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Att arbeta med utbildning i en miljö som ständigt ändras beroende på samhället och 

regeringar är krävande och beskrivningarna av undervisningen för hållbar utveckling är 

fortfarande otydliga sedan den brett spridda definitionen av ESD accepteras. ESD är 

förkortningen på education for sustainable development och översätts i denna studie med 

undervisning för hållbar utveckling.  

Undervisningen för hållbar utveckling har genom åren ändrats och skiftat fokus ett antal 

gånger. Men har undervisningen förbättrats eller bara förändrats?  

Lärare uttrycker osäkerhet kring hur de ska undervisa för hållbar utveckling och genom 

denna studien försöker jag hitta de eventuella svårigheterna. Genom intervjuer undersöks 

lärares och lärarstudenters förståelse kring begreppet hållbar utveckling, vilka svårigheter 

de upplever med undervisningen för hållbar utveckling samt hur ämnet har förändrats i 

styrdokumenten sedan läroplanen från 1994. 
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Is the teaching sustainable?  

A qualitative interview study about teacher and teacher students’ experiences about 

sustainable development in teaching 

   Number of pages: 37 
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Working with education in an environment that is constantly changing depending on 

society and governments are demanding and the description of education for sustainable 

development is still unclear since the widely spread definition of ESD was accepted. ESD 

is shortening for education for sustainable development and is here translated with 

undervisning för hållbar utveckling. 

ESD has changed through the years and has shifted focus a few times. But has the education 

been improved or just changed? 

Teachers express uncertainty about how to educate for sustainable development and in this 

study, I try to find what is difficult about it. Through interviews with teachers and teacher 

students’ I examine their understandings of the concept sustainable development, what 

difficulties they experience and how the subject has changed through the curriculums. 

______________________________________________________________________________ 

Keywords: Sustainable Development, ESD, teachers, teacher student 

 ______________________________________________________________________________ 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................................... 1 

2 Syfte & frågeställningar ............................................................................................. 3 

3 Bakgrund .................................................................................................................... 4 

3.1 Definitionen av hållbar utveckling ......................................................................... 4 

3.2 De tre dimensionerna inom hållbar utveckling ....................................................... 5 

3.3 Satsningar för hållbar utveckling ............................................................................ 5 

3.4 Hållbar utveckling i styrdokumenten ...................................................................... 7 

3.5 Hållbar utveckling i klassrummet ........................................................................... 8 

3.6 Teoretisk ram ......................................................................................................... 9 

4 Metod ........................................................................................................................ 11 

4.1 Metodval ............................................................................................................. 11 

4.2 Genomförande och analys .................................................................................... 11 

4.3 Urval ................................................................................................................... 12 

4.4 Reliabilitet & validitet .......................................................................................... 13 

4.5 Etiska aspekter ..................................................................................................... 14 

5 Resultat ..................................................................................................................... 15 

5.1 Begreppet hållbar utveckling ................................................................................ 15 

5.2 Svårigheter med att undervisa för hållbar utveckling ............................................ 17 

5.2.1 Påverkande faktorer ....................................................................................... 24 

5.3 Hur har undervisningen för hållbar utveckling förändrats? ................................... 27 

6 Diskussion ................................................................................................................. 29 

6.1 Metoddiskussion .................................................................................................. 29 

6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................... 31 

6.2.1 Ämnets roll i styrdokumenten ........................................................................ 31 

6.2.2 Hur kan undervisningen för hållbar utveckling förbättras? ............................. 32 

6.2.3 Lärarens roll i undervisningen för hållbar utveckling ..................................... 34 

6.2.4 Har undervisningen bara förändrats eller förbättras? ...................................... 35 

7 Avslutande reflektioner ............................................................................................ 37 

8 Referenser ................................................................................................................. 38 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 



1 
 

1 Inledning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017a), 

även kallad LGR11 går det att finna begreppet hållbar utveckling 36 gånger. Du möter det 

först i de två inledande kapitlen med skolans värdegrund och uppdrag, sedan i skolans 

övergripande mål och riktlinjer. Det går att utläsa i grundskolans kursplaner för ämnena 

hem- och konsumentkunskap, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religion, slöjd och 

teknik. Det finns som kunskapskrav i årskurs 4–6 i ämnena samhällskunskap, geografi och 

kemi. Trots detta visar mycket forskning (se Björneloo 2007; Bursjöö 2011) att det upplevs 

som ett område som enkelt glöms bort eller avsiktligt undviks. Detta leder mig till att ställa 

frågan: Varför lyser hållbar utveckling med sin frånvaro i svensk skola?  

I tidigare arbete (Erntoft & Thärning, 2017) var målet att hitta förklaringar till 

svårigheterna som finns med att undervisa för hållbar utveckling. Där användes 

Skolverkets referensmaterial från 2002, vilket redovisar en stor enkätundersökning om 

hållbar utveckling som besvarats av verksamma lärare. Det framgick då en mängd olika 

anledningar kring svårigheter i undervisningen för hållbar utveckling och eftersom 

Skolverkets studie nu är 16 år gammal ska detta arbete fungera som en uppdatering eller 

komplettering. Jag anser att situationen nu är väldigt olik sedan 2002, mycket på grund av 

den nya läroplanen men också nya lärarutbildningar. Eftersom mycket har hänt i 

skolvärlden har det även skett mycket med lärarutbildningen. Därför intervjuas både aktiva 

lärare i fältet och lärarstudenter som går grundlärarutbildning mot arbete i årskurserna 4–

6 på Jönköping University. Lärarstudenternas intervjufrågor kommer delvis baseras på 

Bursjöös studie från 2011 som handlar om lärarstudenters upplevelser och känslor kring 

undervisning för hållbar utveckling. De aktiva lärarna besvarar frågor som generellt gäller 

hållbar utveckling och kompletteras med två frågor från Skolverkets enkätundersökning 

(2002). 

Problemområdet kring hållbar utveckling är stort och en mängd forskning baseras på 

tidigare läroplaner vilket skapar svårigheter med jämförelser. Alla intervjudeltagare i 

denna studie är lärare inom årskurser 4–6 och med inriktning SO eller NO. Forskning om 

undervisning för hållbar utveckling i dessa årskurser är begränsad och därför anser jag att 

det är av vikt att utöka forskningsområdet. Lärarna i tidigare studie av Bursjöö (2011) 

upplever att det är brist på bland annat kompentensutveckling, material, stöd och så vidare, 

vilket gör att detta är mycket viktigt att uppmärksamma i hela Sverige, för alla lärare! 
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I detta arbete presenteras resultat från mina undersökningar och det kommer jämföras och 

diskuteras med annan forskning så som Skolverket (2002) och Bursjöö (2011).  

Genom intervjuer med fyra aktiva lärare och fyra lärarstudenter vill jag förmedla och 

diskutera deras åsikter och upplevelser kring undervisningen för hållbar utveckling i 

årskurserna 4–6. 
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2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar att undervisningen för hållbar 

utveckling i årskurserna 4–6 har förändrats, samt hur ämnet upplevs av lärare och 

lärarstudenter. För att nå mitt syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

• Hur definierar lärare begreppet hållbar utveckling? 

• Var i ligger eventuella svårigheter att undervisa för hållbar utveckling? 

• Hur har undervisningen för hållbar utveckling förändrats sedan 2002?  
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3 Bakgrund 

I kapitlet beskrivs den definition av hållbar utveckling som ligger till grund för studien 

(3.1), sedan förklaras de tre olika dimensionerna inom hållbar utveckling (3.2). Vidare 

beskrivs hur undervisning för hållbar utveckling har växt fram och vilka satsningar som 

görs (3.3) och sedan redovisas hållbar utveckling i styrdokumenten (3.4). Till sist redogörs 

tidigare forskning (3.5) och det teoretiska ramverket som studien utgår från (3.6). 

3.1 Definitionen av hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som genom åren har haft oändligt många definitioner. 

Den mest erkända definitionen och den som ligger till grund för detta arbete är: 

Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs (World Commission on Environment and Development, 1987, s. 16). 

Definitionen presenterades i Our Common Future1, en rapport från Förenta Nationerna. 

Rapporten som även kallas Brundtlandrapporten var ett försök att sammanfatta världens 

alla resurs- och miljöproblem (World Commission on Environment and Development, 

1987).  

Den svenska översättningen av Our Common Future är vår gemensamma framtid (1988). 

Definitionen översätts på följande sätt enligt Sandell, Öhman och Östman (2003): 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Sandell, Öhman & 

Östman, 2003, s. 47). 

Definitionen av begreppet hållbar utveckling är spridd och olika beroende på kontext, men 

prepositionen för [hållbar utveckling] är inte lika otydlig. Björneloo (2011) menar att det 

kan ligga en dold uppmaning bakom prepositionen. I riktlinjer med den svenska skolan 

framgår det att skolan ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Här finns olika åsikter 

om vilken samhällsutveckling som faktiskt gynnas och i enlighet med styrdokumenten ska 

varje individ få bilda sin egen uppfattning om vad man ska tycka och tro. Vidare menar 

Björneloo (2011) att i prepositionen för kan det ligga en innebörd av handlingsberedskap; 

en förmåga att hantera problematiken kring personliga val i utbyten och livsstilar i dagens 

                                                   
1 Svensk översättning: vår gemensamma framtid (1988) 
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samhälle. Det övergripande syftet med utbildning för hållbar utveckling är att eleverna ska 

få möjlighet att orientera sig i de uppfattningar som finns. Eleverna ska utveckla kunskap 

och medvetenhet för att kritiskt kunna värdera olika alternativ och senare förstå vilka 

konsekvenser handlingarna kan få (Björneloo, 2011).  

Viktigast av allt är kanske ändå att barn och ungdomar upplever det som 

meningsfullt att engagera sig i arbetet med en hållbar samhällsutveckling 

(Björneloo, 2011, s. 17). 

Björneloo (2011) menar med ovanstående citat att det viktigaste i arbetet med 

hållbar utveckling är att elever upplever det meningsfullt att engagera sig i en sådan 

process och samhällsutveckling. 

3.2 De tre dimensionerna inom hållbar utveckling 

Under ett FN-möte 1992 i Rio de Janeiro, bestämdes det att begreppet hållbar utveckling 

skulle innefatta tre olika områden – ekologi, ekonomi & det sociala (Jordbruksverket, 

2012). Under denna period fanns ingen information om huruvida de olika dimensionerna 

skulle integreras med varandra. Tio år senare under World Summit on Sustainable 

Development framkom det att de tre dimensionerna ska integreras och hur de ska integreras 

med varandra (Kates, Parris & Leiserowitz, 2005). 

Den ekologiska dimensionen brukar ses som ramen för hållbar utveckling, vilken vi 

människor måste förhålla oss till. Det innefattar att ta hand om vår miljö och vår jord. Den 

sociala dimensionen innefattar de mänskliga rättigheterna såsom delaktighet, även detta 

sker inom den ekologiska ramen och ses som målet med utvecklingen. Sista dimensionen 

som är ekonomisk handlar om utbytet av tjänster och varor, den ekonomiska dimensionen 

bör ses som det medel man har för att uppnå de sociala målen (WWF, u.å.). 

3.3 Satsningar för hållbar utveckling 

Genom FN har begreppet fått sin mest erkända definition och FN har därefter skapat ett 

flertal samarbeten för de globala problemen med målet; en värld för hållbar utveckling. De 

senaste årtiondens miljöproblem är allt mer globala, vilket ledde fram till att FN beslutade 

om den så kallade Dekaden för hållbar utveckling. Dekaden skulle vara ett decennium för 

utbildning för hållbar utveckling och pågick mellan 2005–2014. Dekaden skapades i syftet 

att alla jordens länder skulle arbeta med att utveckla en undervisning som verkar för en 
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hållbar utveckling. Tanken var att eleverna skulle få möjlighet att utveckla ett kritiskt 

tänkande och en delaktighet i skolan (Förenta Nationerna, u.å.). I ett nordiskt samarbete 

kallat Hagadeklarationen, lyfts vikten av undervisning för hållbar utveckling fram och 

uppmanar de nordiska länderna att skriva in hållbar utveckling i styrdokumenten 

(Björneloo, 2011). 

Det finns ett flertal svenska satsningar som skapades i syftet att stötta skolor i arbetet för 

hållbar utveckling. Nedan kommer några presenteras, utöver dessa nämns fler på 

Skolverkets2 hemsida. 

Naturskyddsföreningen gav 2014 ut ett material som kallas Energifallet, detta med 

finansiering av energimyndigheten. Energifallet skapades med syftet att stötta skolor och 

lärare i arbetet för hållbar utveckling. De utförde även en kunskapsöversikt genom 

enkätundersökningar kring hur kommuner arbetade med lärande för hållbar utveckling. 

Resultatet visade att skolorna ansågs sig ha för lite stöd för att klara lärandemålen för 

hållbar utveckling. Det visades även genom att var fjärde kommun ansåg att de inte kunde 

ge det stödet skolorna behövde (Naturskyddsföreningen, 2014). 

WWF har utgett rapporten Skola på hållbar väg – skolors arbete inom hållbar utveckling 

som ska fungera som ett stödmaterial för att inspirera lärare och skolor i arbetet och 

undervisningen. Materialet innehåller inspiration inom hållbar utveckling och olika 

utvecklingsområden, samt mål som skolorna bör sträva efter i framtida arbete. Rapporten 

ska förtydliga den roll som skolan har i arbetet för hållbar utveckling. Utöver detta har 

WWF skapat ett projekt på tre år som involverar tio skolor runt om i landet. Projektet har 

namnet Skola på hållbar väg. Projektet har fokuserat på att minska den mänskliga påverkan 

på miljön och därför har undersökningar i skolans alla delar såsom ledning, undervisning 

och struktur gjorts (WWF, 2010).  

I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling, förkortas LHU-

nätverket. Detta nätverk är öppet för alla som är engagerade i frågor relaterade till hållbar 

utveckling. Idag har nätverket runt 360 medlemmar som främst är ifrån utbildningssektorn 

men även organisationer, myndigheter etc. Det nätverket arbetar med är att lyfta lärandet 

för hållbar utveckling både lokalt och globalt genom erfarenhetsutbyten, 

kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Årligen har 

                                                   
2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling
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nätverket konferenser runt om i Sverige och 2018 är konferensen i Lund (Svenska 

Unescorådet, u.å.). 

3.4 Hållbar utveckling i styrdokumenten 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017a) går det att hitta 

flera formuleringar där hållbar utveckling utmärks. I skolans grundläggande värden 

framgår det var och en som verkar inom skolan ska; 

Främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö (Skolverket, 2017a s. 7). 

I skolans uppdrag står det att det är en viktig uppgift för skolan att ge eleverna en 

överblick och sammanhang i vissa perspektiv; 

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

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

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

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

utveckling (Skolverket, 2017a s. 10). 

Skolan har ansvaret för att varje elev har fått kunskaper om och förståelser för vad den 

egna livsstilen har för betydelse för hälsa, miljö och samhälle. Utöver detta ska de även få 

kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Skolans mål är 

att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare 

perspektiv. Hållbar utveckling nämns i syftestexterna för varje naturorienterat ämne, men 

är endast tydligt utläst i geografi av alla samhällsorienterande ämnen. I syftestexten för 

geografi står det att eleverna ”ska värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor 

utifrån överväganden kring […] hållbar utveckling”. I samhällskunskapens syfte går det 

endast att utläsa ”hållbar samhällsutveckling”, vilket är tolkningsbart kring vad som ingår 

(Skolverket, 2017a). 

Vems uppdrag det är att lära ut för en hållbar utveckling har gått i olika traditioner. Men 

trots detta menar Sandell, Öhman & Östman (2005) att hållbar utveckling bör integreras i 

alla ämnen. Björneloo (2004) understryker även att ESD måste ses som ett 

tvärvetenskapligt område och att skolans undervisning kan vara en av de nycklar som 

behövs för att skapa en hållbar framtid, eftersom det är där framtidens medborgare formas 

(Björneloo, 2004). Läroplanen slår fast att det ingår i skolans uppdrag att belysa hur 
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samhället kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Styrdokumenten menar också 

genom att förena naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga infallsvinklar har ämnet 

geografi möjligheter att skapa unika förutsättningar för att skapa förståelse för komplexa 

hållbarhetsfrågor (Skolverket, 2017b).  

3.5 Hållbar utveckling i klassrummet 

Det finns mycket forskning och litteratur som berör hållbar utveckling i undervisningen 

och i detta avsnitt nämns de delar som har visat sig vara relevanta för studien.   

De undersökningar som gjorts under senare år visar att det verklighetsbaserade lärandet 

som hållbar utveckling kräver är bristfälligt. Tillfällen till kontakt och samarbeten med 

närsamhället är fåtaliga och glesa. Vidare visar resultaten i undersökningarna att det finns 

svårigheter med att integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska faktorerna i 

undervisningen för hållbar utveckling (SOU: 2004:104). 

I Skolverkets referensmaterial från 2002 anser lärare att några problem med 

undervisningen för hållbar utveckling är bland annat bristen på tid och fortbildning. De 

anser även att ämnet bör prioriteras högre av skolledning och att all personal bör engagera 

sig mer i arbetet. Lärarna önskar även mer tips och idéer för att uppnå de mål som finns 

för hållbar utveckling i skolan (Skolverket, 2002). 

I en avhandling av Björneloo (2011) menar lärarna att det inte enbart är innehållet i 

undervisningen för hållbar utveckling som har hög komplexitet, det är dessutom så att 

begreppet i sig beskrivs som en stor del av komplexiteten. Sandell et al. (2005) menar att 

lärare behöver erkänna begreppets tre olika dimensioner. Detta ska leda till en bredare syn 

på begreppet som föreslår fler möjligheter för undervisningen för hållbar utveckling 

(Sandell et al., 2005).  

Forskningen om hållbar utveckling i undervisningen är begränsad men den är även under 

utveckling. Almers (2009) uttrycker att den utbildningsvetenskapliga forskningen om 

hållbar utveckling är ung, men det finns forskningsbaserad kunskap som har rötter i 

miljöundervisningsforskning. Även svenska myndigheter anser att det finns 

kunskapsluckor som är relaterade till hållbar utveckling. Det råder framförallt brist på 

studier som ger tillfredsställande information om det som undervisningen för hållbar 

utveckling ska innehålla (SOU: 2004:104). 
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Sund och Sund (2017) menar att det är lätt att bli fundersam över hur det kommer sig att 

den miljöundervisningen som idag bedrivs i svensk skola inte lämnar större och konkreta 

spår i verkligheten. I vår klassiska miljöundervisning framhävs ofta katastrofscenarion som 

ger oss dåligt samvete för vad vi kunde gjort bättre. En fråga som lärare därför behöver 

fundera på är om och i så fall hur det skulle vara möjligt att intressera och engagera unga 

levnadsglada människor (Sund & Sund, 2017).  

3.6 Teoretisk ram 

Studien följer en hermeneutisk tradition genom att tolka skeenden från olika 

förståelsehorisonter och det som synliggörs i denna studie är lärare och lärarstudenters 

upplevelser av hållbar utveckling i undervisningen. Hermeneutiken som ett teoretiskt 

ramverk har en förmåga att sammanlänka sammanhang och öppenhet för mångfald, vilket 

blir relevant då syftet är att undersöka hur och vad lärarstudenter och erfarna lärare 

upplever svårt med undervisning för hållbar utveckling (Bursjöö, 2014). 

Hermenuetiken är universell i betydelsen att människans förståelse är hermeneutisk i 

grunden. Människans förståelse är bunden genom olika förbindelser och därför finns inte 

en korrekt tolkning eller sanning, det finns många som utgår från individens egna tolkande. 

Skilda tolkningar kan därför vara olika för att de utgår från de olika perspektiv människan 

har, vilket kommer till uttryck genom deras tolkning (Florin Sädbom, 2015).  

Människan förstår ständigt olika ting men när vi inte direkt förstår något måste vi använda 

en tolkningsprocess i syfte att uppnå förståelse (Føllesdal, Walløe & Elster, 2001). 

Gadamer (Gadamer refererad i Bengtsson, 1999, 2005) beskriver den hermeneutiska 

förmedlingen mellan text och läsare som en dialog som medför en serie av 

horisontsammansmältningar. I en pedagogisk insamlingsmetod skulle detta kunna 

förklaras som ett skapande av möten med andra människors världar. Utgångspunkten är 

forskarens värld eller horisont, men genom dessa möten med andra människor 

konfronteras forskaren med andra världar som utspelar sig framför denne (Bengtsson, 

1999, 2005). I detta fall hur hållbar utveckling upplevs och förstås av aktiva lärare samt 

lärarstudenter. 

Att ta ansats i livsvärldshermeneutik innebär att vara en del av den livsvärld som tolkas 

och beskrivs. Där möts teori och metod som en helhet då synen på språkets betydelse för 

människan även kan riktas mot tolkningens möjligheter och hinder (Florin Sädbom, 2015). 
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Syftet med studien är att genom samtalen med lärare och lärarstudenter försöka få en 

gemensam förståelse för deras upplevelser av hållbar utveckling i undervisningen. Genom 

tolkningarna ska studien belysa eventuella svårigheter i undervisningen samt visa hur 

förändringen för hållbar utveckling har utvecklats i skolan i takt med nya läroplanen.   
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4 Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens tillvägagångssätt. Först beskrivs metodvalet för studien 

(4.1), därefter beskrivs genomförandet och materialanalysen (4.2). Sedan redovisas 

urvalet med kort information om deltagarna (4.3) och till sist redovisas studiens validitet 

och reliabilitet (4.4) samt en presentation av de etiska aspekterna (4.5). 

4.1 Metodval 

En kvalitativ forskningsintervju försöker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla meningar ur deras förståelse och avslöja deras levda värld som den är. 

En forskningsintervju bygger på vardagslivets samtal och ett professionellt samtal; det är 

en intervju där kunskapen konstrueras i den interaktion mellan intervjuare och deltagare 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare och lärarstudenter genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide. Detta innebär att intervjuaren utgår ifrån en guide med 

övergripande och förberedda frågor där intervjupersonen fritt får utforma svaret. En 

semistrukturerad intervju är rörlig och flexibel, det ger intervjuaren möjligheter till att 

ställa följdfrågor och varierna frågeföljden efter svaren som förekommer (Bryman, 2011). 

En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att frågorna kan anpassas och ställas 

i den ordningen som passar sammanhanget (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011).  Detta 

möjliggör för intervjuaren att få en djupare förståelse och ett större djup av 

intervjudeltagarnas egna upplevelser. Genom en kvalitativ forskningsmetod riktas fokus 

mot den som blir intervjuad, allt handlar om intervjupersonens egna synsätt och 

uppfattningar.  

4.2 Genomförande och analys 

Vid studiens start skickades mejl ut till lärare som visat intresse för medverkan under 

tidigare verksamhetsförlagda utbildningar. Mejlet innehöll kort information om studien 

och dess syfte, samt förfrågningar för deltagande och inspelning av intervjun. Valet att 

spela in intervjuerna gjordes för att samtalet skulle kunna flyta på utan avbrott för 

anteckningar. Övriga stödanteckningar under intervjun skedde men de innehöll 

information som kan höja innehållet, såsom kroppsspråk och eventuella följdfrågor. När 
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intervjuerna var över återstod transkriberingen av materialet. Detta gjordes med fördel 

direkt efteråt för att minnas så mycket detaljer som möjligt.  

Intervjuerna skedde på deltagarnas villkor och enligt de etiska aspekterna som presenteras 

nedan (4.5). Deltagarna fick i början av intervjun tillgång till intervjuguiden för att enklare 

följa med i samtalsflödet och ha texten som underlag för samtalet. Lärarna valde en plats 

där de kände sig trygga och där ingen störde, vilket var deras klassrum när eleverna gått 

hem. Alla utom en intervju med lärarstudenterna genomfördes i deras hem där intervjun 

kunde ta plats. En intervju skedde utomhus i samband med lektioner på högskolan. 

Vid analys av materialet har hermeneutiken fungerat som metod. Där tolkar intervjuaren 

transkriberat material genom att läsa texten för att bilda en helhetsförståelse. Delarna 

fokuseras sedan för att skapa en förståelse inom varje del (Patel & Davidsson, 2011). 

Genom den transkriberade texten sorterades materialet efter likheter och skillnader. De 

utsagor som besvarade studiens frågeställningar sorterades därefter och andra 

framträdande resonemang synliggjordes. Det transkriberade materialet kunde sedan ta 

plats i resultatavsnittet och ställas mot frågeställningarna.  

4.3 Urval 

Första urvalet består av fyra lärare som är verksamma i årskurserna 4–6. Två faktorer som 

spelar roll i studien är lärarens verksamma år i skolvärlden samt deras olika 

lärarutbildningar.  

De två skolorna som lärarna representerar är belägna i södra Sverige i en mindre kommun. 

Alla deltagande i studien går under förkortningarna L1-L4 och LS1-LS4. Skolorna är 

benämnda som A och B. Förkortningar används för att eliminera risken för identifiering 

av både skolor och deltagare. 

Lärare 1 (L1) Skola A 

Lärare 1 är klasslärare för årskurs 4. Hon är behörig och undervisar i svenska, matematik, 

naturorienterande ämnen och teknik. I kommunen har hon endast arbetat ett år men har 

arbetat som lärare i totalt nio år.  

Lärare 2 (L2) Skola B 

Lärare 2 är klasslärare för årskurs 4. Hon är behörig och undervisar i svenska, matematik, 

engelska och samhällsorienterande ämnen. Hon har erfarenhet som lärare i totalt tio år. 
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Lärare 3 (L3) Skola B 

Lärare 3 undervisar i årskurserna 4–5. Hon är behörig och undervisar i svenska, matematik, 

naturorienterande ämnen och teknik. Hon har en erfarenhet på fem år.  

Lärare 4 (L4) Skola A  

Lärare 4 undervisar i årskurserna 4-5-6. Hon är behörig och undervisar i bild, 

samhällsorienterande ämnen och svenska. Hon har en erfarenhet på 18 år. 

Andra urvalet består av fyra lärarstudenter. Alla deltagande lärarstudenter som presenteras 

nedan tar examen från Jönköping University vårterminen 2018 efter fyra års studerande. 

Samtliga lärarstudenter är inriktade mot natur- eller samhällsorienterande ämnen. 

Lärarstudent 1 (LS1)  

Lärarstudent 1 läser grundlärarutbildningen mot arbete i årskurs 4–6 med inriktning 

samhällsorienterande ämnen.  

Lärarstudent 2 (LS2) 

Lärarstudent 2 läser grundlärarutbildningen mot arbete i årskurs 4–6 med inriktning 

naturorienterande ämnen.  

Lärarstudent 3 (LS3) 

Lärarstudent 3 läser grundlärarutbildningen mot arbete i årskurs 4–6 med inriktning 

naturorienterande ämnen. 

Lärarstudent 4 (LS4)  

Lärarstudent 4 läser grundlärarutbildningen mot arbete i årskurs 4–6 med inriktning 

samhällsorienterande ämnen. 

4.4 Reliabilitet & validitet 

Reliabilitet är en mätning av hur tillförlitliga svaren i en undersökning är. Om 

undersökningen kan göras på nytt med samma resultat har den en hög reliabilitet. Validitet 

är ett begrepp som anger om forskaren har undersökt det som från starten var avsikten att 

undersöka (Bryman, 2011).  

Att använda intervjuer är ett oslagbart verktyg men metoden kommer också med svagheter 

som kan ifrågasätta reliabiliteten i studien. En svaghet med intervjustudier är att det endast 
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ger en begränsad bild av ett fenomen och behandlas därefter (Ahrne & Eriksson-

Zetterquist, 2011). Det som stärker studien är användningen av semistrukturerade 

intervjuer vilket gör att följdfrågor och förtydliganden kan göras. Enligt Ahrne & 

Zetterquist-Eriksson (2011) kan en utsaga tolkas på ett annat sätt av forskaren än vad den 

som blir intervjuad menar. 

4.5 Etiska aspekter 

I studier där individer deltar behöver forskaren ta hänsyn till flera etiska aspekter. Enligt 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) fick studiens deltagare information om vilket 

syfte studien har samt vad som kommer hända med deras bidrag. Det är enligt kravet 

forskarens skyldighet att informera deltagare om sådana aspekter. Detta skedde i intervjuns 

inledande skede och deltagare fick möjligheten att ställa övriga frågor kring studien. 

Forskaren behöver vidare informera deltagarna om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan, hoppa över frågor eller vid senare tillfälle återkalla sina svar helt. De svar som 

deltagare inte ville synliggöra valdes bort i studien med hänsyn till samtyckeskravet. Allt 

insamlat material ska forskaren enligt konfidentialitetskravet behandla konfidentiellt. 

Detta betyder att ingen utomstående ska ha möjlighet att spåra det som uppkommit i 

intervjun samt att deltagarnas identitet är skyddad. Till sist måste forskaren enligt 

nyttjandekravet kunna försäkra deltagarna om att informationen endast används i detta 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta poängterades i inledningen till intervjun då 

någon lärare upplevdes nervös. De försäkrades då om att deras bidrag endast kommer 

användas av forskaren själv samt att allt material kommer raderas vid studiens slutförande. 
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5 Resultat 

Resultatet har analyserats och tolkats utefter studiens syfte och är indelade efter 

frågeställningarna. I resultatets första del (5.1) beskrivs och förklaras definitionen av 

hållbar utveckling utifrån lärarna och lärarstudenternas analyserade svar. I andra delen 

(5.2) förklaras svårigheterna som upplevs av både lärare och lärarstudenter med att 

undervisa för hållbar utveckling. I resultatets tredje del (5.3) beskrivs lärarnas upplevelser 

om hur undervisningen för hållbar utveckling har förändrats. 

5.1 Begreppet hållbar utveckling 

Det första alla deltagare fick göra var att ge sin definition av vad hållbar utveckling är. De 

fick beskriva och resonera sig fram till sin personliga definition. Det visade sig att samtliga 

lärare upplevde svårigheter med att specifikt definiera och förklara begreppet. Lärare 1 och 

2 förklarade sin definition på följande sätt: 

Jag definierar hållbar utveckling som något stort, något stort som man 

grundar i barnens låga åldrar, men människor i stort. Inget konkret, hela 

samhället jobbar med det för att det ska bli bättre. En samhällsfråga! (L1) 

Jag definierar det som hur vi tar hand om vår miljö, våra naturresurser men 

också hur vi verkar. Människan i samspel med natur och i samhället i övrigt. 

Hållbar utveckling går in i mycket men spontant tänker man nog på miljön 

när man tänker hållbar utveckling. (L2) 

Lärare 1 och 2 ser hållbar utveckling som något som inkluderar samhället och 

människans påverkan. Lärare 2 menar också att man oftast tänker på miljön och 

miljöfrågor när man behandlar hållbar utveckling i undervisningen. I analysen av 

lärarnas definitioner framgår det att två av fyra lärare faktiskt kopplar samman 

hållbar utveckling med miljön och dess resurser. 

Samtliga lärare upplevde att det var svårt att definiera begreppet hållbar utveckling och i 

en intervju kom lärare 3 själv på sig med att hon sällan använder begreppet i 

undervisningen: 

Jag är nog dålig på att använda just det ordet [hållbar utveckling]. Man säger 

aldrig att det handlar om hållbar utveckling, man säger nog mer att det 
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handlar om att miljön ska må bra och att kommande generation ska ha 

samma tillgångar, natur och miljö som vi har. Just ordet är jag dålig på att 

använda. Om det finns någon anledning vet jag inte, det bara blir så. Om jag 

skulle fråga eleverna vad hållbar utveckling är tror jag inte de skulle kunna 

svara på det. (L3) 

Lärare 3 uttrycker också att hon själv inte kan förklara varför hon inte använder just 

begreppet utan det blir så automatiskt. Genom att inte heller använda begreppet inser hon 

att eleverna inte skulle kunna avgöra vad hållbar utveckling är. 

Orsaken till att hållbar utveckling är ett svårdefinierat ord är för att det är ett stort och brett 

område. Lärarna upplever att det är mycket som ska ingå i området och att de inte får 

tillräckligt tydliga riktlinjer kring exakt vad: 

Jag tror det egentligen är för att det inte är utvecklat, det kanske bara ses 

väldigt smalt av några men andra som jobbar med det ser det om en 

samhällsfråga och inte bara att kompostera och sånt utan världsliga ting. 

(L1) 

Lärare 1 tror att svårigheten med definieringen av begreppet handlar om att det inte är 

tillräckligt utvecklat och att vissa lärare bara ser det väldigt smalt och som vardagliga små 

handlingar. Hon syftar här på att hållbar utveckling handlar om mer än bara sortering av 

papper och skräp utan att det handlar om hela världen.   

Under intervjuerna framgick det även att lärarstudenterna upplevde svårigheter med att 

definiera begreppet. Nedan redovisas lärarstudent 2 och 3 definitioner: 

Jag definierar det som ett väldigt övergripande ämne som influeras i de flesta 

ämnena. Det är svårt, det är så stort att det är svårt att beskriva något 

specifikt. (LS2) 

Jag skulle säga att det är ett sätt att leva för att man ska ta hand om jorden. 

På något sätt som ett evigt kretslopp. Det är svårt att definiera. (LS3) 

I ovanstående resonemang visas även där problematiken med att benämna något 

specifikt för vad som är hållbar utveckling. Det som går att särskilja i lärarnas och 
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lärarstudenternas svar är att ingen lärarstudent drog parallellen mellan hållbar 

utveckling och miljöundervisning. 

5.2 Svårigheter med att undervisa för hållbar utveckling 

Något både lärare och lärarstudenter gjorde i sin definition var att blanda in natur- och 

samhällsorienterande ämnen och dess kursplaner. Nedan visas exempel av hur deltagande 

lärare och lärarstudenter kopplar undervisningen för hållbar utveckling till bland annat 

samhällskunskap och geografi: 

Prat om hållbar utveckling får man in mycket i det dagliga arbetet men i 

själva undervisningen sker för mig i samhällskunskap och geografi. (L2) 

Egentligen borde det vara alla lärares ansvar för det är ett område som berör 

hela samhället men på något sätt blir det att det hamnar hos SO/NO-lärarna. 

(LS3) 

Lärarstudenten är medveten om att hållbar utveckling är något som ska behandlas i alla 

ämnen men upplever att ansvaret oftast landar på SO/NO lärarna. Lärare 2 upplever att 

hennes undervisning för hållbar utveckling sker i samhällskunskap och geografi men hon 

upplever även att det kommer in mer och mer i det dagliga arbetet också men inte lika 

omfattande.  

Av alla intervjuer var det endast en lärarstudent som la ansvaret på rektor och ledning. 

Övriga menar att det är läraren i NO eller SO som bär det största ansvaret för att eleverna 

ska få kunskap om hållbar utveckling. Lärarstudent 4 gav ett utvecklat resonemang som 

följer: 

Hållbar utveckling tänker jag som ett förhållningsätt som man ska ha i hela 

skolan och verksamheten. Det kanske blir tydligare i ämnen som SO och 

NO, just miljöaspekten. Men första ansvaret tycker jag rektorn bär som ska 

se till att man arbetar för det och att det finns en plan för det. Sen är det all 

skolpersonal som ansvarar för att det blir ordentligt gjort och sen rapporterar 

det till rektorn som då har det övergripande ansvaret. (LS4) 

Lärarstudenten poängterar att det är rektorn som bär det största ansvaret i att övervaka 

arbetet för hållbar utveckling på skolan. Skolpersonalens roll är att undervisa om ämnet 
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och rapportera vidare till rektor och ledning om hur arbetet utvecklas. Rektorn bär det 

största ansvaret som ska se till att den undervisning som genomförs för hållbar utveckling 

fungerar. Att inte veta vem som bär ansvaret för att undervisning för hållbar utveckling 

genomförs ses som en stor svårighet. 

Inga lärare i studien upplever några direkta svårigheter med att inkludera hållbar utveckling 

i sin undervisning men flera upplever att det är svårt att veta exakt vad som ska behandlas. 

Jämförelser mellan kursplaner i NO och SO kom på tal flertalet gånger. Lärarna upplever 

att det är mycket mer explicit och konkret i de naturorienterande ämnenas kursplaner 

jämfört med samhällsorienterande ämnen. Lärare 2 uttryckte sig på följande vis angående 

hållbar utveckling i styrdokumenten för de samhällsorienterande ämnena: 

[…] det är väldigt tolkningsbart, i NO är det mycket tydligare. SO är ett 

flum-ämne i jämförelse. […] Det är också väldigt mycket mer konkret. Där 

ska man jobba… det är inte tolkningsbart, det står vad man ska jobba med. 

Den tydligheten efterlyser vi lite i SO också. Det blir lätt brett. (L2) 

Lärare 2 jämför kursplanen i samhällsorienterande ämnen med de naturorienterande 

och menar på att det uttryckligen står tydligare i NO och hon efterfrågar liknande 

tydligheter kring vad som ska behandlas och göras i SO.  

När lärarna besvarar frågan ”tror du att undervisningen för hållbar utveckling ser så 

annorlunda ut i landet”, var allas svar snarlika och alla riktade sig mot styrdokumentens 

otydlighet och tolkningsfrihet Lärare 1 och 3 svarar: 

Jag tror begreppet är väldigt tolkningsbart i styrdokumenten… har man ett 

intresse för det själv och om man är påläst har man ju en djupare 

tolkningsförmåga när det gäller själva begreppet. Har man inget eget 

intresse kan man ju bara visa en film. (L1) 

Det gör den förmodligen för det står inte jättetydligt i läroplanen vad den 

ska innehålla. Jag tror att det finns en tydlig mening i biologi om hållbar 

utveckling. (L3) 

Lärarna menar att styrdokumenten ger för mycket tolkningsfrihet kring hållbar utveckling 

och de anser att det är lättare att undervisa kring det om läraren har ett eget intresse för 

området. 
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Utifrån intervjusvaren kan två orsaker till icke-likvärdig undervisning för hållbar 

utveckling framställas; lärarens egna intressen och styrdokumentens otydlighet.  

Enligt Skollagen ska utbildningen inom varje skolform vara likvärdig, men vidare innebär 

inte detta att undervisningen utformas på samma sätt (Skolverket, 2017a). Hållbar 

utveckling verkar vara ett område som sticker ut och ifrågasätts i styrdokumenten men 

samtidigt möts med förståelse av lärarna. Lärare 2 förklarar här hennes tankar kring 

likvärdig undervisning: 

En del lärare följer böckerna så slaviskt och det finns inte så mycket 

täckande, det ändras ju hela tiden. Namngeografi ändras inte och där går 

äldre material att använda men inte med hållbar utveckling […] Jag tror att 

hållbar utveckling kanske inte är lika hårt reglerat i styrdokumenten som 

mycket annat är. Man lever ju i sin egna lilla värld och tror att alla gör 

samma men så är det ju inte, det vet jag ju. Men jag tror att det finns annat 

centralt innehåll som inte behandlas likvärdig beroende på olika 

begränsningar, ekonomi, digitala resurser etc. Det tror jag är en större 

anledning till olikvärdig undervisning men här tror jag det finns mer 

tillgängligt material. (L2) 

Lärare 2 menar ovan att hållbar utveckling inte regleras lika hårt i styrdokumenten som 

många andra områden. Hon är också medveten om att likvärdigheten är en faktor men hon 

anser dock att det finns andra områden som förmodligen drabbas hårdare av olikvärdig 

undervisning än just undervisning för hållbar utveckling. 

Det finns mycket forskning (se Björneloo, 2004; Björneloo, 2007; Bursjöö, 2014) som 

diskuterar vilken roll lärarens intressen och engagemang spelar. Under intervjun fick 

lärarna frågor gällande lärarens intresse specifikt för hållbar utveckling och hur det kunde 

påverka deras undervisning. Nedan redovisas lärare 2 och 3 svar kring hur de upplever att 

intresset påverkar undervisningen: 

Jag vet att det finns såna miljökämpar, jag är inte en sån men jag tror att de 

får ett annat djup i sin undervisning. (L2) 

Står det inte så utförligt vad det ska innehålla får man ju tänka ut själv vad 

det ska innehålla och då är det ju upp till varje person och tänka och då måste 

ju intresset finnas annars lägger man ingen vikt vid det. Men jag tror att 
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intresset kan påverka i alla ämnen. Ju mer intresserad man är och ju mer 

roligt man tycker det är så är det ju lättare att undervisa i det. (L3) 

Lärare 2 poängterar att sådana lärare som brinner för hållbar utveckling och miljöfrågor får 

ett annat djup i sin undervisning då de är passionerade inom området. Lärare 3 resonerar 

vidare kring att intresset alltid är en faktor som påverkar en lärares undervisning. Hon 

menar enkelt att ju mer intresse läraren har för ämnet, samt hur roligt läraren tycker ämnet 

är så upplevs det lättare att undervisa i. 

En svårighet som framkom under intervjuerna var att både lärarna och lärarstudenterna 

känner sig osäkra på sin undervisning för hållbar utveckling. En orsak som uppkom var att 

deltagarna med samhällsorienterande ämnen kände sig hämmade av att inte ha tillräckliga 

kunskaper om NO-delen av hållbar utveckling. Lärarstudent 1 och lärare 4 resonerade på 

följande sätt: 

När jag har undervisat kring det blir det svårt när jag inte har tillräcklig 

kunskap kring begreppen. Inom SO kommer man lätt in på NO-delarna och 

där har jag ibland inte den kunskapen som krävs för att besvara frågorna 

som kommer. (LS1) 

Jag är ju inte NO-lärare så jag kanske saknar de bitarna. Jag håller mig 

uppdaterad men allt går inte alltid läsa sig till och då hade djupkunskaperna 

i NO underlättat undervisningen. (L4) 

Flera av studiens deltagare upplevde känslan av att deras kunskap var bristfällig då hållbar 

utveckling innehåller flera ämnen som integreras i ett. Lärarstudent 1 upplevde att detta 

kunde påverka hennes undervisning då hon känner att hon inte kan ge elever de svar de 

söker utan hon får återkoppla senare eller tillsammans med NO-läraren. Lärare 4 stärker 

lärarstudentens upplevelse och menar att de djupkunskaperna som krävs i ett ämne som 

hållbar utveckling kan underlätta undervisningen. 

Deltagande lärarstudenter ställdes inför frågan om de upplever att lärarutbildningen har 

bidragit med den kunskap som krävs för att undervisa om och för en hållbar utveckling. 

Alla lärarstudenter svarade enigt då de ansåg att de inte alls har fått det som behövs. Detta 

har lett till att de inte heller känner sig säkra att undervisa om det. Lärarstudenternas 

resonemang framställer olika faktorer. Lärarstudent 1 resonerade fram till två orsaker: 
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Dels är jag osäker för att jag inte har NO-kunskaperna men också för att jag 

kan ge eleverna fel signaler. Att jag kanske uttrycker mig fel som gör att jag 

påverkar dem på något sätt, jag ska ju bara ge kunskap om ämnet. Jag ska 

inte säga hur de ska handla eller agera utanför skolan och det tycker jag kan 

vara svårt. (LS1) 

Studenten belyser vikten av en övergripande kunskap i ett övergripande ämne som hållbar 

utveckling och sedan upplever hon en rädsla för att påverka eleverna på ett negativt sätt. 

Hon uttryckte även att lärarutbildningens korta kurs om hållbar utveckling inte är tillräcklig 

för att få den bredd som krävs i läraryrket. 

Alla lärarstudenter lyfte en viktig aspekt och det är att de upplever att de inte fått konkreta 

förslag på hur man kan använda hållbar utveckling i praktiken. Både lärarstudent 2 och 3 

uttryckte sig likande: 

Jag tycker inte att vi har pratat tillräckligt mycket om ämnet på utbildningen. 

Kursen om hållbar utveckling fick jag inte så mycket av, det känns som vi 

bara skulle bocka av den kursen. Det behövs mer didaktik – hur ska vi arbeta 

med det i skolan. (LS2) 

Jag tycker inte att jag fått vad jag behöver från lärarutbildningen för att 

känna mig säker i att undervisa kring ämnet. Det behöver vara mer konkret 

hur man kan jobba i skolan. Vi behöver också få olika metoder och tips på 

hur man kan arbeta. (LS3) 

Lärarstudent 3 ger även förslag på hur det kan framgå, genom metoder och konkreta 

verklighetsförankrade tips. Lärarstudenterna upplever att de känner sig osäkra inför att 

undervisa för hållbar utveckling samt att de söker mer av den didaktiska biten av 

undervisning för hållbar utveckling. 
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De verksamma lärarna i studien berättar gärna hur och var de söker och hittar information 

i arbetet med undervisning för hållbar utveckling. Utifrån Skolverkets enkätundersökning 

(2002) fick lärarna besvara i vilka dokument och myndigheter de upplever att de får mest 

stöd ifrån kring undervisningen för hållbar utveckling. När lärarna svarade på vilka 

dokument som stöttade dem mest ansåg 50% av lärarna att läroplanen fanns där. Lärare 3 

förklarade sitt val på följande sätt: 

Men det är väl läroplanen… det är ju där man tittar vad man ska undervisa 

om. Men den är ju inte supertydlig. Det står inte specifikt vad det är man ska 

undervisa om. (L3) 

Lärare 3 resonerade att det givetvis är läroplanen som är det primära stödet men att den 

inte är helt fullständig. Hon önskar mer explicit information om vad hon ska undervisa om.  

Lärare 2 ansåg att det största stödet kom från deras lokala arbetsplan. Hon uttryckte sig 

såhär: 

[…] Det jag tror ger det största stödet, är det kollegiala stödet som vi 

strukturerar upp. Men självklart lutar det sig mot kursplanen men jag 

upplever inte att stödet är så stort därifrån. (L2) 

Lärare 2 menar att det kollegiala stödet som de använder sig av på hennes skola utgör det 

största stödet för henne. Där de tillsammans samtalar och konkretiserar kunskapskraven 

samt läroplanen för att underlätta undervisningen. Även lärare 2 anser att stödet från 

kursplanen inte är tillräckligt stort. 

Lärare 1 finner sitt stöd i den kommunala miljöplanen och resonerar på följande vis: 

Jag tror att största stödet kommer ifrån den kommunala miljöplanen. 

Kommunen måste vara intresserad. Företagarna i vår kommun stöttar skolan 

med att producera material kring området hållbar utveckling som vi får 

gratis inför varje nytt läsår. I skolplanen står det tydligt vad det ska vara men 

det är inte alltid det går att sätta in i verksamheten. (L1) 

Hon upplever att kommunen hon arbetar i är väldigt stöttande och involverade i skolvärlden 

genom att dela ut material som går att arbeta med och som är närliggande eleverna. Lärare 

1 utvecklar vidare resonemanget om att dokumenten inte är fullständiga i fristående form 

utan behöver kompletteras för att applicera i verksamheten. 
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Den andra frågan lärarna besvarade handlar om stödet från myndigheter. Här var lärarna 

väldigt eniga, 75% ser att det största stödet kommer ifrån organisationer. Lärare 1 utvecklar 

sitt svar: 

[…] Ja organisationer överhuvudtaget, men det kan jag känna för att det är 

för att jag har ett eget intresse i att ta reda på vad det är och vad det är som 

att finns och så sen finns det ju många andra också, men framförallt 

organisationer men en del föräldrar, att man har en kommunikation med 

föräldrar är ju jätteviktigt. (L1)  

Lärare 1 menar också att föräldrarna spelar en viktig roll i att stötta skolans arbete. Hon 

uttryckte även att föräldrar ofta är involverade i olika organisationer som har olika sysslor 

i samhället och att det är viktigt att kommunicera och samverka eller samarbeta i den mån 

det går. Hon har upplevt att föräldrarna är mycket positiva till arbetet för hållbar utveckling 

och hon tycker att samarbeten har visat goda resultat. 

En lärare valde alternativet annat, som hon hänvisade till kommunens bibliotek bland 

annat: 

Är det något som man jobbar med så tycker jag man blir bra bemött, 

biblioteket stöttar alltid när vi vill sätta upp saker och är positiva till vårt 

arbete. (L4)  

Hon är tacksam över stödet som kommunen överlag visar och menar att hon känner stöd i 

det arbete som berör hållbar utveckling från olika aktörer.  

Alla deltagande lärare upplevde svårigheter i att resonera kring myndighetsstödet. Många 

fick fundera ordentligt och lärare 3 ifrågasatte stödet överhuvudtaget: 

Jag vet inte om jag kan säga något… mycket är utifrån en själv. 

Organisationer är väl närmast mig då, på nätet. Det man hittar, 

naturskyddsföreningen, energimyndigheten bland annat. (L3)  

Hon menar att mycket faktiskt är upp till henne själv och till varje enskild lärare. Hon kom 

sedan fram till att organisationer ligger henne närmast då hon använder sig att olika källor 

för att hitta information och inspiration till undervisningen för hållbar utveckling. 

Majoriteten av deltagare i studien uttrycker att det är svårt att undvika hållbar utveckling 

då det ständigt syns i nyheter, tidningar och så vidare. Men med detta upplever de en annan 

svårighet eftersom de då kontinuerligt behöver hålla sig uppdaterade. Det är i stödet av 
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organisationer på nätet som deltagarna upplever att de håller sig informerade. Lärarstudent 

1 diskuterar ämnets relevans och svårigheten för läraren på följande sätt: 

Det är ett ämne som det pratas mycket om i media, mediaprofiler och 

nyheter, det kommer nya saker hela tiden. Det gör att man måste läsa in sig 

i ämnet hela tiden för det är så aktuellt. Det tror jag kan vara svårt. (LS1) 

Hon upplever att det kan vara svårt att hålla sig påläst i ett aktuellt ämne när det kommer 

nya saker hela tiden. Lärarstudent 2 har en liknande upplevelse: 

Att hålla sig uppdaterad är svårt. När jag ska hålla i NO lektionerna känner 

jag att jag måste sätta mig in i hur jag kan prata om det på ett bra sätt och 

inte bara det klassiska som miljösortering och källsortering. Det är så 

mycket mer som jag inte har koll på. Man kan inte bara hålla sig till 

läromedlet utan det är mycket eget ansvar. (LS2) 

Lärarstudent 2 tar också här upp vikten av lärarens egna ansvar för att kunna undervisa på 

ett så bra sätt som möjligt. Hon upplever också att hon behöver uppdatera sig själv inför 

varje kommande lektion samt att ständigt bredda sin kunskap då ämnet förändras. 

En rutinerad lärare 2 uttrycker ändå att i hennes dagliga arbete påpekas ofta hållbar 

utveckling: 

Hållbar utveckling kommer in mycket i det dagliga arbetet i matsalen och 

på raster. Eleverna tänker mycket på nedskräpning och miljöförstöring och 

sorterar ofta sopor hemma så det är också väldigt medvetna måste jag säga. 

[…] det räcker ju med att hänga med i nyhetsdebatten så får man mycket 

genom där. Jag försöker påverka dem så de kan lyssna och titta på nyheter 

eftersom det nästan dagligen är med i nyhetssändningar. (L2) 

Hon synliggör också elevernas stora förförståelse för ett ämne som hållbar utveckling. Hon 

är också medveten om att hennes kunskap om ämnet är lika viktig som elevernas och därför 

uppmuntrar hon dem att följa med i både nyheter och händelser. 

5.2.1 Påverkande faktorer 

 

Med inspiration från Bursjöös tidigare studie (2011) fick deltagande lärarstudenter 

resonera kring hur olika yttre faktorer påverkar deras undervisning. 
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En yttre faktor som visar sig påverka hur blivande lärare lägger upp sin undervisning är 

andra människor och lärarstudent 2 tänker främst på föräldrarna: 

Främst tänker jag på föräldrar. Det känns som att de är insatta i hållbar 

utveckling. De kanske då ifrågasätter mig kring vad jag väljer att undervisa 

om och hur jag undervisar om ämnet. Man kan nog trampa på någons tår. 

(LS2) 

Lärarstudenten uttrycker att hon upplever att hon behöver vara försiktig för att inte trampa 

på någons tår då föräldrar idag är väldigt involverad i sina barns skolgång. Hon upplever 

att hennes val om vad hon väljer att ta upp i undervisningen kan bli ifrågasatt av andra 

människor. 

En annan faktor som visade en större påverkan på lärarstudenterna var deras kollegor. 

Lärarstudent 1 och 2 belyser liknande tankar:  

Det är kollegorna som påverkar mig mest tillsammans med flera faktorer. 

Jag kan inte gå in som nyexad och styra och ställa. Man får lära sig 

kompromissa om man har en kollega som går emot. (LS1) 

Jag tror att jag som nyexad kanske har en annan syn på hur man ska jobba 

med hållbar utveckling jämfört med en äldre lärare. Där tror jag intresset 

kan spela roll också, jag kanske vill flika in mer sånt som jag tycker är 

viktigt. (LS2) 

Lärarstudent 1 och 2 menar att de som nyexaminerade lärare inte kan komma in och styra 

om hela undervisningen så som de vill utan att det är viktigt att arbete tillsammans. 

Lärarstudent 2 påpekar också att generation- eller erfarenhetsskillnaden kan bli en faktor i 

undervisningen. 

Lärarstudent 3 uttrycker i sitt resonemang vikten av att arbeta tillsammans med rutinerade 

kollegor i sådana arbeten som hållbar utveckling. Hon utvecklar sin tanke: 

Jag tänker på det sättet som jag vill arbeta med eleverna kring detta så 

behöver jag ha kollegornas stöd. Att vi gör detta tillsammans, man kan inte 

vara ensam i ett sådant arbete. (LS3) 

Hon poängterar att sådana arbeten behöver göras i samarbeten och att kollegornas stöd är 

väldigt viktigt för henne. 
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En faktor som lockade fram många resonemang från lärarstudenterna var 

styrdokumentens påverkan. Här framgår det ett tydligt problem med tolkningsfriheten: 

Jag tror man kan uppfatta det så olika, att det blir så flummigt och väldigt 

tolkningsbart. Men jag hoppas ju att jag tolkar på ett bra sätt, men en kollega 

kanske tolkar annorlunda än vad jag gör. (LS2) 

Likt lärarnas bidrag till studien anser lärarstudent 2 i exemplet ovan att tolkningarna kan 

påverka eventuella samarbeten mellan lärare. Hon uttrycker även en osäkerhet kring 

tolkandet och menar att hennes kollegors tolkningar kan påverka hennes arbete. 

Vidare har vi två förgreningar kring styrdokumenten. Lärarstudent 3 menar att påverkan 

från styrdokumenten inte egentligen är en påverkan för hennes undervisning i NO: 

Styrdokumenten påverkar ju absolut men kanske inte mest för mig som 

undervisar NO. (LS3) 

Medan lärarstudent 4 menar att den största påverkan definitivt kommer ifrån 

styrdokumenten: 

I styrdokumenten står ju allt. De ska styra min undervisning och vad jag har 

med samt vad eleverna får möta men de styr inte engagemanget eller 

kreativitet. (LS4) 

Vad både lärarstudent 3 och 4 kommer fram till är att styrdokumentens påverkan formar 

lärarens undervisningspraktik men att det inte styr allt. Lärarstudent 3 menar att det kanske 

påverkar andra lärare mer än henne som undervisar i NO. Lärarstudent 4 påpekar att 

styrdokumenten styr hela hennes undervisningen men att de inte kan styra en lärares 

engagemang eller kreativitet.  

Tiden är en stor faktor för all undervisning som sker i en verksamhet och i resultaten 

uppvisas en skillnad mellan lärare och lärarstudenters svar. Enligt majoriteten av 

lärarstudenterna är tiden en faktor, men den påverkar dem inte märkbart. Tidsfaktorn 

framträder tydligare i lärarnas resonemang på både negativa och positiva sätt. De har även 

olika syn på hur tiden påverkar dem. Lärarstudent 2 menar att hon på grund av tidsbrist 

kanske inte hinner förmedla allt hon vill. Lärare 4 som utgår från läromedel menar att hon 

omöjligt kan breda ut sig för mycket om hållbar utveckling om hon ska hinna med allt 

annat. Lärare 3 ser inte tiden som någon direkt påverkan utan hon upplever att hon får in 
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mycket i de områdena där det behövs enligt läroplanen. Lärare 1 uttrycker en svårighet 

med hållbar utveckling som påverkas av tidsaspekten då hon menar att: 

En svårighet för läraren är att undervisningen för hållbar utveckling tar tid. 

Det tar även engagemang om man vill göra det på ett bra sätt. En stabil 

uppsättning med färdigt material skulle underlätta. (L1) 

Lärare 1 upplever att hållbar utveckling är ett område som tar tid om det ska göras bra. 

Hon menar också att det kräver ett stort engagemang hos läraren. Hennes förslag på 

förbättring skulle vara uppsättningar av färdigt material som kan underlätta 

undervisningen. 

5.3 Hur har undervisningen för hållbar utveckling förändrats? 

Delar av studien baseras på en enkätundersökning gjord av Skolverket 2002 och en del av 

syftet i studien är att undersöka hur eller om undervisningen för hållbar utveckling har 

förändrats sedan dess. Aktiva lärare med en sammanlagd erfarenhet på 42 år fick under 

intervjun beskriva hur de tycker att undervisningen för hållbar utveckling har förändrats i 

skolvärlden. 3 av 4 lärare har tidigare undervisat enligt Lpo94, nedan följer en förändring 

som lärare 1 har noterat: 

Skillnaden är stor, den är mycket mer detaljerad och fokuserad på det här 

med hållbar utveckling. LGR11 är ändå väldigt preciserat, att hållbar 

utveckling ska vara med. Innan kanske det inte var så tydligt. (L1) 

Hon upplever en mycket positiv förändring där hållbar utveckling blivit tydligare 

än innan och begreppet syns och framstår mer i texterna. Hon påpekar också att det 

inte var lika tydligt i läroplanen från 1994. Lärare 2 instämmer i resonemanget med 

att fokus på hållbar utveckling i styrdokumenten har ökat och även hon ser det som 

en mycket positiv förändring. Lärare 4 ser också mycket positiva förändringar 

gällande hållbar utveckling men hon önskar i framtida förändringar att det kan vara 

mer ”ska” än ”bör” i styrdokumenten. 

Alla lärare upplever att undervisningen för hållbar utveckling har förändrats åt det positiva. 

I intervjun fick lärarna möjligheten att önska vad de behöver för att kunna utveckla sin 

undervisning för hållbar utveckling. Det som utmärktes var önskan om ökad tydlighet i 

styrdokumenten och lärare 2 påpekar att det behövs tydligheter kring vad lärarna ska göra 
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i undervisningen. Lärare 1 önskar möjligheter till en skolträdgård men inser också att det 

kräver mer tid och hon söker då fortbildning specifikt för hållbar utveckling. Lärare 3 och 

4 önskar material till undervisningen som är anpassad på olika sätt, lärare 3 tänker sig detta: 

Det hade vart bra om det fanns något material på elevens nivå. För nu är det 

oftast genom film, berättelser och diskussioner… det vore bra om det fanns 

texter på deras nivå. (L3) 

Hon menar då att materialet som finns tillgängligt idag inte är tillräckligt elevnära och hon 

behöver texter som är på elevernas nivå. Lärare 4 uttrycker även en önskan om trevligare 

arbetsmaterial: 

Exempelvis arbetshäften som inte är som pekpinnar utan trevliga och 

intressanta att arbeta med. Som påverkar elevernas vardagsliv och som gör 

att de kan influera familjen. (L4) 

Även lärare 4 understryker att det behöver vara på elevens nivå och med möjligheter att 

inkludera familjen i arbetet. Hon menar också att det typiska materialet hon har att tillgå 

inte är tillräckligt stimulerande att arbeta med för eleverna och önskar därför trevligare 

material. 

 

  



29 
 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Flera val har gjorts när det gäller tillvägagångssätten och bearbetning i studien. Detta kan 

ha påverkat insamlingen av material och därför studiens resultat. Första urvalet består av 

fyra aktiva lärare som verkar på två olika skolor. Lärarna har jag haft kontakt med sedan 

tidigare och även arbetat med under verksamhetsförlagda utbildningar. Två lärare är 

behöriga i de samhällsorienterande ämnen och de andra två är behöriga i naturorienterande 

ämnen. Valet att ha olika ämnesinriktningar gjordes för att synliggöra skillnader i 

undervisningspraktiken och i läroplanen. Lärarna besitter även en variation av erfarenheter 

och utbildningar. Denna variation bör ses som en styrka i arbetet. Andra urvalet består av 

fyra lärarstudenter som har intervjuats med syftet att undersöka hur deras upplevelser av 

hållbar utveckling ser ut baserat på tidigare erfarenheter, lärarutbildningen och 

verksamhetsförlagda utbildningar. Även lärarstudenterna är jämnt fördelade inom de 

samhälls- och naturorienterande ämnena.  

Deltagande lärare visade intresse för studien under tidigare tillfällen och ville bli 

kontaktade när det var tid att genomföra studien. Lärarna blev informerade om etiska 

aspekter och studiens syfte via mejl och fick där godkänna sin medverkan, ljudinspelning 

samt tilldelades övrig information. Lärarna fick där vetskap om att hållbar utveckling ska 

behandlas och det kan tänkas att de kunde förbereda sig på olika sätt. Detta ses positivt för 

studien då lärarnas resonemang kunde utvecklas ytterligare. Lärarstudenternas villkor var 

liknande. De godkände medverkan samt ljudinspelning och fick information om att 

intervjun handlar om hållbar utveckling i undervisningen och handlar om deras tidigare 

upplevelser av ämnet samt deras uppfattningar av lärarutbildningen.  

En kvalitativ bearbetning syftar till att ge en fördjupad förståelse av det som undersöks 

(Bengtsson, 1999, 2005). Det som här undersöks är lärare och lärarstudenters upplevelser 

av hållbar utveckling i undervisningen. När det empiriska materialet bearbetas görs alltid 

val, vad ska inkluderas och vad ska exkluderas. Bearbetningen av mitt material och 

selektionen gjordes för att besvara mina frågeställningar. Bengtsson (1999, 2005) menar 

att forskningsfrågan fungerar som en naturlig selektionsprincip och den avgör vad som är 

relevant i förhållande till studien. Därför har materialinsamlingen och bearbetningen utgått 

från att besvara frågeställningarna i studien.  
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Det finns olika former av intervjuer som tjänar olika syften. I studiens syfte har 

forskningsintervjuer genomförts, där är målet att producera kunskap. En intervju är ett 

utbyte av åsikter mellan två personer som har ett gemensamt intresse (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vidare gjordes valet att använda semistrukturerade intervjuer som utgår från en 

intervjuguide (se bilagor). Genom att använda semistrukturerade intervjuer finns 

möjligheten för mig att ställa följdfrågor relaterade till deltagarens svar (Bryman, 2011). 

Det ger också en möjlighet till att variera frågeföljden vilket leder till att alla intervjuer har 

sett olika ut men baserats på samma frågor. Detta föll naturligt under intervjuerna då många 

frågor gick in i varandra och kunde därför stärkas av varandra. Användningen av 

semistrukturerade intervjuer ses som stärkande för studien då det möjliggör följdfrågor och 

förtydliganden. Enligt Ahrne & Zetterquist-Eriksson (2011) kan en utsaga tolkas på ett 

annat sätt av forskaren än vad den som blir intervjuad menar. 

Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod är fokuset på den som blir intervjuad 

och det som är viktigt är dennes synsätt och uppfattningar. Från min tidigare litteraturstudie 

(Erntoft & Thärning, 2017) har jag skapat mig en förförståelse om hållbar utveckling vilket 

kan ha påverkat min tolkning av resultaten. Men detta möjliggjorde fördjupande samtal 

och utbyten under intervjun som stärker studiens resultat.  

Studien har sin utgångspunkt i hermeneutiken där tolkning och förståelse är en central del. 

Enligt Bursjöö (2014) finns det alltid risker med att tolka någon annans åsikt. Forskaren 

som här tolkar en lärare eller lärarstudents upplevelser riskerar att se förklaringarna som 

godtyckliga och överensstämmande med egna hypoteser. Vidare menar Bursjöö (2014) att 

vi alltid förstår någonting i relation till dess relevans för vår egen situation. Detta innebär 

att mina tidigare erfarenhet och fördomar kan ha påverkat vad som framkommer som 

resultat. Medveten om att min automatiska påverkan under intervjun gjordes valet att ställa 

flera kontrollfrågor och förtydliganden för att rättvist tolka deltagarnas upplevelser.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån det resultat som studien visar kan flera faktorer urskiljas kring påverkan i 

undervisningen för hållbar utveckling. I resultatdiskussionen behandlas ämnets roll i 

styrdokumenten samt hur det har förändrats (6.2.1), vidare diskuteras hur undervisningen 

för hållbar utveckling kan förbättras både i skolan och i lärarutbildningen (6.2.2), lärarens 

roll diskuteras utifrån svårigheterna som lärare och lärarstudenter upplever (6.2.3), till 

sist görs en jämförelse med tidigare studier och undersöker om undervisningen har 

förändrats eller förbättras (6.2.4). 

6.2.1 Ämnets roll i styrdokumenten 

 

Från tidigare studie av Bursjöö (2011) framgår det att lärarens egna intressen och 

engagemang påverkar väldigt mycket för hur hållbar utveckling behandlas i 

undervisningen. Enligt resultatet menar deltagarna att det i vissa fall kan vara avgörande. 

Det som kan leda till att ämnet behandlas olika är att styrdokumenten tillåter för mycket 

tolkningsfrihet. Resultatet i denna studie pekar på att kursplanerna för natur- och 

samhällsorienterande ämnen behöver vara tydligare kring vad som ska undervisas för 

hållbar utveckling.  

Majoriteten av deltagande i studien ser att hållbar utveckling blir SO och NO-lärarnas 

ansvar samt att det är upp till dem att förmedla kunskaper om det. Enligt Lgr11 

(Skolverket, 2017a, s. 14) ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola ”har fått kunskaper och förutsättningar för en god miljö och en hållbar 

utveckling”. Det står inte att det tillhör ett specifikt ämne. Begreppet hållbar utveckling 

går att hitta i andra ämnen som inte är lika teoretiska som exempelvis geografi, det nämns 

bland annat i hem- och konsumentkunskap samt slöjd. Hållbar utveckling syns i de två 

inledande kapitlen vilket innebär att alla som undervisar eleverna ska arbeta för att eleven 

ska nå och möta hållbar utveckling. För att eleverna ska få kunskap om hållbar utveckling 

behöver lärarna utnyttja varandras kompetenser och samarbeta mer. I resultatet önskar 

lärare mer samarbeten och ämnesövergripande arbeten i områden som hållbar utveckling, 

då de anser att det kan vara svårt själv. Hållbar utveckling handlar om hur vi ska ta tillvara 

på alla jordens resurser, likadant bör vi ta tillvara på varandras resurser och kompetenser 

på skolan. 
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Miljöundervisningen är välförankrad i de svenska läroplanerna sedan 80-talet och det har 

i internationella sammanhang utvecklats (Sund & Sund, 2017). I internationella former har 

undervisning för hållbar utveckling utvecklats genom bland annat Dekaden och GAP 

(Förenta Nationerna, u.å.) Men som Sund & Sund (2017) uttrycker kan man undra hur det 

kommer sig att den miljöundervisningen som bedrivits under så lång tid på både nationell 

och internationell nivå inte lämnar några konkreta spår. Är det som resultatet tyder på att 

styrdokumenten är otillräckliga eller är det så att lärare behöver mer kunskap?  

6.2.2 Hur kan undervisningen för hållbar utveckling förbättras? 

Både lärare och lärarstudenter önskar en explicitare kursplan för natur- och 

samhällsorienterande ämnen. De önskar att det uttryckligen ska gå att utläsa vad de 

förväntas göra, exempelvis att de ska arbeta med sopsortering eller jämföra fattigdomen 

runt om i världen. I jämförelse mellan kursplanerna för naturorienterande ämnen önskar 

lärarna i samhällsorienterande ämnen liknande tydlighet samt att det ska vara mer fokus 

på ska-begreppet än bör i kursplanen för SO. Lärare upplever att detta skulle kunna leda 

till mer likvärdig undervisningen samt förändra tolkningen av hållbar utveckling i 

kursplanen. 

Av det som framstår i resultatet önskar lärare övergripande material som behandlar hållbar 

utveckling på olika sätt. I brist på material letar varje individuell lärare fram material till 

sin undervisning, vilket drabbar likvärdigheten. Men som resultatet också visar är 

tolkningsfriheten ett problem och det blir därmed svårt att ha likvärdig undervisning. 

Lärare önskar material som är roligt att arbeta med, både för elever och dem själva. 

Materialet behöver främst ligga på elevens nivå och vara riktad mot dem och deras 

verklighet för att de lättare ska kunna arbeta och relatera till texterna. Sandell et al. (2005) 

pekar på att de problem som eleverna möter ska ligga i deras vardag och de ska kunna 

relatera till det. Det underlättar även om det är problem som eleverna faktiskt har direkt 

möjlighet att påverka (Sandell et al., 2005). Schnack (2000) menar att undervisning för 

hållbar utveckling inte bara handlar om kunskap utan att ge eleverna möjligheter att 

utveckla en egen handlingskompetens. Sund och Sund (2017) menar att det går att göra 

genom att arbeta ämnesövergripande och med verkliga uppgifter. Det lärarna i studien 

upplever är att materialet behöver vara mer elevnära som de kan relatera till och detta ska 

enligt Sund och Sund (2017) vara ett bra hjälpmedel för att eleverna ska utveckla en 

handlingskompetens inom hållbar utveckling. 
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Önskemål om tillgång och möjligheter till skolträdgårdar och studiebesök nämns av både 

lärare och lärarstudenter. Anledningen till varför det finns få skolträdgårdar kan bero på 

att engagemanget från personalen är för litet och arbetet är för stort för endast en lärare. 

Varför det är svårt med studiebesök tycks vara en pengafråga men också en praktisk fråga. 

I resultatet nämns orsaker som att det är svårt att anpassa sig efter öppettider på exempelvis 

återvinningscentralen. Antalet elever påverkar också ett studiebesök då det inte allt id är 

möjligt att göra det i helklass och det då kräver en hel del planering. Ett förslag på hur man 

kan öka samarbeten mellan skolor och kommuner skulle kunna vara att anordna dagar eller 

veckor där kommun eller företagare kommer till skolan för att möta eleverna. Alternativt 

kunde företag bjuda in skolklasser för att prata och visa deras del i arbetet för en hållbar 

utveckling. 

Arbetet med hållbar utveckling ska inte heller ses som något man gör en vecka om året 

eller har som tema-område och sedan glömmer bort. Det ska vara ett kontinuerligt arbete 

som genomsyrar all undervisning (SOU 2004:104). I enlighet med LGR11 (Skolverket, 

2017a, s.10) ska ”undervisningen belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling”. Detta innebär att eleverna 

behöver interagera med samhället för att skapa en förståelse utanför skolans väggar. Enligt 

Naturskyddsföreningens senaste rapport är kommunerna i behov av stöd för att 

grundskolorna ska kunna uppfylla styrdokumenten om hållbar utveckling 

(Naturskyddsföreningen, 2017). Detta gäller inte alla kommuner men de som påverkas är 

eleverna som inte når kraven i styrdokumenten. 

Det lärarstudenterna önskar av sin lärarutbildning är att det behövs läggas mer tid på 

hållbar utveckling i alla kurser som läses. Det ska inte bara vara en kurs på fem veckor 

som senare glöms bort. Precis som värdegrundsarbetet genomsyrar lärarutbildningen 

behöver ansvariga ge hållbar utveckling lika stor plats i utbildningen. Ingen kan förvänta 

sig att en mängd lärarstudenter ska ut och undervisa i något de inte kan eftersom de inte 

fått tillräckligt med utbildning kring det. Oberoende av vilken inriktning man har i sin 

utbildning behöver man verktygen för att kunna undervisa för en hållbar utveckling. Därför 

bör lärarutbildningen inkludera hållbar utveckling mycket mer för att betona hur viktigt 

det faktiskt är i skolans värld idag. Eftersom det är lärare som skapar framtidens 

medborgare är skolans undervisning en av nycklarna till det som behövs för att skapa en 
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hållbar framtid (Björneloo, 2004). Därför krävs det att lärarstudenter har verktygen och 

metoderna som krävs för att de ska kunna forma framtidens hållbara utveckling. 

6.2.3 Lärarens roll i undervisningen för hållbar utveckling 

Skillnaden mellan lärarna och lärarstudenternas svar är att lärarstudenterna är mer 

försiktiga med att personligen värdera hållbar utveckling. Målet med att undervisa för 

hållbar utveckling är inte att alla elever ska ändra sina livsstilar eller levnadssätt utan för 

att eleverna ska få kunskap om vad människans handlingar leder till. Majoriteten av 

lärarstudenterna vill inte uttryckligen uppmana eleverna till att tänka eller göra på ett 

specifikt sätt. Där upplever lärarstudenterna att de känner en rädsla. En rädsla för att 

påverka eleverna till att göra något de egentligen inte vill, eller något deras vårdnadshavare 

inte vill. Studenterna upplever även en osäkerhet för vad man väljer att ha med i sin 

undervisning för hållbar utveckling. Föräldrarnas påverkan och åsikter kring valen i 

undervisningen påverkar lärarstudenterna på ett sätt som lärarna inte upplever. Lärarna 

upplever istället möjligheterna att få stöttning hemifrån i exempelvis arbetet med 

sopsortering.  

I studien upplever lärarstudenterna att lärarnas egna engagemang och intressen för ämnet 

hållbar utveckling spelar en stor roll, både för undervisningen men också i samarbeten. 

Majoriteten av lärarstudenterna upplever att flera lärare ser på hållbar utveckling på ett 

annat sätt än vad de själva gör. Faktorer som upplevs påverka studenterna kan vara 

åldersskillnader, olika lärarutbildningar eller skilda tolkningar av styrdokumenten. Flera 

lärarstudenter är medvetna om hur viktigt det är att kompromissa med sina kollegor och 

har sedan tidigare upplevt motstånd från kollegor kring undervisning för hållbar 

utveckling. De upplever att de behöver hjälp och stöttning från sina erfarna kollegor men 

också förståelse. 

Det framgår i resultatet att sju av åtta deltagare lägger ansvaret för undervisningen av 

hållbar utveckling på natur- eller samhällsläraren. Hållbar utveckling framgår två gånger i 

Lgr11 (Skolverket, 2017a) inledande kapitel och det ligger under något som alla på skolan 

ska arbeta med. I resultatet bör det också noteras att majoriteten av deltagarna kopplar 

hållbar utveckling till miljöaspekten. Detta syns i mestadels all forskning om hållbar 

utveckling då det tidigare var ett miljöämne. Men utbildning för hållbar utveckling är något 

annat än miljöundervisning och skillnaden beskrivs av Bursjöö (2014) som menar att 
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miljöundervisningen har ett naturvetenskapligt arv och har därmed en möjlighet att 

synliggöra konflikter mellan människa och natur. Men utbildningen för hållbar utveckling 

karaktäriseras snarare av att människan är i centrum. Traditionen med att undervisa för 

hållbar utveckling ligger som det har gjort i många år hos SO/NO lärarna, främst för att 

det är dem som bedriver miljöundervisning (Sandell, et al., 2005). Men alla som arbetar på 

skolan bär ansvaret för att undervisningen ska präglas av och för en hållbar utveckling 

(Skolverket, 2017a). 

6.2.4 Har undervisningen bara förändrats eller förbättras?  

Enligt Skolverkets referensmaterial från 2002 uppgav 71% av de tillfrågade lärarna att de 

fann stöd i läroplanen. Vidare upplevde 62% av de tillfrågade lärarna att de fann stöd i 

kursplanen. Detta är siffror som borde vara högre eftersom all undervisningen ska utgå 

från styrdokumenten och det är där lärarna ska finna stödet. Men redan där, för 16 år sedan 

fanns dessa siffror. Utifrån mina intervjuer och de intryck jag skapat mig under de 

verksamhetsförlagda utbildningar verkar det som att lärarkåren ännu inte är nöjda med 

stödet från styrdokumenten. De menar att styrdokumenten är för otydliga och ger för 

mycket utrymme för tolkningar.  

I en studie av Bursjöö (2011) upplevde lärarstudenterna att lärarnas egna engagemang och 

intressen för ämnet hållbar utveckling spelar en stor roll, både för undervisningen men 

också i samarbeten. I denna studie upplever lärarstudenterna samma sak. Lärare vill olika 

saker och lägger därför sitt fokus på olika saker. Erfarna lärare och lärarstudenter påpekar 

vikten av att arbeta ämnesövergripande och att samarbetet underlättar för alla. Men att 

samarbeten ibland är svåra eftersom lärare tolkar styrdokumenten på skilda sätt. Lärare 

önskar tydligare kursplaner för samhällsorienterande ämnena med tydliga formuleringar 

där de förstår vad som ska göras i undervisningen. De lärare som tidigare arbetat med äldre 

kursplaner upplevs mycket nöjda med förändringen som kom med Lgr11. Att hållbar 

utveckling fick mer tyngd och plats ser alla positivt och de önskar mer utvecklande material 

som komplement.  

I tidigare nämnda undersökning av Skolverket (2002) framgår det att endast 40% av de 

tillfrågade lärarna anser att de har tillräckligt relevant eller hjälpsam litteratur och enligt 

de tillfrågade i denna studien verkar litteraturfrågan inte vara ett problem längre. Lärarna 
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uppskattar nu att de själva via nätet eller annat kan söka efter det material som passar deras 

undervisning.  

Hur kan det då bli bättre? Lärarna och lärarstudenterna kräver mer tydlighet ifrån 

Skolverket och styrdokumenten. Lärare och lärarstudenter behöver läroplaner, kursplaner 

och dokument de kan lita på och känna sig trygga med att använda i sin undervisning. De 

vill ha tydligheter i kursplaner som säger vad de ska göra, det ska vara explicit och konkret. 

Att komma undan tolkningar är mycket svårt men det är väldigt viktigt och bör prioriteras 

för både eleverna och lärarnas skull.  

Lärarutbildningarna behöver se över hur de låter studenterna få ta del av hållbar utveckling. 

Om hela deras framtida arbetsplats ska genomsyras av hållbar utveckling, bör inte deras 

utbildning också göra det då? Studenterna behöver mer än en kort kurs som behandlar 

ämnet och de önskar verklighetsförankrade exempel och konkreta verktyg för deras egna 

kommande undervisning. Allt för att de ska bli så bra som möjligt, precis som deras 

undervisning.  
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7 Avslutande reflektioner 

Resultaten i studien visar på en mycket positiv förändring för hållbar utveckling. Jag hade 

en förståelse om att tid skulle vara den största faktorn från lärarnas sida men det 

överraskade mig positivt när det inte handlade om tid. Tid är något som redan är en 

bristvara och när fler saker kommer in i kursplaner kan det bli ytterligare svårigheter.  

Resultatet visar även att lärare och lärarstudenter ser det egna intresset och engagemanget 

som en påverkande faktor för undervisningen. Men i jämförelse med tidigare erfarenheter 

och forskning upplever jag att mina fördomar ännu en gång har förändrats till något positivt 

och resultaten visar på en positiv förändring i skolvärlden.  

Både lärare och lärarstudenter ser engagemanget och det egna intresset som en påverkande 

faktor i undervisningen, men i jämförelse till tidigare erfarenheter och forskning har även 

denna förförståelse ändras till något positivt. Lärare är mer nyfikna och drivna kring att 

undervisa för hållbar utveckling. Eleverna är väldigt medvetna och har redan mycket 

förkunskaper att nyttja när de ska arbeta med hållbar utveckling.  

Denna studien är i en liten skala men jag kan se viss förändring jämfört med tidigare berörd 

forskning. Det hade varit av personligt intresse att genomföra Skolverkets 

enkätundersökning från 2002 för att se förändringen på lång tid, men under begränsad tid 

var detta tyvärr inte möjligt.  

Som Almers (2009) uttrycker sig så är forskningen för hållbar utveckling ung men den 

utvecklas. Vidare är forskning för hållbar utveckling inom årskurserna 4–6 väldigt 

begränsade men jag ser denna studie som en liten bit i ett stort pussel. Jag har stora 

förhoppningar på framtidens forskning för hållbar utveckling. 

Avslutningsvis vill jag ännu en gång påpeka den positiva förändringen som sker i skolans 

värld och i dess styrdokument kopplat till hållbar utveckling. Mycket är tack vare de 

engagerade lärarna som brinner för sitt yrke och som söker möjligheter och ny kunskap 

varje dag.  
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Bilaga 1 

Ålder, erfarenhet, ämnen. 

Hur definierar du hållbar utveckling? 

Hur arbetar du med det i undervisningen? I vilket ämne fokuserar du mest på det? 

Varför? 

Vad bör undervisning om hållbar utveckling innebära? 

Vilka svårigheter upplever du med undervisning för hållbar utveckling? 

Var anser du att det största stödet kommer ifrån (dokument)? Läroplan / kursplan / lokal 

arbetsplan / skolplan / kommunal miljöplan / annat 

Av vem får du mest stöd i arbetet med hållbar utveckling? Kommun / skolledning / 

föräldrar / lokala organisationer, (miljö och friluftsliv) 

Tycker du att du har den kunskap och det material som behövs för att lyckas med en 

undervisning för hållbar utveckling? Varför/Varför inte? 

Hur upplever du att undervisningen för hållbar utveckling har förändrats med LGR11? 

Varför tror du undervisningen för hållbar utveckling är så annorlunda i skolorna? Vilka 

svårigheter leder det till? 

I den bästa av världar, vad vill du ha för att undervisningen kring hållbar utveckling ska 

vara så bra som möjligt? 

Om du jämför din kunskap om hållbar utveckling med din egen livsstil, vad ser du? 

Lever du som du lär? Om inte, varför? 

Tror du att undervisning för hållbar utveckling är ett område som är beroende av lärarens 

egna intressen? Varför / Varför inte? 
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Bilaga 2 

Hur definierar du hållbar utveckling? 

Vilket ämne anser du att hållbar utveckling tillhör? Vems ansvar är det? 

Vad bör undervisningen om hållbar utvecklingen innehålla? 

Vilka svårigheter upplever du med undervisning för hållbar utveckling? 

Vilka yttre faktorer kan påverka hur du undervisar? Andra människor / kollegor / ledning 

/ tid / resurser / styrdokument 

Känner du dig säker på hur du ska undervisa om hållbar utveckling? Varför / Varför inte?  

Tycker du att du har fått den kunskapen under lärarutbildningen du behöver för att med 

säkerhet undervisa om hållbar utveckling? Vad behövs?  

I den bästa av världar, vad vill du ha för att undervisningen kring hållbar utveckling ska 

vara så bra som möjligt? – Vilka hinder ser du med att uppnå dina mål med hållbar 

utveckling? 

Om du jämför din kunskap om hållbar utveckling med din egen livsstil, vad ser du? 

Lever du som du lär? Om inte, varför?
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