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Sammanfattning 
 
Forskning visar för att undervisa för en hållbar utveckling krävs det förändringar i 
undervisningen och innehållet.  Holism och pluralism är två tillvägagångssätt för att bedriva 
undervisning för hållbar utveckling. Vilket innebär att undervisningen för hållbar utveckling 
och de tre olika dimensionerna, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, ses som en 
helhet. I en sådan undervisning för hållbar utveckling får elever utveckla olika perspektiv, 
resonemang och frågeställningar kring hållbar utveckling. Syftet med föreliggande uppsats är 
att undersöka hur elever uppfattar undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet på 
högstadiet. Syftet är också att undersöka om elever upplever att de har utvecklat kunskaper 
och färdigheter i undervisning för hållbar utveckling som kan bidra till engagemang i 
hållbarhetsfrågor. Frågeställningarna i uppsatsen är: Hur uppfattar elever undervisningen för 
hållbar utveckling i geografiämnet? och Vilka kunskaper och förmågor uppfattar elever att de 
har utvecklat i undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet? Denna kvalitativa 
studie baseras på semistrukturerade intervjuer med tolv elever i åk 9. Resultatet visar att 
eleverna främst har deltagit i en faktabaserad, icke-holistisk undervisning med stundtals 
pluralistiska inslag. Det som framkommer i resultatet är också att elevernas berättelser kring 
deras engagemang i hållbar utveckling främst utgår från ett ekologiskt perspektiv. 
Undervisningen för hållbar utveckling har främst haft fokus på ekologisk hållbarhet, lite på 
ekonomisk hållbarhet och näst in till inget på social hållbarhet. Eleverna i studien har främst 
arbetat med deras läroböcker i undervisning för hållbar utveckling. Dessa läroböcker utgår 
från ett tydligt faktabaserat och ekologiskt perspektiv. Detta visar hur viktig roll 
undervisningen har för hållbar utveckling. Eleverna visar en vilja att förändra arbetssättet och 
fördjupa sig i ämnet hållbar utveckling, men något elevinflytande går inte att utläsa. Några 
slutsatser är att läraren och skolan har ett stort ansvar att undervisa ur ett holistiskt och 
pluralistiskt perspektiv. Det har en stor inverkan på hur elever uppfattar begreppet hållbar 
utveckling och hur deras engagemang formas.  
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, undervisning, geografi, holism, pluralism, faktabaserad, 
elevinflytande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
Research shows that education for sustainable development requires changes in teaching and 
content. Holism and pluralism are two ways of course of action for sustainable development. 
Which means that the teaching for sustainable development and the three different 
dimensions, social, ecological and economic sustainability, are seen as a whole. In such a 
education for sustainable development, the students develop different perspectives, reasoning 
and questions about sustainable development. The purpose of this essay is to examine how 
students perceive education for sustainable development in the geography subject in 
secondary school. The purpose of this essay is also to examine if students feel that they have 
developed knowledge and skills in education for sustainable development that can contribute 
to commitment to sustainability issues. The questions in the essay are: How do students 
perceive education for sustainable development in the geography subject? and What 
knowledge and abilities do students perceive that they have developed in the education for 
sustainable development in the geography subject? This qualitative study is based on semi-
structured interviews with twelve students in year 9. The result shows that the students have 
primarily participated in a fact-based, non-holistic education with sometimes pluralistic 
elements. What emerges from the result is also that the students' stories about their 
commitment in sustainable development are primarily based on an ecological perspective. 
The education for sustainable development has mainly focused on ecological sustainability, a 
little on economic sustainability and almost nothing on to social sustainability.  
The students in the study have mainly worked with their textbooks in education for 
sustainable development. These books are based on a clear fact-based and ecological 
perspective. This shows how important the role teaching is for sustainable development. The 
students show a willingness to change the way of working and to deepen the subject of 
sustainable development, but any student participation cannot be read. Some conclusions 
about the result are that the teacher and the school have a big responsibility on teaching from 
a holistic and pluralistic perspective. It has a big impact on how students perceive the concept 
of sustainable development and how their commitment looks.  

 
 
Keywords: Sustainable development, education, geography, holism, pluralism, fact-based, 
student influence 

 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
1 Bakgrund ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Problemformulering ....................................................................................................................... 2 
1.2 Syfte ....................................................................................................................................................... 2 
1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................... 2 
1.4 Teori ...................................................................................................................................................... 3 

1.4.1 Begreppslista .............................................................................................................................................. 3 
1.5 Tidigare forskning ........................................................................................................................... 5 

1.5.1 Samband och olikheter ........................................................................................................................... 8 
1.6 Avgränsning .................................................................................................................................... 10 
1.7 Metod ................................................................................................................................................. 10 

1.7.1 Metodbeskrivning ................................................................................................................................. 10 
1.7.2 Genomförande ........................................................................................................................................ 10 
1.7.3 Urval ............................................................................................................................................................ 11 
1.7.4 Metoddiskussion .................................................................................................................................... 11 
1.7.5 Databearbetning .................................................................................................................................... 13 
1.7.6 Reliabilitet, validitet och etik ............................................................................................................ 14 

2 Resultat ...................................................................................................................................... 15 
2.1 Hur uppfattar elever undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet? .... 15 
2.2 Vilka kunskaper och förmågor uppfattar elever att de har utvecklat i 
undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet? .......................................................... 17 

3 Diskussion ................................................................................................................................ 18 
3.1 Hur upplever eleverna i studien sin undervisning för hållbar utveckling? ............. 19 
3.2 Vilka kunskaper och förmågor uppfattar eleverna att de har utvecklat i 
undervisning för hållbar utveckling? ............................................................................................... 21 
3.3 Avslutande reflektion .................................................................................................................. 22 

4 Slutsatser ................................................................................................................................... 23 
 

  



 1 

1 Bakgrund 
 
Politiker, massmedier och dina grannar talar om det. Du hör om det på kvällsnyheterna, läser 
om det i dina sociala medier och förhoppningsvis försöker ta ställning för det i din vardag. 
Hållbar utveckling är ett begrepp som berör oss alla. 1987 skapades begreppet hållbar 
utveckling av FN:s världskommission för miljö och utveckling och beskrivs såhär: ”Hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”1 En hållbar utveckling innefattar tre 
olika dimensioner, det sociala, miljön och ekonomin. Alla länder runt om i världen ska ha en 
strategi för hållbar utveckling enligt FN och EU. I Sverige skrevs hållbar utveckling in i 
grundlagen 2003. En gemensam strategi för hållbar utveckling är grundläggande för att nå dit. 
Utbildning är en oerhörd viktig del i den hållbara utvecklingen och ses bland många som 
nyckeln till en hållbar värld. I skolans värdegrund och styrdokument står det om hållbar 
utveckling, dels om att undervisningen ska belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för en hållbar utveckling, dessutom står det i värdegrunden att varje individ som 
verkar inom skolan ska främja respekt för vår gemensamma miljö2. I läroplanen och 
kursplanen för geografi i åk 7-9 står det att elever ska se ”samband mellan fattigdom, ohälsa 
och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser3.” Det står också i 
kunskapskraven att eleven ”kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala 
hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar 
där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in4.” Skolan är en arena som 
alla barn och ungdomar i Sverige får ta del av och därmed också undervisningen för hållbar 
utveckling. I den här studien kommer elevers egna erfarenheter och uppfattningar om 
undervisning för hållbar utveckling i geografiämnet belysas. Studiens syfte är att ta del av 
elevers uppfattningar om vilka kunskaper och färdigheter de har utvecklat till följd av den 
undervisning som har skett och om de kan använda sig av de kunskaperna för att ta ställning i 
olika områden som rör hållbar utveckling. Jag tror att det är viktigt att låta eleverna öva på att 
ta ställning och diskutera kring olika frågor som rör hållbar utveckling då det ökar 
engagemanget och därmed gör skillnad för den hållbara utvecklingen.  
 
Barnen är vår framtid och det är vi som måste arbeta tillsammans för att arbeta för en hållbar 
utveckling. Massmedier, dina grannar, skolan, du och jag. Vi alla bär på det ansvaret.  

 
 
 

                                                           
1 FN, Globala målen, 2017.  
2 Skolverket, Lgr 11, Skolans värdegrund, 2011.  
3 Skolverket, Lgr 11, Geografi Centralt innehåll, 2011.  
4 Skolverket, Lgr 11, Geografi Kunskapskrav åk 9, 2011.  
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1.1 Problemformulering  
 

I lgr11 och värdegrunden står det vilka mål och kunskapskrav elever ska få möjlighet att 
utveckla i undervisning för hållbar utveckling. Det är ett komplext och brett begrepp som 
många lärare upplever vissa svårigheter kring att lära ut. Genom att intervjua elever i årkurs 9 
vill jag undersöka hur de har upplevt sin undervisning för hållbar utveckling. Det som 
kommer undersökas är elevernas egna erfarenheter och hur de själva anser att undervisning 
för hållbar utveckling har genomförts. Eleverna kommer också kunna berätta om det är något 
de skulle vilja förändra och hur deras engagemang ser ut i hållbarhetsfrågor kopplat till deras 
undervisning.  Det har redan genomförts studier i ämnet och denna studie fungerar som en 
fördjupning och möjliga samband kommer undersökas. Det kommer också föras en 
diskussion kring hur dessa elever har upplevt sin undervisning, vad de har rätt till gällande 
undervisning för hållbar utveckling och vad tidigare forskning visar.   

1.2 Syfte  

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever uppfattar och upplever undervisning för 
hållbar utveckling i geografiämnet på högstadiet. Syftet med uppsatsen är också att undersöka 
om eleverna anser att de har utvecklat kunskaper och färdigheter under undervisningen för 
hållbar utveckling i geografiämnet, som i sin tur kan bidra till handlingskompetens för hållbar 
utveckling. I denna studie syftar handlingskompetens för hållbar utveckling till en strävan och 
förmåga att ändra sin livsstil och sina villkor i vardagen för att påverka den hållbara 
utvecklingen.  

1.3 Frågeställningar  

 
- Hur uppfattar elever undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet?  

 
- Vilka kunskaper och förmågor uppfattar elever att de har utvecklat i 

undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet?  
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1.4 Teori  

1.4.1 Begreppslista  

Hållbar utveckling:  

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att riskera framtida generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina, är en hållbar utveckling. De tre dimensionerna som en 
hållbar utveckling bygger på är: det sociala, miljön och ekonomin. 5 

Holism:  

En holistisk undervisning för hållbar utveckling innebär att det är nödvändigt att inkludera 
alla de tre dimensionerna; det sociala, miljön och ekonomin. Dessa tre dimensioner ses då 
som en helhet. 6 

Pluralism:  

En pluralistisk undervisning för hållbar utveckling innebär att man strävar efter att belysa 
flera olika perspektiv, syner och värden när man uppmärksammar en fråga som rör hållbar 
utveckling.  

Separerat/integrerat perspektiv: 

Ett separerat perspektiv på undervisning för hållbar utveckling innebär att eleverna får de 
olika dimensionerna presenterade separat och därmed inga samband de sinsemellan. 7 

Ett integrerat perspektiv på undervisning för hållbar utveckling innebär att eleverna får de 
olika dimensionerna presenterade integrerat med varandra och därmed samband de 
sinsemellan. 8 

Harmoni/konfliktperspektiv:  

Ett harmoniperspektiv på hållbar utveckling betyder att inga konflikter mellan dimensionerna 
skildras. Dimensionerna samverkar på olika sätt men utan att det problematiseras. 9 

Ett konfliktperspektiv på hållbar utveckling innebär att man belyser konflikter som kan 
uppstå mellan de olika dimensionerna. T.ex. hur påverkar ekonomisk hållbarhet den 
ekologiska hållbarheten. 10 

                                                           
5 FN, Globala målen, 2017. 
6 Boeve-de Pauw, J, Gericke, N, Olsson, D & Berglund, T, The Effectiveness of Education for Sustainable 
Development, Sustainability, Karlstad Universitet, 2015. 
7 Berglund, T, Student ’sustainability consciousness’ and decision-making on sustainability dilemmas, Karlstad 
Universitet, 2014. 
8 Ibid.  
9 Öhman, M & Öhman, J, Harmoni eller konflikt? – en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar 
utveckling, Örebro Universitet, 2012. 
10 Öhman, M & Öhman, J, Harmoni eller konflikt? – en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar 
utveckling, Örebro Universitet, 2012. 
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Hållbar utveckling i läroplanen  

I läroplanen för grundskolan står det mycket kring hållbar utveckling. I värdegrunden under 
rubriken Grundläggande värden står det bl.a om att alla som verkar inom skolan ska främja 
respekt för vår gemensamma miljö och för de mänskliga rättigheterna.11 

Den delen belyser två dimensioner av hållbar utveckling, social hållbarhet och ekologisk 
hållbarhet. Den tredje dimensionen av hållbar utveckling är ekonomisk hållbarhet, som tas 
upp i läroplanen för bl.a. geografi åk 7-9.   
 
Under rubriken Rättigheter och skyldigheter i värdegrunden står det också om elevernas rätt 
att delta i planeringen av undervisningen och eget ansvar över att få välja kurser, ämnen, 
teman och aktiviteter. Eleverna får då utveckla förmågan att tillämpa inflytande och ta eget 
ansvar. 12 
 
Detta avsnitt i värdegrunden visar tydligt att eleverna kan kräva elevinflytande och vad det i 
sin tur ger för vinster för deras utveckling.  
 
Under rubriken Skolans uppdrag i värdegrunden står det ”Undervisningen ska belysa hur  
samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar  
utveckling13.” Dessa avsnitt ur värdegrunden belyser en stor grund i hur undervisning för  
hållbar utveckling kan och bör gå till.  
 
Senare i kursplanen för geografi åk 7-9 står det om undervisning för hållbar utveckling. I 
ämnets syfte står det om att elever ska utveckla sina kunskaper kring hur människa, samhället 
och natur samarbetar och konsekvenser som naturen och människans levnadsvillkor får ta. 
Här presenteras alla de tre dimensionerna av hållbar utveckling och det blir konkret att även 
att problematisera och resonera kring hållbar utveckling ingår i syftet. 14 

I det centrala innehållet för geografi åk 7-9 står det bl.a. att eleverna ska utveckla kunskaper 
kring hur varor och tjänster produceras, konsumeras samt transporteras. Det står även om 
förnybara energitillgångar, förekomster och orsaker till fattigdom och ohälsa i delar av 
världen. Samt att titta på samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som rör miljön. 15 

 

 

 

                                                           
11 Skolverket, Lgr 11, Skolans värdegrund, 2011. 
12 Ibid.   
13 Ibid.   
14 Skolverket, Lgr11, Geografi Syfte, 2011.   
15 Skolverket, Lgr 11, Geografi Centralt innehåll, 2011. 
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1.5 Tidigare forskning  
I artikeln The Effectiveness of Education for Sustainable Development16 undersökte Jelle 
Boeve-de Pauw, Niklas Gericke, Daniel Olsson och Teresa Berglund effekterna av 
undervisning för hållbar utveckling. I studien undersöktes om det kunde ske en 
sammankoppling mellan begreppen holism och pluralistisk i undervisningen för hållbar 
utveckling. Resultatet visar att undervisningen i skolorna kan påverka elevernas framtida 
hållning till hållbar utveckling och ge dem verktyg för att förhålla sig till en hållbar framtid. 
Boeve-de Pauw et al. skriver i artikeln att en hållbar framtid kan påverkas från olika nivåer i 
samhället; regeringar, företag, organisationer och medborgare. I studien har Boeve-de Pauw 
et al. förhållit sig till individ-nivå. Dels för att skolan och dess undervisning är till för oss 
medborgare och även eftersom styrdokumenten i Sverige är individanpassade. Utbildning 
spelar en betydande roll för att skapa en hållbar framtid och för att undervisa för en hållbar 
utveckling krävs att både innehållet och pedagogiken förändras. Boeve-de Pauw et al. 
beskriver två olika tillvägagångssätt att bedriva undervisning för hållbar utveckling. Först 
beskriver de holism, vilket betyder att flera olika perspektiv på hållbar utveckling illustreras i 
undervisningen, de olika perspektiven man brukar nämna är miljöperspektivet, det sociala 
perspektivet samt det ekonomiska perspektivet. Dessa perspektiv ska ses som en helhet. 
Sedan beskrivs hur en pluralistisk undervisning kan se ut. En sådan undervisning 
kännetecknas av en strävan att bemöta hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv. Genom detta 
utvecklar elever ett kritiskt tänkande. Elever får också möjligheter att resonera och 
problematisera kring frågor som rör hållbar utveckling. Det holistiska och pluralistiska 
perspektivet på undervisning för hållbar utveckling ses ofta som sammanflätade. Dessa 
perspektiv har även erkänts som stora utmaningar av lärare och skolor som aspirerar på att 
realisera undervisning för hållbar utveckling.17 

 

Studien är en kvantitativ studie där 2413 elever (12-19 år) från 51 skolor i Sverige deltog. De 
som deltog i studien svarade på en enkät. Resultatet i studien visar att varken ett holistiskt 
eller ett pluralistiskt perspektiv på undervisningen förekommer ofta, enligt eleverna som 
deltog. Dock visar studien att om lärare har ett holistiskt perspektiv i undervisning för hållbar 
utveckling ökar förståelsen för hållbarhetsfrågor hos eleverna och om lärare även har ett 
pluralistiskt perspektiv på undervisningen ökar elevernas engagemang i frågor som rör hållbar 
utveckling. Resultatet visar även att när elever får vara med och bestämma ämnen som de ska 
arbeta med i undervisning för hållbar utveckling ökar det också deras engagemang.18 

 

 

                                                           
16 Boeve-de Pauw, J, Gericke, N, Olsson, D & Berglund, T, The Effectiveness of Education for Sustainable 
Development, Sustainability, Karlstad Universitet, 2015.  

17 Ibid.  
18 Ibid.  

https://www.mdpi.com/search?authors=Jelle%20Boeve-de%20Pauw&orcid=0000-0002-8496-096X
https://www.mdpi.com/search?authors=Jelle%20Boeve-de%20Pauw&orcid=0000-0002-8496-096X
https://www.mdpi.com/search?authors=Niklas%20Gericke&orcid=0000-0001-8735-2102
https://www.mdpi.com/search?authors=Daniel%20Olsson&orcid=0000-0001-7976-4860
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I avhandlingen Student ’sustainability consciousness’ and decision-making on sustainability 
dilemmas19 undersöker Teresa Berglund elevers syn på hållbar utveckling. Berglund 
undersöker vilken betydelse undervisning för hållbar utveckling har för elevers syn på hållbar 
utveckling och därmed hur elever väljer att prioritera mellan de tre olika perspektiven på 
hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet). Studien är en kvantitativ 
studie. Totalt svarade 647 elever (18-19 år) från 15 skolor i Sverige på enkäten. Studiens 
resultat visar att elevers syn på hållbar utveckling framträder olika beroende på om 
undervisningen har haft ett separerat perspektiv eller om den har haft ett integrerat perspektiv 
på hållbar utveckling. Det vill säga att elever har blivit introducerade till hållbar utveckling 
och dess tre perspektiv separat eller om de har fått de olika perspektiven integrerade 
tillsammans. Det sociala perspektivet var rankat högt i studien när det hade varit ett separerat 
perspektiv på hållbar utveckling, vilket betyder att eleverna rankade det sociala perspektivet 
som viktigast i en rankningsskala. Om det däremot hade varit ett integrerat perspektiv på 
hållbar utveckling och de olika perspektiven sjönk det sociala perspektivet i rankningen och 
miljöperspektivet blev då viktigast.20 

 

I studien Harmoni eller konflikt? – en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar 
utveckling21 undersöker Marie Öhman och Johan Öhman genom en fallstudie hur begreppet 
hållbar utveckling konkret kan framkomma i undervisning. Forskarna menar att det finns två 
skilda begrepp på hållbar utveckling, ett harmoniskt perspektiv och ett konfliktperspektiv. 
Många nationella styrdokument utgår ofta från ett harmoniskt perspektiv på hållbar 
utveckling, som ofta betonar möjligheter till harmoniska relationer mellan social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. Ett harmoniskt perspektiv på hållbar utveckling innebär att det finns 
en tydlig harmonisk relation mellan de tre dimensionerna, utan att illustrera tänkbara 
konflikter. Det andra perspektivet, konfliktperspektivet belyser istället komplexiteten kring 
hållbar utveckling och ofta i debatten om ”undervisning för hållbar utveckling” är fokus på 
disharmonin mellan de olika dimensionerna. Studien är en fallstudie som studerade 
redovisningar som genomfördes av elever i olika två klasser på en certifierad FN-
gymnasieskola i Sverige. Forskarna studerade redovisningar som konkret skulle visa hur 
eleverna utvecklade sin syn på relationerna mellan social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. Eleverna fick samma uppgift som gick ut på att de skulle planera en stadsdel 
utifrån ett eller flera hållbara perspektiv Resultatet visar att eleverna genomför en uppgift på 
liknande sätt med ett tydligt harmoniperspektiv på hållbar utveckling mellan de tre 
dimensionerna. Det betyder att det finns en tydlig harmonisk relation mellan den ekonomiska, 
sociala och miljömässiga dimensionen. Konfliktperspektivet mellan dessa dimensioner saknas 
ofta. De menar att utifrån resultatet av deras studie som visar på ett tydligt harmoniperspektiv 

                                                           
19 Berglund, T, Student ’sustainability consciousness’ and decision-making on sustainability dilemmas, Karlstad 
Universitet, 2014.  

20 Ibid. 
21 Öhman, M & Öhman, J, Harmoni eller konflikt? – en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för 
hållbar utveckling, Örebro Universitet, 2012. 
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så bör man också se till att eleverna få ta ställning och bemöta spänningar mellan de tre olika 
dimensionerna, utifrån ett demokratiskt perspektiv. Många menar att i begreppet hållbar 
utveckling finns många inbyggda konflikter. Det är viktigt att både ett harmoniskt och ett 
konfliktperspektiv finns på undervisning för hållbar utveckling. Mycket som finns i vårt 
samhälle tas för givet och i en hållbar utveckling kan många av dessa saker kan vi krävas att 
välja bort och avstå ifrån. Skolan har då en viktig roll att inte bortse från att problematisera 
relationen mellan de olika dimensionerna på hållbar utveckling.22 

 

I artikeln Mapping what young student understand and value regarding sustainable 
development23 undersöker Annika Manni, Karin Sporre och Christina Ottander hur elever 
(10-12 år) upplever begreppet hållbar utveckling och hur de uttrycker sina kunskaper och 
känslor kring de olika dimensionerna, den sociala, ekonomiska och ekologiska. Studien är en 
kvantitativ studie och 209 elever från 11 olika klasser deltog. Eleverna fick svara på en enkät, 
frågorna varierade en aning beroende på ålder på eleverna. I varje klass fanns lärare till hjälp 
för att läsa eller förklara frågorna i enkäten. Resultatet visar att när undervisning inkluderar 
elevers kunskaper och känslor kring ämnen som rör hållbar utveckling gynnas deras 
kunskapsutveckling. Som att t.ex. beröra etiska problem och ge eleverna möjligheten till att 
uttrycka sina känslor kring problemen, inte endast vilka kunskaper de har om det. När 
eleverna fick möjlighet att uttrycka känslor om de olika dimensionerna i hållbar utveckling i 
olika frågor, då visade det sig att de även inkluderade mer av sin kunskap i frågorna. Studien 
visar om detta förekommer kan det leda till att eleverna även kan lära av varandra, de får höra 
fler perspektiv och tankar kring frågor och det kan därmed leda till att de blir mer delaktiga i 
diskussioner.24 

 

I artikeln "Holistic yet Tangible": Embracing the Challenge of Complexity for Education for 
Sustainable Development25 diskuterar och problematiserar Patrick Hanley komplexiteten och 
utmaningen som undervisning för hållbar utveckling står inför. Hanley menar att det finns 
många olika sorters kunskapsområden när det kommer till undervisning för hållbar 
utveckling, vilket gör det till ett komplext ämne att undervisa om. FN:s definition av 
begreppet hållbar utveckling är brett och innefattar problem som t.ex. naturresurser, 
HIV/AIDS och fattigdom. Eftersom det är så pass ett brett begrepp gör det så att det bildas 
många olika uppfattningar om det. Hanley problematiserar också vad som kan inträffa om 
man har en allt för holistisk undervisning för hållbar utveckling. Han menar att den kan ses 
som för utmanande och som abstrakt. Ett av alternativen skulle vara att förenkla 

                                                           
22 Öhman, M & Öhman, J, Harmoni eller konflikt? – en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för 
hållbar utveckling, Örebro Universitet, 2012. 
23 Manni, A, Sporre, K & Ottander, C, Mapping what young students understand and value regarding 
sustainable development, Umeå Universitet, 2013. 

24 Ibid.  
25 Hanley, P, "Holistic yet Tangible": Embracing the Challenge of Complexity for Education for 
Sustainable Development, Columbia University, 2005.  
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undervisningen och dess innehåll, men då skulle samtidigt mycket gå förlorat. Ett annat och 
ett bättre alternativ, enligt Hanley, skulle vara att behålla det breda spektra av problem inom 
hållbar utveckling, men att kombinera olika uppfattningar kring ämnet, vilket skulle leda till 
ett mer inkluderande perspektiv på undervisningen. Han diskuterar också kring hur en sådan 
undervisning skulle kunna se ut i praktiken. En blandning av ett holistiskt perspektiv med 
mångdimensionella problem och konkreta exempel på processer på lokal och nationell nivå 
vore ett bra alternativ för en sådan undervisning, enligt Hanley.26 

 

I studien Discussing Sustainable Development among Teachers: An Analysis from a Conflict 
Perspective27 undersöker Helen Hasslöf, Margareta Ekborg och Claes Malmberg hur olika 
perspektiv och synvinklar kan träda fram under diskussioner om hållbar utveckling. Hasslöf, 
Ekborg och Malmberg skriver att för att verkställa en demokratisk utbildning krävs att 
diskussioner äger rum i klassrummet. Studien baseras på ett seminarium där sju ämneslärare 
diskuterar hållbarhetsfrågor. Genom sådana diskussioner får de som medverkar uttrycka och 
höra olika synsätt på livet och ideologier. Studien undersökte hur lärare iscensatte dessa 
diskussioner och konstaterade att det fanns ett konfliktperspektiv närvarande. Utifrån detta 
konfliktperspektiv kunde de medverkande lärarna reflektera över olika synpunkterna och 
belysa frågor ur olika perspektiv. Hasslöf, Ekborg och Malmberg diskuterar även hur viktig 
roll läraren har för att utföra en holistisk, pluralistisk och komplex undervisning för hållbar 
utveckling och läraren måste ha förmågan att genomföra en sådan undervisning.28 

 

1.5.1 Samband och olikheter  
 
Det finns flera likheter samt skillnader hur dessa olika utgångspunkter relaterar till varandra.  
Först kommer likheterna presenteras. Vad flera av de tidigare studierna och läroplanen tar upp 
är främst att alla dimensionerna av hållbar utveckling ska presenteras och arbetas med.  
I det centrala innehållet för geografi åk 7-9 står det att eleverna ska titta på samband mellan 
fattigdom, ohälsa och faktorer som rör miljön. Vilket även Boeve-de Pauw et al. belyser i sin 
studie. Där de benämner detta som holism, där hållbar utveckling och dess dimensioner ska 
ses som en helhet. D.v.s. se samband mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De 
skriver även om hur elevinflytande i undervisning för hållbar utveckling kan påverka deras 
engagemang. Det är ytterligare en likhet med var som står i skolans värdegrund, där eleverna 
ska få öva på sitt personliga ansvar och därmed vara med och bestämma områden, teman, 
osv, för att utveckla sina kunskaper.  
 

                                                           
26 Hanley, P, "Holistic yet Tangible": Embracing the Challenge of Complexity for Education for Sustainable 
Development, Columbia University, 2005.  
27 Hasslof, H, Ekborg, M & Malmberg, C, Discussing Sustainable Development among Teachers: An 
Analysis from a Conflict Perspective, Malmö Universitet, 2014.  

28 Ibid.  
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Det finns en stor likhet mellan Boeve-de Pauws et al. och Berglunds studier kring 
undervisning för hållbar utveckling. Likheten de sinsemellan är hur presentationen av hållbar 
utveckling påverkar elevernas syn på det. Berglund skriver om ett integrerat och separerat 
perspektiv och Boeve-de Pauw et al. skriver om holism och pluralism. Det de har gemensamt 
är att undervisning för hållbar utveckling bör utgå från att presentera och arbeta med alla tre 
dimensioner av hållbar utveckling.  
 
Öhman och Öhman undersöker i sin studie om deras respondenter utgår från ett harmoniskt 
perspektiv när de presenterar hållbar utveckling, eller om de har ett konfliktperspektiv. Detta 
konfliktperspektiv har samband med Boeve-de Pauw et al. studie kring undervisning för 
hållbar utveckling. Det sambandet kan man se genom att läsa kring en pluralistisk 
undervisning för hållbar utveckling, d.v.s. att eleverna får problematisera de olika 
dimensionernas relation till varandra. Vad dessa studier också har gemensamt är att deras 
resultat visar att det sällan finns ett konfliktperspektiv respektive ett pluralistiskt och 
holistiskt perspektiv på undervisning för hållbar utveckling. Även om läroplanen säger att 
eleverna ska få medverka i en sådan undervisning.   
 
Det går att urskilja vissa skillnader vad läroplanen och tidigare forskning säger. I läroplanen 
kan man läsa om vad eleverna har rätt till att lära sig om kring hållbar utveckling. Det står 
även en del om vad de har rätt till att öva på, t.ex. elevinflytande, men också att de har rätt till 
att jobba med samband mellan de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Manni, Sporre 
och Ottander undersöker i sin studie vad som händer när elever får chansen att uttrycka 
känslor på t.ex. ett prov som berör hållbar utveckling. Det som visade sig i deras resultat var 
att när elever fick den möjligheten så uttryckte de även ännu mer av sin kunskap kring ämnet. 
Vilket är en urskiljande del jämfört med de andra aspekterna som tas upp i tidigare forskning. 
Det kan ändå kopplas samman med denna studie och den första frågeställningen. D.v.s. vad 
eleverna i den här studien har för upplevelser från undervisning för hållbar utveckling och om 
man kan se några samband.  
 
Perspektiv och begrepp kring undervisning för hållbar utveckling som tas upp i tidigare 
forskning kommer användas för att jämföra med resultatet som framkommer i denna studie. 
Förståelsen för resultatet i den här studien kommer öka i och med den tidigare forskningen 
som har nämns ovan. Tidigare forskning har undersökt vilka vinster som kan utvecklas från 
en holistisk och pluralistisk undervisning, elevinflytande och känslomässiga kopplingar i 
undervisningen.  
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1.6 Avgränsning  
 
Uppsatsen behandlar hur de tolv högstadieelever i åk 9 som har intervjuats i studien uppfattat 
och upplevt undervisning för hållbar utveckling i geografiämnet och i skolan. Vidare 
undersöks vilka kunskaper och förmågor dessa tolv elever anser att de själva har utvecklat 
utifrån undervisning för hållbar utveckling. Eftersom det är en kvalitativ studie och tolv 
elever intervjuats kommer ingen generalisering kunna ske, utan detta är endast en fördjupning 
och möjliga samband till tidigare forskning och deras resultat kommer presenteras.  
 

1.7 Metod  

1.7.1 Metodbeskrivning  
Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ studie. Den består av tolv semistrukturerade 
intervjuer. De som intervjuades bestod av tolv elever i årskurs 9 (15-16 år). Alla elever går på 
samma skola och har gått på den skolan hela högstadiet. Respondenterna som deltog i studien 
går i två olika klasser, därmed har de haft olika SO-lärare men samma lärare i de övriga 
ämnen som nämns i resultatet.  
 
Respondenterna intervjuades en och en. Intervjuerna ägde rum på en högstadieskola utanför 
en mellanstor stad i Sverige. Intervjuerna inträffade i slutet av höstterminen 2018. 
Respondenterna i studien är anonyma och blev informerade om det innan intervjuerna. 
Intervjuernas längd varierade till mellan tio minuter och sjutton minuter. Alla intervjuer ägde 
rum i ett grupprum som fanns nära elevernas klassrum. Grupprummet var enskilt och det var 
lugnt och tyst där inne. Respondenternas svar yttrade sig endast i det rummet och deras svar 
blir anonyma resultat i denna studie. Alla intervjuer spelades in via en mobiltelefon med hjälp 
av röstmemon-appen. Efter alla intervjuer skickades de till en dator för att säkerhetsställa 
tillgängligheten efterhand.  
 

1.7.2 Genomförande  
Samtliga intervjuer följde samma intervjuschema (se bifogad bilaga). I början av varje 
intervju fick respondenterna själva berätta vad de tänkte på när de hörde begreppet hållbar 
utveckling. Därefter följde en kort beskrivning av FN:s beskrivning av hållbar utveckling av 
forskaren. Detta gjordes för att alla respondenter skulle få ta del av en likasinnad tolkning av 
hållbar utveckling för att få den mest rättvisa utgångspunkt inför intervjuerna. Sedan 
varierade intervjuerna i olika grad beroende på vilka svar som gavs, men alla intervjuer utgick 
från samma intervjuschema. Eftersom intervjuerna syftade till att höra dessa elevers egna 
upplevelser och uppfattningar kring undervisning för hållbar utveckling varierade deras svar 
och olika följdfrågor ställdes. Detta gjordes för att ge eleverna möjligheten att utveckla sina 
svar och berättelser.  
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Under intervjuerna var respondenternas läroböcker29 i geografi från åk 7 och 8 med och till 
stor hjälp. Läroböckerna konsulterades under intervjuerna och fungerade som facilitet för 
eleverna att minnas undervisningen från åk 7 och åk 8.  Några av eleverna hade svårt att 
komma ihåg exakta segment från undervisningen, eftersom undervisningen ägde rum för 1-2 
år sedan. Böckerna var då till stor hjälp för eleverna att erinra undervisning för hållbar 
utveckling och mer exakt hur deras uppgifter såg ut.  Dessa två läroböcker användes också för 
att eleverna skulle få mer kännedom om vad intervjufrågorna handlade om och gav eleverna 
samma möjlighet att komma ihåg mer från undervisningen för hållbar utveckling. 
Läroböckerna användes inte under hela intervjuerna, utan fungerade som ett litet inslag under 
intervjuerna. Frågorna som ställdes utöver de som ställdes kring läroböckerna syftade till att 
bredda perspektivet på hållbar utveckling i undervisning och ge eleverna möjligheten att 
utveckla sina svar kring deras upplevelser och uppfattningar kring undervisning för hållbar 
utveckling.  
 

1.7.3 Urval  
I studien intervjuades tolv elever (15-16 år). Urvalet genomfördes genom ett tvåstegsurval. 
Först gjordes ett urval av organisation, i detta fall en högstadieskola. När detta val hade gjorts 
blev nästa steg att välja ut vilka individer som ska delta i studien. Detta gjordes med hjälp av 
de undervisande lärarna i geografi i årskurs 9. De i sin tur valde slumpmässigt ut vilka 
respondenter som skulle delta i studien. 30 
I samband med ett tvåstegsurval användes också ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att urvalet av respondenter består av de som för tillfället finns 
tillgängliga. Resultatet kan inte generaliseras, studien kan dock befästa och illustrera 
kopplingar till tidigare forskning, se bakgrund.31  
Urvalet i studien är smalt, men passar ändå syftet för studien. Respondenterna går alla i 
årskurs 9 på samma skola och har alla över två års erfarenhet av undervisning för hållbar 
utveckling på högstadiet. För att bredda perspektivet något går respondenterna i studien i två 
olika klasser och har därmed två olika lärare i geografi.  

1.7.4 Metoddiskussion 
En kvalitativ metod med intervjuer är lämplig för att undersökningen syftar till att göra en 
fördjupning kring elevers egna upplevelser och erfarenheter kring undervisning för hållbar 
utveckling i geografiämnet. Eftersom fokus i undersökningen ligger på respondenternas egna 
uppfattningar är kvalitativa intervjuer mer lämpligt än kvantitativa undersökningar. En 
kvantitativ studie hade inte varit lämplig för att då hade intervjuerna inte kunnat vara lika 
flexibla och anpassningsbara. Frågeställningarna i studien kräver att eleverna ska få uttrycka 
sina egna tankar och reflektioner kring hållbar utveckling, därmed är en kvantitativ studie 
utesluten. I en kvalitativ studie kan respondenterna brodera ut sina svar och det ger en djupare 

                                                           
29 Thorstensson, P, Thorstensson A-B, Jonasson, C & Myrenberg, L, Geografi 7, Natur & Kultur, 2011, & 
Thorstensson, P, Thorstensson A-B, Jonasson, C & Myrenberg, L, Geografi 8, Natur & Kultur, 2011. 
30 Ahrne, G & Svensson, P, Handbok i kvalitativa metoder, 2012.  
31 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011. 
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förståelse för deras svar.32 Som forskare i en kvalitativ studie finns möjligheten till att 
anpassa intervjuerna efter den personen som blir intervjuad och då kan även svar på andra 
frågor som inte står i ett standardiserat frågeformulär besvaras.33 
 
Att utföra semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder en intervjuguide som 
leder till en frihet för respondenterna som då kan anpassa och formulera sina svar, eftersom 
frågorna i intervjuguiden anpassas efter respondenten. Under intervjuerna behöver inte 
frågorna komma i samma ordning som det står i intervjuguiden och intervjuaren kan även få 
in frågor som inte står med. Själva intervjuprocessen är flexibel och anpassningsbar till den 
man intervjuar.34 Vilket passade den här studien och dess frågeställningar.  
 
Metoden passar även bra för studien eftersom frågeställningarna är öppna frågor och 
resultatet grundar sig i respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar om 
undervisningen om hållbar utveckling. Respondenterna har sina egna uppfattningar om olika 
begrepp och därmed resulterar intervjuerna i olika riktningar. Resultatet grundar sig på 
respondenternas egna erfarenheter och tankar och därför är miljön där intervjuerna äger rum 
viktig.35  
 
Metoden och materialet som har använts i den här studien har påverkat resultaten på olika 
sätt. Det här är en kvalitativ studie. Syftet i studien var att undersöka och fördjupa sig kring 
elevernas egna upplevelser av undervisning för hållbar utveckling i geografi. Därmed var en 
kvalitativ studie mer lämplig än en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie kan man på ett 
enklare sätt anpassa frågor och intervjuer efter respondenten. Jag hade en intervjuguide som 
jag utgick ifrån under intervjuerna, vilket passade denna typ av studie bra. Eftersom det var 
elever i årskurs 9 var metoden och användandet av intervjuguide lämpligt, om någon av 
respondenterna inte gav ett så utförligt svar som önskat kunde en anpassning ske och olika 
följdfrågor användes. Ändå utgick alla tolv intervjuer från samma intervjuguide, som hade sin 
grund i studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. Resultaten producerades 
genom en tematisk analys som var lämplig för ändamålet och syftet för studien. Den 
tematiska analysen gjorde arbetet konkret. Resultaten besvarade de båda forskningsfrågorna.  
 
Nackdelarna med tillvägagångssättet är att resultaten inte går att generalisera, dessa svar 
kommer endast från tolv respondenter som går på samma högstadieskola. Resultaten är endast 
generaliserbara på dessa tolv elever. Eftersom hållbar utveckling är ett brett begrepp är det 
nödvändigt att vara medveten om att det är ungdomar man undersöker. Ungdomar och vuxna 
kan ha olika syn på begreppet.  
 
Läroböckerna som användes vid intervjutillfällena kan ha påverkat eleverna och deras svar. 
Jag tror dock att läroböckerna var till stor hjälp och det blev lättare för eleverna att komma 
ihåg vad de faktiskt ha gjort när de fick möjligheten att titta i böckerna. Läroböckerna gjorde 
                                                           
32 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011. 
33 Ahrne, G & Svensson, P, Handbok i kvalitativa metoder, 2011.  
34 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011. 
35 Ibid.  
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också det konkret för både mig som intervjuade men även för respondenterna, därmed fick vi 
kanske en mer likartad syn på begreppet hållbar utveckling under intervjuerna.  
 
Tidpunkten för intervjuerna var inte optimal, efter jullovet ska de börja arbeta med geografi 
och jag vet inte om de då kommer arbeta ännu mer med hållbar utveckling. Den här studien 
kan därför ses som en fördjupning kring dessa elevers upplevelser och uppfattning av 
undervisning för hållbar utveckling, samt deras uppfattning kring deras färdigheter och 
kunskaper i ämnet.  

1.7.5 Databearbetning  
 
Analysprocessen följde Virginia Braun och Victoria Clarkes tematiska analys36. Enligt Braun 
och Clarkes sker en tematisk analys i sex faser. I den första fasen sker transkribering och 
därefter ytterligare en genomläsning av all data. I den första fasen bör tankar väckas kring 
djupet och bredden i innehållet. Det är viktigt att bli familjär med all data i innehållet. I den 
andra fasen sker genereringen av koder från all data. Dessa koder ska verka intressanta för 
analytikern. I den andra fasen ska all data ges en jämlik och full uppmärksamhet. När den 
tredje fasen börjar ska all data vara kodad och det bör finnas en lång lista på dessa koder. I 
den tredje fasen börjar sökandet efter olika teman och koderna ska därefter sättas in i dessa 
potentiella teman. I den här analysen användes en mind-map som hjälp för detta. I den fjärde 
fasen, som i den här studien samverkade med fas tre, tillverkades en tema-karta. Alla koder 
läses igenom återigen och ett sammanhängande mönster mellan koderna och de olika temana 
kunde utläsas. I den femte fasen namnges alla teman och ges tydliga definitioner som ska 
presenteras i analysen. Relationen mellan de olika temana ska analyseras. I den sjätte och 
sista fasen sker en sammanställning av resultatet av analysen. Sammanställningen ska vara 
logisk, kortfattad och sammanhängande. 37 
 
I denna studie användes denna mall för att bearbeta all data. Det första som genomfördes var 
en transkribering av alla tolv intervjuer och under transkriberingens gång bearbetades all data 
återigen. Under den första fasen framkom bra kännedom kring all data och det antecknades 
vissa intressanta aspekter som dök upp under arbetets gång. Efter transkriberingen av all data 
lästes allt igenom ännu en gång och under tiden gjordes långa listor där det mest intressanta 
valdes ut ur samtliga intervjuer. Varje intervju fick lika lång tid till genomläsning och lika 
mycket uppmärksamhet, då det är viktigt att ge alla intervjuer en rättvis bearbetning. Detta 
kunde genomföras genom att dela upp arbetet och inte ta allt arbete i fas två under samma 
dag. Redan under det här skedet kunde det utläsas samband mellan intervjuerna. Nästa steg 
var att läsa igenom alla listor och under genomläsningen se potentiella teman. Därefter 
plockades koderna ut och sattes in i olika teman. För att underlätta denna fas i arbetet 
användes en mind-map för att göra arbetet tydligare och mer konkret. När kategoriseringen av 
de olika temana framställdes stod uppsatsens frågeställningar som grund och även tidigare 
forskning.  

                                                           
36 Braun, V & Clarkes, V, Using thematic analysis in psychology, 2006.  
37 Ibid.  
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Dessa teman underlättade arbetet och det var överlag okomplicerat att kategorisera all data. 
Fas fyra genomfördes i samband med fas tre i denna bearbetning. Vilket underlättade arbetet 
och gjorde det mer effektivt. Genom att göra en mind-map var det enklare att se samband 
mellan de olika temana och se hur relationen mellan dem såg ut. Nästa steg var att ge alla 
dessa teman en titel som var tydlig. 
 
De fem olika temana blev: 1. Fördelningen mellan social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. 2. Arbetssätt i undervisning för hållbar utveckling. 3. Former av undervisning 
för hållbar utveckling. 4. Färdigheter, kunskaper och engagemang. 5. Tankar och 
förväntningar på undervisning för hållbar utveckling.   
 
Dessa fem teman har sin grund i de två frågeställningarna för den här uppsatsen. 
Frågeställningarna är:   
Hur uppfattar elever undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet?  
Vilka kunskaper och förmågor uppfattar elever att de har utvecklat i undervisningen för 
hållbar utveckling i geografiämnet?  
Till sist skapades en sammanställning av all data.  
 

1.7.6 Reliabilitet, validitet och etik  
 
Validitet innebär att när en mätmetod är valid mäter den vad den faktiskt är avsedda att 
mäta38. Syftet i denna uppsats är dels att undersöka hur tolv elever i årskurs 9 har upplevt 
undervisning för hållbar utveckling och om de har upplevt att de har utvecklat kunskaper och 
färdigheter som i sin tur kan innebära handlingskompetens i hållbar utveckling. Intervjuerna 
har grundat sig på uppsatsens syfte och frågeställningar. Under samtliga intervjuer användes 
samma intervjuschema. Även tidigare forskning har selekterats på grund av uppsatsens syfte 
och frågeställningar.  
 
Reliabilitet innebär att om undersökningen utförs på nytt ska resultatet bli desamma39. 
Frågorna som ställdes under intervjuerna i denna undersökning har utgått från samma 
intervjuschema, där frågorna har grundat sig på samma syfte och frågeställningar.  
 
Innan varje intervju blev respondenten informerad om undersökningens syfte och att det är 
frivilligt att vara med i studien. De informerades även om hur intervjuerna skulle gå till. 
Samtliga respondenter fick även skriva på en samtyckesblankett och efter intervjuerna fick de 
ett kort med mina och min handledares kontaktuppgifter. Alla respondenter var anonyma och 
det blev de även informerade om innan. Uppgifterna som samlades in användes endast för 
forskningsändamålet. 40 

                                                           
38 Ahrne, G & Svensson, P, Handbok i kvalitativa metoder, 2012. 
39 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011. 
40 Ibid.  
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2 Resultat  
 
I följande text kommer uppsatsen frågeställningar besvaras utifrån respondenternas svar med 
hjälp av metoden som presenterats tidigare. Nedan kommer all relevant data för studien 
presenteras, som senare relateras till tidigare forskning i diskussionen.  Frågeställningarna i 
den här uppsatsen kommer att presenteras i samband med de olika teman som står här under.  
 

2.1 Hur uppfattar elever undervisningen för hållbar utveckling i 
geografiämnet? 

 
Alla respondenter i studien berättade att de har upplevt att det i undervisningen för hållbar 
utveckling nästan enbart har avhandlat ekologisk hållbarhet. När de berättade själva om olika 
exempel på vad de hade fått göra i undervisning för hållbar utveckling i geografi, nämndes 
nästan bara exempel som berörde ekologisk hållbarhet. När respondenterna skulle tala om vad 
de själva tänkte på när de hörde begreppet hållbar utveckling, berörde de flesta exemplen 
ekologisk hållbarhet. Alla respondenter berättade att de hade fått arbeta mest med ekologisk 
hållbarhet, lite med ekonomisk hållbarhet och minst med social hållbarhet. Flera av 
respondenterna talade om att social hållbarhet glöms ofta bort och att de upplevde att lärarna 
inte bjöd in till samtal och undervisning för social hållbarhet. En av respondenterna berättade 
lite om detta: ”Vi har pratat lite om social hållbarhet i samhällskunskapen. Men jag tycker vi 
borde ha mer om hur vi får ett mer jämlikt samhälle och vad feminism innebär och så41.” 
Respondenten berättar att de har arbetat lite med social hållbarhet, men uttrycker samtidigt en 
vilja och önskan att få arbeta mer kring det.  
 
Under intervjuerna talades det stundtals om elevernas eget ansvar när det gällde vilket ämne 
de skulle arbeta med i hållbar utveckling. Några respondenter talade om ett grupparbete de 
hade haft och då valde de flesta ekologisk hållbarhet, för att det visste de mest om sedan 
innan. Respondenterna upplever inte att det har undervisats om en helhetsbild av hållbar 
utveckling och dess dimensioner, en av respondenterna beskrev det såhär: ”Ja, lite grann 
hänger de väl ihop. Men jag skulle säga att man glömmer nästan bort social hållbarhet, det 
har vi inte jobbat så mycket med42.” Under intervjuerna uttryckte flera av respondenterna att 
de själva kunde se några samband mellan de olika dimensionerna, men de upplevde att det 
var de själva som hade kommit på det och inte med hjälp av skolan.  
 
Majoriteten av respondenterna upplevde att det nu i årskurs nio, som de hade fått ett mer 
integrerat perspektiv av hållbar utveckling. Främst var det i andra ämnen än just geografi. I 
några andra ämnen hade de fått arbeta med alla tre dimensionerna, ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet, mer tillsammans och sammankopplade. I geografin fick de ett mer 

                                                           
41 Intervju 3. 
42 Intervju 3. 
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separerat perspektiv av hållbar utveckling och dess dimensioner. Respondenterna upplevde att 
i geografi presenterades de tre olika dimensionerna separat, det fanns ingen tydlig 
sammankoppling mellan dem. Majoriteten av respondenterna berättade även att de inte har 
fått problematisera de tre olika dimensionerna och hur de påverkar varandra.   
 
Den gemensamma uppfattningen från respondenterna gällande arbetssättet i undervisningen 
för hållbar utveckling, var att den främst har utgått från läroböckerna Geografi 743 och 
Geografi 844. Respondenterna berättar att de in princip alltid arbetar med läroboken i geografi 
och man gör de frågor som finns i boken. En av respondenterna berättade: ”Det är ju mest 
boken vi har utgått ifrån som vanligt. Så det är väl mest fakta”.45 Majoriteten av 
respondenterna i studien berättade att de har upplevt undervisningen för hållbar utveckling 
som främst faktabaserad undervisning. De grundade sina upplevelser p.g.a. att de framförallt 
har arbetat med enbart läroböckerna i geografi. Dessa böcker innehåller främst faktabaserad 
kunskap och frågorna är huvudsakligen faktabaserade. Respondenterna har upplevt att det 
ibland har funnits möjligheter till en mer pluralistisk undervisning om läraren har planerat ett 
sådant upplägg. En av respondenterna kommenterade just detta: ”Det var väl mest fakta. Men 
om läraren ville sätta lite mer arbete på oss, så fick vi göra diskussionsfrågor också. ”46  

Diskussioner med ett pluralistiskt perspektiv har någon enstaka gång ägt rum i helklass och 
det har främst skett i något annat ämne i geografi. Respondenterna uppgav att de har upplevt 
att de har fått tagit ställning i frågor som rör hållbar utveckling få gånger. Några av 
respondenterna berättade att de upplever att läroböckerna ofta endast ger en synvinkel på 
frågor som rör hållbar utveckling. Därmed blir det svårare att själv ta ställning, vilket en av 
respondenterna kommenterade: ”Det blir ju lätt att man tror blint på det som står i boken, och 
det blir lätt att man tror på det när man inte får höra någon annan sida också.”47 Majoriteten 
av respondenterna anser också att det stundtals har varit en normerande undervisning där det 
talats om t.ex. pekpinnar. Ändå säger många av respondenterna att det mer har varit exempel 
på såhär kan man göra, än såhär ska man göra. 

Enligt respondenterna fick de i årskurs åtta göra ett litet grupparbete, där det fanns en 
valmöjlighet som innebar att själva grupparbetet kunde röra hållbar utveckling. Några av 
respondenterna berättar även om små ämnesövergripande arbeten, t.ex. ett samarbete mellan 
NO:n och geografin. En av respondenterna berättade lite om detta: ”Jag tror det var i sjuan 
när vi jobbade lite med vatten och då var det ett samarbete mellan geografin och NO:n. Hur 
olika platser förändras. Jag gjorde en redovisning för stora barriärrevet och den mångfalden 
där håller på att dö ut48.” 
 

 

                                                           
43 Thorstensson, P, Thorstensson A-B, Jonasson, C & Myrenberg, L, Geografi 7, Natur & Kultur, 2011.  
44 Thorstensson, P, Thorstensson A-B, Jonasson, C & Myrenberg, L, Geografi 8, Natur & Kultur, 2011.  
45 Intervju 4.  
46 Intervju 1. 
47 Intervju 3.  
48 Intervju 11. 
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Många av respondenterna uttrycker en vilja att fördjupa sig inom hållbar utveckling, inte 
enbart jobba med faktabaserade undervisning. Flera av dem uttryckte också en vilja att få en 
bredare helhetsbild av hållbar utveckling och arbeta med hur social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet kan påverka varandra. Majoriteten vill att undervisning för hållbar utveckling bör 
äga rum oftare för att det är ett så pass viktigt område. En av respondenterna nämnde detta: 
”Jag tror man måste prata mycket, mycket mer om det. För det är en väldigt viktig fråga. 
Och att man bör introducera det i de flesta ämnena, istället för att göra allt i tekniken.”49 Det 
fanns också en vädjan från respondenterna att få uppleva mer i undervisning för hållbar 
utveckling och inte bara läsa i läroboken om det. Några få av respondenterna berättar att de 
har fått uttrycka känslor kring frågor som rör hållbar utveckling och att när de hade fått göra 
det kändes det bra och man kände en samhörighet med fler som kände liknande känslor. 
Några av eleverna synliggör en negativ framtidstro och nämner saker som att jorden håller på 
att gå under och vi förstör vår miljö. Medan andra elever synliggör en positiv framtidstro och 
har ett hopp för kommande generationer. Det respondenterna främst har gemensamt i temat är 
att de vill vara med och påverka den hållbara utvecklingen och att undervisningen för hållbar 
utveckling bör förändras, efter deras egna upplevelser.   
 

2.2 Vilka kunskaper och förmågor uppfattar elever att de har utvecklat i 
undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet?  

 
Alla respondenter i studien anser att de har fått både kunskaper och färdigheter från 
undervisningen för hållbar utveckling som kan ses som handlingskompetenser för hållbar 
utveckling i sitt liv hemma i vardagen. De olika exemplen som nämns i intervjuerna rör 
främst ekologisk hållbarhet och har ett miljöperspektiv. De olika exemplen är allt från att 
veckohandla mat, källsortera, åka mer kollektivt och använda cykeln oftare. Det 
respondenterna också har gemensamt när de talar om detta är att det går att utläsa en vilja att 
vara med och påverka för kommande generationer. En av respondenterna talade om att ju mer 
man vet om något, ju mer tänker man på det och ju mer gör man. Flera av respondenterna 
nämner också att de vill ha mer kunskap om hållbar utveckling och mer undervisning för 
hållbar utveckling, många av respondenterna nämner någon gång under intervjuernas gång att 
de alla gör något men de har inte gjort allt man kan. En av respondenterna berättar om det: 
”Bara vetskapen att det är såhär och att man kan göra någonting åt det. Det är något man 
kan ta med sig i vardagen. Sen kanske inte vi har gjort allt som man kan göra. Men att man 
tänker på vart maten kommer ifrån, sådant tänker man på50.” 
 
 
 

                                                           
49 Intervju 8.  
50 Intervju 1. 
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3 Diskussion  
 
Diskussionsavsnittet nedan kommer presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar och vad 
tidigare forskning visar. Det kommer även föras en diskussion kring vad som står i 
styrdokumenten om hållbar utveckling.  
 
Läroplanen för ämnet geografi åk 7-9 tar upp flera aspekter av undervisningen för hållbar 
utveckling. I lgr11 (centrala innehållet för åk 7-9) kan man läsa att sambandet mellan 
fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser ska belysas. 51 
I kunskapskraven kan man läsa vidare om att eleverna ska resonera om olika ekologiska, 
ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. De ska även redogöra för underbyggda förslag på 
lösningar där man väger in konsekvenser för människan, samhället och naturen. 52 
Skolan har som skyldighet att utöva undervisning för hållbar utveckling ur ett holistiskt och 
pluralistiskt perspektiv. Vilket respondenterna i studien upplever att de ännu inte har deltagit 
i. En får ha i åtanke att för dessa elever återstår en termin i åk 9.  
 
Ett vanligt perspektiv på hållbar utveckling är det harmoniska perspektivet.53 Man kan utläsa 
ett sådant perspektiv i delar av de nationella styrdokumenten. Ett exempel på det är i skolans 
värdegrund: ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”54 Ur min tolkning visar det ett 
harmoniperspektiv på hållbar utveckling. Det tas inte upp några konsekvenser eller vad som 
menas med anpassas. Ingen problematisering sker, därmed går det inte att utläsa ett 
konfliktperspektiv. I lgr11 under kunskapskraven (se ovan) står det däremot att eleverna ska 
resonera kring de tre dimensionerna på hållbar utveckling och se lösningar på problem. Samt 
framföra några konsekvenser för människa, samhälle och natur. Det visar i viss mån däremot 
ett konfliktperspektiv, där eleverna ska resonera och framföra konsekvenser för människa, 
samhälle och natur. Vilket visar en viss problematisering av hållbar utveckling.  

Resultatet från den här studien kan relateras till Boeve-de, Pauws, et al. artikel55. Deras studie 
visade att en holistisk och pluralistisk undervisning för hållbar utveckling inte förekom ofta, 
vilket stämmer överens med resultatet i den här studien. Eleverna upplever att en stor del av 
undervisning för hållbar utveckling i geografi enbart har handlat om ekologisk hållbarhet. 
Överlag sker det ingen holistisk undervisning, enligt deras uppfattning. Majoriteten av 
eleverna berättar också att de upplever att de knappt har arbetat med social hållbarhet. 
Problematisering och resonemang kring hållbar utveckling har skett ibland, vilket också 
stämmer överens med det resultatet från tidigare forskning.  
 

                                                           
51 Skolverket, Lgr 11, Geografi Centralt innehåll, 2011.  
52 Skolverket, Lgr 11, Geografi Kunskapskrav åk 9, 2011.  
53 Öhman, M & Öhman, J, Harmoni eller konflikt? – en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar 
utveckling, Örebro Universitet, 2012. 
54 Skolverket, Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag, 2011. 
55 Boeve-de Pauw, J, Gericke, N, Olsson, D & Berglund, T, The Effectiveness of Education for Sustainable 
Development, Sustainability, Karlstad Universitet, 2015. 
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Resultatet i den här studien kan också kopplas samman med studien som Hasslöf, Ekborg och 
Malmberg56 genomförde. Den studien visade att läraren har ett stort ansvar att tillgodose sina 
elever en holistisk, pluralistisk och komplex undervisning för hållbar utveckling. Som det 
framkom ovan var upplevelsen hos majoriteten av respondenterna att undervisningen för 
hållbar utveckling främst har handlat om fakta kring hållbar utveckling.  Stundtals har 
undervisningen för hållbar utveckling övergått till en mer pluralistisk undervisning, där det 
ibland har getts möjligheten till diskussioner bland eleverna, enligt respondenternas 
upplevelser. Fakta är således viktigt i undervisning för hållbar utveckling, här handlar istället 
problematiken om att eleverna i studien upplever att det nästan enbart har handlat om fakta. 
Hasslöf, Ekborg och Malmberg57 diskuterar vad diskussioner kan ge undervisning för hållbar 
utveckling, och hur pass viktig den delen är. Om elever ges chansen att diskutera med 
varandra och problematisera frågor som rör hållbar utveckling från olika perspektiv gynnar 
det deras lärande. Ur ett demokratiskt perspektiv är sådana diskussionsformer i undervisning 
för hållbar utveckling gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling och mod till att yttra 
egna ställningstaganden. Detta stödjs även av Boeve-de Pauw, et al. 58. Deras resultat visar att 
kunskapsutveckling och engagemanget hos elever gynnas och ökar genom att bedriva en 
holistisk, pluralistisk och elevinflytande undervisning för hållbar utveckling. Återigen är det 
viktigt att belysa att uppsatsen enbart behandlar elevernas egna upplevelser av undervisningen 
för hållbar utveckling.  
 

3.1 Hur upplever eleverna i studien sin undervisning för hållbar 
utveckling?  

 
Majoriteten av respondenterna upplever som sagt att de nästan enbart har arbetat med 
läroböckerna i undervisning som rör hållbar utveckling. De flesta uppger att de alltid arbetar 
på liknande sätt med deras läroböcker i geografi. De läser i boken, sedan svarar de på frågorna 
som hör till boken och ibland diskuterar de och problematiserar efteråt. Det kan relateras till 
tidigare forskning när det gäller att respondenterna berättar att de inte har fått problematisera 
och diskutera hur de olika dimensionerna påverkar varandra. I Öhman och Öhmans studie 
visar det sig att ett konfliktperspektiv mellan de olika dimensionerna ofta saknas i 
undervisning för hållbar utveckling. 59  
 
Det finns ett tydligt ekologiskt perspektiv i elevernas läroböcker, utifrån vad eleverna berättar 
i sina upplevelser och en genomläsning av dessa läroböcker. Det kan relateras till ett separat 
                                                           
56 Hasslof, H, Ekborg, M & Malmberg, C, Discussing Sustainable Development among Teachers: An 
Analysis from a Conflict Perspective, Malmö Universitet, 2014.  

57 Ibid.  
58 Boeve-de Pauw, J, Gericke, N, Olsson, D & Berglund, T, The Effectiveness of Education for Sustainable 
Development, Sustainability, Karlstad Universitet, 2015.  

59 Öhman, M & Öhman, J, Harmoni eller konflikt? – en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för 
hållbar utveckling, Örebro Universitet, 2012. 

https://www.mdpi.com/search?authors=Jelle%20Boeve-de%20Pauw&orcid=0000-0002-8496-096X
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perspektiv på undervisningen. Om eleverna istället fick arbeta ur ett mer integrerat perspektiv 
på undervisningen för hållbar utveckling breddas även deras syn på hållbar utveckling, deras 
förståelse ökar och fler perspektiv belyses, som Hanley60 skriver och tar upp i sin studie.  
 
En holistisk och pluralistisk undervisning ska demonstrera hållbar utveckling och dess 
dimensioner som en helhet och utveckla elevernas kritiska tänkande61. Öhman och Öhmans 
skriver även om detta. Konfliktperspektivet62 på hållbar utveckling kan kopplas samman med 
en pluralistiskt och holistisk undervisning. Att undersöka den disharmoniska relationen 
mellan de tre dimensionerna (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet) ger upphov att 
kritiskt granska hållbar utveckling som helhet. Studien visar att eleverna upplever att de inte 
har fått utveckla sitt kritiska tänkande kring hållbar utveckling, eftersom de upplever att 
undervisningen inte har varit pluralistisk.  
 
Flera av respondenterna i denna studie uppger att de själva ibland kopplar samman de olika 
dimensionerna och tänker hur de påverkar varandra på olika sätt. Det upplever att läraren inte 
har hjälpt dem med detta. Läraren har ett stort ansvar att verkställa en sådan undervisning, där 
elever får möjligheten att utveckla resonemang och problematisera kring hållbar utveckling. 
Det finns många möjliga undervisningstillfällen där läraren kan ge elever den möjligheten, 
det kan vara t.ex. på prov eller inlämningsuppgifter. Framförallt kan det också ske på en 
vanlig lektion, där elever får öva på att resonera och problematisera. Om elever endast får 
svara på faktafrågor kring hållbar utveckling missgynnar det dels deras kunskapsutveckling, 
men också deras engagemang i hållbarhetsfrågor63.  
 
I artikeln som Boeve-de Pauw, Gericke, Olsson och Berglund64 skrev, framkommer det att 
när eleverna själva får vara med och bestämma t.ex. vilket område eller vilket arbetssätt som 
vara med i undervisning för hållbar utveckling, ökar engagemanget hos eleverna. I den här 
studien framkommer det att eleverna upplever att de nästan alltid arbetar på samma sätt, d.v.s. 
i läroboken. Samtidigt uppger många av respondenterna att de vill arbeta på andra sätt än att 
bara arbeta med läroboken, vilket visar att det finns en vilja kring att förändra arbetssättet och 
områden i undervisning för hållbar utveckling. Resultatet visar att elevinflytande har skett, 
men i en mycket liten mån. Eleverna har fått bestämma område i enstaka grupparbeten. Vilket 
gjorde att många valde att arbeta med ekologisk hållbarhet, för det var det de visste mest om 
sedan innan.  Det är viktigt som lärare att ta tid att lyssna på sina elever, på vilket sätt kan 
man få in mer elevinflytande i undervisning för hållbar utveckling? Det kan ske på många 
olika sätt. T.ex. att eleverna får bestämma själva vilket område de vill arbeta med (om läraren 
har förberett vissa specifika områden som innefattar alla tre dimensioner på hållbar 

                                                           
60 Hanley, P, "Holistic yet Tangible": Embracing the Challenge of Complexity for Education for Sustainable 
Development, Columbia University, 2005. 
61 Boeve-de Pauw, J, Gericke, N, Olsson, D & Berglund, T, The Effectiveness of Education for Sustainable 
Development, Sustainability, Karlstad Universitet, 2015. 
62 Öhman, M & Öhman, J, Harmoni eller konflikt? – en fallstudie av meningsinnehållet i utbildning för hållbar 
utveckling, Örebro Universitet, 2012. 
63 Ibid.  
64 Boeve-de Pauw, J, Gericke, N, Olsson, D & Berglund, T, The Effectiveness of Education for Sustainable 
Development, Sustainability, Karlstad Universitet, 2015. 
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utveckling), på vilket sätt de ska arbeta (skriftlig inlämning, prov, grupparbete). I tidigare 
forskning ter det sig uppenbart att elevinflytande gynnar engagemanget i hållbar utveckling65.  
 
I studien kan man utläsa flera aspekter som eleverna tycks sakna i undervisningen, och som 
de själva anser skulle främja deras kunskaper och färdigheter inom hållbar utveckling. 
Resultatet visar att några få av respondenterna anser att de har fått uttrycka känslor kring 
frågor som rör hållbar utveckling. Det har känts bra när de har gjort det, enligt dem själva. 
Om elever fick möjlighet till att uttrycka vad de känner kring problem eller frågor som dyker 
upp i undervisningen för hållbar utveckling, kan det förmodligen gynna deras lärande och 
utveckling. Det kan kopplas samman med artikeln som Manni, Sporre och Ottander66 skrev. 
Ett sådant inslag i undervisningen kan ge eleverna en känsla av samhörighet mellan varandra, 
de får höra att fler än de själva känner samma sak och de kan då möjligtvis utveckla ett 
självförtroende, som gör att de vågar ta ställning och på så sätt engagera sig i 
hållbarhetsfrågor. Om eleverna får möjligheten till att uttrycka känslor och visa dessa, ökar 
också chansen att de inkluderar mer kunskap kring ämnet. Det finns flera möjligheter och 
vinster med att prata mer om känslor kring olika ämnen som rör hållbar utveckling. Att prata 
om hur man känner kring en viss fråga kan ske på olika sätt. Det kan vara att man för en 
diskussion online, där de anonymt får berätta både vad de känner men också visa sina 
kunskaper kring ett ämne eller fråga. Jag tror att det är något alla i en klass kan vinna på, både 
elever och lärare.  
 
 

3.2 Vilka kunskaper och förmågor uppfattar eleverna att de har utvecklat 
i undervisning för hållbar utveckling? 

 
Syftet var att undersöka elevers eventuella förmågor och kunskaper som har utvecklats. Dessa 
förmågor och kunskaper ses som handlingskompetenser, och en strävan för att förändra sin 
livsstil eller val i vardagen för en hållbar utveckling. Respondenterna i studien har utvecklat 
förmågor i form av miljöengagemang, handlingskraft och vilja att förändra. Dock kan man 
tolka elevernas kunskaper och förmågor inom engagemang som rör ekonomisk och social 
hållbarhet som begränsade. När respondenterna själva berättar om deras engagemang i hållbar 
utveckling uppger de olika exempel som alla utgår från ett ekologiskt perspektiv.  De nämner 
bl.a. att de väljer att ta cykeln oftare, deras familjer vecko-handlar istället för att åka flera 
gånger till mataffären, de åker ofta till återvinningscentralen, etc. Deras berättelser 
exemplifierar därmed engagemang som främst handlar om ekologisk hållbarhet. Om man 
förenar detta resultat till deras upplevelser från undervisningen för hållbar utveckling, kan 
man se en koppling. De upplever att de in princip endast har lärt sig om ekologisk utveckling, 
                                                           
65 Boeve-de Pauw, J, Gericke, N, Olsson, D & Berglund, T, The Effectiveness of Education for Sustainable 
Development, Sustainability, Karlstad Universitet, 2015.  

66 Manni, A, Sporre, K & Ottander, C, Mapping what young students understand and value regarding 
sustainable development, Umeå Universitet, 2013.  
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lite om ekonomisk utveckling och absolut minst om social utveckling. En annan uppfattning 
av detta kan vara att det möjligtvis är enklare att engagera sig i miljöfrågor, det blir kanske 
mer konkret för dessa ungdomar. Respondenterna upplever alltså att de har utvecklat 
kunskaper och förmågor främst för en ekologisk hållbarhet, med tanke på vad de berättade 
under intervjuerna. Dock har skolan inte ensam makt över vad elever utvecklar kunskaper och 
förmågor kring och det är inte bara skolan som påverkar eleverna kring hållbar utveckling. 
Dagens ungdomar lever även sina liv på internet och sociala medier, vilket självklart också 
påverkar dem. Familjebakgrund, kompisumgänge, osv, är också faktorer som spelar roll. 
Dock ser många att utbildning är nyckeln till hållbar utveckling och skolan spelar en viktig 
roll. Resultatet i den här studien visar hur viktig roll skolan har och hur skolan kan påverka 
elever. Om en holistisk undervisning sker undervisas eleverna om alla de tre dimensionerna, 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbar utveckling ses ur ett holistiskt perspektiv 
som en enda helhet och de olika dimensionerna påverkar varandra. Hade elevernas berättelser 
om deras engagemang sett annorlunda ut om de hade upplevt att de har deltagit i en sådan 
undervisning? Då kanske även deras engagemang hade gått mot ett mer holistiskt perspektiv, 
men det är svårt att säga om det verkligen skulle bli så.  

 

3.3 Avslutande reflektion 
 

Även om den här är en liten studie, som endast behandlar dessa respondenters egna 
upplevelser av undervisningen för hållbar utveckling, går det ändå att se kopplingar med 
jämförbara studier som tidigare gjorts. Det finns en bristande pedagogik och kunskap när det 
gäller hållbar utveckling. Lärare möter och kommer möta många kloka ungdomar i skolan. 
Verksamma lärare har ett stort ansvar att ge elever möjligheten att vara med och påverka och 
ge dem möjligheten att utveckla kunskaper inom ämnet hållbar utveckling. Fram för allt 
måste vi lyssna på våra elever. De sitter på otroligt mycket kunskap och starka viljor och vi 
bör ge dem en holistisk, pluralistisk och känslofylld undervisning för hållbar utveckling. För 
det är skolans skyldighet att ge dem, det är deras rättighet. Avslutningsvis kommer här en 
beskrivning av hållbar utveckling från en av respondenterna som lyder följande: ”Det är en 
framtid när vi inte har en smog över världen, en framtid där vi inte blir behandlade som olika 
länder, han är en asiat, han är en afrikan, utan att han är en människa och han är en 
människa. Jag tror vi når en hållbar utveckling när jorden är ett säkert ställe för 
människan67.” 
 
 
 

 

                                                           
67 Intervju 9. 
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4 Slutsatser   
 

Uppsatsens första frågeställning var: Hur uppfattar elever undervisningen för hållbar 
utveckling i geografiämnet?  
Respondenterna i studien uppger att arbetssättet i undervisning för hållbar utveckling i ämnet 
geografiämnet främst har utgått från lärobokens upplägg. De upplever att undervisningen för 
hållbar utveckling främst har kretsat kring fakta och sett ut på samma sätt genom hela 
högstadiet. Resultatet i studien visar också att arbetssättet eleverna har fått använda sig av kan 
ha påverkat dels deras uppfattning om hållbar utveckling, men också deras engagemang i 
hållbarhetsfrågor. Resultatet demonstrerar att eleverna vill förändra arbetssättet och 
majoriteten uttrycker att de alltid arbetar på samma sätt. I och med det kan man utläsa att det 
inte har varit något elevinflytande i undervisningen, enligt respondenternas upplevelser. 
Ibland har eleverna fått möjlighet att svara på diskussionsfrågor kring hållbar utveckling, om 
läraren har gett dem möjligheten. Enligt respondenternas upplevelser har undervisningen 
främst haft ett fokus på ekologisk hållbarhet, och stundtals har undervisningen övergått till en 
mer pluralistisk undervisning. I och med den upplevda tyngden på ekologisk hållbarhet i 
undervisningen har det inte varit en holistisk undervisning. Resultatet visar att de har arbetat 
lite med ekonomisk hållbarhet, men nästan inget alls med social hållbarhet.  

 
Den andra frågeställningen i uppsatsen var: Vilka kunskaper och förmågor uppfattar elever 
att de har utvecklat i undervisningen för hållbar utveckling i geografiämnet?  
Respondenternas berättelser om deras engagemang för hållbar utveckling har även en tydlig 
riktning mot ekologisk hållbarhet. Deras exempel visade bl.a. på att de valde att ta cykeln 
oftare, källsortera och handla ekologiskt. Som det nämndes tidigare så kan man utläsa att 
undervisningen kan ha påverkat deras perspektiv på engagemang i hållbar utveckling. 
Eftersom det gick att utläsa ett sådant tydligt ekologiskt perspektiv även på deras 
uppfattningar om deras egna engagemang i hållbar utveckling, kan man koppla samman det 
med deras upplevelser från undervisning för hållbar utveckling.  
 
Studien har betydelse på det sättet att den ger tidigare forskning stöd och bekräftar resultatet. 
Även om den här studien endast belyser just dessa respondenters egna upplevelser, så ger den 
ändå upphov till fler frågor och brister som tycks finnas i undervisning för hållbar utveckling. 
Studien ger även bidrag till forskningsläget genom att belysa elevers egna upplevelser och 
sedan deras vädjan att vilja förändra undervisningen för hållbar utveckling. Det visar att det 
finns ett engagemang hos eleverna som bör besvaras. Studien får även betydelse då den 
besvarar studiens syfte.  

Under arbetets gång har det väckts en tanke kring förslag på vidare forskning. Det förslaget är 
att undersöka hur läromedel presenterar hållbar utveckling, utifrån perspektiv vad tidigare 
forskning säger ang. undervisning för hållbar utveckling. I en sådan studie kan man 
undersöka vilka perspektiv läromedel visar på hållbar utveckling. Tidigare forskning kan då 
ha en betydande roll, med tanke på vilka perspektiv som belyses i läromedlen.  På så sätt blir 
det en innehållsanalys i läromedel. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

• Har du hört begreppet hållbar utveckling?  
o Om ja, vill du berätta vad du tänker på när du hör det begreppet?  
o Hur fick höra om det? 

 
Jag ger en kort beskrivning av HU:  

FN gjorde följande definition av HU 1987: ”Hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, 
miljön och ekonomin.  

Social hållbarhet: jämställdhet, jämlikhet, gott liv, god hälsa, inga skillnader, hög tolerans, 
lika värde, förtroende till varandra, delaktighet i samhällsutveckling, demokratisk samhälle, 
tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.  

Ekonomisk hållbarhet: Två olika definitioner: 

Den mest logiska ur ett hållbart samhällsperspektiv definieras utifrån att ekonomisk 
hållbarhet uppnås då den ekonomiska tillväxten inte sker på bekostnad av miljön och 
människors livsvillkor.  

Den andra definitionen utgår ifrån att ekonomisk hållbarhet är det samma som en positiv 
ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten, oavsett följder, är positiv eftersom människor 
lyfts ur fattigdom och svält då världsekonomin går framåt. För att en ekonomisk tillväxt ska 
kunna ske krävs att naturresurser utnyttjas på alla tänkbara sätt vilket drabbar ekosystem och 
miljö.  

Ekologisk hållbarhet: är den hållbarhet som innefattar alla faktorer som berör jordens 
ekosystem. De viktigaste områdena är klimatsystemet, luft- och vattenkvalitet, hur 
landområden exploateras, den biologiska mångfalden och ekosystemet.  

Mitt fokus i den här studien är att se hur ni elever har upplevt undervisning för hållbar 
utveckling i geografiämnet. Men om ni har haft det i andra ämnen, t.ex. samhällskunskapen, 
så får ni prata om det också.  

• Men först och främst. Så undrar jag om ni har pratat om hållbar utveckling i 
geografin? Och jag vet att ni inte har haft det nu i nian, men i sjuan och åttan har ni 
haft geografi.  

• Om ja – kan du komma ihåg något exempel på vad ni gjorde då? Hur arbetade ni? 
Vad fick ni göra? Kan du komma på något exempel på vad ni fick göra. 
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• Har ni fått lära er att ta ställning? Uttrycka åsikter? Problematiserat HU? Att det kan 
uppstå konflikter mellan de olika dimensionerna.  

• Har det varit mycket pekpinnar? T.ex. hur man ska leva miljövänligt osv?  
• Har det varit mycket faktakunskaper? 
• (Om det är svårt att komma ihåg tittar vi i böckerna, geografi 7 och 8.) 
• Kommer du ihåg hur din lärare presenterade hållbar utveckling för er? Fick ni 

veta att det finns tre dimensioner av hållbar utveckling? Alltså, social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet? (vanligaste tolkningen av HU, FN:s definition) 

• Fick ni under arbetets gång chansen att uttrycka känslor, åsikter eller ta ställning i 
olika frågor som rör hållbar utveckling?  

• Om ja, hur kändes det tyckte du?  
• Känner du att du har användning för det du har lärt dig om hållbar utveckling i ditt 

liv? (Ge lite olika exempel) 
• Känner du att du har fått en helhetsbild av hållbar utveckling? Alltså att social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet är en helhet.  
• Om inte, kan du försöka förklara vad du har fått för bild av HU?  
• Till sist. Hur tror du man lär sig bäst om Hållbar utveckling i skolan?  
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