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SAMMANFATTNING 
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Bakgrund: Hållbar utveckling är ett väldigt ungt men användbart begrepp för både 

skolundervisning och ute i världen. Under Brundtlandskommissionen år 1987 myntades de tre 

dimensionerna representerade för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta blev 

startskottet för den faktiska förståelsen om varför världen ser ut som den gör och hur 

människa och dess omgivning påverkar varandra (Brundtland, 1987). Förändrandet av 

betydelsen för hållbar utveckling har också givit skolundervisning en anpassning. Från 60-

talets traditionella miljöundervisning har undervisning om hållbar utveckling idag blivit mer 

mångsidig och erbjudit både möjligheter och utmaningar för dagens lärare tack vare 

begreppets breda betydelse och förståelse (Sandell, Öhman & Östman, 2005). Således av detta 

kommer denna uppsats kommer att handla om hur hållbar utveckling ser ut i dagens 

undervisning. 

 

Syfte: Syftet med denna bakgrund är att närmare undersöka hur dagens lärare väljer att 

genomföra undervisning utifrån bland annat sina egna förståelser, kursplanstolkning och 

elevernas uppfattningar av hållbar utveckling. 

 

Metod: Jag har i denna undersökning använt mig av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade och djupgående intervjufrågor (se bilaga 1 – intervjuguide). Samtliga sju 

deltagande respondenter har svarat på samma frågor vid mina intervjumöten.  

  

Resultat: Resultatet från den empiriska undersökningen visar på att förståelsen och 

kunskapen hos lärarna om hållbar utveckling är mycket goda och de inte ser några problem 

med att göra undervisning utifrån deras ämneskunskaper och hur de tolkar kursplaner. Dock 

tros den ekologiska hållbarheten vara något mer begripligt hos eleverna och har en tendens att 

få något större fokus än de två andra hållbarhetsdimensionerna. 

 

Diskussion: Resultatet av de deltagande lärarnas förståelser för hållbar utveckling stämde 

överens mycket överens med Brundtlands beskrivning med användning av de tre 

hållbarhetsdimensionerna. 

De refererade mycket till denna hållbarhetsmodell när de skulle beskriva både deras egna och 

elevernas kunskaper om hållbar utveckling. Lärarna instämmer också att det finns gott om 

möjligheter att kunna göra undervisning mer än utmaningar men det finns också en vilja att 

lära sig mer och testa på nya tillvägagångssätt inom undervisning om hållbar utveckling. 

 



 
 

ABSTRACT 
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Background: Sustainable development is a very young but useful concept for both school 

education and out in the world. During the Brundtland Commission in year 1987 the three 

dimensions, representing ecologic, social and economic sustainability got established. This 

was the takeoff for the actual understanding of why the world looks like it does and how the 

human and its surroundings affects each other (Brundtland, 1987). At the same time as the 

changing of the meaning for sustainable development through the years, the school education 

has also done an adaption. The changing of the meaning of sustainable development has 

through the years also given an adaption to school education. From the traditional 

environmental education of the 60’s has the education of sustainable development went to a 

more multilateral today and offered both opportunities and challenges for todays teachers 

thanks to the concepts wide meaning and understanding (Sandell, Öhman & Östman, 2005). 

Accordingly to this, the essay are going to be about how sustainable development looks like 

in todays education.  

 

Aim: The aim with this background is to futher analyze how todays teachers choose to 

conduct teaching including their own understandings, interpreting syllabusess and the pupils 

perceptions of sustainable development.  

 

Method: I have in this survey used a qualitative method in form of semstrctured and in-depth 

interview questions (see Appendix 1 – interview guide). All of the seven participating 

respodents has answered the same questions at my interview meetings.  

 

Result: The result from the empirical investigation shows that the understanding and the 

knowledge of sustainable development among the teachers are very good and it seems that 

they aren’t finding any problems of conducting education from their knowledge of the subject 

and how they interpreting syllabuses. Although, the ecologic sustainability seems to be more 

understandable among the pupils and has the tendency to get more focus than the two others 

sustainability dimensions.  

 

Discussion: The result of the participated teachers understandings of sustainable development 

mightly agreed with Brundtland’s description by using the three sustainability dimensions. 

They refered a lot to this sustainability when they descripted both of their own and the pupils 

konwledges of sustainable development. The teachers also agreed that they find more 

opportunities than finding challenges of conducting teaching but there’s also a wish for to 

learn more and test new approaches in education for sustainable development. 
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1. INLEDNING 

Under de senaste årtiondena så har begreppet hållbar utveckling gått från att lösa 

miljöproblem till att se världens utveckling mer pluralistiskt tack vare forskning men också 

människors förändrande livsförhållanden och politiska värderingar (Sandell et al., 2005). Att 

begreppet definitionsmässigt bli komplext menar då Björneloo (2007) lyfter upp att ”hållbar” 

är synonymt med ”att bibehålla kvar någonting” medan Dresner (2002) mer lyfter upp hela 

begreppet hållbar utveckling där fokuset mer ligger på att se saker utvecklas till något för 

framtiden hållbart. Brundtlandsrapporten ”Vår gemensamma framtid”, som var den första 

globala framskrivningen av en handlingsplan för hållbar utveckling, har sedan den 

publiceringen gått från att representera en utopisk framtidsbild till att utgöra exemplet på 

nödvändigheten av hållbar utveckling som vi förstår idag. Denna rapport har utvecklats 

genom att gå från en utopisk idé om hur vi vill att vårt framtida samhälle ska se ut tills att i 

dagens samhälle mer blivit en nödvändighet eftersom vi människor måste inse att vi behöver 

se utifrån olika perspektiv och bli mer konsekventa över hur olika beslut påverkar olika 

människor och olika samhällen. Det är här som även den tredimensionella 

hållbarhetsmodellen kommer in i bilden, där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

spelar in (Brundtland, 1987). Trots detta finns även en del kritiska aspekter som menar bland 

annat att om mänskligheten är fokuscentret så blir det mycket svårt att få med alla de tre 

dimensioner förenliga med varandra (Gawor, 2008). Idag har även världen fått skåda den 

svenska unga klimataktivisten Greta Thunberg, som från sitt klimatstrejkande sittandes 

utanför riksdagshuset i Stockholm har tagit världen med storm. Allt fler människor över hela 

världen har visat sitt engagemang och ”Greta-effekten” har blivit ett faktum (TT, 2019).  

 

Hållbar utveckling skall i både skola och samtlig undervisning förmedla till eleverna hur vi 

aktivt kan engagera oss i. Vi har 17 globala mål uppsatta för att världen tillsammans skall se 

tydligare vad vi behöver göra för förändringar och för att bli mer framåtsträvande, med mål år 

2030 (UNDP, 2015). De ämnen där hållbar utveckling förekommer mer markant är de 

samhällsorienterade ämnena samhällskunskap och geografi med fokus på hållbarhet i helhet 

och politiska åtaganden. Även i de naturorienterande ämnena biologi och naturkunskap 

förekommer undervisning inom hållbar utveckling med något större fokus på det ekologiska 

perspektivet (Skolverket, 2011a). Hållbar utveckling var även under 2000-talet föreslaget till 

att vara ett eget skolämne på gymnasiet, som också i sin tur skulle slå bort geografi som ämne. 

Men förslaget fick avslag senare av Regeringen efter kritik från landets geografer (Molin, 

2006).  

 

Vi som studerar till lärare kommer så småningom att bli involverade allt mer inom hållbar 

utveckling, oavsett vilka förkunskaper eller intresse vi har till detta sedan innan. Jag kommer i 

denna studie undersöka närmare hur hållbar utveckling genomsyrar undervisningen i olika 

skolämnen utifrån lärarnas egen bedömning av sina kunskaper och didaktik. 
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2. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur yrkesverksamma lärare i olika ämnen på 

högstadiet och gymnasiet i främst Mellansverige utifrån sina ämneskunskaper bedriver sin 

undervisning för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är inte bara ett begrepp som skall 

uppmärksammas i geografiämnet utan skall genomsyra hela vår skolverksamhet såväl i som 

utanför klassrumsundervisning. I den kontexten blir det avgörande att veta hur hållbar 

utveckling mottas som ämneskunskap hos lärarna och hur den didaktiska överföringen mottas 

av eleverna. 

 

2.1 Frågeställningar 

För att operationalisera syftet så används följande frågeställningar:  

1. Hur ser förståelsen av hållbar utveckling ut från ett lärarperspektiv? (Ämneskunskap) 

2. Vilka didaktiska strategier väljer lärare för att undervisa om hållbar utveckling? (Didaktik) 

3. Hur tycker lärarna att eleverna mottar kunskap om hållbar utveckling? (Mottagare) 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1 Vad innebär begreppet hållbar utveckling? 

Varför många väljer att se hållbar utveckling som ett komplext begrepp kan ha och göra med 

hur de väljer att se begreppet ordagrant och hur själva innebörden av begreppet ser ut. Ordet 

”hållbar” menar man är synonymt med ”att hålla” i någonting, alltså man vill bevara något 

som det är. Egentligen är inte meningen så med hållbar utveckling då det mer handlar om 

framtidsutsikter och hur de förändras och utvecklas (Björneloo, 2007). Å andra sidan 

definieras ”hållbar utveckling” precis som med ordet ”hållbarhet”. Det menas med att olika 

lösningar på problem skall ge positiva effekter för både nutiden och i framtiden. ”Hållbar 

utveckling” och ”hållbarhet” är båda mycket användbara och utbytbara begrepp med varandra 

när de studeras in i många kända rapporter, som exempelvis Agenda 21, där man har velat 

belysa rättigheterna till en välbevarad livsmiljö. Ordet ”utveckling” anses då som något 

överflödigt, men samtidigt som ett förtydligande i begreppet att det handlar om att kunna 

identifiera förbättringsområden och ”utveckla någonting” så att det blir hållbart för både 

människa, miljö och framtidsutsikter (Dresner, 2002).  

 

I rapporten ”Vår gemensamma framtid” som presenterades under Världskommissionen 1987, 

under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland, definierades hållbar utveckling som ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. De syftar då på de mänskliga behoven som 

tillfredsställer den livskvalitet som är optimalt för varje människa att inneha. Även här 

myntades de tre hållbarhetsdimensionerna som har blivit en viktig nyckel i förståelsen för 

hållbar utveckling (Brundtland, 1987; Björneloo, 2007).  

 

3.2 Utvecklingen och balansen mellan ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet 

Hållbar utveckling är ett relativt ungt begrepp sett till i hur många årtionden som världen har 

uppmärksammat för hållbarhet på olika vägar. Det lokala engagemanget utvecklades till att se 

hur det påverkade allt mer på resten av världen utefter de globaliseringsprocesser som 

synliggjordes. Under 1960-talet pågick ett kunskapsspridande som fokuserade mycket på hur 

människan själv stod för påföljderna av den antropogena miljöförstöringen genom sina 

vardagliga behov. I första hand handlade det om förbrukning av produkter innehållande gifter 

som tärde på naturmiljön. Författaren och biologen Rachel Carson släppte sin bok ”Tyst vår” 

under år 1962 som bland annat tog upp problematiken med användandet av 

bekämpningsmedlet DDT. DDT ledde inte bara till att myggor dör ut utan också att även 

fåglar tynar bort då de inte får i sig tillräckligt med näring. Detta ledde till avsaknaden av 

fåglarnas kvitter på våren, därav förklaringen till bokens titel. Även under 1960-talet var det 

inte bara diskussioner om produkters gifta innehåll. Det var också diskussioner kring hur 

resursmängden på exempelvis föda kunde svara på människors efterfrågan. Ett annat begrepp 

som uppmärksammades var neumalthusianism, som byggde vidare på malthusianism som 
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fokuserade mycket på matförsörjning. Neumalthusianism fokuserade mer på hur 

överbefolkningen i världen förorsakade problemen för tillgången på mat och att 

produktionsprocesserna av mat hade svårigheter att kunna anpassas efter den ökningstakt 

befolkningen ökade med. Neumalthusianism ställer sig också för att flera länder tar till sig 

systemet som innebär begränsad mängd födda barn i familjer som ett starkt argument till att 

minska den rådande överbefolkningen (Daniels, Bradshaw, Shaw, Sidaway & Hall, 2012).  

 

På 1970-talet togs miljöengagemanget till en ny nivå då världens politiker började hålla i 

internationella sammanträden för att bekämpa miljösituationerna genom gemensamma 

beslutsprocesser. År 1972 hölls FN:s första klimatmöte i Stockholm under ordförandeskap av 

dåvarande jordbruksministern Ingemund Bengtsson. Huvudfrågorna som togs upp då var 

”mänsklig miljö” och på mötet togs det ut 26 så kallade principer som var underlag för 

ambitioner för förändringar i den miljösituation världen befinner sig i. Dessa principer 

handlade framför allt om säkrandet kring resurser och främjandet av en god livskvalité för 

varje människa. Vad som också är intressant och nämna är att princip nummer 21, där 

införandet av en internationell lag framskrivs, blev startskottet för den nuvarande 

internationella miljörätten vi har idag (UN, 1972).  

 

 
Figur 1: De tre hållbarhetsdimensionerna. 

 

Hållbar utveckling lyftes upp ytterligare till en ny nivå, då hållbarhet fick en alltmer bredare 

perspektiv och att det inte endast handlade om att se miljöproblemen som de bidragande 

orsakerna (se figur 1 – de tre hållbarhetsdimensionerna). Efter världskommissionen år 1987 

fick hela världen upp ögonen för hur viktigt det är att inse att vi människor tillsammans är en 

del av detta världsrum som vi lever i och hur viktigt vi gemensamt måste samverka och 

påverka vår värld. Vi citerar ”jorden är en men det är inte världen”. Med detta budskap 

menas att vi lever inom samma atmosfär som varje människa är i behov av och det liv som 

jorden kan förutsätta som ingen annan planet kan. Men ser vi på olika håll i världen så ser 

livsförutsättningarna ut annorlunda. I rapporten från Brundtlandskommissionen fortsätter det 

med att varje samhälle har sina egna mål och visioner på hur dessa skall utvecklas. I många 

fall genomförs dessa med omtanke på hur det gynnar för de människor som lever inom 

samhället men inte de som lever utanför. En bidragande orsak till att sträva efter en 

gemensam hållbar utveckling är fattigdomen. Med de stora skillnaderna i den ekonomiska 

fördelningen världen över menar man att vi behöver arbeta i båda ändarna. Där menas det att 

bekämpandet av fattigdomen världen över är det första och det mest viktiga att arbeta med om 
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hållbarhet skall ens vara möjligt. De människor som lever utefter fattigdomen har heller inte 

förutsättningarna att kunna leva hållbart. Många människor lever även utefter andra kulturer, 

vilket på så vis de sociala aspekterna av hållbarhet måste också spela in. För att gemensamt 

sträva efter hållbarhet krävs det också att alla människor visar tillräckligt med intresse för att 

dessa utsatta människor skall kunna involveras. Detta är bakgrunden till att utbildningar och 

lagar har införts med bakomliggande skäl till att bevara en miljö som redan är sårbar. Andra 

mål som anses enligt rapporten som också måste arbetas gemensamt med är att vi tillsammans 

kall sträva efter att uppfylla alla mänskliga behov världen runt och att vi också säkrar den 

befolkningstillväxt som sker så att den är jämbördig med resurstillgångarna. I rapporten pekar 

man också på hur den nya teknologin är betydelsefull för att kunna hitta nya lösningar framåt 

och förbättra kommunikationen mellan människa emellan och mellan människa och natur 

(Brundtland, 1987). 

 

Enligt Jagers (2005) är lösningen på världens miljöproblem och andra sociala och ekonomiska 

faktorer inte något alla världens ledare kan komma överens om på bara några timmar. 

Politiska processer inom hållbar utveckling handlar inte bara om hur vi människor ska samsas 

om att komma på ett sätt att bekämpa de situationer vi själva har satt oss i, även om hållbar 

utveckling en idé inspirerad av globalisering. Det handlar även om varje lands 

ställningstaganden till hur de nationellt och lokalt är villiga till att göra eller förändra något 

som kräver stora diskussioner och kloka beslut. Under 1990-talet fortsattes världens ledare att 

sammanträdas för ytterligare underskrifter av handlingar och målsättningar för en hållbar 

framtid. Några att nämna är Riokonferensen år 1992 och Kyotokonferensen år 1997. På 

konferensen i Rio de Janeiro konflikterna mellan i-länder och u-länder det mest 

anmärkningsvärda, då u-länder uppmanades att även de skulle minska sina koldioxidutsläpp 

fastän i-länderna bidrog med majoriteten av dessa i förhållande till världens totala 

utsläppsmängd. U-ländernas starkaste argument var också att deras ekonomiska tillväxt och 

tillgången till energiförsörjning skulle minskas och drabbas hårt av minskningen av utsläpp. 

På konferensen i Kyoto ratificerade samtliga deltagande länder, förutom USA, protokollet 

som kom att kallas för Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet innehöll bland annat 

överrensstämmelser kring ytterligare hävningar av gasutsläpp, speciellt syftat på de länder 

som ekonomisk sett livnär sig på oljeproduktion. Detta var därför USA inte skrev under 

protokollet just för att deras oljeproduktion är en stor del av den ekonomiska tillväxten i USA 

och förberedelserna kring detta var inte riktigt med i tiden för att kunna dra till dessa drastiska 

åtgärder för landet (Daniels et al., 2012).  

 

3.3 Globala målen  

Under FNs konferens i New York år 2000 formulerades den så kallade Milleniedeklarationen. 

Totalt 8 mål för år 2015 togs fram och representerade människors basala rättigheter och 

behov. Detta var startskottet för hur världen gemensamt skulle ha något mer konkret att sträva 

mot för nästa generations framtid (Jensen, 2010). Milleniemålen var milstolpen för det 

fortsatta globala arbetet med hållbarhet och blev också startskottet för det vidareutvecklade 

arbetet då de 8 målen blev till 17 mål och Agenda 2030 fick utveckla vidare de globala målen 

som får representera hållbar utveckling i världen idag och fram mot år 2030. I den statliga 
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utredningen Agenda 2030 och Sverige: Världens möjlighet – världens utmaning (SOU 

2019:13) framkommer denna förnyelse av vårt sätt att se på framtida lösningar och att varje 

land har sin egen skyldighet att vidta dessa åtgärder för varje invånares rättigheter. De 17 mål 

som skall följas är:  

 

1. Ingen fattigdom  

2. Ingen hunger 

3. Hälsa och välbefinnande 

4. God utbildning för alla 

5. Jämställdhet 

6. Rent vatten och sanitet 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

10. Minskad ojämlikhet 

11. Hållbara samhällen och städer 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald  

16. Fredliga och inkluderande samhällen 

17. Genomförande och globalt partnerskap  

 

Målet med att utforma dessa mål var för att medvetengöra betydelsen för hur viktigt det är att 

vara målmedveten samt att kunna ha konkreta mål att lära sig mer om, fördjupa sig i och hur 

de hänger ihop med de övriga målen för en hållbar framtid. De fyra mål som FN främst vill 

fokusera på är avskaffandet av fattigdomen, minskningen av ojämlikheter, främjandet av fred 

och rättvisa samt lösningen på klimatkrisen som världen står inför i nuläget (UNDP, 2015). 

 

3.4 Skolans styrdokument  

Styrdokumenten härnedan gäller läroplanen Lgy 11 med inledning av skolans värdegrund och 

uppgifter samt utdrag från några kursplaners innehåll där ämnena samhällskunskap, geografi, 

naturkunskap, biologi och hållbart samhälle är inkluderade. 

3.4.1 Skolans värdegrund och uppgifter 

I inledningen av läroplanen för både grundskolan och gymnasieskolan nämns begreppet 

hållbar utveckling i det sammanhang att varje elev skall hitta sin egen väg att ta ställning till 

de aktuella miljöfrågor som pågår runt om i världen.  

 

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
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funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling” (Skolverket 2011, s. 7).  

 

Hållbar utveckling är något som alltså skall genomsyra hela skolverksamheten på flera 

sätt. Här är det uttryckligen mycket fokus kring det ekologiska men eftersom funktioner i 

samhället och människors levnadsstandard också spelar in innebär det att även sociala, 

ekonomiska och politiska aspekter skall får utrymme hos elever och lärare.  

 

3.4.2 Kursplaner och dess innehåll 

Alla elever kommer någon gång stöta på undervisning om hållbar utveckling. Inte minst att 

den bara skall genomsyra skolans verksamhet utan också i undervisningssammanhang. Sedan 

finns det de elever som med stor sannolikhet kommer att bli mer uppmärksammade av hållbar 

utveckling än andra beroende på vilket program eller vilka kurser de väljer att inneha i sin 

treåriga gymnasieplan. Ett av skolämnena som läses av samtliga elever, oavsett vilket 

program de väljer på gymnasiet, är det gymnasiegemensamma ämnet samhällskunskap. 

Ämnet beskrivs innehållsmässigt som ett mycket brett ämne och innehåller sju kurser inom 

ämnesområdet, om man nu ser till att första kursen finns i tre varianter beroende på vilket 

gymnasieprogram man läser i. I ämnets syfte står hållbar utveckling uttryckligen i dess form 

att ”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser 

och hållbar utveckling”. Tidigare i kursplanens inledning står det också med andra begrepp 

som kan kopplas till de globala målen. Begrepp som uppstår är jämställdhet, hållbara 

samhällen och mänskliga rättigheter (Skolverket, 2011a). 

Ett annat ämne som har mycket kopplingar till hållbar utveckling är geografi. Geografi är 

också tvärvetenskaplig och är uppdelat i två delar där den ena delen fokuserar på 

naturgeografi och den andra delen fokuserar på kulturgeografi. I ämnets syfte finns ett helt 

stycke om vad hållbar utveckling har för möjligheter och problem för att bli uppnådd. Sett ur 

de tre dimensionerna av hållbarhet så nämns ekologiska faktorer som klimatförändringar och 

resursanvändning, ekonomiska faktorer som resurskonflikter och sociala faktorer som social 

rättvisa och solidaritet. Ett av de sju förmågorna som också tas upp i geografiämnets kursplan 

är följande:  

”Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och 

mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och 

människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling” (Skolverket, 2011c). 

Hållbar utveckling i geografi handlar mycket om att förstå sig på sambandet mellan människa 

och miljö och hur båda påverkar varandra. Även kunskapen kring hur människor emellan 

samspelar med varandra för att tillsammans påverka en och samma värld vi bor inom blir 

centralt i geografiämnet (Skolverket, 2011c).   

Både samhällskunskap och geografi ser ut att ge breda kunskaper på hållbar utveckling men 

det finns ämnen som har tendensen att bli mer inriktad på ett speciellt område. Bland annat är 

det ämnet biologi. Biologi erbjuds främst för de elever som läser naturvetenskapliga 
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programmet på gymnasiet men kan även läsas som valbar kurs av elever på andra program. 

Biologiämnet bygger mycket på evolutionslära men också att varje elev skall förstå sig på hur 

biologi och samhällsutveckling hänger ihop. Uttryckligen nämns inte hållbar utveckling i 

ämnets syfte men tittar man närmare på två av punkterna i det centrala innehållet för kursen 

biologi 1 inom kunskapsområdet ekologi nämns följande:  

Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till 

frågor om bärkraft och biologisk mångfald. 

Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. 

(Skolverket, 2011b).  

Då biologi är ett naturvetenskapligt ämne framstår mycket fokus kring vad människor 

påverkar miljömässigt ute i vår natur. Biologi är, till skillnad från samhällskunskap och 

geografi, endast naturvetenskapligt vilket faller sig naturligt att det ekologiska perspektivet 

blir huvudfokus just i detta ämne (Skolverket, 2011b).  

I ämnet naturkunskap, som är ett gymnasiegemensamt ämne, står hållbar utveckling med i 

ämnesbeskrivningen tillsammans med begreppen hälsa och energi. Två av de globala målen 

heter just ”hälsa och välbefinnande” samt ”hållbar energi för alla” vilket ger goda 

förutsättningar för en mångsidig undervisning om hållbar utveckling. Trots att naturkunskap 

är till stor del naturvetenskapligt beskrivs ämnet också ”vuxit fram där naturvetenskap möter 

samhällsvetenskap” (Skolverket, 2011a).   

Hållbart samhälle är ämnesområdet på gymnasiet som innehåller kurserna hållbart 

samhällsbyggande, miljö- och energikunskap och politik och hållbar utveckling. Dessa är 

valbara kurser som är tillgängliga främst för de elever som läser samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga programmet. Ämnets inledning beskrivs enligt följande:  

 ”Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar 

utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det 

behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar 

också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens 

bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik” (Skolverket, 

2011d).  

Det här talar redan sitt språk om att hållbar utveckling har en mycket stor prägel, om möjligt 

helt och hållet, i detta ämnesområde. Valmöjligheten kring kurserna ger också möjligheter för 

elever att fördjupa sig mer inom en eller flera områden inom hållbar utveckling som om 

möjligt anses vara användbart i sin utbildning och för framtida vetskap (Skolverket, 2011d).  

 

3.5 Möjlighetsmodellen  

Didaktik menas med konsten att undervisa och när det kommer till ämnesdidaktik gäller det 

även för läraren att kunna föra över sina kunskaper inom sitt ämne så att det bli lämpad 

kunskap för eleverna. Eleverna blir då mottagare av lärarens ämnesdidaktik. Man brukar 
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illustrera ämnesdidaktik på olika sätt och en av de teoretiska modellerna är 

möjlighetsmodellen. Modellen illustrerar en slags bro mellan ämne och pedagogik som 

hopslagna blir ämnesdidaktik. Läraren kan hitta många olika möjligheter till att förmedla sina 

ämneskunskaper för att dessa skall mottas av eleverna på bästa sätt. Mycket av lärarens 

undervisning påverkas av hur den väljer att tolka kursinnehållet och de mål som varje elev 

skall uppnå. Elevernas inlärningsförmågor i sig påverkar också hur läraren skall kunna 

bedriva undervisning. Detta leder till att olika tillvägagångssätt för undervisning kan 

möjliggöras hos läraren, men också i förväg påtänkta undervisningssätt kan tas bort eftersom 

de inte lämpar sig för eleverna lika mycket. Målet i slutändan är att eleverna ska uppfylla 

kursmålen med hjälp av lärarens ämnesdidaktik (Bronäs & Runebou, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Möjlighetsmodellen 

 

3.6 Tidigare didaktisk forskning  

Att gå från miljöundervisning till undervisning om hållbar utveckling brukar förklaras genom 

att dela in de traditionella undervisningsmetoderna i tre delar; faktabaserad miljöundervisning, 

normerad miljöundervisning och undervisning om hållbar utveckling.  

 

Den faktabaserade miljöundervisningen tog sin början på 1960-talet och höll på fram tills 

sent 1970-tal. Vad som kännetecknades med denna typ av undervisning var att forskningen 

inom främst naturvetenskap stod på all kunskap om hur världens miljöproblem skulle lösas. 

Även ansvaret låg på att dessa forskare skulle kartlägga utvecklingen av miljöpåverkan som vi 

människor själva var den bidragande orsaken till. I och med detta skall eleverna inneha denna 

fakta för att senare kunna göra egna ställningstaganden till miljöpåverkan. Dessa kunskaper 

används traditionellt i lärarledda undervisningar, där läraren själv utgår från sina 

ämneskunskaper, med vissa inslag av laborationer och exkursioner utanför klassrummet för 

att studera närmare på olika naturliga processer och fenomen.  

 

Den normerande miljöundervisningen kom först in på 1980-talet och sägs vara en blandning 

mellan vetenskapliga fakta men också samhälleliga värderingar och handlingar till miljön. 

Dessa sociala normer skulle illustrera hur relationen mellan människa och miljö såg ut och 

påverkar resten av samhället. Det man ville också var att människor själva skulle börja agera 

och inse att ansvaret på de lösningarna för miljöproblemen inte låg endast hos forskarna. 

Dessa skulle bara ge förutsättningar genom kunskapsförståelse för att kunna leva miljövänligt. 

Ämne Pedagogik 

Ämnesdidaktik 

Ämnesdidaktik 
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Till skillnad från den faktabaserade miljöundervisningen koncentrerar sig den normerande 

miljöundervisningen mer på elevers egna uppfattningar och erfarenheter av världsmiljön. Med 

denna utgångspunkt tar läraren och gör ämnesundervisning av.   

 

Undervisning om hållbar utveckling sägs vara slutresultatet men också den stora utmaningen 

att kunna applicera in på undervisning efter att Riokonferensen år 1992, där Agenda 21 

konstruerades för framtida miljöutveckling. Pluralismen sägs vara en utgångspunkt i denna 

typ av undervisning som då menas med att olika infallsvinklar framhävs för att kunna förstå 

sig på olika människors ställningstaganden till hållbar utveckling. Eleverna skall i och med 

detta både kunna ta egna ställningstagande men samtidigt studera in och få en förståelse för 

varför andra människor tycker lika eller annorlunda gentemot dem själva. I och med detta har 

även de tre hållbarhetsdimensionerna fått ta plats istället för traditionsenlig miljöundervisning 

då hållbar utveckling syftar på samhällsutveckling. Även demokratiska inslag får ta plats i 

många större politiska beslut. Denna typ av undervisning ger också fler möjligheter till 

undervisningsupplägg där både lärare och elever tillsammans skall komma överens om bra 

upplägg och där examinationsformerna kan variera utefter kunskapsområde och elevunderlag 

(Sandell et al., 2005).   

 

I geografi, och andra ämnen som ryms inom samhälls- och naturvetenskap, har undervisning 

om hållbar utveckling varit en traditionell del i ämnet sedan flera årtionden tillbaka. Den 

växte i samband med när miljöfrågor och klimatdebatter började uppmärksammas globalt och 

i och med detta fick skolämnena en förnyad karaktär vad det gäller ämnesundervisningarnas 

syfte och innehåll. Det tvärvetenskapliga begreppet humanekologi växte även fram som ett 

användbart begrepp. Humanekologi innebär läran om hur människa och miljö inte bara blir 

påverkade av varandra, utan också att kulturella och ekonomiska faktorer spelar in. Detta har 

lett till något mycket betydelsefullt för lärandet i undervisningen. I kombination med 

globaliseringens effektivitet var det också viktigt att identifiera vad inom den ekologiska 

dimensionen (som exempelvis plöjning av skogsmark och förorenade vattenreservoarer), den 

sociala dimensionen (som exempelvis jämlikhet och rätten till utbildning) och ekonomisk 

hållbarhet (som exempelvis resursfördelning och handel) som behövde uppmärksammas och 

åtgärdas världen över. Hållbar utveckling var under tidigt 2000-tal föreslaget att bli ett eget 

ämne i gymnasieskolan. Detta på grund av att ämnet geografi hade förlorat allt mer status, 

både i utbildade lärare och gymnasieelever som väljer att läsa geografi på gymnasiet. Ämnet 

”hållbar utveckling” skulle enligt förslag bli ett utbyte mot geografiämnet. Detta presenterade 

förslag ledde till att geografer landet över motstridigt började kritisera och argumentera för att 

bevara ett så viktigt ämne i skolan som inte bara tar upp globala miljöförhållanden utan också 

handlade om varför allt i världen ser ut som den gör, så väl av människan som av naturliga 

processer. Regeringen, med skolministerns uttalande om geografi som ”ett fungerande 

skolämne”, går till slut med på att avslå förslaget om ämnesutbytet. Ett tvärvetenskapligt 

ämne som geografi riskerar också att dubblera andra kunskapsområden, och inte minst de 

områdena rörande hållbar utveckling. Elever som har geografi som ett av sina skolämnen i sin 

studieplan läser med stor sannolikhet även samhällskunskap och naturkunskap, som också är 

obligatoriska kärnämnen på gymnasiet och som i sin tur berör liknande områden inom hållbar 

utveckling. Läser eleverna naturvetenskapligt program med samhällsinriktning där geografi 
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ingår, läser de med stor sannolikhet också biologi, som fördjupar sig mer i de ekologiska 

områdena där geografiämnet också berör (Molin, 2006). 

 

3.7 Kritik mot hållbarhetsdimensionerna 

Att hållbarhet uppnås genom att ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer måste samspelas 

är det inte alla som är helt övertygade om och flera kritiska aspekter utifrån både filosofiska 

och andra skeptiska perspektiv kan identifieras. Den hållbara utvecklingen som vi människor 

mestadels bekantar oss med har mycket grundat på FN:s diskurser om hållbar utveckling. 

Filosofiskt sätt problematiseras hållbar utveckling utefter att fokuset på den enskilda 

människan försvårar för hur ekonomiska och sociala skall samköras. Om hållbar utveckling 

går ut på att människan skall klara av att uppnå livskvalité utesluts exempelvis ekonomiska 

klyftsamhällen och kulturella skillnader i levnadsstandard och syn på sättet att leva. Dessutom 

handlar det inte om okunskap när människan påverkar naturen negativt utan det handlar mer 

om människans medvetenhet kring vad som är rätt och fel. Människan kan alltid ha tillgång 

till att utbilda sig om hållbar utveckling just för faktakunskaper och hålla sig uppdaterade 

kring vetenskapliga forskningar som gör. Men i övrigt bestämmer människan själv och agerar 

utefter sin moral. Därför är människors moraliska ställningstaganden mycket viktigare att öva 

upp än själva faktakunskapen i sig om hållbar utveckling (Gawor, 2008). Till följd av att 

mänskligheten sätts i centrum uppstår också en annan term som också ställer sig kritisk mot 

hur hållbarhet kan vara för allt och alla. Den termen är antropocentrism. Antropocentrism 

menas med att människan står alltid står i fokus och att den äger rätten till att utnyttja naturen 

så som den behagar. Motsatsen till antropocentrism är ekocentrism som gör tvärtom, sätter 

naturens lagar högst upp och ber människan att anpassa sig utefter naturen. Däremot menas 

också att antropocentrism är bra för att sträva mot hållbara samhällen, även om det kanske 

låter som en motpol mot detta. Antropocentrism beskrivs mer som nyckeln till 

samhällsförändring eftersom det till stor del är människan som är hjärnan bakom de politiska 

beslut som påverkar samhället som utgör betydande konsekvenser såväl på lokala som globala 

nivåer. Det är även hjärnan bakom all forskning som identifierar tekniska lösningar på 

världens miljöproblem (Olsson, 2005). 

Hållbar utveckling som utbildningskoncept får också kritik. Likt olika läroplansteorier som 

har sitt syfte att bilda medborgare för samhällsnytta menas det med att hållbar utveckling inte 

bara finns till i undervisning som kunskapsförmedling, utan också ett sett att forma och fostra 

olika individer på ett visst sätt som i sin tur skall styra och förändra vårt samhälle i framtiden. 

Det finns både små och stora potential med innevarandet av kunskapen om hållbar utveckling. 

Dels identifieras små kunskaper som gör ytterst små skillnader i vardagen men också stora 

potential till att bilda och styra världsledande organisationer som gör stor påverkan globalt 

(Jickling & Wals, 2008). Man menar också att hållbar utveckling inte skall ses som ett 

hållbarhetskoncept med uppsatta mål som ständigt skall följas likt lagar och regler utan mer 

som en lärdom för människor att kunna sätta sig in i olika roller utefter var i världen man 

befinner sig. Det handlar om att ha sunt förnuft, som skiljer sig från människa till människa, 

men också det sunda förnuftet för medvetenheten till människor utanför sitt eget lokala 

nätverk (Bonnett, 2002). 
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4. METOD 

4.1 Design  

Denna studie är av kvalitativ karaktär och har genomförts med sju semistrukturerade 

intervjuer med lärare på högstadie- och gymnasienivå i främst Mellansverige. För att kunna 

göra en undersökning kvalitativt bör man som undersökare ha någon form av grundidé att 

utgå från som i sin tur anpassas utefter vad man själv får för material och andra 

förutsättningar för att bedriva undersökningen vidare (Mason, 2002). Intervjuer är också en 

form för att kunna ge så många olika perspektiv och möjliggör för deltagarna att formulera 

sina egna svar utifrån deras erfarenheter. Frågorna skall kunna ställas i den form att svaren 

blir intresseväckande och då krävs det fördjupade resonemang för att jag som undersökare ska 

kunna göra en bra tolkning till resultatanalysen. Intervjufrågor är också flexibla då jag som 

undersökare kan ställa följdfrågor ifall det var något som respondenten lyfte upp som är 

intressant att veta lite mer om (Johansson & Svedner, 2010). Då undersökningen tar hänsyn 

till personers identitet och integritet har fiktiva namn ersatts med respondenternas egentliga 

namn. Anonymitet och konfidentialitet skall råda i hela rapporten och ta hänsyn till viktiga 

etiska riktlinjer om respondenters rätt till deltagande (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

4.2 Urval 

Tabell 1: Översikt över intervjuade lärare. 

 

Mitt urval består av verksamma lärare som undervisar i olika skolämnen som till stor del 

berör kunskapen om hållbar utveckling på högstadie- och gymnasienivå (se tabell 1 – översikt 

Deltagare År i läraryrket Årskurs Belägenhet Undervisningsämnen 

Gustav 21 år Gymnasiet Mellansverige Engelska, historia och 

geografi. 

Helena 13 år Högstadiet Mellansverige SO (Samhällskunskap, 

geografi, religion och 

historia) och svenska. 

Pelle 20 år Gymnasiet Mellansverige Samhällskunskap, 

geografi och sociologi.  

Tova 12 år Gymnasiet Södra Sverige Geografi och 

samhällskunskap.  

David 30 år Gymnasiet Mellansverige Biologi, kemi och 

naturkunskap.  

Simon 26 år Gymnasiet Mellansverige Samhällskunskap, 

historia och dator- och 

nätverksteknik.  

Alfred 20 år Gymnasiet Mellansverige Biologi, engelska och 

miljö- och 

energikunskap.  
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över intervjuade lärare). Varför jag har valt att välja de högre årskurserna är för att hållbar 

utveckling blir mer tydliggörande i de aktuella skolämnena. Sedan har jag även valt ut olika 

lärare som representerar olika skolämnen istället för att rikta mig in på ett speciellt ämne för 

att få ett bredare perspektiv på vilken prägel hållbar utveckling har i skolan. Om möjligt även 

kunna se också om det finns skillnader från ämne till ämne. Sex av sju respondenter är 

verksamma i Mellansverige och en respondent är verksam i södra Sverige. Urvalet har gjorts 

enligt ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta menas med att de deltagande respondenterna i 

första hand har tagits fram via egna kontakter, som i sin tur även har hänvisats vidare till 

andra kontakter som kan vara tänkbara respondenter till undersökningen. En fördel med denna 

typ av urval är att tidsåtgången blir minskad då jag själv kunde med stor sannolikhet få snabb 

återkoppling ifall den aktuella respondenten ville delta i studien eller inte (Trost, 2010). 

Respondenterna har kontaktats via e-mail där jag har presenterat vad jag kommer undersöka, 

uppskattad tid på intervjutillfället samt bifogat intervjuguide, följebrev och samtyckesblankett 

(Se bilaga 1, 2 och 3). Alla respondenter har alltså fått samma förutsättningar till att förbereda 

sig inför mitt intervjuande.  

 

4.3 Intervjuguide 

Enligt Trost (2010) skall den semistrukturerade intervjun innehålla frågor som är sorterade i 

specifika teman. Dessa utgör grundpelarna för hela intervjun och medför även att hela 

intervjuprocessen även har en röd tråd där frågorna går hand i hand med varandra. 

Frågeställningarna (se sidan 2) har fått genomsyra intervjuguiden för att på bästa möjliga sätt 

kunna besvara det jag vill ha svar på (se bilaga 1 – Intervjuguide).  

Min första del har behandlat frågor om lärarens Bakgrund. Detta för att jag skall ha kunnat 

presentera och inleda själva delen där resultatet skall redogöras. Jag har skrivit i korta drag 

vilka personerna är som har deltagit i min studie och senare knutit samband mellan lärarnas 

bakgrund och något signifikant resultat som har framkommit. Min andra del har behandlat 

frågor om Ämneskunskap. Den delen har fokuserat på lärarens bedömning av hur förståelsen 

ser ut inom hållbar utveckling och hur detta har intresserat läraren. Jag har alltså inte 

undersökt den egentliga kunskapen om hållbar utveckling utan bedömningar om 

kunskapsnivåer och kunskapsförråd från lärarna själva. Min tredje del har behandlat frågor 

om Ämnesdidaktik. Den här delen har fokuserat kring lärarnas val av att undervisa utifrån 

deras kunskaper och andra påverkningsfaktorer för undervisning om hållbar utveckling. Min 

fjärde del har behandlat frågor om Mottagare. Med mottagare menas de som får ta del av 

lärarnas didaktik, nämligen eleverna. Här har lärarna gjort sina egna bedömningar om hur de 

tror att elevernas uppfattning om hållbar utveckling ser ut.   

 

4.4 Genomförande 

Varje deltagande respondent har blivit bli informerad i förväg om vem jag är, vad och varför 

jag gör denna undersökning samt hur själva datainsamlingen kommer behandlas (se bilaga 2 

och 3 – följebrev och samtyckesblankett). Samtliga respondenter har intervjuats och efter 

godkännande spelats in med hjälp av en ljudinspelningsapplikation på både min mobiltelefon 

men också på min dator. Varför jag använde mig av två enheter var för att säkra att jag hade 
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ljudmaterial efter intervjuerna ifall något av ljudinspelningarna på någon av mina enheter 

skulle gått fel. Alla dem i Mellansverige har intervjuats på plats där de arbetar medan 

respondenten i södra Sverige har intervjuats via telefon. Vid telefonintervjun användes endast 

ljudinspelningen på datorn. Samtliga intervjuer har transkriberats kort efter varje 

intervjutillfälle. Enligt Trost (2010) finns det både för- och nackdelar med ljudinspelning vid 

intervjutillfällen. Vid transkription kan jag som avlyssnare spola tillbaka inspelningen om och 

om igen för att tyda ytterligare språksvårigheter som kan dyka upp vid dessa typer av 

analyser. Nackdelen är att jag inte får några rörliga bilder på respondenten där jag kan tyda 

andra språk som gestikuleras med kroppen. Därför förde jag anteckningar samtidigt under 

intervjutillfällena dels för att säkra datamaterial, dels också för att jag skulle kunna notera 

eventuella kroppsspråk och dröjningar i svar.  

 

4.5 Databearbetning  

När jag bearbetat fram data till resultatredovisning började jag kort efter varje intervju lyssna 

in på inspelningen (om det har godkänts os respondenten att det görs inspelningar). Därefter 

har materialet avlyssnats och transkriberats för att sedan kunna användas till 

resultatredovisningen. Databearbetningen har gjorts enligt en så kallad tematisk analys, där 

jag med sex strategiska steg kunnat bearbeta så att datainsamlingen blivit till en ren 

resultatredovisning (Braun & Clarke, 2006).  

 

1. Bekantandet med data: Som undersökare har jag bekantat mig med intervjudata, till fördel 

med hjälp av transkription, för att sedan identifiera intressanta resonemang till dataanalysen 

därefter. Mitt transkriberade material blir lättare att koda av senare i nästa steg där jag kunde 

markera ord och text som är viktiga att ta upp. 

 

2. Kodning: Med kodning menas att jag som undersökare skall ha gjort en djupare analys av 

det transkriberade intervjudata som kan vara intressant att lyfta fram som svar till de 

frågeställningar jag har formulerat. Genom att plocka isär och forma olika typer av koder har 

jag senare i nästa steg buntat ihop dessa till olika teman för resultatanalysen.  

 

3. Leta teman: Jag har här samlat ihop de olika koderna och bildat olika teman som kan vara 

relevant att lyfta upp i resultatanalysen. Mina teman bygger alltså inte på svar från enbart en 

enda fråga utan kan innehålla koder från fler frågor som mina respondenter har svarat på.  

 

4. Granska teman: Efter varje hopsamling av koder som bildat olika teman har jag sett till att 

dessa teman fungerar ihop med undersökningens syfte och svar på de frågeställningar jag har 

formulerat. Detta kan även innebära att jag måste gå tillbaka eller göra avskalningar av teman 

som måste ändras eller bedömt att de inte blir relevanta alls.  

 

5. Definiera och namnge teman: Här har alla teman kunnat namnges och beskrivas vad dessa 

innebär. Dessa teman har jag även strukturerat i en rimlig ordning och kategoriseras för 

tydligare struktur i resultatanalysen.  
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6. Sammanfatta rapport: Med all resultatdata i analysen har jag som undersökare 

sammanfattat alla svar från de olika teman och relaterat dessa till litteraturen i teoridelen av 

denna uppsats.  

 

Målet med denna analys är att jag har kunnat läsa noggrant genom all transkriberat material 

för att kunna dra mina egna slutsatser kring vad som kunde ha varit intressant att lyfta upp i 

resultatanalysen. Med hjälp av den slutgiltiga resultatredovisningen har jag sammanfattat min 

empiriska undersökning och koppla svaren till tidigare forskningar och andra teoretiska 

avsnitt som tidigare har lyfts upp i undersökningens litteraturgenomgång. Genom den 

tematiska analysen har jag steg för steg också fått en mer trovärdighet kring den kunskap som 

framgått i de teoretiska avsnitten i litteraturgenomgången. Dessa teman har utgjort 

nyckeldelarna i resultatanalysen och illustrerat hur lärarnas vardag och arbetssituation ser ut. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär hur hög tillförlitligheten är för svaren jag får på frågorna jag ställer under 

intervjun samt andra tillvägagångssätt under intervjuprocesserna som kan påverka. När man 

strävar efter hög reliabilitet vill man att alla intervjuerna skall ha gått likvärdigt till och att 

frågorna skall vara formulerade på det sätt så att alla förstår vad hur frågorna skall besvaras. 

Om undantag har gjorts lyfts detta i sådana fall upp och en förklaring medföljer till varför 

fallet var så (se avsnitt 4.9). När det kommer till frågan om den verkliga kunskapen av hållbar 

utveckling mäts är reliabiliteten på undersökningen inte så hög. Att poängtera då är att jag 

mer var ute efter att veta om lärarnas bedömning av hur mycket kunskaper de har om hållbar 

utveckling. Utifrån detta kunde jag även dra slutsatser genom att förankra vetenskapen i 

litteraturgenomgången kring hur väl deras uppfattning om kunskaper stämmer överens med 

teorin.   

 

Validitet innebär hur giltigheten ser ut på studien jag har gjort. Har jag fått svar på det jag vill 

undersöka eller är svaren täckta till en viss del? Man pratar här om innehållsvaliditet, som 

innebär hur innehållet ser ut, dess relevans och hur mycket av det som kan användas som 

resultatanalys. I kvalitativa undersökningar pratar man också om begreppsvaliditet, som har 

mycket stor betydelse för hur respondenterna tolkar olika begrepp som dyker upp i intervjun. 

Det betyder att jag som undersöker bör granska bland annat intervjuguiden ordentligt för att 

se om vissa begrepp eller formuleringar löper risk att tolkas annorlunda. En fördel är att 

förbereda potentiella följdfrågor och förklaringar under intervjuernas gång för att säkerställa 

att respondenten svarar på rätt sätt (Johansson & Svedner, 2010).  

 

4.7 Forskningsetik 

All typ av forskning skall förhålla sig till viktiga etiska riktlinjer som bland annat 

Vetenskapsrådet har tagit fram. Jag som undersökare måste med min egen empiriska 

undersökning ta starkt ställningstagande till dessa etiska riktlinjer som råder när jag är ute och 

intervjuar personer som för mig både är bekanta och obekanta. Även vid hanteringen av 

känslig information skall både jag och mina respondenter vara medvetna om hur min 
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hantering av data skall fungera korrekt. Jag som undersökare måste också i min uppsats kunna 

visa att jag har tagit hänsyn till vilka rättigheter mina respondenter har fått ta del av. Dessa har 

presenterats enligt fyra huvudkrav som tydliggör vad forskningsetik innebär.  

4.7.1 De fyra huvudkraven 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav lyder som följande:  

Informationskravet menas med att alla respondenter har rätten till att få ta del av information 

om vad undersökningen kommer att handla om. Huvudsakligen om undersökningens syfte, 

hur undersökningen skall genomföras och hur resultaten kommer att behandlas efter den 

färdiga undersökningen.  

 

Samtyckeskravet menas med att alla deltagande respondenter har rätten till att bestämma över 

sin medverkan. De kan välja att avstå med svar vid frågor, avbryta sin medverkan närsomhelst 

och de kan även i efterhand, utan att behöva ge en djupare förklaring, be mig ta bort 

materialet som är insamlat från intervjuerna.  

 

Konfidentialitetskravet menas med de deltagande respondentens anonymitet. Varken namn 

eller annan känslig information får på något sätt förekomma någonstans i denna rapport. 

Dessa skall istället vara sekretessbelagda i form av andra benämningar än det egentliga 

namnet. I mitt fall har jag ersatt med fiktiva namn.  

 

Nyttjandekravet menas med att denna rapport är det enda ändamålet för den data jag samlar in 

ifrån mina intervjuer. När dessa har blivit överförda i bearbetningen för resultatet kommer allt 

material, så som inspelningar och anteckningar, att raderas (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

4.7.2 GDPR 

Sedan år 2018 ersattes samt kompletterades personuppgiftslagen (PUL) med den nya lagen 

dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). I stora 

drag innebär GDPR att personuppgifter skall behandlas i det mån att de på något sätt inte 

undanröjs eller finns framkomligt för andra personer att komma åt uppgifterna. Personer som 

själva har lämnat över uppgifterna har rätten att få veta om hur dessa kommer att behandlas. 

Vid godkännande av respondentens medverkan och behandling av all data som framkommit 

vid intervjuerna bör styrkas med underskrift på dokument. Alla personuppgifter, likt 

nyttjandekravet, skall raderas i efterhand som även de medverkade också ska bli informerade 

om (Datainspektionen, 2018). Vid intervjuerna har samtliga respondenter fått skriva under en 

så kallad samtyckesblankett, jag och min handledare för denna rapport visar tydligt hur vi tar 

ställning till GDPR (se bilaga 3).  

 

4.8 Källkritik  

Källkritik innehar fyra källkritiska principer som man som undersökare bör förhålla sig till. 

Dessa principer är äkthet, tid, beroende och tendens. Som undersökare är det viktigt att se 
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över de källor som använts i litteraturgenomgången och vad dessa kan bidra med för hela 

rapporten (Thurén, 2013).  

 

Äkthet: Med äkthet innebär det att det man läser faktiskt utger sig att vara det är den är. Det är 

skillnad på äkta källa, som är ursprungskällan, jämfört med falska kopior eller annat material 

som förvränger informationen från en ursprungskälla.  

 

Tid: Tiden för när källans skede har inträffat och hur kort efter det blev upptryckt är 

avgörande för hur aktuell källans information är. Därför är det viktigt och avgöra om tiden för 

källan är användbart samt om det har uppdaterats med någon ny information i efterhand.  

 

Beroende: Många källor brukar vara fristående då det är författaren själv, oftast en sakkunnig 

inom ett särskilt område, som har skrivit källan. Andra källor är en hopsamling av flera källor. 

Därför kan det vara bra att studera närmare på vilka typer av källor som har använts för att 

framställa den aktuella källan.  

 

Tendens: Vilken tendens har källans information? Vad kommer läsaren att tro om källans 

information? Vad är syftet med källans information? Är det kunskap, eller en särskild 

värdering, som framställs i källan? Dessa frågor kan man som undersökare ställa sig när man 

kritiskt granskar källornas tendens. 

 

Genom dessa kriterier har jag kunnat granska källornas värde och vetenskap för att bedöma 

om dessa blir relevanta att ha med i de teoretiska avsnitten. Även resultatanalysen och 

resultatdiskussionen har kunnat styrka källornas värde och vetenskap då den empiriska 

undersökningen är en förstahandskälla som jag själv erhåller.  

 

4.9 Diskussion om metod 

Enligt Dworkin (2012) skall en skall en kvalitativ studie optimalt ha minst fem deltagande 

respondenter och upp till hela 50 respondenter, som då alltså skall ge grundlig och 

välformulerad information under en tidsstund. Men att ha för många respondenter kommer 

fortfarande inte ge mer nyare information som kan vara användbart för resultatanalysen i 

efterhand. Det handlar då om att nå en så kallad mättnad, som är en viktig del att tänka på vid 

urval och dataanalys. Man kommer att alltså inte få ut någon ytterligare ny användbar 

information som kan vara intressant ifall man skulle ta in fler deltagande respondenter. 

Kvalitativa undersökningar säger självklart inte hur verkligen ser ut egentligen då det endast 

handlar om vad ett fåtal personer har sagt. Men att ha för många respondenter kommer inte 

resultera i ett desto mer bredare perspektiv och väcka ny kunskap. Speciellt inte inom ett 

ämne som där det forskas för fullt inom redan. Överflödigheten av respondenter skulle med 

stor sannolikhet mer repetera vad det som tidigare har sagts av de föregående respondenterna 

och för sig själva bara styrka deras ord om olika frågeformuleringar. Vid många deltagande 

respondenter skulle undersökningen också få en representation av generaliserade resultatdata, 

vilket inte är syftet med djupgående intervjustudier där man mer är ute efter varje respondents 

egna erfarenheter och upplevelser. Jag har då i och med detta valt att stå vid sju deltagande 
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respondenter då detta anses vara tillräckligt för min del. Det finns ingen mening med att 

införskaffa fler deltagare när jag ändå inte skulle få någon mer ytterligare djupare analys. 

Dessutom handlar det också om avgränsningar för denna undersöknings skrivtid. Jag själv har 

ett mål med denna undersökning om att få en djupare bild på ett område som jag själv har läst 

mycket om och kommer ha användning av i mitt framtida läraryrke.  

 

Genomförandet av datainsamlingen har gått till stor del som förväntat. Jag har kunnat efter 

varje avstämt möte besökt sex av sju respondenter på deras arbetsplats och genomfört mina 

intervjuer under det tidsspann på 30 minuter som jag har angett via mail till dessa sedan 

tidigare. Innan varje intervjutillfälle har de också fått medskick av mina dokument i form av 

intervjuguide, följebrev och samtyckesblankett för ifyllnad och samtycke om att delta i min 

studie (se Bilaga 1, 2 och 3). Detta för att samtliga respondenter skall få den möjlighet att 

kunna förbereda sig på vad min studie kommer handla om och vilka typer av frågor jag 

kommer att ställa under intervjuerna. Innan varje intervjutillfälle började har de även läst 

mina dokument, fyllt i med underskrift på samtyckesblanketten och godkänt att jag använder 

mig av ljudinspelning. Anledningen till att en av respondenterna intervjuades via telefon var 

dels för intresset skulle när den fick höra att jag skulle skriva om hållbar utveckling. Dels 

också för att den befann sig på en ort längre ifrån där jag själv sitter och skriver och att det 

hade inneburit mer kostnader och tidsåtgång ifall jag hade åkt dit och intervjuat denna 

respondent. Lösningen på detta var att intervjua via telefonsamtal. Fördelarna med att 

intervjua på plats jämfört med via telefon är att jag själv får ett ansikte på respondenten och 

respondenten får ett ansikte på mig vilket skapar en trygghet för både mig själv som 

undersökare och för respondenten. Jag kan även föra eventuella anteckningar på egna visuella 

anmärkningar om respondenten gör någon gest eller annat som påverkar tolkningen på hur det 

besvarar mina frågor. En annan fördel är också att inspelningen direkt från personer är lättare 

att tyda vid avlyssningar jämfört med telefon där en del ljudstörningar kan förhindra hörandet 

av vad personen säger. Vid min avlyssning på den telefonintervju jag genomförde har jag 

dock inte stött på några större bekymmer i själva lyssnandet av samtalet. 

 

  

 



19 
 

5. RESULTATSANALYS 

I det här avsnittet presenteras vad som har framgått från den empiriska undersökningen. Via 

mitt arbete som har utgått ifrån metoden tematisk analys har jag slutligen kunnat ta fram åtta 

olika teman som skall representera mitt resultat från den empiriska undersökningen. Dessa 

teman har kodats av och tagits fram med hjälp av vad respondenterna har svarat gemensamt 

och andra relevanta svar som kan hopslås till olika teman som har framgått i intervjuerna. 

Sedan skall dessa teman även besvara de tre huvudfrågeställningarna som löper genom hela 

undersökningen. Den första frågeställningen om ämneskunskaper har respondenterna fått 

svara på hur de tolkar hållbar utveckling (Vad är hållbar utveckling?), hur de bedömer och 

har fått kunskaper om det (Kunskap, förståelse och intresse) samt om det finns en vilja att 

lära sig mer (Ny kunskap). Den andra frågeställningen som handlar om didaktik har 

respondenterna fått ge sina svar om hur hållbar utveckling framstår enligt dem i kursplanen 

(Att tolka kursplan), hur deras upplägg av undervisning om hållbar utveckling väljer att se ut 

(Att göra undervisning) samt att respondenterna har delgett ifall de vill göra något 

annorlunda utöver hur deras undervisning ser ut nu (Att förnya undervisning). Den tredje 

frågeställningen som kommer ta upp hur mottagare, alltså elever uppfattar hållbar utveckling 

har respondenterna svarat kring vad de tror deras elever har för kunskaper om hållbar 

utveckling (Elevernas kunskapsuppfattning) samt om hur hållbar utveckling influerar 

eleverna (Elevernas intressen och engagemang). Varje tema inleds med en sammanfattande 

text om resultatet av respondenternas svar.  

 

5.1 Presentation av respondenter 

Här nedan presenteras samtliga respondenter, som till vardags arbetar som lärare inom 

undervisningsämnen som berör hållbar utveckling, samt kort om skolan respondenterna 

arbetar på. Namnen på respondenterna är fiktiva.  

 

5.1.1 Gustav 

Gustav har arbetat som lärare i engelska, historia och geografi i 21 år. Just nu arbetar han på 

en gymnasieskola i Mellansverige som han beskriver som en 60-årig skola präglad av 

teknikutbildningar och naturvetenskapliga utbildningar, samt att det har funnits en del andra 

program som har kommit och gått genom åren.  

 

5.1.2 Helena 

Helena har arbetat som lärare i ämnena inom SO-blocken och i svenska i 13 år. Hon arbetar 

på en högstadieskola i Mellansverige där upptagningsområdena runt omkring skolan är 

mycket stora och att de tar elever både från tätorten och utmed landsbygden. Elevantalet 

snittar på runt 30 elever per klass och lärarna arbetar med elever i samtliga högstadieårkurser 

inom en och samma hemvist.  
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5.1.3 Pelle  

Pelle har arbetat som lärare i samhällskunskap, geografi och sociologi i 20 år. Han arbetar på 

en gymnasieskola i Mellansverige som under de senaste åren har genomgått stora 

förändringar med nybyggnation. Pelle har just nu sin hemvist i den samhällsvetenskapliga 

delen av skolan.  

 

5.1.4 Tova  

Tova har arbetat som lärare i geografi och samhällskunskap i 12 år på en gymnasieskola i 

Södra Sverige. Hon beskriver sin arbetsplats som en mångsidig gymnasieskola med flertalet 

nationella gymnasieprogram och enheter för gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Här 

finns även möjlighet för idrottsinriktning, tillgång till extra resurser för elever med speciella 

behov och studie- och yrkesvägledning.  

 

5.1.5 David 

David har arbetat som lärare i biologi, kemi och naturkunskap i 30 år på en gymnasieskola i 

Mellansverige. David beskriver sin arbetsplats som en traditionell skola med lärarledd 

undervisning och tydliga riktlinjer. Allt för att skapa en bra studiemiljö för eleverna som 

studerar på skolan.  

 

5.1.6 Simon  

Simon har arbetat som lärare i samhällskunskap, historia och dator- och nätverksteknik i 26 år 

på en gymnasieskola i Mellansverige. Skolan Simon arbetar på innehar mycket motiverade 

och målmedvetna elever som inriktar sig på de tekniska eller naturvetenskapliga spåren.  

 

5.1.7 Alfred  

Alfred har arbetat som lärare i biologi, engelska och miljö- och energikunskap i 20 år på en 

gymnasieskola i Mellansverige. Alfred arbetar även som hållbarhetskoordinator, där syftet 

riktar sig på lärande för hållbar utveckling i skolan. Alfreds skola har varit dominerande av 

teknikprogrammet och naturvetenskapliga programmet sedan verksamhetens start för snart 60 

år sedan. Skolan har även möjlighet att erbjuda språkintroduktion och introduktion för elever 

med speciella behov.  

 

5.2 Vad är hållbar utveckling? 

Samtliga respondenter bedömer att de har en bred uppfattning av när de hör ordet hållbar 

utveckling. De kopplar ordet direkt på de tre dimensionerna och hur människa och miljö 

samspelar. Respondenterna kan ana en viss lutning mot den ekologiska dimensionen och att 

den lättare tänks på i första hand när ordet nämns.  
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Gustav är väl medveten om att hållbar utveckling handlar inte bara om en och utan tre 

dimensioner men att endast en av dessa kännetecknas något mer när man hör begreppet 

hållbar utveckling. Gustav säger att ”Om du hör ordet så går det nog en snabb synaps till 

ekologisk hållbarhet.” 

 

Helena tänker mer på hur människor tillsammans ska arbeta för att säkra en hållbar framtid 

utifrån alla möjliga handlingar vi gör i samhället och att det har en påverkan på hur det ser ut 

just nu. Helena fortsätter genom att ställa sig frågan” […] hur ska vi utveckla samhället så att 

det blir så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som vi har idag.” 

 

Pelle tänker mycket på hur andra kan se begreppet hållbar utveckling och menar också att det 

inte endast handlar om en dimension. Pelle menar att ” […] jag tror att det kanske är lätt och 

bara tänka på miljö men att det också finns en ekonomisk och social dimension i det också.” 

 

Tova tänker också på de tre dimensionerna och hur viktigt det är att dessa måste samverkas. 

Men sedan också på hur människa och miljö samspelar med varandra menar Tova att ”Sen är 

det människan som påverkar miljön men miljön påverkar också människan och situationer 

där människan påverkar miljön.” 

 

David menar också att det är nuförtiden mycket viktigt att man tänker utifrån alla möjliga 

dimensioner och perspektiv när man ska tänka på hållbar utveckling för samhällsplaneringar. 

David beskriver det som att ”Ja, just nu blir det väl så mycket auktoriserad på vad hållbar 

utveckling står för, just för att få med alla dem här bitarna.” 

 

Simon svarar på vad hur brett han ser på hållbar utveckling och även utifrån sitt 

undervisningsperspektiv. Han fortsätter med ”Som samhällskunskapslärare så tänker jag då 

genast på den här vänddiagrammen då på socialt, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.”   

 

Alfred tänker på väldigt mycket när han hör begreppet hållbar utveckling. Mycket ligger i 

förklaringen till att han arbetar med detta både i och utanför undervisning. Han försöker 

sammanfatta allt kort med”Det har blivit ett modeord, på gott och ont. Man måste fylla 

begreppet med någonting konkret och någonting som människor tror på. Man måste tänka 

problem OCH lösningar.” 

 

5.3 Kunskap, förståelse och intresse. 

Samtliga respondenter bedömer att de har mycket goda kunskaper i hållbar utveckling och 

kan med trygghet känna att de kan använda detta i sin undervisning då de undervisar ämnen 

som berör hållbar utveckling lite mer än andra ämnen. Deras intresse riktar sig mestadels på 

det miljömässiga som framstår i naturen men att sociala och ekonomiska inte minst spelar lika 

stor roll också. Respondenterna är väl medvetna också om vad man som människa kan göra 

och vad människor inte kan göra för att påverka allt som händer i världen.  
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Gustav upplever det som at han har goda kunskaper om hållbar utveckling och att det är 

tillräckligt för att kunna undervisa i det. Både kunskapsmässigt och intressemässigt skulle 

Gustav säga att just de tre dimensionerna av hållbar utveckling, och hur viktigt det är att inte 

särskilja dessa, är en bra grund för alla människor att kunna förstå sig på vad hållbar 

utveckling är för något.  

 

Helena vill tycka att hon har tillräckligt med bra kunskaper om hållbar utveckling och det 

som intresserar henne mest är den mänskliga faktorn. Helena förklarar att” Vi kan ju inte köra 

på som vi har gjort idag” Hon tänker på då hur människor skall agera, och framför allt 

anpassa oss till skillnad från hur vi lever i nuförtiden, för ett mer hållbart framtida samhälle.  

 

Pelle lyfter fram att han inte bara har goda kunskaper om hållbar utveckling för att undervisa i 

det utan också i sitt vardagliga liv. Han är även mycket medveten om vad han själv kan göra i 

sin vardag också för att ha en hållbar livsstil. Pelle tycker att många områden är viktigt inom 

hållbar utveckling, så väl som de tre dimensionerna som de globala målen, men kan ana att 

människor har en större förståelse för det miljömässiga.  

 

Tova har själv både goda kunskaper och ett stort intresse för hållbar utveckling, mycket 

beroende på att hon titulerar sig som geograf och arbetar nästan hela tiden med hållbar 

utveckling på sin skola. Tovas intresse i första hand riktar sig inte mot den mänskliga faktorn, 

utan mer på de aspekter som människan inte kan påverka. ” Den kan inte påverka 

havsströmmar på samma sätt som man slänger papper i havet.” Med det vill hon 

sammanfatta med att människan redan vet vad den kan göra och vilka konsekvenser det leder 

till. Den mänskliga faktorn kommer med som intresseområde i efterhand när man har förstått 

sig på hur de naturliga processerna uppstår.   

 

David svarar på att han har goda kunskaper om hållbar utveckling och i Davids fall är det 

mycket av det ekologiska aspekterna som intresserar och styrker också hans val till att vilja 

biologilärare. Mycket av det ekologiska tar stor plats i hans undervisning, men han är, liksom 

de andra respondenterna, väl medveten om att även ekonomisk och social hållbarhet skall 

räknas med lika mycket.  

 

Simon, som mer är en samhällsorienterad person, säger sig ha bra kunskaper om hållbar 

utveckling och att det även finns ett visst intresse för det naturvetenskapliga aspekterna också. 

”Vad kan vi göra för att få ett hållbarare samhälle med ekonomiska styrmedel och politiska 

beslut?” Det är en fråga som Simon ställer till sig själv för att få en bättre förtydligande över 

de maktstrukturer som påverkar vad och hur vi människor kan förändra vårt samhälle.   

 

Alfred, som arbetar mycket med hållbarhetsfrågor genom sin tjänst som 

hållbarhetskoordinator, säger att ”på en skala från noll till tio så tycker jag att jag har nio 

då”. Därmed mycket bra kunskaper, men det finns alltid något mer att lära sig om. Den 

ekologiska dimensionen, trots att det finns två dimensioner till, tar mycket plats i hans 

undervisning. Att han valde att läsa till biologilärare var av ett personligt och naturinriktat 
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intresse sedan länge och finns det något särskilt som intresserar Alfred också så är det 

bevarandet av biologisk mångfald.  

 

5.4 Ny kunskap 

Respondenterna säger allihopa att de har goda kunskaper om hållbar utveckling och att det 

räcker gott och väl till att använda den ämneskunskapen i sina undervisningar. Vad 

respondenterna också är bra på att identifiera är också vilka områden som de känner att de vill 

veta mer om. De flesta områden som respondenterna pekar mest på är de områden som de 

normalt sett själva inte berör lika mycket i sin undervisning. Respondenternas nyfikenhet 

kring vad forskningen hela tiden kommer fram till samt hur de politiska processerna ser ut är 

några av aspekterna som respondenterna vill veta mer om.  

Gustav svarar på frågan om att vilja lära sig mer med att ”man gärna skulle vilja sätta sig in i 

just den ekologiska biten eftersom det händer så mycket inom forskning hela tiden.” Detta 

syftar han då på att man behöver hålla sig uppdaterad för att kunna ställa än mer starkare 

argument mot eventuella klimatskeptiker som inte tror på att världen håller på och gå åt fel 

håll. Vad Gustav menar med att vara uppdaterad är att det händer innovativa saker inom 

forskning hela tiden som alla människor bör ta del av.  

 

Helena skulle även hon vilja veta mer om forskning. ”Hur jobbar forskarna med 

miljöutveckling?” Hennes vilja med denna kunskap är att försöka få en förståelse över varför 

det är så många människor som inte lyssnar på vad forskare säger, trots att det redan finns 

starka vetenskapliga bevis. Vad det verkar som är det miljöfrågor som intresserar Helena mest 

och gör henne mer nyfiken på mer kunskap. 

 

Pelle håller sig mer till det politiska hållet när det kommer till att vilja lära sig mer om hållbar 

utveckling. Varför det inte händer tillräckligt, om det nu är det politiska besluten som avgör, 

och vad är det som försenar utvecklingen framåt.  

 

Tova har inget direkt svar på vad hon skulle vilja lära sig mer om. Förklaringen ligger i att 

hon alltid har pågående projekt på sin skola med sina elever som i sin tur alltid bringar ny 

kunskap. Både på det breda perspektivet men även fördjupat på särskilda områden.  

 

David förklarar att ”som gammal traditionell biologilärare att det är väldigt mycket inriktat 

på det ekologiska” och att det därmed finns mycket att lära sig mer inom de områden han inte 

berör lika mycket. David nämner några av de globala mål, så som bekämpandet av fattigdom 

och strävan mot jämlikhet, som han skulle vilja ha mer kunskaper inom. Samt hur man 

använder dessa i undervisning.  

 

Simon syftar i första hand på de tekniska lösningar och hur dessa ser ut när det kommer till 

nya kunskaper om hållbar utveckling för hans del. Men eftersom det även finns ett intresse för 

det naturvetenskapliga också ställer han sig frågan ”Vad finns det för utvecklingsområden 
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som kommer?” Något som nämns är energilagring och hur man tar tillvara på energi på ett 

klimatsmart sätt.  

 

Alfred skulle även han vilja lära sig mer om tekniska lösningar och olika projekt som har nått 

framsteg. Detta för att även kunna presentera det för sina elever som ett visuellt bevis på vad 

olika människor i olika delar av världen har experimenterat fram.  

 

5.5 Att tolka kursplanen  

Ingen av respondenterna tycker att det finns för mycket svårigheter i att tolka kursplanens 

innehåll i sina undervisningsämnen när det kommer till att läsa av vad som hållbar utveckling 

skall få inslag någonstans. En del menar också att hållbar utveckling är något som nästan tar 

en väldigt stor plats, eller rent utsagt helt och hållet, även om hållbar utveckling uttryckligen 

inte står med i kursplanens texter.  

Gustav tycker att kursplanen för exempelvis geografi på gymnasiet är ganska tydlig kring. 

”Men det finns ju med som en väsentlig del i ämnet” säger Gustav och menar att geografi är 

kanske en av de få ämnen där hållbar utveckling framgår mycket tydligt.  

 

Helena tycker även hon att geografiämnets kursplan på högstadiet visar tydligt på vad om 

hållbar utveckling som det skall undervisas i, även om hon någon gång emellanåt skulle 

behöva läsa sig in på kursplanerna inom SO-blocken lite mer.  

 

Pelle, som även han har geografi som ett av sina ämnen på gymnasiet, förklarar att ”det löper 

som en röd tråd genom hela kursen”. Hållbar utveckling är något som framgår nästan hela 

tiden i inte minst i geografiämnet, men också till stor del i samhällskunskap.  

 

Tova förklarar att ”det finns ju inte renodlat i allt i det centrala innehållet just för begreppet 

hållbar utveckling men allting handlar ju om hållbar utveckling på ett eller annat sätt”. Även 

Tova undervisar till stor del i geografi på gymnasiet och har inga svårigheter att tolka 

kursplanen.  

 

David tycker att kursplanen för biologi på gymnasiet visar mycket tydligt på vad som skall 

kopplas till undervisning om hållbar utveckling. Däremot är hans andra undervisningsämne 

kemi inte lika tydlig med att förmedla om hållbar utveckling.  

 

Simon svarar på att ”extremt tydligt skulle jag inte säga att det är” när han i första hand 

tänker på kursplanen för samhällskunskap på gymnasiet. Simon är åtminstone övertygad om 

att hållbar utveckling skall vara med. Detta gäller även för hans andra undervisningskurs 

dator- och nätverksteknik, att det inte heller framgår tydligt men att hållbar utveckling på 

något sätt finns med ändå.  

 

Alfred tycker att både biologiämnet och kursen energi- och miljökunskap på gymnasiet har 

ganska tydliga kursplaner. Miljö- och energikunskap är en kurs inom ämnet hållbart samhälle, 
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vilket faller ganska naturligt att det är hållbar utveckling som skall framträdas i kursen. 

Nästan detsamma gäller för biologi också när det åtminstone kommer till det miljömässiga. I 

engelskan, som han inte har undervisat i på länge, har han inget direkt svar på men är 

övertygad om att engelskan är mindre tydlig med att framträda hållbar utveckling.  

 

5.6 Att göra undervisning  

Respondenterna använder sig av många olika tillvägagångssätt och ser många möjligheter i 

både kursplanens innehåll som man kan göra undervisning av och andra faktorer runt om som 

påverkar undervisningen. Ett vanligt tillvägagångssätt är att aspekter ur den ekologiska 

dimensionen fungerar som utgångspunkt för att sedan bygga vidare på social och ekonomisk 

hållbarhet när man vill få eleverna och förstå sig på hållbar utveckling på rätt sätt. Även de 

globala målen beskrivs vara en bra grund för att utveckla förståelsen av hållbar utveckling. 

Eleverna får till viss del påverka undervisningen. Oftast gäller det examinationer och innehåll 

till mer större självständiga arbeten. Det är också ett sätt som respondenterna ser hur man kan 

anpassa sin undervisning för att det inte ska bli helt och hållet styrt utav lärarna.  

Gustav ser många möjligheter i kursplanens innehåll som kan göras till undervisning om 

hållbar utveckling. Inom geografiämnet har Gustav som strategi att börja med naturgeografi, 

där mycket av hållbar utveckling kopplas till klimatet och dess förändringar. Det ger en bra 

inledning på vad hållbar utveckling är för eleverna innan man arbetar sig vidare till nästa del 

som mer specialiserar sig på kulturgeografi. ”Är det hållbart och ha en befolkning som 

Zimbabwes?” exemplifierar Gustav där han menar att det kan göras mycket undervisning om 

demografi, som inte minst kan kopplas till alla de tre dimensionerna inom hållbar utveckling.  

 

Helena tänker mer på att utgå ifrån människoperspektivet när hon vill undervisa om hållbar 

utveckling. Syftet med hennes undervisning är att eleverna skall förstå sig på vad i människor 

gör, hur vi människor påverkar och vad som påverkas oss människor. Eleverna i sig får inte 

påverka undervisningen så mycket men Helena väljer att utgå mycket från de globala målen. 

Där får eleverna i sin tur får välja fritt vad de vill fokusera på när de arbetar med någon form 

av examination. 

 

Pelle säger att även om hållbar utveckling inte förmedlas uttryckligen i kursplanen så finns 

det mycket i innehållet som man kan göra undervisning av. Globalisering är också ett annat 

begrepp som Pelle lyfter upp och kopplar mycket till hållbar utveckling. Pelles strategi lyder 

att han brukar oftast gå igenom klimatet genom att hålla en del föredrag. Elevernas påverkan 

på undervisningen är något han fortfarande arbetar på. ”Så får man ju jobba på olika sätt på 

vägen fram dit” menar Pelle och förklarar vidare att han även brukar hålla i olika 

diskussionsseminarier där eleverna får öva på att debattera på lokal och nationell nivå.  

 

Tova hänvisar till kursplanens innehåll och menar att ”vi har ju inte någon specifik 

undervisning, hållbar utveckling ingår ju i alla dem här delarna.” Tovas grundstrategi brukar 

se ut som så att hon går igenom hur olika naturliga processer och naturfenomen uppstår. 

Sedan får människan komma in i bilden och påverka förändringsprocesserna. Tova förklarar 
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också att eleverna får välja examinationsform som de tycker känns bäst vid olika moment. 

Eleverna får också bestämma ordning på varje moment i geografikursen. Så länge de inte 

byter ordning på naturgeografi och kulturgeografi, där naturgeografin skall gås igenom först.  

 

David förklarar att ”själva stoffet ramar ganska tydligt kring vad är det som skall rymmas i 

det här” och menar att kursplanen förklarar tydligt i biologiämnet om vad hållbar utveckling 

skall ha sin förmedling. Men David testar gärna sig fram för att hitta olika 

undervisningsmetoder och utvecklingspotential hos eleverna. Eleverna i sin tur får bestämma 

hur de vil gå tillväga när David ger dem olika övningar. David förklarar också att han 

häromveckan höll i en debatt likt klimatmötet COP25 i Madrid där eleverna fick representera 

olika länder och vad de stod för. Detta är en av metoderna som enligt David fick en mycket 

önskvärd effekt vad det gäller lärande och hur mycket eleverna engagerade sig i debatten.  

 

Simon förklarar att ”samhällskunskap är ju mycket uppstyckat ämne, så där blir det ju då och 

koppla till de olika byggstenarna.” Simon menar att samhällskunskap är ett så pass brett ämne 

så att man får kolla igenom en extra gång för att hitta bra tillvägagångssätt för att koppla olika 

kunskapsområden ihop med hållbar utveckling. Simon går igenom en hel del om de globala 

målen och ekonomisk och social hållbarhet i sina kurser men försöker sedan få eleverna att 

lyfta blicken ut mot världen och mot de globala målen för att få in alla dimensioner av hållbar 

utveckling. Eleverna får inte påverka undervisningen särskilt mycket men kommer de med bra 

idéer på exempelvis föreläsningar eller filmer om hållbar utveckling så kan Simon begära 

genomslag i dessa även vid hans lektioner. 

 

Alfred exemplifierar närmare vad han brukar göra i biologi när eleverna får arbeta med 

hållbar utveckling. Vid fördjupningsarbeten menar Alfred att ”vi kan kalla det miljöproblem” 

när han ger eleverna olika utmaningar med koppling till miljön samt potentiella lösningar, då 

Alfred betonar vikten med att även se lösningar på problem. De globala målen får också en 

stor betydelse i undervisningens utgångspunkt. Vad det gäller miljö- och energikunskap ger 

han en desto kortare förklaring i att hållbar utveckling är något de håller på med hela tiden i 

kursen. Eleverna får i Alfreds undervisning välja innehåll men inte arbetssätt. Kursens 

innehåll skall enligt Alfred ändå rymmas inom den tiden kurserna går.  

 

5.7 Att förnya undervisning  

Respondenterna är nöjda med sin undervisning så som den ser ut just nu men att det alltid 

finns någon enstaka del man kan ändra på lite då och då. Beroende på vad eleverna anser 

fungerar bra respektive inte bra med undervisningen kan lärarna göra en typ av anpassning. 

Nya saker som de flesta vill testa på och ha i sin undervisning är ämnesintegrering med andra 

ämnen för att komplettera och samarbeta för att hållbar utveckling skall få en större 

utsträckning. Även fler lektioner utanför klassrummen, i form av studiebesök är ett önskemål 

som dyker upp.   

Gustav är i stora drag nöjd med hur hans undervisning är strukturerad. Gustav säger att ”vad 

man än ger sig in i så tror man att det går”. Det finns alltid möjligheter och 
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utvecklingspotential i många undervisningsmetoder för att kunna lära ut om hållbar 

utveckling och som går att testa sig fram lite då och då. Just nu har Gustav inget konkret svar 

på vilka nya eller annorlunda metoder han skulle vilja testa på i sin undervisning.  

 

Helena tycker att hennes undervisning är bra som den är och ser gärna att fler ämnen främjar 

hållbar utveckling lite mer. Hon är öppen för att testa på och integrera fler ämnen som också 

berör hållbar utveckling. Ämnena inom NO-blocken (biologi, fysik och kemi) är några som 

Helena tänker på i första hand där hon skulle kunna tänka sig att köra ett samarbete med.   

 

Pelle anser att hans undervisning fungerar bra också och hänvisar till vad hans 

kursutvärderingar resulterat i som hans elever med jämna mellanrum får svara på. Enligt 

kursutvärderingarna finns endast fåtal saker som Pelle anser kan göras annorlunda. Det brukar 

oftast handla om examinationsformer, som i sin tur skiftar från år till år beroende på 

elevunderlag.  

 

Tova hänvisar också till kursutvärderingar där eleverna har fått svara på vad de tycker 

fungerar bra med undervisningen och vad som fungerar mindre bra. Här menar Helena att det 

också skiftar från år till år och att i dagsläget anser Helena att det inte behövs göra några 

förändringar. Förklaringen lyder, liksom tidigare fråga om hur mycket eleverna får påverka: 

”Eleverna har valt den undervisningsformen som de sitter inne i.” 

 

David skulle också vilja se mer samarbeten ämnen emellan. Han menar också att fler ämnen, 

så som språkämnena, kan vara med och bedöma elevers anförande och argumentation i olika 

klimatdebatter. ”Så då kan man tänka på om man kan göra om det här på något sätt och att 

man skulle få bättre synk i tid” säger David och pekar också på problematiken 

schemaläggningens styrning. Även att kurserna inte kör undervisning om hållbar utveckling 

samtidigt, vilket försvårar möjligheten för samarbete för David och de andra lärarna.  

 

Simon belyser även han på att samarbete ämnen emellan skulle lyfta upp ett brett 

undervisningsområde som hållbar utveckling är. Simon säger att han ”jobbar då på ett 

program som där jag är en ganska liten del av elevernas utbildning”. Simon menar också att 

ju fler ämnen som samarbetar desto större uppmärksamhet får hållbar utveckling för både 

eleverna och övrig skolpersonal också.  

 

Alfred förklarar i första hand att han gärna skulle vilja göra fler studiebesök med eleverna i 

sin undervisning. ”De här studiebesöken är ju en krydda för att dem ska se att det pågår ett 

arbete” säger Alfred. Han menar att studiebesöken är ett sätt för eleverna att få en bättre 

närhet kring samhällsarbete inom hållbarhet ute i samhället och att man inte bara behöver läsa 

om allt i läroböckerna. Alfred ser gärna att fler än två lektioner på ett helt läsår ägnas åt 

studiebesök, då han själv tycker detta är roligt.  
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5.8 Elevernas kunskapsuppfattning 

Samtliga respondenter håller med om att eleverna tänker mycket på den ekologiska 

hållbarheten när de hör ordet hållbar utveckling. Detta är en av förklaringarna till att 

undervisningen om det bör ha sin utgångspunkt i det ekologiska eftersom eleverna bättre 

greppar förståelsen av hållbar utveckling. En del påverkan kommer även från vad eleverna ser 

och hör utanför skolan, både i massmedia och av andra människors initiativtagande. Globala 

målen är något som också är mycket begripligt för eleverna.  

Gustav tror att hans elever i första hand tänker på ekologisk hållbarhet så fort de hör ordet 

”hållbar utveckling”. Detta beror till stor del också på vad eleverna har sett i massmedia. 

Gustav menar att det har bildats en ”Greta-effekt” bland eleverna då de på senare tid har fått 

bekanta sig med den unga svenska klimataktivisten som tar världen med storm.  

 

Helena bedömer det som att hennes elever har bra koll på betydelsen av hållbar utveckling 

som begrepp. Eleverna sägs också ha bra koll på att det finns globala mål som är mycket 

behjälpliga i undervisningssammanhang och att eleverna även har koll på kursmål.  

 

Pelle bedömer också att eleverna har en tendens att tänka mycket på den ekologiska 

hållbarheten och förklarar också att ”det är lätt att det ekonomiska och sociala perspektivet 

glöms bort. ”Detta är också en förklaring till varför hans strategi till att utgå från klimatet och 

klimatförändringar är en bra metod.  

 

Tova säger detsamma om att hon gärna utgår från den ekologiska hållbarheten i sin 

undervisning. Förklaringen är att ”miljöaspekten av hållbar utveckling är lättare för eleverna 

att visualisera” och att den sociala och ekonomiska hållbarheten mer blir som en 

uppgradering av kunskapsutvecklingen om hållbar utveckling i senare årskurser.  

 

David anser att hans elever har bilden av att hållbar utveckling ”handlar om och lösa 

miljöproblem”, det vill säga att eleverna också ser den ekologiska dimensionen före de andra 

två andra dimensionerna. David har som knep att utgå från de globala målen i sin 

undervisning för att bredda elevernas bild av hållbar utveckling.  

 

Simon har inget direkt svar på om eleverna tenderar att tänka på något speciell dimension av 

hållbar utveckling. Det finns elever som beskrivs vara väldigt kunniga medan andra inte vill 

veta av ordet överhuvudtaget på grund av brist på intresse. ”Sedan finns det allt däremellan”, 

poängterar Simon också.  

 

Alfred har också bilden av att eleverna tänker mycket kring aspekter som tillhör den 

ekologiska dimensionen, men också kring fenomen som tillhör den sociala dimensionen. ”I 

ganska så hög grad så tänker dem på problem som är så stora så att det går inte att lösa” 

säger Simon. Mycket syftar på de sociala samspel i samhället som påverkar hur vi människor 

behandlar miljön.  
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5.9 Elevernas intressen och engagemang 

Vid den här frågan skiftar respondenternas syn på eleverna. Många elever bedöms vara 

enormt intresserade, vilket märks på undervisningen när de mottar kunskapen som lärarna lär 

ut. Engagemanget märks också i klassrummet men även utanför där många initiativtagande 

elever främjar hållbar utveckling. Sedan finns det elever som inte alls är intresserade och 

många som endast ser problem men inga lösningar till dem. Detta är något lärarna också bör 

arbeta med när det gäller att lära ut på rätt sätt och att eleverna skall känna att det finns hopp.  

Gustav tycker att de flesta av eleverna verkar ganska nyfikna på att veta mycket om hållbar 

utveckling. Men ibland måste man också som lärare ”kanske också ha en 

djävulsadvokatsroll”, som Gustav beskriver det som. Att man som lärare behöver ibland hitta 

nya tillvägagångssätt för att nå alla elever. Genom betoningen av att man måste se lösningar i 

problemen är mycket viktigt. Gustav menar också att intresset är en viktig nyckel för 

mottaglighet av kunskap om hållbar utveckling.  

 

Helena upplever att många elever brinner för hållbar utveckling men att vissa av hennes 

elever är väldigt less på undervisningen om det. Därmed är det viktigt och trycka på att det är 

elevernas framtid som det handlar om och även hur viktigt det är att veta vad man som 

människa kan göra åt problemen. Men samtidigt är detta resonemang också komplext. 

”Larmrapporterna kommer ändå liksom”, menar Helena när hon förklarar svårigheter i att 

fånga elevers intresse till att tänka positivt på deras framtid. 

 

Pelle hänvisar återigen till utvärderingarna han har fått av eleverna och pekar på att 

undervisningen i sin helhet fungerar bra. Pelle upplever också att många elever är intresserade 

men att det finns några enstaka elever som har något mindre intresse än genomsnittet. Vid 

frågor gällande exempelvis miljöförstöring och befolkningstillväxt upplever Pelle att någon 

elev ibland kanske visar ett mindre intresse, vilket han kan tycka skaver lite i hans 

undervisning.  

 

Tova upplever att många elever har ett socialt och politiskt engagemang för hållbar utveckling 

medan andra har ett mer teoretiskt intresse för det. En del är även engagerade i enskilda 

vardagliga val som påverkar miljön. Enligt tovas kursutvärderingar önskar många elever 

också fler föreläsningar där hållbar utveckling kommer mer till uttryck. Tova upplever också 

att tolkningarna och intresseinriktningarna skiljer sig beroende på inom vilket 

gymnasieprogram eleverna läser i.  

 

David säger att han upplever att det skiljer sig från år till år med hans elevers intresse och 

engagemang. På senaste tid har han märkt av elevernas intresse genom att de ställer nyfikna 

frågor. Elevernas engagemang märks av genom deras arbetssätt i hans uppgifter och när de 

diskuterar fram klimatsmarta lösningar på vardagliga sysslor. ”Det gäller och försöka ha 

någon professionalism” menar David när man ska försöka läsa av vad elevernas intresse 

ligger någonstans i hans undervisning.  
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Simon säger att ”om man ska komma till nån skola där eleverna i varje fall är duktiga på det 

så är det här”. Simons elever verkar i stort sett ganska intresserade och att även en del till och 

med är engagerade i att främja hållbar utveckling än mer på skolan. Det kan dock finnas vissa 

elever som inte ser tydligt på vilka kursmål som hållbar utveckling i samhällskunskap berör, 

vilket kan få de omotiverade till att vilja läsa sig in mer på det.  

 

Alfred tycker sig också se att många elever är intresserade medan en del elever har ett mindre 

intresse. Alfred brukar ställa sig frågan ”men kan vi presentera lösningar eller är det kört?” 

Han menar även där at det är viktigt att belysa lösningar till problemen som uppstår och att de 

globala målen är bra till hjälp för detta. Alfred poängterar också att eleverna blir något trötta 

på undervisning om hållbar utveckling då de går igenom detta i flera andra kurser och att 

samma saker repeteras om och om igen.  
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Inledningsvis fick respondenterna ge sina egna bilder av vad de tänker på först när det hör 

ordet ”hållbar utveckling”. Många av respondenternas svar gick i samklang med de som 

förekom på Brundtlandskommissionen 1987 där bland annat de hållbarhetsmodellen över de 

tre dimensionerna har fått sitt ursprung. Att det även handlar om sambandet mellan människa 

och miljö kan föreställas genom uttrycket att hållbar utveckling menas med ” en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (Brundtland, 1987). Det betyder att människa och miljö är lika 

beroende av varandra och måste på något sätt samköras på ett konsekvent sätt. Detta speglar 

också på hur deras förståelse och intresse för hållbar utveckling delvis ser ut. 

Respondenternas kunskaper är givetvis mycket goda med den enkla förklaringen med att de 

undervisar i det och det finns som ett måste att inneha goda kunskaper om hållbar utveckling. 

Respondenterna håller också med om att det alltid finns något nytt och vilja lära sig om och 

även om något speciellt område intresserar mer och ger mer mottaglighet för mer kunskaper 

finns alltid ny kunskap och hämta från andra områden som inte berörs hos dem lika mycket. 

Mycket av det nya kunskaperna pekar på det som i undervisning har kallats för faktabaserad 

undervisning, där forskarna håller på lösningen på världens miljöproblem, men också 

normerad undervisning där man utgår från elevernas uppfattning för att sedan bygga vidare på 

genom att besvara vad hållbar utveckling egentligen menas (Sandell et al., 2005). 

Respondenterna sägs också ha ett världsorienterat intresse där många politiska beslut och vad 

som händer på alla klimatkonferenser intresserar dem till att vilja veta mer om. De globala 

målen som FN tog fram år 2015 via Agenda 2030 håller många respondenter med om att det 

är ett sätt att verkligen se hur målmedvetenhet och vilka mål världen arbetar med för att 

förtydliga förståelsen och vikten av hållbar utveckling (UNDP, 2015).  

 

Att tolka kursplanens innehåll ser inte respondenterna några svårigheter i heller när de ska 

göra undervisning utav det. Det kan kopplas till möjlighetsmodellen som illustrerar hur 

undervisning blir till av att lärare hittar möjligheter som man kan göra undervisning av 

(Bronäs & Runebou, 2016). Tack vare deras goda kunskaper om hållbar utveckling blir det 

mycket enklare för dem och se vad i kursplanerna som kan göras, eller kopplas till 

undervisning om hållbar utveckling. Respondenterna har till och med testat olika varianter för 

att förmedla dessa innehåll både kunskapsmässigt samt examinationsmässigt. Sedan 

underlättar det också för många lärare när de menar att hållbar utveckling nästan förekommer 

hela tiden i deras ämnen, oavsett om det är uttryckligen eller inte, eller att man på något sätt 

kopplar en eller flera hållbarhetsdimensioner till olika ämnesbegrepp. Vad det gäller elevers 

påverkan på lärarnas undervisning kopplas också detta till vad Sandell, Öhman och Östman 

tar upp om undervisning om hållbar utveckling. Det menas också att elever själva kan vara 

med och påverka till viss grad utefter vad som lämpar sig bäst för eleverna. Det är något som 

för respondenterna är mycket strävansvärt men också en utmaning, då många menar att 

eleverna inte kan styra undervisningen helt och hållet och att det finns vissa ramar de bör 

hållas inom för att lärarna enligt kursplanens innehåll framför allt skall kunna gå igenom det 
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som ska gås igenom i ämnena och kurserna. Det är också en förklaring till hur möjligheterna 

ser ut för att kunna testa på nya tillvägagångssätt inom undervisning. Hur upplever 

respondenterna att även där blir det utmaningar för att få en varierad undervisningssätt om 

hållbar utveckling då det finns vissa inslag som de skulle önska mer av att få in men att det 

finns faktorer som på något sätt hindrar dessa att framställas mer i undervisning.  

 

Respondenterna har också fått ge sina bedömningar om hur de tror deras elever uppfattar 

hållbar utveckling. Återigen sett till de tre hållbarhetsdimensionerna som Gro Harlem 

Brundtland myntade år 1987 så lutar det mer mot det ekologiska perspektivet, vilket också är 

något som är mer begripligt och något eleverna behöver en slags koppling till hela tiden. 

Även intresset lutar mycket åt att göra något miljövänligt och ta initiativ som påverkar själva 

miljön positivt. När vi ser på de globala målen är det inte alla av dessa som får lika mycket 

utrymme om eleverna själva får göra sin bedömning men det finns en förhoppning om att med 

hjälp av undervisningen kunna bredda elevernas perspektiv än mer och tänka på att 

exempelvis mål nummer 1 om att bekämpa fattigdom är dessutom en mycket viktig nyckel för 

att kunna sträva mot en hållbar framtid.  

 

I förhållande till de kritiska aspekterna på hållbar utveckling håller respondenternas med i den 

utsträckning att människan spelar en viktig roll men att hållbarhetsdimensionerna är också 

viktiga att tänka på. Respondenterna håller delvis med Gawors (2008) teori om mänskligheten 

men inte om svårigheterna med att få med sociala och ekonomiska samspel ifall det fokuseras 

mycket kring människan. Hållbar utveckling i undervisningssammanhang håller de med om 

också enligt Olssons (2005) teori om att förmedla kunskap. De har tydligt för sig hur de skall 

lägga upp undervisning för att på bästa möjliga sätt lära ut eleverna och få eleverna att begripa 

sig på hållbar utveckling på rätt sätt. I Olssons teori om att hållbar utveckling är också ett sätt 

att forma en viss typ av medborgare håller respondenterna dels med i den utsträckningen att 

de belyser att det är elevernas framtid som det handlar om och att se lösningar till problem. 

Sedan om ambitionerna hos lärarna är att få eleverna till att fundera ut kring vad de vill arbeta 

med i framtiden och göra för roll i samhället låter jag fortfarande vara osagt. Det viktigaste 

här enligt respondenterna är att eleverna får upp ögonen för hur verkligheten ser ut och vad de 

själva kan göra.  

 

6.2 Förutsättningar för denna undersökning 

Denna gång inföll uppsatskursen som denna undersökning tillhör i slutet av höstterminen 

vilket leder till att många lärarstudenter fortfarande har förutsättningar för att kunna 

genomföra en studie med didaktisk inriktning men med vissa hinder. I mitt fall handlade det 

mycket om att kunna komma i kontakt med respondenter, tillika lärare, som jag inte känner 

sedan innan och dessutom skall hitta tid till att kunna delta i en intervju. Vid slutet av 

höstterminen har skolor något de kallar för betygstider. Sedan beror det på från skola till 

skola, årskurs till årskurs och ämne till ämne. Högstadielärare sätter normalt sett betyg inför 

varje terminsslut medan en del gymnasielärare sätter betyg vid varje kursslut, vilket i många 

fall brukar vara i slutet av vårterminen. Detta säger dock inte att det är något klokare att 

genomföra studien med deltagande gymnasielärare som första prioritet. Andra tidskrävande 
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faktorer brukar också vara nationella prov, andra examinationer och rättningar för att lärarna 

skall åtminstone kunna ge eleverna omdömen efter en tidsstund in på ämnet eller kursen. För 

mig som lärarstudent finns det en del svårigheter med att komma i kontakt och få deltagare till 

min undersökning i tid och dessutom kunna hålla en tidsplan på tio veckor som denna uppsats 

skrivs under. Därför kan även urvalet och antalet respondenter påverkas.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Hållbar utveckling har för många människor intresserat och engagerat på många olika sätt och 

kommer förbli så även i framtiden. Både i teorin och respondenternas ord från mitt eget 

empiriska data håller med om att forskning inom hållbar utveckling kommer att uppdateras i 

framtiden. I just mitt fall hade en idé varit och gjort denna undersökning med elever som 

respondenter. Men eftersom elever i många fall är under 18 år behövs målsmans underskrift 

för godkännande av deltagande av dessa undersökningar oavsett om jag själv hade gjort 

intervjuundersökningar eller enkätundersökningar. Detta hade krävt mer tidsåtgång i mitt 

uppsatsskrivande och därmed valde jag att sätta denna typ av avgränsning med tanke på att 

denna uppsats skrivs under en tio veckors period.  

 

För fortsatt forskning hade det dels också varit intressant och se en jämförelse från skola till 

skola om hur mycket prägel hållbar utveckling har och vilka typer av synligheter som görs av 

både elever och skolpersonal på olika skolor runt om i landet. Handlar uppmärksamheten av 

hållbar utveckling bara om att sätt upp affischer på de globala målen på varenda 

klassrumsdörr i skolan eller får den mer tydliga synligheter än så. Eftersom hållbar utveckling 

enligt skolans värdegrund skall genomsyra hela skolverksamheten hade det också varit 

intressant att bygga vidare på förståelsen och uppmärksamheten för hållbar utveckling. Hur 

ser lärarnas och elevernas tolkning ut om den hållbara utvecklingens prägel på 

skolverksamheten?  
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SLUTSATSER  

Mina tre frågeställningar som har genomsyrat denna undersökning hade varsina teman som i 

sin tur skulle ge undersökningen sin röda tråd och sin didaktiska karaktär. Den första 

frågeställningen var ämneskunskap där jag ville ha svar på hur lärarnas förståelse för hållbar 

utveckling såg ut. Många av de intervjufrågor jag ställde till mina respondenter utgick från 

själva tolkandet av hållbar utveckling som i de tre hållbarhetsdimensionerna men också hur 

människa och miljö samspelar. Den andra frågeställningen var didaktik, alltså vilka didaktiska 

strategier lärarna väljer och använda för att göra undervisning. Det var många olika strukturer 

som lyftes upp men det vanligaste var att utgå från den ekologiska hållbarheten och bygga 

vidare utefter detta med att bland annat lyfta upp de globala målen och koppla andra 

vetenskapliga begrepp med hållbar utveckling. Den tredje frågeställningen var mottagare, 

vilket betyder elever och hur de enligt lärarna uppfattar hållbar utveckling vid främst 

anmärkande under undervisningsmoment. Här betraktas eleverna ha en bättre begriplighet 

kring den ekologiska hållbarheten varför man då väljer att utgå från den 

hållbarhetsdimensionen.  

Därmed drar jag slutsatsen att dessa frågeställningar har fått goda svarsanalyser och 

förklaringar till varför svaren ser ut som de gör. Detta väcker även intresse för vidare 

kunskapsutveckling i undersökningar om hållbar utveckling med didaktiska inriktningar.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

 

1. Bakgrund 

1.1 Hur många år har du arbetat som lärare? 

1.2 Vilka undervisningsämnen har du? 

1.3 Vilken kommun arbetar du i?  

1.4 Kan du berätta lite kort fakta om skolans bakgrund som du arbetar i nu? 

1.5 Varför valde du att bli lärare inom dina undervisningsämnen?  

2. Ämneskunskap 

2.1 Vad är det första DU tänker på när du hör begreppet ”hållbar utveckling”? 

2.2 Hur mycket kunskaper skulle du vilja bedöma att du har inom hållbar utveckling? 

2.3 Finns det något du skulle vilja veta mer om hållbar utveckling? 

2.4 Vilka områden inom hållbar utveckling intresserar dig mest?   

2.5 Är kunskapen om hållbar utveckling något du tror intresserar andra människor? 

3. Didaktik 

3.1 Känner du att innehållet i kursplanerna visar tydligt på vad inom hållbar utveckling som det skall 

undervisas i? 

3.2 Hur kan din undervisning se ut inom hållbar utveckling? 

3.3 Finns det något du skulle vilja göra annorlunda? 

3.4 Känner du att du kan inspirera dina elever samtidigt med ditt sätt att lära ut om hållbar utveckling? 

3.5 Hur engagerade skulle du vilja bedöma att du samt övriga lärare och skolpersonal i skolan är inom 

hållbar utveckling?  

4. Mottagare 

4.1 Vad tror du i första hand om elevernas uppfattning av begreppet hållbar utveckling? 

4.2 Känns eleverna engagerade inom hållbar utveckling?  

4.3 Känner eleverna någonting som är mindre bra med undervisning inom hållbar utveckling? 

4.4 Hur får eleverna påverka undervisningen inom hållbar utveckling?  

4.5 Finns det något övrigt du vill tillägga utöver det vi har pratat om?  

 



 

BILAGA 2 – FÖLJEBREV 

 

Undervisning om hållbar utveckling – från lärare till elev.  

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 

behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 

bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 

universitets studieregister för att sedan förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att 

gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 

rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  
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sabihedh100@student.kau.se  fredrik.hoppstadius@kau.se 
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BILAGA 3 – SAMTYCKESBLANKETT 

 

Samtycke till att delta i studien:  

Undervisning om hållbar utveckling – från lärare till elev. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl.  
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Underskrift 
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Namnförtydligande  Ort och datum 
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