miljøarbeidet i større grad sett i sammenheng med tidligere miljøtematikk i 

lærebøkene på 2010-tallet eller ble samtidstematikk viet store deler av plassen?  
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Kapittel 4: FN viser vei 2000-/2010-tallet 

I 2006 trådte reformen Kunnskapsløftet (LK06) i kraft, og nye læreplaner kom på plass i 

grunnskolen og den videregående opplæringen. I likhet med de foregående kapitlene skal jeg i 

dette kapittelet undersøke hvordan miljøfokuset i samfunnet ble nedfelt i det nye læreplanverket 

som kom nå, og analysere hvordan dette kom til uttrykk i et utvalg lærebøker. I tillegg vil jeg 

her se etter brudd og kontinuitet siden 1980-tallet. 

 

Miljøfokus og miljøproblematikk på 1990-tallet og tidlig 2000 

I kapittel 3 så vi at det internasjonale miljøarbeidet for alvor begynte å tilta i styrke på starten 

av 1990-tallet med gjennomførelsen av Rio-konferansen i 1992. Under konferansen ble 

verdenssamfunnets forpliktelser ovenfor miljø og miljøproblematikk tydeligere gjennom blant 

annet klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold. Fra 1995 ble samarbeidet 

ytterligere forsterket ved at FNs klimaforhandlinger ble avholdt hvert eneste år.111 To år senere 

ble klimaforhandlingene avholdt i Kyoto hvor Kyoto-avtalen ble vedtatt. Kyoto-avtalen som 

var en tilleggsprotokoll til klimakonvensjonen fra 1992 stilte enda hardere krav og inneholdt 

detaljerte krav til kutt i klimagassutslipp for verdens industriland.112 Hvilke land som var 

definert som industriland ble som nevnt tidligere bestemt under Rio-konferansen seks år 

tidligere. Utgangspunktet for videreføringen av denne inndelingen av land var at Kyoto-avtalen 

skulle være forpliktende for alle land som underskrev avtalen, men at de industrialiserte landene 

skulle ha et større ansvar for kutt i klimagassutslipp.113 Kyoto-avtalen var derfor i all hovedsak 

en avtale som videreførte og formelt fastsatte det som ble løftet frem både i «Our Common 

Future» og under Rio-konferansen. Mens Rio-konferansen mer eller mindre gikk i 

glemmeboken for de fleste, ble Kyoto-avtalen stående som den hittil mest kjente. I hvilken grad 

disse konferansene ble omtalt i LK06 og i lærebøkene, er noe jeg vil se etter i denne analysen.  

 Til tross for et økt internasjonalt miljøsamarbeid kan det virke som dette ikke preget de 

fleste nordmenn i stor grad. Ifølge spørreundersøkelsen Norsk Monitor endret nordmenns 

bekymring for miljø og klima seg betydelig i løpet av perioden 1989-1997. I 1989 svarte 61 

prosent av deltagerne i spørreundersøkelsen: «Situasjonen er alvorlig. Det er nødvendig med 

 
111 Cicero. «Klimaforhandlingene.» u.å. 06.03.2020 https://www.cicero.oslo.no/no/klimaforhandlingene 
112 FN-sambandet. «Kyotoprotokollen.» 17.06.2019. https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-
klima/Kyotoprotokollen 
113 Jørgensen, Sten I. Globale utfordringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2010, 77-78. 

https://www.cicero.oslo.no/no/klimaforhandlingene
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/Kyotoprotokollen
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/Kyotoprotokollen
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øyeblikkelige og drastiske tiltak om vi skal løse problemene.»114 I 1997 var antallet som svarte 

det samme nede i 34 prosent.115 I en artikkel som forsøker å tolke resultatene fremmer 

artikkelforfatterne en mulig forklaring på nedgangen, nemlig at Tsjernobylulykken og 

algeinvasjonen langs den norske kysten på slutten av 1980-tallet kan ha vært avgjørende for at 

bekymringen var høyere i 1989 enn i 1997. I tillegg til at det er begrenset hvor lenge et slikt 

høyt bekymringsnivå som man så i 1989 kan vedvare, og at flere kanskje følte at det ble tatt 

større grep.116 Tidlig på 2000-tallet så denne utviklingen til å vedvare, i Norsk Monitor fra 2001 

uttrykte 33 prosent at miljøvernet burde styrkes mot 65 prosent i 1989.117 Først fra 2003 og 

utover begynte grafen å peke oppover igjen. Ifølge geograf og forsker ved Statistisk sentralbyrå 

Per Garnåsjordet kan naturkatastrofen Katarina i 2005, Al Gores film An Inconvenient Truth 

(2006) og FNs klimapanels 4. hovedrapport hatt særlig medvirkning i at bekymringene begynte 

å øke igjen på denne tiden.118 Med disse tallene ferskt i minnet vil en undersøkelse av LK06 og 

en analyse av lærebøkene knyttet til LK06 være svært interessant. Var nedgangen i 

bekymringene rundt miljø og klima langvarig nok til å sette sitt preg på LK06 og de påfølgende 

lærebøkene, eller ser man det motsatte? I det følgende vil jeg først undersøke læreplanverket 

LK06 og dens innhold før jeg analyserer to lærebøker knyttet til LK06.  

 

LK06 

Reformen LK06 berørte ikke den videregående opplæringen i like stor grad som grunnskolen, 

og de største endringene for de videregående skolene fant sted på det strukturelle plan. Disse 

endringene dreide seg om et kutt i antall yrkesfaglige studieretninger og endrede betegnelser, 

blant annet ble de tidligere grunnkursene erstattet med Vg1, Vg2 og Vg3, utdanningsprogram 

ble erstattet av studieretninger og felles allmenne fag erstattet av fellesfag.119 L93 ble videreført 

som styringsdokument, men de fagspesifikke læreplanene ble endret.120 Siden den generelle 

delen fikk stå uendret i LK06 vil jeg i det følgende kun gjøre rede for den fagspesifikke 

læreplanen i historie, og innholdet i denne.  

 
114 Hellevik, Ottar & Henning Høie. «Vi bekymrer oss mindre for miljøet». Samfunnsspeilet 13, 4 (1999): 53-61, 
53. 23.03.2020. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/ssp/1999-4 
115 Hellevik & Høie, «Vi bekymrer oss mindre for miljøet», 53-54. 
116 Hellevik & Høie, «Vi bekymrer oss mindre for miljøet», 60. 
117 Hellevik, Ottar. «Nordmenn er ikke som før.» Dagbladet. 25.03.2002. 
https://www.dagbladet.no/nyheter/nordmenn-er-ikke-som-for/65796768 
118 Garnåsjordet, Per A. «Folks syn på natur- og miljøspørsmål». Plan 39, 03-04 (2007): 16-21, 17. 29.04.2020. 
https://www.idunn.no/plan/2007/03-04 
119 St.meld. nr. 30 (2003-2004). Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet, 66 & 71-72. 
120 St.meld. nr. 30 (2003-2004), 34. 

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/ssp/1999-4
https://www.dagbladet.no/nyheter/nordmenn-er-ikke-som-for/65796768
https://www.idunn.no/plan/2007/03-04
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 De strukturelle endringene som følge av LK06 medførte en tredeling av læreplanen for 

historie. I R94 var historiefaget delt opp i eldre og nyere historie, men i LK06 ble historiefaget 

nå delt opp i Vg2, Vg3 og Vg3 påbygging.121 Dette medførte at kompetansemålene122 for Vg2 

omfattet eldre historie og kompetansemålene for Vg3 omfattet nyere historie. 

Kompetansemålene for Vg3 påbygging omfattet både eldre og nyere historie, og var en 

sammenfatning av kompetansemålene for Vg2 og Vg3.123 I likhet med kapittel 3 vil 

hovedfokuset i undersøkelsen av den fagspesifikke læreplanen være på felles deler og 

kompetansemål for Vg3 på grunn av tidsperioden de analyserte kapitlene forholder seg til.  

 

Innholdet i LK06 

I LK06 falt miljøbegrepet nå ut fra den fagspesifikke læreplanen. Dette til tross for at L93 med 

«det miljøbevisste mennesket» ble videreført, og antall kompetansemål for nyere historie økte 

fra 19 til 24.124 Årsaken til hvor miljøbegrepet falt ut er vanskelig å spore, men en tendens i 

læreplanen kan være forklarende. I LK06 var kompetansemålene mindre spesifikke og dekket 

større og mer overordnende temaer, og man kan anta at dette er årsaken til at kompetansemålene 

ikke var direkte knyttet opp mot miljø og miljøproblematikk. Det er allikevel ikke slik at man 

ikke finner spesifikke temaer i kompetansemålene i LK06. For eksempel finner man 

kompetansemålene: «gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger 

disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn.»125 og «undersøke to eller flere 

internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver.»126 

Kompetansemålet som tar for seg verdenskrigene er følgelig mer spesifikt enn målet om 

konflikter, men begge illustrerer at det var plass til spesifisering av både tema og tidsperiode i 

kompetansemålene for historie i LK06. Krig og konflikt er temaer som har vært svært aktuelle 

gjennom store deler av historien og ble intet mindre etter 2. verdenskrig, den kalde krigen og 

med flere pågående konflikter i verden ble det stadig mer aktuelle temaer på dagsorden, og 

derfor er det på sin plass at temaene krig og konflikt fikk plass i kompetansemålene for historie. 

Imidlertid kan man ikke si at dette gjaldt for miljø og miljøproblematikk som fikk et stadig 

større fokus fra 1970-tallet og utover, og derfor kan det virke som et paradoks at miljø og 

 
121 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS01-
01).» u.å. 17.01.2020. http://data.udir.no/kl06/HIS1-01.pdf 
122 Med LK06 ble begrepet kompetansemål innført istedenfor læreplanmål. Jf. St.meld. nr. 30 (2003-2004). 
123 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» 
124 Utdanningsdirektoratet, «R94.» ; Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i 
studieforberedende utdanningsprogram.»  
125 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.»  
126 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.»  

http://data.udir.no/kl06/HIS1-01.pdf
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miljøproblematikk ikke ble fanget opp i kompetansemålene i LK06. Imidlertid kan en mulig 

forklaring på dette ligge i at flere og flere bekymret seg mindre for miljø og klima mot slutten 

av 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet, og dette gjorde et visst utslag i læreplanen som ble innført 

i 2006. For som nevnt tidligere i kapittelet var det først i 2003 at man så et visst oppsving i 

bekymringene for miljø og klima, og at man kan anta at dette fokuset rett og slett kom for sent 

til at det hadde en betydelig innvirkning på læreplanens innhold. Selv om ingen av 

kompetansemålene i LK06 tok for seg temaet miljø og miljøproblematikk eksplisitt betyr det 

allikevel ikke at kompetansemålene ikke åpnet opp for at lærerne kunne knytte de til miljø og 

miljøproblematikk. Dette får man imidlertid ikke målt på en adekvat måte, og derfor må man 

se til lærebøkene. Hvordan har lærebokforfatterne tolket kompetansemålene, og forsøkt å dekke 

disse med innhold om miljø og miljøproblematikk? 

 I formålsdelen av den fagspesifikke læreplanen kom heller ikke miljø eller 

miljøproblematikk eksplisitt til uttrykk, men her er det særlig en formulering som er åpen for 

tolkning. «Historiefaget skal gi innsikt i demokratiets betydning for vårt samfunn, og bidra til 

bevissthet omkring globale utfordringer.»127 Hva som ligger i formuleringen globale 

utfordringer er ikke presisert, men i R94 ble globale utfordringer spesifisert. En av disse 

utfordringene var nettopp miljøproblemer,128 og en kan derfor anta at dette lå implisitt i globale 

utfordringer i LK06. Samtidig må det sies at det er merkelig at dette var spesifisert i R94, og 

ikke i LK06 med tanke på at nye lærere med stor sannsynlighet ikke hadde kontroll på innholdet 

i tidligere læreplaner.  

 

Analyse av Tidslinjer 1+2 

Analysen av Tidslinjer 1+2 (2011) baserer seg på de to kapitlene: 1) «Velferd og mangfold» 

og 2) «Inn i et nytt årtusen», og disse to kapitlene utgjør 40 sider. Miljøinnholdet i de analyserte 

kapitlene er på omkring fem sider, hvor hovedvekten av miljøinnholdet er i kapittelet «Inn i et 

nytt årtusen». Miljøinnholdet i kapittelet «Velferd og mangfold» er minimalt, og består i likhet 

med kapittelet «Europa etter 1945» i Verda 2 (1997) av korte fremstillinger av tidligere 

miljøproblematikk. Dette innholdet er riktignok litt mer konkret, men en kan anta at 

forklaringsgrunnlaget er det samme. Unntaket her er fremstillingen av miljøproblematikk 

knyttet til olje, men det vil jeg komme tilbake til i analysen av Historie Vg2-3. I det følgende 

vil jeg derfor løfte frem noen hovedtrekk fra kapittelet «Inn et nytt årtusen».    

 
127 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» 
128 Utdanningsdirektoratet, «R94.» 
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At hva man definerer som et miljøproblem har endret seg fra generasjon til generasjon, 

er ikke noe nytt. Som vi så i kapittel 3 begynte man å bruke nye begreper om miljø og 

miljøproblematikk i lærebøkene etter hvert som samfunnet og forskningen rettet søkelyset mot 

miljø og miljøproblematikk, og denne endringen i begrepsbruk fortsatte også i lærebøkene på 

2010-tallet. Nye problemer ble oppdaget, mens andre problemer fikk et nytt navn. Imidlertid er 

det en ting som ikke endret seg så mye fra 1950-tallet til 2000-tallet ifølge forfatterne av 

Tidslinjer 1+2, og det er de underliggende årsakene til miljøproblemer. 

De tidligere analysene i studien viser en generell tendens som går igjen i de analyserte 

lærebøkene fra 1980- og 1990-tallet, nemlig at fokuset til dels har vært på konkrete 

miljøproblemer. Eksempelvis forurensning, økt forbruk med påfølgende bruk- og kast-

mentalitet, vassdragsutbygging og lignende, og strømninger i samfunnet før lærebøkene ble 

skrevet virker å ha vært avgjørende for hvilke miljøproblemer som ble viet mest plass. De 

underliggende årsakene til disse miljøproblemene har imidlertid fått liten plass, selv om disse 

har vært tilstede store deler av tiden. Unntaket her er Verda 2 (1997) hvor lærebokforfatterne 

til en viss grad koblet befolkningsvekst, fattigdom og miljøproblemer sammen. Når jeg sier til 

en viss grad er det fordi læreboken behandlet temaene i samme kapittel uten en klar kobling. I 

Tidslinjer 1+2 som analyseres her er imidlertid tendensen en annen. Lærebokens fokus på 

underliggende årsaker til miljøproblemer viser hvordan disse har vært tilstede hele tiden, og 

hvilke konsekvenser dette har hatt. På denne måten gir lærebokforfatterne leseren bedre 

forutsetninger for å forstå hvorfor miljøproblemer oppstår og hvordan de endrer seg, men 

fortsatt går ut på mye av det samme.  

I kapittelet «Inn i et nytt årtusen» finner man underkapittelet «En truet planet» med 

underoverskriftene: «Befolkningsøkning og forbruksvekst», «Byene vokser», «Mat og vann», 

«Den globale miljøtrusselen» og «Klimatrusselen». Gjennom disse fem underoverskriftene tar 

lærebokforfatterne med leseren på en reise gjennom underliggende årsaker til miljøproblemer, 

og forklarer hvorfor miljøproblemer har vedvart. Som vi så i kapittel 2 ble miljøproblemer som 

følge av økt industriell vekst løftet frem i lærebøkene på 1980-tallet, og dette ble sett i 

sammenheng med vekstsamfunnet som var sterkt forbundet med velstandsvekst. I Tidslinjer 

1+2 går lærebokforfatterne dypere inn i materien og viser at økt velstand alene er ikke nok, en 

større befolkning har også skapt utfordringer. I læreboken skriver de følgende: 

«Befolkningsøkningen er en av grunnene til presset på jordens begrensede ressurser.»129  På 

 
129 Eliassen, Jørgen et al. Tidslinjer 1+2: Verden og Norge – Historie Vg2/Vg3. Oslo: Gyldendal, 2011, Brettboka, 
540.  
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1960- og 1970-tallet var befolkningsvekst et brennhett tema innenfor miljødebatten. 

Bekymringene dreide som om hvordan man skulle greie å brødfø en stadig økende befolkning, 

og befolkningsvekst ble ansett som en av hovedårsakene til miljøproblemer og fattigdom ifølge 

FN. Et halvt århundre senere har bekymringene endret seg, og ifølge FN er hovedårsakene til 

miljøproblemer og fattigdom i våre dager økende ulikhet, konflikter og klimaendringer.130 

Lærebokforfatterne tar til dels av det samme perspektivet, men viser hvordan 

befolkningsveksten fra 1950-tallet frem til 2010 har hatt innvirkning på miljøet de siste tiårene. 

De la som nevnt vekt på at befolkningsveksten økte presset på ressursene og ser dette i 

sammenheng med at flere mennesker i vestlige land har fått råd til å forbruke mer. 

Lærebokforfatterne bruker økningen i det norske forbruket som et eksempel på dette: «I Norge 

økte det private forbruket med rundt 75 prosent bare mellom 1990 og 2010, mens forbruket av 

for eksempel møbler og klær vokste enda raskere, og folk reiste stadig oftere med fly.»131 

Regnestykket forfatterne av Tidslinjer 1+2 legger frem er enkelt. Større befolkning kombinert 

med økt velstand har ført og vil føre til vedvarende miljøproblemer. På denne måten viser 

lærebokforfatterne hvordan årsakene til miljøproblemer egentlig ikke har endret seg så mye, 

men snarere hvordan de har økt i omfang og hastighet.  

Et interessant perspektiv lærebokforfatterne løfter frem når de ser på underliggende 

årsaker til miljøproblemer er hvilken innvirkning miljøproblemer har på oss mennesker. For 

som oftest vet vi at et miljøproblem er ikke bare et problem for miljøet, men også for mennesker 

fordi vi lever i og av miljøet, forstått som naturen og dets kretsløp. Mennesker jobber med og 

mot naturen på en og samme tid. Selv om problemet med utnyttelse av naturens ressurser endrer 

seg i både positiv og negativ retning avhengig av blant annet teknologi og etterspørsel, så ser 

man at den underliggende årsaken til uvettig utnyttelse av naturen til stadighet er lik. Årsaken 

er at mennesker og industri ønsker å unytte naturen og dens ressurser i større grad som følge av 

et økende forbruk blant en større del av jordens befolkning. Lærebokforfatterne løfter frem 

hvordan denne utnyttelsen av naturen er et gode for noen, og et onde for andre:  

 

Etter årtusenskiftet er spørsmålet blitt reist på nytt om verdens befolkning vil ha nok 

mat i framtida. Mengden av dyrkbar mark skrumper inn på grunn av byvekst, 

industrialisering og jorderosjon. Det blir også mindre mat etter hvert som større deler 

av den dyrkbare jorda går med til å dyrke sukker, mais og soya for å produsere 

 
130 FN-sambandet. «Befolkning, migrasjon og urbanisering.» 03.12.2019. 
https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Befolkning 
131 Eliassen et al., Tidslinjer 1+2, 540.  

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Befolkning
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biodrivstoff til biler. Når flere får råd til å spise kjøtt, blir dessuten mer korn brukt til 

dyrefôr i stedet for til menneskeføde – omtrent 40 prosent av alt korn i verden spises av 

husdyr.132 

 

På denne måten viser de hvordan økt velstand hos en større del av jordens befolkning er en 

underliggende årsak til større utnyttelse av jordas ressurser og ødeleggelse av naturen, og 

hvordan dette rammer verdens befolkning skjevt. Under underoverskriften «Klimatrusselen» 

bygger lærebokforfatterne videre på dette perspektivet men knyttet opp mot hvordan 

klimaendringer rammer skjevt. «Særlig hardt har det gått ut over mennesker i utviklingsland 

som rammes av oversvømmelser og tørkekatastrofer, og hvor klimaendringene også fører til at 

flere blir utsatt for malaria og andre tropiske sykdommer.»133 Fokuset på at den fattige delen av 

jordens befolkning rammes hardere av klimaendringer og ressursutnyttelse er for så vidt ikke 

noe nytt, men i Tidslinjer 1+2 sporer man ikke de mer ladede eller retoriske spørsmålene som 

i lærebøker fra de tidligere tiårene. Som i for eksempel Norges- og verdenshistorie (1985) hvor 

siste side i læreboken rettet seg mer direkte mot elevene, og virket til dels ladet. I Verden 2 

(1997) endret dette seg litt ved at læreboken i større grad stilte retoriske spørsmål, og tekstens 

argumentasjon var i større grad preget av viktige miljøpolitiske fora som Rio-konferansen og 

«Our Common Future». I Tidslinjer 1+2 er det tydelig at utviklingen med å løfte frem hvordan 

klimaforandringer og ressursutnyttelse rammer skjevt fortsatte, men uten å stille spørsmål ved 

dette. Forfatterne av Tidslinjer 1+2 fokuserer på utviklingen i samfunnet, og bruker 

utelukkende fakta i sin fremstilling. Det er tydelig at Kyoto-avtalen fra 1997 og dens oppdeling 

av verdens land dannet utgangspunktet for fremstillingen av den skjeve fordelingen av 

konsekvenser knyttet til miljøproblemer og klimaendringer i Tidslinjer 1+2. Selv om Kyoto-

avtalen ble til i 1997 var den fortsatt svært aktuell da Tidslinjer 1 og Tidslinjer 2 som danner 

grunnlaget for ettbindsutgaven Tidslinjer 1+2 ble utgitt i henholdsvis 2007 og 2008. I tillegg 

til at avtalens varighet var fastsatt frem til 2012 som var ett år etter utgivelsen av Tidslinjer 

1+2. Det hører også med at avtalen måtte forlenges til 2020 da det ikke ble noen enighet om en 

ny avtale på klimatoppmøtene i årene før 2012, samtidig som Kyoto-avtalen ikke trådte i kraft 

før 2005 på grunn av manglende ratifiseringer.134 Det er derfor ingen overraskelse at 

lærebokforfatterne av Tidslinjer 1+2 valgte å sette fokus på hvordan miljø- og 

klimaforandringer rammer verdens befolkning skjevt, og hvorfor industrialiserte land har et 

 
132 Eliassen et al., Tidslinjer 1+2, 542.  
133 Eliassen et al., Tidslinjer 1+2, 543.  
134 FN-sambandet, «Kyotoprotokollen.» ; Paris-avtalen kom på plass i 2015, og erstattet Kyoto-avtalen i 2016. 



 38 

større ansvar for å hjelpe til med å løse utfordringene. For det første er nettopp disse to 

perspektivene løftet frem i deler av litteraturen lærebokforfatterne benyttet seg av.135 For det 

andre tyder Kyoto-avtalens inndeling av land på at dette var den gjengse oppfatning blant FNs 

medlemsland. I Tidslinjer 1+2 har lærebokforfatterne valgt å fremstille den skjeve fordelingen 

av byrder og Kyoto-avtalen slik:  

 

På denne måten må den høyeste prisen betales av dem som har minst ansvar for 

problemene, og som har dårligst muligheter til å omstille seg eller bøte på skadene. I 

2010 var for eksempel CO2-utslippet per innbygger i Norge mer enn hundre ganger 

høyere enn det som er tilfelle i mange afrikanske land. Gjennom Kyoto-avtalen fra 1997 

forpliktet de fleste industriland seg til å stanse økningen i sine utslipp av klimagasser. 

Men til tross for en del nasjonale tiltak, manglet mye på at dette ble fulgt opp.136 

 

Lærebokforfatterne løfter frem hvordan de industrialiserte landene tilsynelatende påtok seg et 

ansvar i Kyoto-avtalen, men også hvordan dette ikke holdt mål. Som i tidligere lærebøker rettes 

søkelyset mot de som har det verst i verden, og hvordan uvettig bruk og misbruk av natur og 

miljø går utover den fattige befolkningen på jorda. Den store forskjellen her ligger i at 

forfatterne av Tidslinjer 1+2 ikke tok et like tydelig standpunkt gjennom formuleringer og 

retoriske spørsmål.  

   

Analyse av Historie Vg2-3 

I Historie Vg2-3 (2013) har jeg analysert de to kapitlene: 1) «Norge fra gjenreisning til 

oljerikdom» og 2) «Verden i endring» som utgjør 84 sider. Miljøinnholdet i de analyserte 

kapitlene er på cirka to og en halv side, og hovedvekten av innholdet befinner seg i kapittelet 

«Norge fra gjenreisning til oljerikdom». Det er særlig en ting som peker seg ut ved dette 

innholdet, og det er at mye av det er ren repetisjon fra de foregående lærebøkene utgitt av 

Cappelen. I den følgende analysen vil belyse dette ved å se nærmere på Historie Vg2-3 sin 

fremstilling av miljøproblematikk knyttet til olje, og mulige forklaringer på hvorfor det er sånn.   

Den norske oljehistorien blir av mange fremstilt som en suksesshistorie, og 

konsekvenser for både naturen og miljøet har en tendens til å komme i skyggen av økonomiske 

perspektiver, lærebøkers fremstillinger er intet unntak. Ofte er det kun viet et par setninger til 

 
135 Faglitteraturen det siktes til i dette tilfelle er Jørgensen: Globale utfordringer (2010) & Lester: Plan B 4.0 
(2010). Se Eliassen et al., Tidslinjer 1+2, 574 for fullstendig referanse og litteraturliste. 
136 Eliassen et al., Tidslinjer 1+2, 543-544.  
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konsekvensene oljeutvinning har hatt og har for miljøet og klimaet, og dette er også tilfellet for 

Historie Vg2+Vg3 og Tidslinjer 1+2.  I Historie Vg2-3 skriver lærebokforfatterne kort om 

tidligere miljøproblematikk knyttet til olje, men ingenting om nyere miljøproblematikk. I 

Tidslinjer 1+2 har imidlertid nyere miljøproblematikk knyttet til olje fått plass, men det står 

ingenting om tidligere miljøproblematikk.137 En ville kanskje forventet at lærebøker fra en tid 

med større fokus og mer kunnskap omkring miljø og klima i større grad ville løftet frem 

tidligere og ny miljøproblematikk knyttet til olje, men slik er det ikke.  

 I Historie Vg2-3 finner man underkapittelet «Oljeeventyret begynner», og i dette 

underkapittelet står det følgende om miljøproblematikk: «At oljevirksomheten kunne bli en 

trussel mot miljøet, ble første gang demonstrert i 1977, da det skjedde en ukontrollert utblåsing 

på Ekofisk. Amerikanske «brønndrepere» klarte å stoppe lekkasjen etter åtte dager, slik at en 

større forurensningskatastrofe ble unngått (...).»138 I læreboken Norge 2 (1997) står det samme 

så å si ordrett, og i Norge 2 (1983) er det også tilnærmet likt, og det betyr at det i løpet av en 

periode på 28 år ikke ble tilført noe nytt eller mer stoff om miljøproblematikk knyttet til olje.139 

Resten av brødteksten er i all hovedsak viet til den norske stats håndtering av olje- og 

gassforekomstene og oljeøkonomi. Hvorfor læreboken ikke fornyet seg, og ikke skrev mer om 

miljøproblematikk knyttet til olje har flere mulige forklaringer. Videre vil jeg presentere to 

mulige forklaringer. 

 For det første var de fire forfatterne av Historie Vg2-3 bidragsytere i ulike utgavene av 

lærebøkene Norge 2 og Verden 2. Asle Sveen og Svein Aastad forfattet Verden 2 fra 1983 og 

1997, og Øivind Stenersen og Ivar Libæk var med på å forfatte Norge 2 (1997).140 Dette ser ut 

til å ha medført en slags form for klipp ut og lim inn fra de tidligere lærebøkene på enkelte 

steder. For det andre var og er lærebokforfattere helt avhengige av å ha faglitteratur de kan 

støtte seg på når de forfatter en lærebok. Hvilken faglitteratur forfatterne av Historie Vg2-3 

benyttet seg av kan jeg dessverre ikke si noe om da det ikke eksisterer noen litteraturliste for 

denne læreboken.141 Imidlertid kan en finne ut hva slags faglitteratur lærebokens del om miljø 

og miljøproblematikk knyttet til olje baserer seg på da denne delen sto så å si uendret siden 

1983, og i Norge 2 (1983) finner man en litteraturliste. Litteraturlisten viser at 

 
137 Eliassen et al., Tidslinjer 1+2, 519.  
138 Libæk, Ivar, Øivind Stenersen, Asle Sveen & Svein A. Aastad. Historie Vg2- 3 Ettbindsutgaven. Oslo: Cappelen 
Damm, 2013, Brettboka, 429. 
139 Emblem, Syvertsen & Stenersen, Norge 2, 211. ; Emblem et al. Norge 2 Norgeshistorie etter 1850. Oslo: J. W. 
Cappelens forlag, 1997, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121306072, 244.  
140 Stenersen var også med på å forfatte Norge 2 (1983).  
141 Personlig kommunikasjon i e-post fra redaktør for historie, samfunnsfag og rettslære i Cappelen Damm 
undervisning Martin Austnes, 3. april 2020.  

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121306072
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lærebokforfatterne benyttet seg av flere verk, og det verket som er aktuelt for denne 

tekstpassasjen er Norges historie bind 14 Norge i den rike verden – tiden etter 1945 (1979) 

skrevet av historikeren Edvard Bull d.y. I Bulls verk finner en underkapitlet «Oljeeventyr og 

økonomisk krise» som tar for seg oljestaten Norge frem til 1978. I dette underkapittelet står det 

lite om miljø og miljøproblematikk knyttet til olje, men det som står skrevet er det lett å dra 

kjensel på. I Bulls verk står det følgende:  

 

Våren 1977 foregikk en «ukontrollert utblåsing» på Bravoplattformen i Ekofiskfeltet, 

olje strømmet opp av et hull og ut i havet. Det gikk forholdsvis bra, amerikanske 

eksperter greide å stanse utblåsingen etter åtte dager.142  

 

Noe tilnærmet det samme finner man i de tre lærebøkene Norge 2 (1983), Norge 2 (1997) og 

Historie Vg2-3 (2013) Dette betyr at tekstpassasjen om miljø og miljøproblematikk knyttet til 

olje og oljeutvinning i de tre lærebøkene er alle basert på Bulls verk fra 1979. Spørsmålet blir: 

Hvorfor benyttet ikke lærebokforfatterne seg av nyere forskning når man i senere tid har 

opplevd større oljekatastrofer og kjenner bedre til hvilke innvirkninger oljeutvinning har på 

miljø og klima? Dette henger trolig sammen med det førstnevnte punkt i avsnittet, men vitner 

også om hva som har fått og får fokus i store deler historieskrivingen, nemlig politikk og 

økonomi. Lærebokforfatterne hadde åpenbart tilgang til ny og mer oppdatert faglitteratur da 

Historie Vg2-3 ble til på 2010-tallet, men hvis store deler faglitteraturen ikke hadde fokus på 

miljøproblematikk knyttet til olje var de like langt. Derfor kan man anta at lærebokforfatterne 

i stor grad har vært avhengige av egne observasjoner i samfunnet når det kommer til miljø og 

miljøproblematikk når den norske faglitteraturen har vært så snever. Derfor er det kanskje ikke 

så rart voksende oljeøkonomi og oljeeventyret ble viet større plass enn miljø og 

miljøproblematikk i Historie Vg2-3. Det må imidlertid understrekes at Historie Vg2-3 sin 

fremstilling av miljøproblematikk knyttet til olje ikke er den eneste fremstillingen hvor stoff fra 

de foregående lærebøkene er brukt, dette er også tilfellet for to av lærebokens tre 

hovedfremstillinger av miljø og miljøproblematikk.143 Læreboken skiller seg også ut fra de 

andre analyserte lærebøkene i studien ved det kun er viet to setninger til miljø og 

miljøproblematikk fra 1990-tallet og utover.144  

 
142 Bull, Edvard. Norge i den rike verden – tiden etter 1945 (3.utg), bind 14, red. Knut Mykland, Norges historie. 
Oslo: J. W. Cappelens forlag, 1979, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120508036, 486-487.  
143 Se Libæk, Stenersen & Aastad, Historie Vg2-3, 423-424 & 438. opp mot Emblem et al, Norge 2 (1997), 235-
237 & 275.  
144 Libæk, Stenersen & Aastad, Historie Vg2-3, 484.  

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120508036
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Konklusjon  

I denne studien har jeg analysert innhold knyttet til miljø og miljøproblematikk i sju lærebøker 

i historie for den videregående skolen, og kastet lys over følgende problemstilling:  

 

På hvilke måter er miljø og miljøproblematikk fremstilt i lærebøker i historie for den 

videregående skolen i perioden 1983–2013, og på hvilke måter finnes brudd og 

kontinuitet i løpet av perioden? 

 

Før jeg satt i gang studien var min forhåndsoppfatning at miljøtematikk ikke har fått så stor 

plass som historiske temaer, men at stoff om miljø og miljøproblematikk har opptrådt mer som 

enhver tids nåtidsproblematikk. Langt på vei har jeg bekreftet denne forhåndsoppfatningen, 

men bildet må nyanseres. Jeg har funnet at enkelte lærebokforfattere på enkelte steder behandlet 

miljøproblematikk historisk, men kun i noen grad. I samtlige av de analyserte lærebøkene 

fremgår det tydelig at store deler av fremstillingene av miljø og miljøproblematikk lå tett opp 

mot samtiden, men i noen av fremstillingene ble miljøtematikk behandlet historisk. Et 

fellestrekk i lærebøkene er også at det virker som om miljøtematikken nærmest ble slengt på 

som noe ekstra, og ikke har blitt sett på som en integrert del av historien. Det må imidlertid 

understrekes at kapitlene som har blitt analysert i studien har tatt for seg historiefremstillingene 

etter 1945, men en kjapp gjennomlesing av de andre kapitlene viser at miljøtematikk i all 

hovedsak ble nevnt kort i fremstillingene av historie før 1945, gjerne i forbindelse med den 

industrielle utviklingen i Europa og Norge. Uansett ble ikke dette referert til de senere periodene 

som behandles. Miljø og miljøproblematikk ble i fremstillingene jeg har analysert, som altså er 

fremstillinger av periodene etter 1945, i stor grad fremstilt som et nåtidsproblem og i noen grad 

behandlet som et historisk tema.  

I lærebøkene finner jeg at strømninger i samfunnet i stor grad ser ut til å ha påvirket 

lærebøkenes miljøinnhold, for eksempel ble aktuelle miljøsaker og begreper fra forskning og 

miljødebatten tatt inn i lærebøkene. I de tre lærebøkene fra 1980-tallet ser vi blant annet at 

aktuelle miljøsaker fra 1970- og 1980-tallet som motstand mot kjernekraftverk, vassdragsvern 

og miljødebatten rundt et eventuelt EF-medlemskap ble løftet frem i lærebøkenes miljøinnhold. 

Samtidig ser man at begreper fra forskning og miljødebatten i noen grad ble introdusert i Norge 

2 (1983) og Norges- og verdenshistorie (1985), eksempelvis DDT, den grønne bølgen og 

vekstsamfunnet. I lærebøkene fra 1990-tallet kommer det enda tydeligere frem at strømninger 

spilte en stor rolle i utformingen av lærebøkene. I både Verda 2 og Spor i tid Verden fra 1997 

kan man lese om aktuelle emner fra miljødebatten som Rio-konferansen, «Vår felles framtid» 
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og forbud mot KFK-gasser. I tillegg eskalerte lærebøkenes bruk av begreper fra forskning og 

miljødebatten dette tiåret. I de to lærebøkene finner man blant annet begreper som bærekraftig 

utvikling, klima, ozonlaget, drivhuseffekt, biologisk mangfold, drivhusgasser og global 

gjennomsnittstemperatur, klimaendringer. Utviklingen fortsatte i Tidslinjer 1+2 (2011) 

gjennom hyppig bruk av eksempler fra sent på 1990-tallet og 2000-tallet er det tydelig at 

samtidens strømninger hadde en viss innvirkning på miljøinnholdet. Denne fremstillingen 

skiller seg likevel ut fra de tidligere nevnte, og dette vil jeg komme tilbake til. Begrepsbruken 

fra 1990-tallet ble i stor grad videreført i Tidslinjer 1+2, trolig fordi sjargongen i miljødebatten 

ikke endret seg betraktelig. Den eneste merkbare endringen her var bytte fra drivhusgass til 

klimagass og fra drivhuseffekt til global oppvarming. I lærebøkene Spor i tid Verden, Verda 2 

og Tidslinjer 1+2, spesielt i de to sistnevnte, er det også tydelig at miljøkonferanser ser ut til å 

ha dannet grunnlaget for hovedfremstillingene av miljø og miljøproblematikk. Dette kommer 

til uttrykk ved at lærebokforfatterne spilte videre på perspektiver fra henholdsvis Rio-

konferansen i 1992 og Kyoto-avtalen fra 1997. Kyoto-avtalen en formell fastsettelse av Rio-

konferansen, og de tre lærebøkene bygde i stor grad videre på mye av det samme. Perspektivet 

lærebøkene i all hovedsak bygget videre på var at miljøproblemer rammer verdens befolkning 

skjevt og at industrialiserte land har et overordnet ansvar. Imidlertid er det én lærebok som hittil 

ikke er nevnt, nemlig Historie Vg2-3 (2013). Denne læreboken skiller seg ut fra de andre 

lærebøkene jeg har analysert ved at miljøinnholdet i svært liten grad var knyttet til strømninger 

i samtiden. Miljøinnholdet i denne læreboken ble i stor grad videreført fra Cappelens 

foregående lærebøker, og i læreboken ble det kun viet to setninger til miljø og 

miljøproblematikk etter 1990.  

Til nå har jeg vist hvordan denne studien langt på vei bekrefter at miljøtematikk i stor 

grad ble behandlet som nåtidsproblematikk i de analyserte lærebøkene, men som nevnt må 

bildet nyanseres. Miljøtematikk ble også behandlet som et historisk tema i flere av lærebøkene, 

men i mye mindre grad enn temaer som revolusjoner og kriger. I de analyserte kapitlene i 

Verden 2 (1983) og Norges- og verdenshistorie (1985) ble miljøtematikk i stor grad behandlet 

som et samtidsproblem ved at det kun tok for seg miljøproblematikk fra 1970-årene. I de tre 

andre lærebøkene fra 1980- og 1990- Norge 2 (1983), Verda 2 (1997) og Spor i tid Verden 

(1997) ser man imidlertid at miljøtematikk i noen grad ble behandlet som et historisk tema i de 

analyserte kapitlene. I disse kapitlene ble for eksempel miljøproblemer fra tidligere tiår nevnt 

og omtalt, men svært kort og til dels oppramsende. For eksempel ble miljøproblematikk fra 

1960-tallet omtalt i lærebøkene fra 1980- og 1990-tallet, og samtidsproblematikken som ble tatt 

opp i 1980-tallets lærebøker ble nevnt i lærebøkene på 1990-tallet. Miljøtematikk fra tidligere 
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tiår forsvant altså ikke, men var viet lite plass og ble i liten grad integrert som en del av historien. 

For eksempel ble konkrete miljøproblemer og miljøarbeid nevnt, men de ble i svært liten grad 

utdypet og koblet opp mot resten av innholdet i kapittelet. Lærebøkene forlot til dels det 

historiske perspektivet ved å ikke utdype hvordan for eksempel miljøproblemer på 1960-tallet 

hang sammen med blant annet økonomiske og politiske interesser, og hvordan det ble håndtert. 

I Historie Vg2-3 (2013) ser man også en tilsvarende behandling av miljøtematikk som et 

historisk tema, men siden en del av stoffet fra de foregående lærebøkene var videreført ble 

miljøtematikk fra 1970- og 1980-tallet i større grad utdypet i denne læreboken. I Tidslinjer 1+2 

ble imidlertid miljøtematikk i større grad ble behandlet som et historisk tema ved at 

lærebokforfatterne dro inn miljøtematikk fra de foregående tiårene i sin fremstilling av 

underliggende årsaker til miljøproblemer. De vekslet mellom nåtidsperspektiver og historiske 

perspektiver, men det må imidlertid understrekes at fremstillingen fortsatt var forankret i 

samtidens utfordringer. Dette tyder på at man kan se et aldri så lite skifte i hvordan 

miljøtematikk har blitt behandlet historisk, men hovedtendensen i de analyserte lærebøkene 

viser at miljøtematikk har blitt behandlet historisk i noen grad.  

 At miljø og miljøproblematikk ikke ble viet mer plass kan skyldes kamp om plassen, 

men det kan også skyldes at forfatterne tolket læreplanene dithen at dette var mindre viktig 

stoff. En viktig forklaring må også være at forfatterne i så liten grad har hatt miljøhistorisk 

forskning å lene seg på. Det forklarer likevel ikke hvorfor de fleste av lærebøkene nedprioriterte 

miljøtematikk fra tidligere tiår. Hva kommer det av? Det må skyldes en oppfatning av at 

miljøproblematikk kun i noen grad er et historisk tema, men i større grad enhver tids 

nåtidsproblematikk. Nå har miljøhistorie blitt satt på dagsorden av historikere, og en kan 

forvente at miljøtematikk også vil bli behandlet historisk i lærebøker i fremtiden. På den annen 

side, med tanke på hva som skjedde med lærebøkenes innhold etter at kvinnehistorisk forskning 

skjøt fart, er det ingen selvfølge at miljøtematikk blir en integrert del av lærebøkenes 

historiefremstillinger med det første.   

 

 

 

 



 44 

Kapittel 5: Epilog 

I denne studien har jeg analysert ulike fremstillinger av miljø og miljøproblematikk i lærebøker 

i historie for den videregående skolen i perioden 1983-2013, og undersøkt hvordan miljø og 

miljøproblematikk er omtalt i tre ulike læreplanverk. I arbeidet med studien har jeg fått god 

innsikt i de ulike måtene miljø og miljøproblematikk er fremstilt på i et utvalg lærebøker, og 

jeg har bitt meg merke i et par ting med tanke på min fremtidige lærergjerning. Studien viser at 

lærebøkenes fremstillinger av miljø og miljøproblematikk er relativt knappe med noen 

historiske perspektiver, men at det er en overvekt av samtidsperspektiver. Miljø og 

miljøproblematikk har en historie på lik linje med alle andre temaer i historiefaget, men i 

lærebøkenes fremstillinger har miljø og miljøproblematikk i stor grad blitt behandlet som 

enhver tids nåtidsproblematikk elevene skal stimuleres til å løse. En slik nyttetenkning som tar 

utgangspunkt i at elevene skal «lære av historien» er en altfor snever forståelse av hva faget er 

og bør være i skolen. Elever må få muligheten til å utvikle et mer helhetlig bilde av hva miljø 

og miljøproblematikk har vært gjennom å få innsikt i aktører, interesser og holdninger i 

fortiden. Det er først når elevene kan jobbe kritisk og utforskende med fortidens perspektiver 

på miljø og miljøproblematikk at det blir interessant å rette blikket mot fremtiden. Slik jeg ser 

det tilbyr svært få av lærebøkene disse perspektivene, og skal man løse utfordringene skissert 

ovenfor vil både elever og lærere tjene på å gå utenfor lærebøkenes rammer i arbeid med miljø 

og miljøproblematikk i historiefaget. I den følgende epilogen vil jeg med utgangspunkt i 

studiens funn reflektere over hvorfor og hvordan man kan undervise i miljø og 

miljøproblematikk i historie utenfor lærebøkenes rammer når det nye læreplanverket 

fagfornyelsen trer i kraft høsten 2020145.146 I det nye læreplanverket fagfornyelsen er det 

fastslått at norske lærere skal legge til rette for læring i de tre tverrfaglige temaene: 1) 

bærekraftig utvikling, 2) demokrati og medborgerskap og 3) folkehelse og livsmestring.  147 

Disse tre temaene skal ta utgangspunkt i samfunnsaktuelle utfordringer, og legge til rette for 

arbeid både på tvers av fag og i hvert enkelt fag.148 I epilogen vil det tverrfaglige temaet 

bærekraftig utvikling danne rammen for refleksjonen. 

 
145 For historiefagets del trer ikke endringene i kraft før høsten 2021 og 2022, men overordnet del trer i kraft i 
2020. 
146 Utdanningsdirektoratet. «Nye læreplaner – grunnskolen og gjennomgående fag vgo.» 18.11.2019. 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-
vgo/   
147 Utdanningsdirektoratet. «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.» u.å. Hentet 
21.04.2020. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/ 
148 Utdanningsdirektoratet. «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.»  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
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Miljøbevissthet og bærekraftig utvikling i fagfornyelsen 

Som studien viser har omfanget av miljø og miljøproblematikk i både den fagspesifikke 

læreplanen for historie og den generelle delen av læreplanen variert i de tre undersøkte 

læreplanverkene, eksempelvis var det flere fagspesifikke læreplanmål knyttet til miljø og 

miljøproblematikk i R94 enn i LK06. I fagfornyelsen er imidlertid miljø og miljøproblematikk 

gjennomgående i læreplanverket, og det kommer spesielt til syne i overordnet del med de to 

termene: «miljøbevissthet» og «bærekraftig utvikling». «Miljøbevissthet» sammen med 

«respekt for naturen» er en del av opplæringens verdigrunnlag som igjen bygger på verdiene i 

formålsparagrafen i gjeldende opplæringslov.149 Bærekraftig utvikling på sin side er som nevnt 

ovenfor en del av de tverrfaglige temaene i overordnet del, og legger opp til at elevene skal 

utvikle kompetanse og forståelse som gjør de i stand til å ta valg som vil gagne natur, miljø og 

klima i fremtiden.150 Spørsmålet blir: hvordan skal historiefaget som mange elever forbinder 

med fortidsforståelse bidra til at elever utvikler kompetanse og forståelse som gjør dem i stand 

til å ta bærekraftige valg i fremtiden? Stikkordet i denne sammenheng er historiebevissthet, og 

i det følgende vil jeg reflektere over hvorfor dette er viktig i historieundervisning som tar sikte 

på å utvikle bærekraftig kompetanse og forståelse hos elevene.  

 

Bærekraftig utvikling og historiebevissthet 

I fagfornyelsens fagspesifikke læreplan i historie er det tydelig at kjerneelementet 

historiebevissthet er en sentral del av det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Kort fortalt 

handler dette kjerneelementet om at elevene skal være bevisste på at de er en del av historien 

og er med på å skape historie.151 I delen om tverrfaglige temaer i læreplanen for historie står 

følgende under bærekraftig utvikling: «Historiebevissthet gir elevene forståelse av at 

konsekvensene av egne valg blir andres historie. Dermed kan de også bli bevisste på sine egne 

muligheter til å bidra til et mer bærekraftig samfunn.»152 Kompetansemålene 

Utdanningsdirektoratet har knyttet opp mot det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling 

understreker dette, og kompetansemålene lyder slik: «reflektere over hvordan teknologiske 

omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet 

forventninger til fremtiden.»153 og «vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, 

 
149 Utdanningsdirektoratet, «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.» 
150 Utdanningsdirektoratet, «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.» 
151 Utdanningsdirektoratet. «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS01-
03).» u.å. 08.05.2020 https://www.udir.no/lk20/his01-03 
152 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» 
153 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» 

https://www.udir.no/lk20/his01-03
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forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige 

løsninger.»154 Kompetansemålene legger opp til at elevene både skal se på fortiden, nåtiden og 

fremtiden i arbeid med bærekraftig utvikling, og bruke fortidens hendelser, handlingsrom og 

valg som ble tatt til å snakke om bærekraftige løsninger. Bærekraftig utvikling i historiefaget 

handler altså om at elevene skal utvikle en forståelse for bærekraftig utvikling både i fortiden, 

nåtiden og fremtiden, og utvikling av elevenes historiebevissthet står sentralt i dette arbeidet.  

 Jeg mener som nevnt ovenfor at denne studiens funn understreker hvorfor historielærere 

må gå utenfor lærebøkenes rammer når de underviser i miljø og miljøproblematikk hvis målet 

er å la elevene utvikle historiebevissthet med tanke på bærekraftig utvikling. For det første viser 

studien som nevnt at omfanget av historie knyttet til miljø og miljøproblematikk er knapt i de 

lærebøkene jeg har analysert, og en kan derfor anta at dette er noe som gjelder for flere 

lærebøker. For det andre har de historiske fremstillingene av miljøproblematikk i stor grad blitt 

forkortet eller falt ut av lærebøkene fordi det har skjedd noe nytt på miljøfronten som forfatterne 

heller har valgt å ta med. Ergo mangler lærebøkenes fremstillinger relevant og viktig historisk 

informasjon, og det er her jeg mener at bruk av ulike fremstillinger og perspektiver på både 

tidligere og ny miljøproblematikk vil kunne bidra til å utvikle elevenes historiebevissthet fordi 

de får bedre kjennskap til samspillet mellom fortid, nåtid og fremtid.155  

Som det fremkommer av den fagspesifikke læreplanen i historie er flere faktorer viktige 

i dette arbeidet: «Elevene utvikler historiebevissthet ved å arbeide utforskende med historie, 

opparbeide en kildekritisk kompetanse og kunne se ulike perspektiver og sammenhenger i 

faget.»156 I undervisningsopplegget skissert nedenfor er det nettopp kildekritisk kompetanse og 

ulike perspektiver som står sentralt for å utvikle historiebevissthet knyttet til bærekraftig 

utvikling hos elevene. Som studien viser er flere av fremstillingene av miljø og 

miljøproblematikk i de analyserte lærebøkene i noen grad knyttet opp mot økonomi og politikk, 

eksempelvis ved at industriforurensning er knyttet opp mot vekstsamfunnet eller at 

overnasjonale organer som FN har tatt føringen på hvordan man skal løse miljøproblemer. 

Allikevel tror jeg at disse perspektivene er for snevre og innbyr til lite utforskende og 

kildekritisk bruk av historie. Elevene må i større grad bli bevisste på sentrale aktører og hvilke 

interesserer de representerer, og dette finner man lite i av lærebøkene slik det er nå. Hvordan 

skal elever reflektere over bærekraftig utvikling i fremtiden og utvikle historiebevissthet hvis 

 
154 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» 
155 Lund, Erik. Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere (5.utg). Oslo: Universitetsforlaget, 2016, 
23.  
156 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» 
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de ikke vet hvem som har representert og representerer ulike perspektiver på miljø og 

miljøproblematikk? Elevene må kunne identifisere aktører, politiske og økonomiske interesser 

og mannen i gata sin oppfatning av miljø og miljøproblematikk i fortiden hvis de skal kunne 

reflektere over nåtidens og fremtidens løsninger på miljø- og klimakrisen. Nedenfor skisserer 

jeg et undervisningsopplegg hvor elevene skal jobbe kildekritisk med ulike fremstillinger av 

miljø og miljøproblematikk for å utvikle historiebevissthet knyttet til bærekraftig utvikling. Når 

jeg bruker begrepet kilder i denne sammenheng siktes det til det funksjonelle kildebegrepet som 

innebærer at «Elevene skal kunne innhente, tolke og bruke historisk materiale som kilder i egne 

historieframstillinger.»157 

 

Undervisningsopplegget 

Undervisningsopplegget jeg skisserer nedenfor tar utgangspunkt i en dobbeltime på Vg3 á 90 

minutter, og er en elevversjon. I elevversjonen kommer kun instruksjonene og kildearbeidet 

frem, og derfor vil jeg først presentere opplegget med pedagogiske og didaktiske valg som 

ligger til grunn for utformingen. Følgende kompetansemål fra fagfornyelsen danner grunnlaget 

for undervisningsopplegget:  

 

o «vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og 

bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger.»158 

o «reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til 

i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden.»159 

 

Undervisningsopplegget har som mål å utvikle historiebevissthet hos elevene med tanke på 

bærekraftig utvikling. Kildene elevene skal arbeide med er ulike fremstillinger av 

miljøproblematikk i perioden 1980-2010, og gjennom dette arbeidet skal elevene bli bevisste 

på at valg tatt av både politikere og mannen i gata har hatt og vil ha innvirkning på miljøet i 

fremtiden. Opplegget starter med en konsolideringssituasjon i form av et tankekart hvor målet 

er å sette i gang en tankeprosess hos elevene, og hente frem kunnskap elevene allerede besitter 

om temaet. På denne måten kan læreren få innsikt i hva elevene allerede vet, og konsolideringen 

kan fungere som en støtte i arbeidet med å veilede elevene underveis i kildearbeidet. I tillegg 

 
157 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» ; Lund, 
Historiedidaktikk, 96.  
158 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» 
159 Utdanningsdirektoratet, «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.» 
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gir dette læreren en pekepinn på hvor man kan legge lista for helklassesamtalen som økten 

avsluttes med.160  

Hoveddelen av økten er viet til arbeid med kilder knyttet til miljøproblematikk, og 

kildearbeidet vil foregå grupper på tre til fire for å sikre at alle kan bidra i arbeidet. Det er i alt 

ti kilder,161 og disse fordeles slik at flere grupper har samme kilder, men slik at alle ikke har de 

samme. Hver gruppe får to kilder hver fra et av tiårene, en visuell og en skriftlig. Utvalget kilder 

representerer forskjellige ståsteder både politisk og organisatorisk for å kunne gi elevene et 

større perspektiv enn det lærebøkene kan tilby. Dette valget er tatt på bakgrunn av funnene i 

studien, og for å opparbeide elevenes kildekritiske kompetanse. Som historiker Sam Wineburg 

påpeker er det viktig å tilby elever andre perspektiver enn de lærebøkene kan tilby fordi disse 

tekstene er tilpasset elever, og på sikt vil vanskeliggjøre arbeidet med å utvikle kildekritisk 

kompetanse.162 Ved å kun lese fremstillinger av miljø og miljøproblematikk i læreboka vil 

elevene slite i møte med autentiske tekster, og dermed vil oppgaven med å la elevene 

identifisere ulike aktører, interesser og holdninger være vanskeligere for både læreren og 

elevene. Gjennom å arbeide med de ulike kildene skal elevene få dette tilgang til dette utvidede 

perspektivet som gjør de i stand til å identifisere hvordan aktører, interesser og holdninger er 

knyttet til hvordan mennesker i fortiden har valgt å takle miljøproblematikk. Hva har det for 

eksempel å si at den tidligere amerikanske presidentkandidaten Al Gore står bak filmen An 

Inconvenient Truth (2006) eller at lederen av NHO intervjues om økonomisk vekst og klimamål 

når han er en representant for næringslivet?  

I opplegget har jeg tatt utgangspunkt i at elevene er godt vant til å jobbe med kilder da 

perioden de arbeider med indikerer at de nærmer seg slutten av skoleløpet, og derfor er 

modelleringen begrenset til generelle kildespørsmål istedenfor spørsmål laget for hver enkelt 

kilde. Spørsmålene knyttet til kildearbeidet er sterkt inspirert av Norgeshistorie.no sitt 

undervisningsopplegg «Kildekritikk: hvordan granske en kilde?».163 Noen av 

spørsmålsformuleringene er endret og tilpasset dette undervisningsopplegget, samt tillagt 

informasjon jeg som lærer anser som viktig. Underveis i arbeidsprosessen vil lærer kunne gi 

 
160 Klette, Kirsti. «Hva vet vi om god undervisning? Rapport fra klasseromsforskningen». I Praktisk-pedagogisk 
utdanning: en antologi, redigert av Rune J. Krumsvik & Roger Säljö, 173-201. Bergen: Fagbokforlaget, 2013, 
181.  
161 Kildene er listet opp i undervisningsopplegget nedenfor, og fullstendige referanser finnes i litteraturlisten. 
162 Wineburg, Sam. Why Learn History (When It’s Already on Your Phone). Chicago: The University of Chigaco 
Press, 2018, 6.  
163 Norgeshistorie. «Kildekritikk: Hvordan granske en kilde?.» 17.03.2020. 
https://www.norgeshistorie.no/undervisningsopplegg/U2001-Kildekritikk-Hvordan-granske-en-kilde.html 
 

https://www.norgeshistorie.no/undervisningsopplegg/U2001-Kildekritikk-Hvordan-granske-en-kilde.html


 49 

støttende veiledning underveis i prosessen. De resterende 30 minuttene av timen er satt av til 

en helklassesamtale med to mål for øyet. For det første skal samtalen fungere som en 

konsolideringsituasjon hvor målet er å samle løse tråder og få elevene til å sette ord på egen 

arbeidsprosess og tenkemåte i arbeid med kildene. På denne måten kan man få verdifull 

informasjon om hvorvidt oppgaven fungerte som tenkt eller ikke. For det andre er det her 

elevene skal få muligheten til være historiebevisste ved å reflektere over hvilke aktører, 

interesser og holdninger som har preget deler av klima- og miljødebatten siden 1980, samt 

reflektere over samspillet mellom fortid, nåtid og fremtid med tanke på bærekraftig utvikling.   

 

 

Miljøproblemer i perioden 1980–2010 

Mål for timen:  

o Få innsikt i politikk og menneskers forhold til miljøproblematikk i perioden 1980-2010 

gjennom kildearbeid 

o Reflektere over hvorfor miljøproblematikken har økt i omfang siden 1980-tallet, og 

hvordan dere kan bidra til et mer bærekraftig samfunn 

 

Oppgavetekst: I denne oppgaven skal dere i grupper på 3-4 jobbe med kilder knyttet til 

miljøproblematikk i perioden 1980-2010, og svare på spørsmålene som ligger vedlagt. Hver 

gruppe får tildelt to kilder hver, en video og en tekst. Estimert tid: 60 minutter.  

 

Instruksjon:  

1. Se og les kildene som tilhører deres gruppe individuelt.  

2. Gå sammen i grupper, les spørsmålene nøye og diskuter kildene i fellesskap for å 

besvare spørsmålene.  

3. Skriv ned svarene deres med utfyllende forklaringer.  

4. Samtale i plenum! 
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Kilder etter tiår: 

1980-tallet:  

1. «Bellona okkuperer miljøvernministerens kontor» – Dagsrevyen (1987) 

2. Kapittel 2 «Mot en bærekraftig utvikling» s. 42-44 i Vår felles framtid – 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987) 

1990-tallet:  

1. «Lenkegjeng mot ny E6 – Dagsrevyen (1990) 

2. «Økonomisk vekst og klimamål i utakt» – Dagsrevyen (1991) 

3. «8.1 Miljøet i dag» s.139-144 i Naturressurser og miljø 1990 – Statistisk sentralbyrå 

(1991) 

4. «7.5 Synet på nasjonale og internasjonale miljøproblemer» s.134-137 i Naturressurser 

og miljø 1990 – Statistisk sentralbyrå (1991) 

2000-tallet:  

1. Traileren til An Inconvenient Truth (2006)  

2. «Bruker vi for mye plastposer?» – Forbrukerinspektørene (2008) 

3. «Hvordan er miljøtilstanden» i St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens 

miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand  

4. «Vi må ta vårt ansvar» og «Retningen videre» i St.meld. nr. 21 (2004-2005) 

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand  

 

 

Hvordan jobbe med kildene?  

Steg 1: Finn ut hvilken kildetype dere har å gjøre med. Hva slags video har dere sett? 

(nyhetsreportasje, film osv.) Hva slags tekst har dere lest? (avisutdrag, brev, sakprosa osv.) 

Steg 2: Finn ut når kilden er fra og hvem som står bak kilden?  

I videoene vil dette kunne være vanskelig å finne ut av til tider, men lokaliser hvem som er en 

del av videoen og hvem de eventuelt representerer (miljøvernorganisasjon, politisk parti osv.). 

For eksempel har en nyhetsreportasje blitt sendt på NRK, men hvem er med i reportasjen og 

hvorfor? 

Vær oppmerksom på at skriftlige kilder kan være skrevet av enkeltpersoner som representerer 

en større organisasjon.  

Steg 3: Hva forteller kilden? Refereres det til forskning eller er dette meninger? Hva kan kilden 

fortelle dere om opphavspersonene og sammenhengen, tid og sted kilden er blitt til i? 
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Steg 4: Er kilden pålitelig? Hvorfor, hvorfor ikke? Hvordan henger dette sammen med 

kildetype, opphavsperson og innhold?  

Her er det viktig at dere vurderer kilden opp mot det dere allerede vet eller andre kilder dere 

anser som troverdige.  

Steg 5: Hva kan dere bruke kilden til, og er den brukbar selv om den eventuelt ikke er pålitelig? 

 

Etter dere har arbeidet med kildene diskuter følgende spørsmål:  

o Hva kan kildene fortelle dere om miljøproblemers omfang? 

o Kan dere ta noe lærdom fra kildene med tanke på å bidra til et mer bærekraftig samfunn 

i fremtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

Kilder og litteratur  

Lærebøker 

Bjørnsen, Bjørn. Norges- og verdenshistorie etter 1850. Oslo: H. Aschehoug & Co, 1985, 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120606095. 

 

Eliassen, Jørgen, Ola Engelien, Tore L. Eriksen, Egil Ertresvaag, Ole K. Grimnes, Synnøve  

V. Hellerud, Lene Skovholt, Knut Sprauten, Herdis Wiig & Andreas Øhren. Tidslinjer 1+2 

Verden og Norge - Historie Vg2/Vg3. Oslo: Aschehoug, 2011, Brettboka. 

 

Emblem, Terje, Tore Syvertsen & Øivind Stenersen. Norge 2 etter 1850 – Cappelens historieverk for  

den videregående skole. Oslo: J. W. Cappelens Forlag, 1983.  

 

Grimnes, Ole K. (red.), Tor E. Førland & Stein Tønnesson. Spor i tid Verden etter 1850 (2.utg). Oslo:  

Aschehoug, 1997, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031100107. 

 

Libæk, Ivar, Øivind Stenersen, Asle Sveen & Svein A. Aastad. Historie Vg2-3 Ettbindsutgaven. Oslo:  

Cappelen Damm, 2013, Brettboka. 

 

Sveen, Asle & Svein A. Aastad. Verden 2 etter 1850 – Cappelens historieverk for den videregående  

skole. Oslo: J. W. Cappelens Forlag, 1983, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-

nb_digibok_2007082904010. 

 

Sveen, Asle & Svein A. Aastad. Verda 2 Verdshistorie etter 1850 (4.utg). Oversatt av Nikolai Nelvik. 

Oslo: J. W. Cappelens Forlag, 1997, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120206070. 

 

 

Læreplanverk 

Kirke- og undervisningsdepartementet. Læreplan for den videregående skole: Del 1 – Generell del  

(2.utg). Oslo: Gyldendal, 1983, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081401004.  

 

Kirke- og undervisningsdepartementet. Læreplan for den videregående skole. Del 2 – Felles allmenne  

fag (4.utg). Oslo: Gyldendal, 1985, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-

nb_digibok_2013120306074. 

 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Læreplan for grunnskole, videregående  

opplæring og voksenopplæring – Generell del. Oslo: KUF-departementet, 1993, 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009092104067. 

 

Utdanningsdirektoratet. «R94.» 07.06.2011. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/utgatt-lareplanverk-for-vgo-R94/ 

 

 

Utdanningsdirektoratet. «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram  

(HIS1-01).» u.å. 17.01.2020. http://data.udir.no/kl06/HIS1-01.pdf 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120606095
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031100107
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904010
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904010
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120206070
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081401004
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120306074
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120306074
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009092104067
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/utgatt-lareplanverk-for-vgo-R94/
http://data.udir.no/kl06/HIS1-01.pdf


 53 

 

Utdanningsdirektoratet. «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.» u.å.  

21.04.2020. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/ 

 

Utdanningsdirektoratet. «Læreplan i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram  

(HIS01-03).» u.å. 08.05.2020. https://www.udir.no/lk20/his01-03 

 

Litteraturliste 

Andersen, Stephen, Nathan Borgford-Parnell & Marcel Halberstadt. «Stratospheric ozone, global  

warming, and the principle of unintended consequences – An ongoing science and policy 

success story». Journal of the Air and Waste Management Association 63, 6 (2013): 607-647. 

06.03.2020. https://doi.org/10.1080/10962247.2013.791349 

 

Asdal, Kristin. Politikkens natur – Naturens politikk. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. 

 

Angvik, Magne. «Skolebokanalyse som tema for lærerutdanning og forskning». Norsk pedagogisk  

tidsskrift 66, 10 (1982): 367-379.  

 

Berntsen, Bredo. Naturvernets historie i Norge: Fra klassisk naturvern til økopolitikk. Oslo: Grøndahl  

& Søn Forlag, 1977, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007072600035. 

 

Berntsen, Bredo. Grønne linjer: Natur- og miljøvernets historie i Norge. Oslo: Unipub, 2011.  

 

Bull, Edvard. Norge i den rike verden: tiden etter 1945 (3.utg), bind 14, red. Knut Mykland, Norges  

historie. Oslo: J. W. Cappelens Forlag, 1979, https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-

nb_digibok_2013120508036.  

 

Cicero. «Klimaforhandlingene.» u.å. 06.03.2020.  

https://www.cicero.oslo.no/no/klimaforhandlingene 

 

Enge, Caroline, Eirik Husøy, Ingeborg Moe & Marthe Øvergård. «40.000 streikende skolebarn med  

klart klimabudskap til politikerne.» Aftenposten. 22.03.2019. 

https://www.aftenposten.no/norge/i/6jjVq3/40000-streikende-skolebarn-med-klart-

klimabudskap-til-politikerne 

 

Eriksen, Tore L. Globalhistorie 1750-1900: En sammenvevd og delt verden. Oslo: Cappelen Damm  

akademisk forlag, 2010.  

 

FN-sambandet. «Befolkning, migrasjon og urbanisering.» 03.12.2019.  

https://www.fn.no/tema/fattigdom/befolkning 

 

FN-sambandet. «Bærekraftig utvikling.» 15.01.2019.  

https://www.fn.no/tema/fattigdom/Baerekraftig-utvikling 

 

FN-sambandet. «FNs klimakonvensjon.» 17.06.2019. 

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/FNs-klimakonvensjon 

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/
https://www.udir.no/lk20/his01-03
https://doi.org/10.1080/10962247.2013.791349
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007072600035
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120508036
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013120508036
https://www.cicero.oslo.no/no/klimaforhandlingene
https://www.aftenposten.no/norge/i/6jjVq3/40000-streikende-skolebarn-med-klart-klimabudskap-til-politikerne
https://www.aftenposten.no/norge/i/6jjVq3/40000-streikende-skolebarn-med-klart-klimabudskap-til-politikerne
https://www.fn.no/tema/fattigdom/befolkning
https://www.fn.no/tema/fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/FNs-klimakonvensjon


 54 

 

FN-sambandet. «Kyotoprotokollen.» 17.06.2019.  

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/Kyotoprotokollen 

 

FN-sambandet. «Montrealprotokollen.» 17.06.2019.  

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/Montrealprotokollen 

 

Garnåsjordet, Per A. «Folks syn på natur- og miljøspørsmål». Plan 39, 03-04 (2007): 16-21. 29.04.  

2020. https://www.idunn.no/plan/2007/03-04 

 

Giugni, Marco. «Useless Protest? A Time-Series Analysis of the Policy Outcomes of Ecology,  

Antinuclear, and Peace Movements in the United States, 1977-1995». Mobilization 12, 1 

(2007): 53-77, 58. 08.02.2020 https://mobilizationjournal-

org.ezproxy.uio.no/doi/pdf/10.17813/maiq.12.1.b05j1087v7pxg382 

 

Gjersøe, Karine E. S. «Å lese Wittgenstein – en liten hermeneutisk undersøkelse». I Om å tolke og  

forstå tekster, redigert av Tove Berg og Pål H. B. Walstad, 41-58. Oslo: Høgskolen i Oslo og 

Akershus, 2011.  

 

Gruene. «Grüne Geschicthe.» u.å. 08.02.2020. 

https://www.gruene.de/unsere-gruene-geschichte 

 

Hellevik, Ottar & Henning Høie. «Vi bekymrer oss mindre for miljøet». Samfunnsspeilet 13, 4 (1999):  

53-61. 23.03.2020. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/ssp/1999-4 

 

Hellevik, Ottar. «Nordmenn er ikke som før.» Dagbladet. 25.03.2002.  

https://www.dagbladet.no/nyheter/nordmenn-er-ikke-som-for/65796768 

 

Ibsen, Hilde. Menneskets fotavtrykk: en økologisk verdenshistorie. Oslo: Tano Aschehoug, 1997,  

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010080208042. 

 

Ibsen, Hilde. «Hvor tok miljøhistorie veien?». Fortid 5, 4 (2008): 12-14. 06.05.2020.  

https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_0804.pdf 

 

Inglar, Tron. «Læreplanforskning og dokumentanalyse». I Om å tolke og forstå tekster, redigert av  

Tove Berg og Pål H. B. Walstad, 59-85. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, 2011.  

 

Jørgensen, Dolly & Finn Arne Jørgensen. «Miljøhistorie: Kunsten å lytte til naturens stemme?».  

Fortid 5, 4 (2008): 6-9. 06.05.2020. https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_0804.pdf 

 

Jørgensen, Sten Inge. Globale utfordringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2010.  

 

Klette, Kirsti. «Hva vet vi om god undervisning? Rapport fra klasseromsforskningen». I Praktisk- 

pedagogisk utdanning: en antologi, redigert av Rune J. Krumsvik & Roger Säljö, 173-201. 

Bergen: Fagbokforlaget, 2013.  

 

Lund, Erik. Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere (5.utg). Oslo: Universitetsforlaget,  

2016.  

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/Kyotoprotokollen
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/Montrealprotokollen
https://www.idunn.no/plan/2007/03-04
https://mobilizationjournal-org.ezproxy.uio.no/doi/pdf/10.17813/maiq.12.1.b05j1087v7pxg382
https://mobilizationjournal-org.ezproxy.uio.no/doi/pdf/10.17813/maiq.12.1.b05j1087v7pxg382
https://www.gruene.de/unsere-gruene-geschichte
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/ssp/1999-4
https://www.dagbladet.no/nyheter/nordmenn-er-ikke-som-for/65796768
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010080208042
https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_0804.pdf
https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_0804.pdf


 55 

 

Marthinsen, Sissel A. Kvinneliv i lærebøker: en analyse av historiebøker for gymnaset og den  

videregående skolen i perioden 1950 til 1990. Trondheim: NTNU program for lærerutdanning, 

1998, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042800048.  

 

Norgeshistorie. «Kildekritikk: Hvordan granske en kilde?.» 17.03.2020.  

https://www.norgeshistorie.no/undervisningsopplegg/U2001-Kildekritikk-Hvordan-granske-

en-kilde.html 

 

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag. Oslo:  

Kunnskapsdepartementet.  

 

Regjeringen. «Klima- og miljødepartementets historikk.» 25.02.2013.  

https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/dep/historikk/id696/ 

 

St.meld. nr. 40 (1992-1993). ... Vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen – konsekvenser for  

skoleløpet og retningslinjer for dets innhold. Oslo: Kirke-, utdannings- og 

forskningsdepartementet.  

 

St.meld. nr. 30 (2003-2004). Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.   

 

Store norske leksikon, s.v. «Alta-saken,» Mikkel B. Nordlie & Knut A. Tvedt. 05.08.2019.  

https://snl.no/Alta-saken 

 

Store norske leksikon, s.v. «Miljøpartiet De Grønne,» Olav Garvik & Anders R. Jupskås. 14.01.2020.  

https://snl.no/Milj%C3%B8partiet_De_Gr%C3%B8nne 

 

Store norske leksikon, s.v. «Tsjernobyl-ulykken,» Brit Salbu. 04.10.2019. 

https://snl.no/Tsjernobyl-ulykken 

 

Store norske leksikon, s.v. «Natur og Ungdom», av Kåre Olerud & Knut A. Tvedt, 15.01.2018.  

https://snl.no/Natur_og_Ungdom 

 

Stortingsforhandlinger. Innst. S. nr. 294. (1970-1971) Innstilling fra den forsterkede industrikomité om  

undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster på den norske 

kontinentalsokker m.m. 

 

Stortingsforhandlinger. Stortingstidende (1970-71) forhandlinger i Stortinget.  

 

Stortingsforhandlinger. Innst. O. nr. 89. (1999-2000) Innstilling fra kirke-, utdannings- og  

forskningskomiteen om lov om endringar i lov 17.juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa (opplæringslova) m.m.  

 

Stortingsforhandlinger. Stortingstidende (1999-2000) forhandlinger i Odelstinget.  

 

United Nations Climate Change. «List of Parties.» 07.08.2018. 

https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-

states? 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042800048
https://www.norgeshistorie.no/undervisningsopplegg/U2001-Kildekritikk-Hvordan-granske-en-kilde.html
https://www.norgeshistorie.no/undervisningsopplegg/U2001-Kildekritikk-Hvordan-granske-en-kilde.html
https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/dep/historikk/id696/
https://snl.no/Alta-saken
https://snl.no/Milj%C3%B8partiet_De_Gr%C3%B8nne
https://snl.no/Tsjernobyl-ulykken
https://snl.no/Natur_og_Ungdom
https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?
https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?


 56 

 

Ustvedt, Yngvar, Overflod og opprør 1961-1972, bind 3, red. Yngvar Ustvedt, Det skjedde i Norge.  

Oslo: Gyldendal norsk forlag, 1981, 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071704028.  

 

Utdanningsdirektoratet. «Nye læreplaner – grunnskolen og gjennomgående fag vgo.» 18.11.2019.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-

gjennomgaende-fag-vgo/ 

 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Vår felles fremtid. Oversatt av Oddvar Dahl, Fritz  

Hansen, Bjørg Helle, Bente Herstad, Ottar Odland og Knut Røe. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 

1987, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080601018. 

 

Wineburg, Sam. Why Learn History (When It’s Already on Your Phone). Chicago: The University of  

Chicago Press, 2018.  

 

 

Kilder til undervisningsopplegg elevversjon 

 

1980-årene 

 

NRK. Bellona okkuperer miljøvernministerens kontor. Video. 03.03.1987. 

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=bellona okkuperer&mediaId=12336 

 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Vår felles fremtid. Oversatt av Oddvar Dahl, Fritz  

Hansen, Bjørg Helle, Bente Herstad, Ottar Odland og Knut Røe. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 

1987, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080601018. 

 

1990-årene 

 

Dagsrevyen. Lenkegjeng mot ny E6. Video. 28.03.1990. 

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=lenkegjeng&mediaId=11483 

 

Dagsrevyen. Økonomisk vekst og klimamål i utakt. Video. 15.10.1991.  

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=økonomisk vekst og klimamål&mediaId=13790 

 

Statistisk sentralbyrå. «Naturressurser og miljø.» 1991.  

https://www.ssb.no/a/histstat/rapp/rapp_199101.pdf 

 

2000-årene 

 

Forbrukerinspektørene. Bruker vi for mye plastposer?. Video. 03.09.2008.  

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=bruker vi for mye plastposer&mediaId=14594 

 

Paramount Classics. An Inconvenient Truth Film Trailer Participant Media. Video. 19.08.2008.  

https://youtu.be/OAK8Cd4t0WA 

 

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007071704028
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080601018
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=bellona%20okkuperer&mediaId=12336
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007080601018
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=lenkegjeng&mediaId=11483
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=økonomisk%20vekst%20og%20klimamål&mediaId=13790
https://www.ssb.no/a/histstat/rapp/rapp_199101.pdf
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=bruker%20vi%20for%20mye%20plastposer&mediaId=14594
https://youtu.be/OAK8Cd4t0WA


 57 

St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Oslo:  

Miljøverndepartementet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Frekvensanalyse 1980-tallet 

Begreper  Norge 2 (1983) Verden 2 (1983) Norges- og 

verdenshistorie (1985) 

Miljø 

 

3 0 1 

Forurensning 

 

7 0 3 

Bærekraft 

 

0 0 0 

Klima 

 

0 0 0 

Økologi 

 

1 1 0 

Klimaendringer 

 

0 0 0 

Temperatur 

 

0 0 0 

Global oppvarming 

 

0 0 0 

Natur 

 

7 1 0 

Klimagasser 

 

0 0 0 

Natur- og 

miljøvern 

 

 

11 

 

0 

 

2 

 

Totalt antall 

 

29 

 

 

2 

 

6 
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Vedlegg 2: Frekvensanalyse 1990-tallet 

Begreper  

 

Spor i tid Verden (1997) Verda 2 (1997) 

Miljø 

 

21 28 

Forurensning 

 

21 7 

Bærekraft 

 

4 2 

Klima 

 

2 5 

Økologi 

 

2 9 

Klimaendringer 

 

1 0 

Temperatur 

 

3 0 

Drivhuseffekt/Global 

oppvarming 

 

 

1 

 

1 

Natur 

 

18 0 

Drivhusgasser og 

klimagasser164 

 

13 0 

Natur- og miljøvern 

 

5 7 

 

Totalt antall 

 

 

91 

 

59 

 

 

 
 

 

 

 
164 Her er det også tatt utgangspunkt i benevnelse av spesifikke drivhusgasser som CO2, NOx, KFK og lignende.  
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Vedlegg 3: Frekvensanalyse 2010-tallet  

Begreper  

 

Historie Vg2-3 (2013) Tidslinjer 1+2 (2011) 

Miljø 

 

18 22 

Forurensning 

 

9 5 

Bærekraft 

 

2 4 

Klima 

 

3 6 

Økologi 

 

1 0 

Klimaendringer 

 

0 1 

Temperatur 

 

0 1 

Drivhuseffekt/Global 

oppvarming 

 

1 5 

Natur 

 

3 7 

Drivhusgasser/Klimagasser165 

 

5 10 

Natur- og miljøvern 

 

14 6 

 

Totalt antall 

 

 

56 

 

67 

 

 
165 I likhet med den foregående analysen er det her tatt utgangspunkt i benevnelser av spesifikke klimagasser.  


