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Vi möts idag ofta av nyheter om klimatförändringar, plast i haven och överkonsumtion. Därför är 

det mycket angeläget att undervisa om hållbar utveckling för att ge eleverna bästa möjliga 

förutsättning att hantera all information och skapa sig en handlingskompetens.  

Därför är syftet med den här studien att ta reda på hur lärare upplever att undervisning om hållbar 

utveckling fungerar i skolorna och vad de skulle vilja utveckla inom detta område. Detta har jag 

undersökt med semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysmodellen som analysmetod. 

Resultatet visade att lärarna såg både svårigheter och möjligheter i att undervisa om hållbar 

utveckling. De ansåg att det var av stor vikt att eleverna fick tillräckligt med kunskaper för att 

kunna skapa sig en handlingskompetens så att eleverna känner att de kan göra skillnad. Lärarna 

ansåg även att man behövde se till att få in mer vardagsnära och praktiskt arbete inom undervisning 

om hållbar utveckling för att eleverna skulle känna att deras egen insats var betydelsefull. 

Resultatet visade även att lärarna ansåg att ämnesövergripande arbete var mycket viktigt i 

undervisningen om hållbar utveckling men att det var en svårighet att få till sådan undervisning 

rent schematiskt, men att det var ett utvecklingsområde som skulle behöva förbättras. 

Slutligen visade resultatet att lärarna ansåg att pedagogens eget intresse påverkade hur mycket man 

undervisade om hållbar utveckling i klassrummen. 



 
 

Abstract 

 

We often meet news today in media about climate change, plastic in the sea and overconsumption. 

Therefore, it is very relevant to teach sustainable development in the Swedish schools to give 

students the best possible prerequisite to manage all the information available and creating action 

competence. 

Therefore, the purpose of this study is to find out how teachers perceive on education for 

sustainable development in schools and what they would like to develop in this area. I have studied 

this with semistructured interviews, which were then analyzed using the thematic analytical 

method. 

The result showed that the teachers saw both difficulties and opportunities in teaching sustainable 

development. They considered it important that the students gained sufficient knowledge in order 

to be able to create action competence so that the students feel they can make a difference. Teachers 

also felt that they needed to ensure that more inclusive and practical work in the field of sustainable 

development was taught so that the students would feel that their own initiative was important. 

The result also showed that the teachers felt that interdisciplinary work was very important in the 

teaching of sustainable development, but that it was a difficulty to get such teaching to fit inside 

the schedule, but that it is a development area that would need to be improved. 

Finally, the result showed that the teachers felt that the teacher's own interest influenced how much 

they were teaching about sustainable development. 
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1. Inledning 

Vi matas med bilder och information om naturkatastrofer via medier när det gäller plaster 

i havet, om utrotningshotade djur, våra utsläpp och hur de i många fall leder till 

klimatförändringar. Det kan dock vara svårt att ta till sig dessa till synes avlägsna problem 

och förstå hur det kan påverkas på individnivå. Alla elever har inte en nära relation till hur 

vårt levnadssätt kan påverka och ge konsekvenser i det stora hela. Skolan kan inte lösa alla 

stora miljöproblem, men utbildningsväsendet har ansvar för att ge eleverna möjlighet till 

att förstå sin egen roll och hur man kan påverka samhället till att bli mer hållbart (Almers, 

2009). 

Hållbar utveckling är något som nämns i den svenska skolans styrdokument 50 gånger och 

finns i nio kursplaner men ändå finns det en viss osäkerhet hur och vad som ska inkluderas 

i undervisning om hållbar utveckling. Vad innebär ett sådant stort och viktigt ämne 

egentligen i skolvärlden?  

Mitt egna intresse för miljö och natur har gjort att det under min lärarutbildning vuxit fram 

ett intresse för hur hållbar utveckling inkluderas i undervisningen. Med medvetenhet om 

att hållbar utveckling är ett komplext begrepp inser jag svårigheten med att behandla 

området i undervisningen. De tre dimensionerna av hållbar utveckling är social hållbarhet 

som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter 

uppfylls, ekologisk hållbarhet som handlar om att hushålla med materiella resurser på lång 

sikt samt ekonomisk hållbarhet som handlar om att motverka fattigdom och att alla ska ha 

råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser  

(WWF, u.å.). Jag inser att det behövs mycket arbete med att knyta ihop området på ett bra 

sätt i flera olika ämnen och vikten av att skapa ett framtidshopp hos i eleverna då hållbar 

utveckling kan skapa mycket oro och skuldkänslor. 

Under de fyra perioder av verksamhetsförlagd utbildning jag varit på har jag märkt att 

hållbar utveckling ofta endast tas upp under de naturorienterande ämnena, och då 

diskuteras för det mesta ekologisk odling och sopsortering. Utveckling av undervisningen 

för miljö har drastiskt stannat upp efter det uppsving som förekom under 1980-talet 

(Skolverket, 2002), det trots att vi i nuläget har ett samhälle med hög konsumtion och 
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krävande livsstil. Debatten kring hållbar utveckling är idag mer relevant än någonsin. 

Varför får hållbar utveckling då inte mer uppmärksamhet?  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka NO-lärares upplevelser i arbetet med undervisning om hållbar 

utveckling inom årskurs 4 -6 i de naturorienterande ämnena. 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor utifrån forskning:  

• Hur tolkas läroplanens mål angående innehållet av hållbar utveckling samt hur 

tillämpas dessa i NO undervisningen? 

• Vilka är orsakerna kring eventuella brister i undervisning om hållbar utveckling? 

• På vilket sätt skulle undervisningen om hållbar utveckling kunna utvecklas enligt 

lärarna? 
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3. Bakgrund 

3.1 Definitionen av hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har genom åren haft många definitioner, men begreppet fick sin 

internationella spridning år 1987 i Förenta nationernas (FN) rapport, Vår gemensamma 

framtid, även kallad Brundtlandrapporten (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Genom denna rapport försökte man sammanfatta världens resurs-och 

miljöproblem samt de lösningar som tillhör dessa inom begreppet hållbar utveckling 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Den definition de då använde i sin rapport är den mest 

erkända och använda; 

”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, p.16). 

3.2 De tre dimensionerna inom hållbar utveckling 

Hållbar utveckling delas ofta in i tre dimensioner vilka är den ekologiska, den ekonomiska 

och den sociala. Det var under ett FN möte i Rio de Janeiro år 1992 som man bestämde att 

hållbar utveckling skulle omfatta dessa tre områden. Områdena skulle kombineras och 

samverka då de går hand i hand med varandra (Jordbruksverket, 2012).  

Den ekologiska dimensionen, vilken handlar om att ta hand om vår miljö och vår jord, 

brukar ses som ramen för hållbar utveckling, vilken vi människor måste förhålla oss till. 

Den sociala dimensionen, vilket innefattar mänskliga rättigheter såsom delaktighet, sker 

inom den ekologiska ramen och ses som målet med utvecklingen. Den ekonomiska 

dimensionen, vilken handlar om utbyte av tjänster och varor, bör ses som det medel man 

har för att kunna uppnå de sociala målen (Världsnaturfonden WWF, u.å.). 

3.3 Undervisning om hållbar utveckling 

Förenta nationerna är den organisation som gett hållbar utveckling den mest antagna och 

erkända definitionen. De senaste årtiondenas samhällsutveckling och allt mer globala 

miljöproblem ledde fram till att FN beslutade om den så kallade Dekaden för hållbar 

utveckling. Dekaden anses vara ett decennium, år 2005–2014, för utbildning för hållbar 
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utveckling. Syftet var att alla jordens länder skulle arbeta med detta övergripande 

perspektiv och utveckla en undervisning som verkar för hållbar utveckling. Tanken var att 

eleverna skulle få möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande och vara delaktiga i skolan 

(Förenta nationerna, u.å.). Ett nordiskt samarbete är Hagadeklarationen vilken lyfter fram 

vikten av undervisning för hållbar utveckling och uppmanade de nordiska länderna att 

skriva in området hållbar utveckling i sina styrdokument (Björneloo, 2011). 

Unesco är FNs organ för internationellt samarbete inom utbildning, kultur och 

kommunikation och inrättades 1946 och som sedan lång tid tillbaka driver frågor kring 

hållbar utveckling inom lärande på ett internationellt plan (Nationalencyklopedin, u.å.). I 

det svenska Unescorådet finns Skolverket representerade där de bidrar med värdefull 

information till det internationella arbetet med undervisning för hållbar utveckling. De tar 

fram underlag som används för rapportering till Förenta Nationerna (Skolverket, 2012).  

Hösten 2013 togs ett beslut vid Unescos generalkonferens om ett Global Action 

Programme (GAP) on Education for Sustainable Development som ska utgöra en 

fortsättning för Dekaden (Svenska Unescorådet, u.å.). 17 globala mål för hållbar 

utveckling uppfördes under 2015 på initiativ av FN, dessa mål kan grupperas i enlighet 

med de tre dimensionerna för hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk (Förenta 

nationerna, u.å.). 

Agenda 21 är en internationell överenskommelse som Sverige ingår i 

(Utbildningsdepartementet, 1992). Det var 149 länder som var med och skrev under denna 

globala plan om hållbar utveckling (Abell & Norman, 2007). I den svenska versionen 

behandlar kapitel 25 främjandet av ungdomens roll och aktiva deltagande i de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 1992). Hela kapitel 36 i 

den engelska versionen av Agenda 21 tar upp att varje land ska ta med hållbar utveckling 

i sin undervisning (Abell & Norman, 2007). Det ska säkerställa elevernas intressen under 

deltagandeprocessen för en hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 1992).    

3.4 Svårigheter med begreppet hållbar utveckling i 

undervisningen 

Undervisning om hållbar utveckling ska enligt UNESCOS kriterier 

kännetecknas av att den är ämnesövergripande och holistisk, värdegrundad, 
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utvecklar kritiskt tänkande och problemlösande, har varierad pedagogik med 

många uttrycksformer, ha ett demokratiskt arbetssätt och vara lokalt relevant, 

vilket blir engagerande och meningsfullt. Den ska även ha ett innehåll som 

spänner från dåtid till framtid och från det globala till det lokala. 

(Regeringskansliet, 2004, s.42-43).  

Som citatet visar är det många delar som ska finnas med i undervisning om hållbar 

utveckling. Då syftet med begreppet hållbar utveckling är att genomsyra hela 

samhällsutvecklingen kan det bli väldigt brett och risken är att det inte händer så mycket 

konkret eftersom få känner att det är deras ansvar (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 

Undervisning om hållbar utveckling kan tolkas på flera sätt i nuläget, vilket leder till en 

risk att det blir förvirrande för både lärare och elever (Kopnina, 2012). Lärare menar att 

det är både undervisningen om hållbar utveckling och begreppet i sig som är komplext. 

Många känner att begreppet är politiskt överanvänt och väljer att inte använda det trots att 

de är engagerade i att undervisa om hållbar utveckling (Bursjöö, 2014).  

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 ideér för att upppnå de mål som finns i hållbar 

utveckling i skolan (Skolverket 2002). 

3.5 Tidigare forskning om undervisning om hållbar utveckling 

Det finns ganska mycket forskning om hållbar utveckling i skolans värld, men det är få av 

dessa studier som utgår från lärarens perspektiv (Borg, 2011). Skolans styrdokumment tar 

nu upp hållbar utveckling mer än tidigare, vilket leder till att kraven och förväntningarna 

på lärare ökar. Det är viktigt att få eleverna att inse att hållbar utveckling berör flera olika 

ämnen och hur dessa samverkar (Sandahl, 2012). Det finns inget ämne som naturligt tar 

ansvaret för området (Öhman, 2006). Forskning visar att lärarna inte får tillräckligt med 

tid för att utveckla sin undervisning för hållbar utveckling (Borg, 2011). 

Undervisning för hållbar utveckling eller pluralistisk miljöundervisning som den även 

kallas, ska syfta till ett lokalt, regionalt samt globalt synsätt som ses ur ett historiskt, nutida 

och framtida perspektiv (Sandell et al., 2005). De undersökningar som gjorts under senare 
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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 perspektiven i undervisningen för hållar utveckling i skolan 

(Skolverket, 2002). 

Björneloo (2007) har i sin forskning kommit fram till att många lärare ute i verksamheten 

inte helt förstår vad hållbar utveckling är och vad begreppet har för betydelse. Begreppet 

diskuteras inte så ofta ute i skolorna. Detta då hållbar utveckling är ett komplext begrepp 

som innehåller många tolkningsgrunder och kräver en bred kunskap om sociala, 

ekonomiska och ekologiska faktorer (Sund, 2008). Jonssons (2007) avhandling visar också 

att det var många lärare som inte hade förståelse för begreppet. Studien antyder att det är 

viktigt att lärare har förståelse för vad de undervisar om för att eleverna ska få största 

möjlighet till att själva bli medvetna om hållbar utveckling och på så vis kunna bidra.  

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). Läraren ska med eleverna genom 

samtal ge ett flertal alternativ som eleverna ska ta ställning till och kritiskt granska. 

Undervisningen ska ske ämnesövergripande där eleverna har stort inflytande i 

undervisningen (Skolverket 2017). Detta överensstämmer med Sandell et al. (2005) som 

anser att eleverna ska utöva stort ansvar över arbetsområdet, medan läraren ska vara med 

och stötta eleverna. Ett sätt för eleverna att få inflytande i undervisningen är genom de 

diskussioner som eleverna tar med hemifrån och eleverna kan lyfta ämnen tillsammans 

med läraren vilket är mer kopplat till en normerande miljöundervisning där lärare och 

elever tillsammans påverkar innehållet. Persson (2008) styrker detta med att elevernas 

intressen är en mycket bra utgångspunkt i undervisningen och att man behöver gå igenom 

den information som eleverna möter i media mm.  

Ojala (2012) visar i sin forskning på ett samband mellan lärande om globala problem och 

negativa känslor hos barn och unga. Studier har visat att klimatförändringar och andra 

globala hot göra att många unga tror att världen kan sluta under deras livstid. Enligt Ojala 

(2012) finns det en risk i att unga upplever uppgivenhet, det är därför viktigt att vara 
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medveten om att olika sätt att hantera dessa negativa känslor spelar roll för inlärningen, 

etisk kompetens och att utveckla handlingskompetens. 

Almers (2009) talar i sin studie om vikten av att eleverna får möjlighet att skapa sig en 

handlingkompetens för att känna att de kan bidra till en hållbar utveckling.Vidare skriver 

Almers (2013) att en människas handlande är kopplat till dennes uppfattning om sin egen 

kompetens och självförtroende för vad man kan bidra med, detta beskrivs som stärkande 

inom sammanhanget för att agera. Utbildning om hållbar utveckling bör nämligen syfta till 

att eleverna kan erövra förmåga och vilja att verka för en hållbar utveckling, både lokalt 

och globalt (Regeringskansliet, 2004). 

Wickenberg refererad i Björneloo (2007) konstaterar att lärarens eget engagemang i 

undervisningen för hållbar utveckling påverkar undervisningen genom att dessa lärare 

arbetar mer ämnesövergripande samt gör fler studiebesök än andra lärare. De önskar 

dessutom relevanta läromedel och mer tid för fortbildning. Många lärare finner det 

komplext att arbeta med de värderingsfrågor och dilemman som är en vanlig del av 

undervisningen för hållbar utveckling (Björneloo, 2007). Vissa lärare väljer till och med 

att inte arbeta med undervisning för hållbar utveckling då de anser att det är en politisk 

term och att riskerna för indoktrinering är stora (Bursjöö, 2011). Enligt Öhman (2006) 

upplevde många lärare att miljöfrågorna blivit alltmer komplexa och att vad som kan kallas 

för ett ”miljövänligt” handlande blivit alltmer ifrågasatt. Man kände därför en osäkerhet 

inför hur man undervisar kring frågor där det inte finns några rätta svar. Lärarna kände att 

de hade svårt att utveckla elevernas tänkande vidare utifrån den praktiska 

miljöundervisningen som finns i lägre åldrar. Det viktiga i ett pragmatiskt perspektiv enligt 

Öhman (2006) är inte att ha absolut rätt eller fel, utan att utveckla studenternas 

kommunikativa kompetens så att de kan uttrycka och förstå etiska och moraliska val. Detta 

för att utöka deras möjligheter att kunna delta i en demokratisk dialog om hållbar 

utveckling.  

3.6 John Deweys teori 

Den här studien har sin teoretiska utgångspunkt i den pragmatiska synen på lärande. John 

Dewey är känd för sin aktivitetsskapande teori där praktik, reflexion och handling är nära 

sammanhängande. Han menar att kunskap måste bli till nytta och ha 

verklighetsanknytning. Enligt John Dewey handlar utbildning om att eleverna ska få 
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levande kunskap som de kan få nytta av både personligt och yrkesmässigt. Han menar att 

utbildning är till för att utveckla förmåga till problemlösning och kritiskt tänkade snarare 

än bara memorering. Det nu välkända begreppet ”Learning by doing” kommer från John 

Dewey. Han menar att det råder ett ömsesidigt förhållande mellan samhället och individen, 

där båda utvecklas tillsammans. 

John Dewey är en av de mest inflytelserika pedagogerna under 1900-talet då han 

revolutionerade undervisningen genom att sätta eleverna i centrum. Hans pedagogik 

menade att eleverna behöver mer samspel med natur och kultur genom att utgå från praktik 

och på så vis utveckla elevernas hela personlighet (Säljö, 2017).       

3.7 Styrdokumenten 

I LGR 11 står det att var och en i skolan ska; 

Främja varje människas egenvärde och ha respekt för vår gemensamma 

miljö. Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar 

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

förhållningsätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska 

belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 

för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2017, s.7, 9). 

Skolan ska ansvara för att varje elev har fått kunskaper om och förståelser för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället samt att de fått kunskap om 

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. Skolans mål är att varje elev 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Syftestexterna i varje naturorienterat ämne nämner lärande för hållbar utveckling. Det finns 

även benämnt i geografi och är tolkningsbart utläst i samhällskunskap då det är benämnt 

som hållbar samhällsutveckling (Skolverket, 2017).  



10 
 

4. Metod 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie där syftet är att förstå de upplevelser 

som lärare har när det gäller undervisning om hållbar utveckling. Ambitionen är att få 

förståelse och analysera helheter när det gäller ämnet. Jag anser att intervjuer är den metod 

som bäst kan besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Intervju är nämligen en mycket 

lämplig metod när man försöker förstå människors upplevelser, tankar och känslor (Dalen, 

2008). 

4.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod söker efter en djupare förståelse i det som avses att undersökas (Ahrne 

& Svensson, 2016). Det som utmärker en kvalitativ intervju är att den ger utrymme för att 

följa upp och ställa följdfrågor för att ytterligare belysa respondentens uppfattningar kring 

fenomenet. Det är dock viktigt att ha förståelse för att kvalitativa intervjuer färgas av den 

förförståelse som intervjuaren har (Patel & Davidsson, 1994). En styrka med kvalitativ 

metod är att man studerar fenomen utan att ha förutfattade hypoteser utan att begrepp och 

teori växer fram ur det intervjuarbete som forskaren genomför (Larsson, 2005). 

4.2 Intervjumetodik 

Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer som redskap i insamlandet av empiri 

i min studie. Jag har valt denna intervjumetodik då den kan bidra till mer djupgående svar 

kopplade till studiens syfte. En semistrukturerad intervju ger möjlighet till att ställa 

följdfrågor utifrån situationen och på så sätt få mer utvecklade och fördjupade svar (Stukát, 

2011). Den här metoden gör även att man som forskare är mer medveten om vad som bör 

täckas. En semistrukturerad intervju är delvis strukturerad för att hålla sig till ämnet, men 

ger utrymme att avvika och ställa följdfrågor om så behövs (Dalen, 2008). Lärarna som 

medverkade fick kännedom om frågeschemat i förväg och kunde på så vis förbereda sig 

inför intervjuerna. Frågorna är allmänt formulerade för att lärarna skulle kunna föra fram 

sina egna tankar kring ämnet. Vid varje intervju spelades samtalet in med hjälp av 

mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas för vidare analys. Varje intervju varade i ca 

20 minuter. 

4.3 Bearbetning och analys 
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Analysen som användes var den kvalitativa innehållsanalysmodellen där man stegvis tittar 

efter likheter och skillnader som sedan sammanfattas i teman. Det är därför viktigt att söka 

efter de olika uppfattningarna av ämnet så att nya mönster kan synliggöras (Kihlström, 

2007). Genom denna tolkningsprocess kan flera teman tydliggöras. Teman är den röda tråd 

som finns i den insamlade empirin. När jag läst igenom det transkriberade materialet noga 

för att få en helhetsbild och förståelse av innehållet gick jag vidare till att sortera bort de 

delar som inte föll inom studiens syfte och därmed inte var relevanta. 

Transkribering är den första delen i analysen av den insamlade empirin.  Vid analys av det 

transkriberade materialet ska jag som forskare hitta mönster för hur de olika lärarna 

uppfattade undervisning om hållbar utveckling. Intervjuerna transkriberades ordagrant och 

allt som sades i intervjun skrevs ned. Det för att inte frångå eller tolka svaren som 

respondenterna givit. Det är sedan viktigt att läsa det transkriberade materialet flera gånger 

för att skapa en djupare förståelse för den insamlade datan (Kihlström, 2007). Risken kan 

annars bli att resultatet i analysen blir ytligt. De olika lärarnas utsagor analyseras och 

exemplifieras sedan genom väl valda citat (Stukát, 2011).  

Därefter delades det transkriberade materialet in under vilken av de tre frågeställningarna 

i syftet som det behandlade. Detta blev de tre huvudkategorierna. När detta var gjort 

sorterade jag upp innehållet i varje intervju till tillhörande fråga i intervjuschemat. 

Intevjuschemat var utarbetat för att passa de tre huvudkategorierna. Det blev sju 

underkategorier, som var uppfattningar av begreppet hållbar utveckling, syn på läroplanen 

gällande hållbar utveckling, utrymme för hållbar uveckling i undervisningen, faktorer som 

bidrar till att lärare undervisar om hållbar utveckling eller inte, svårigheter, möjligheter, 

utveckling i undervisning om hållbar utveckling. Innehållet under varje underkategori 

analyserades därefter och sammanfattades till ett resultat. 

4.4 Forskningsetik 

En intervjusituation har inga bestämda regler, men det finns riktlinjer (Kvale, 1997). 

Därför har jag valt att följa de etiska principer som finns framtagna av Vetenskapsrådet 

som utgångspunkt (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet: De medverkande lärarna fick information om undersökningens syfte 

vid första kontakt via mail, men även muntligt innan intervjustart. Jag informerade om 
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bakgrund och syfte med studien samt vad det innebar för dem att delta. Jag informerade 

även om att intervjun skulle spelas in för att sedan kunna transkriberas (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 Samtyckeskravet: Lärarna har rätten över sitt deltagande. De har möjlighet att tacka ja eller 

nej vid första mailkontakt, men har även rätt att när som helst i undersökningen dra sig ur 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentalitetskravet: De medverkande lärarna har full anonymitet i undersökningen. 

Detta betyder att varken namn, kön eller ålder kommer att tillkännages. När det gäller 

inspelningarna av intervjuerna har ingen tillgång till att höra dessa utöver intervjuaren 

(Vetenskapsrådet 2002). Ljudfilerna raderades när uppsatsen var färdigskriven och 

godkänd. 

Nyttjandekravet: Den information som samlas in kommer endast att användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerades lärarna om i mail innan 

intervjutillfället. 

4.5 Urval 

I min studie har jag tagit till vara på kontakter som jag bundit under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samt genom tidigare bekanta. Detta är då ett så 

kallat bekvämlighetsurval då det är kontakter som finns nära till hands. Studien är även 

tidsbunden (Bryman, 2011). Intervjuerna har varit på tre olika skolor, både i tätort samt på 

landsbygdsskolor. Sammanlagt har sex semistrukturerade intervjuer skett med 

legitimerade och verksamma lärare. Det krav jag hade i mitt urval var att lärarna skulle 

vara legitimerade i de naturorienterande ämnena. Alla lärarna var utbildade i tidigare 

lärarutbildningar och har upplevt fler läroplaner än endast LGR 11. Fyra av de sex lärarna 

som intervjuades var behöriga att undervisa även i högstadiet. Det var fyra män och två 

kvinnor som intervjuades i den här studien. Lärarna i studien har jag benämnt som 

Respondent 1-6 i resultatdelen. 

Då intervjuerna bör ske i en miljö som är trygg och ostörd gjorde jag uppsökande intervjuer 

där jag träffade respondenten på dennes hemmaplan (Stukát, 2011). Jag har valt att 

intervjua sex olika lärare. Detta eftersom det är minsta antal i en intervjustudie för att kunna 
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säkerställa att resultatet blir oberoende av enskilda personers personliga uppfattningar 

gällande fenomenet (Ahrne & Svensson, 2016). 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en studie handlar om hur tillförlitligt resultatet är. Validiteten i en studie 

handlar om man har uppfyllt det som var syftet att undersöka. Om validiteten är hög så 

ökar även reliabiliteten. För att stärka validiteten gäller det att intervjufrågor är väl 

genomtänka och att de genererar många välformulerade svar, som i sin tur kan användas 

för att svara på forskningsfrågorna (Dalen, 2008). Jag har i min studie lagt ned mycket tid 

på att utforma intervjufrågor som följer de frågeställningar som finns i studien.  

Det krävs även att man har välfungerande utrustning vid inspelning av intervjuerna för att 

höja validiteten. Detta för att det ska vara god ljudkvalitet och på så vis vara enklare att 

transkibera (Dalen, 2008).  

Den här studien är inte stor nog för att kunna generalisera studiens resultat, då det är en 

fallstudie på endast sex lärares upplevelser, men den ge en god indikation om hur det står 

till med undervisning om hållbar utveckling i det aktuella sammanhanget. 
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5. Resultat 

Resultatet i den här intervjustudien kommer att presenteras utifrån studiens tre 

frågeställningar för att ge en tydlig överblick. 1) Hur tolkas läroplanens mål samt hur 

tillämpas dessa i undervisningen? 2) Vilka är orsakerna kring bristande undervisning i 

hållbar utveckling enligt lärare? 3) På vilket sätt skulle undervisningen kring hållbar 

utveckling kunna utvecklas?  

5.0.1 Uppfattning av begreppet hållbar utveckling  

Den här delen svarar ej på någon utav studiens forskningsfrågor utan är tänkt som en grund 

som visar hur de intervjuvade lärarena uppfattade begreppet hållbar utveckling. När det 

gäller innebörden av begreppet hållbar utveckling hade de intervjuade lärarna liknande 

uppfattning. De visade en medvetenhet om att begreppet inte endast berör miljö utan hade 

en helhetssyn på begreppets tre dimensioner. Respondent tre uttryckte sig på följande vis; 

”Det är väl att vi måste hitta ett sätt att leva som är hållbart i längden 

[…] och man måste nog göra det på ett sätt som gör att folk inte behöver 

sänka sin levnadsstandard, för det tror jag inte så många är beredda att 

göra […] utan det får nog vara med teknikutvecklingen och lite att man 

tänker efter vad man gör och hur man gör saker […] det är ju svårt om 

man ska ha en sådan diskussion att hålla det rent naturvetenskapligt […] 

för det är det ju inte, man måste ju ta hänsyn till det samhällsekonomiska 

också.” 

Respondent två förklarar begreppet så som att ”det handlar om att hushålla jordens 

resurser så att även kommande generationer kan bo på den här planeten”. Respondent 

eyy styrker detta och förklarar att det handlar om att ge eleverna en förståelse för hur vårt 

agerande påverkar. Att eleverna förstår att det som vi människor gör ska leda till att även 

kommande generationer ska kunna göra liknande saker och ändå må bra. Respondenterna 

i studien visar på att de ser begreppets helhet. De talar inte endast om den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling utan anser att även den sociala- och den ekonomiska 

dimensionen spelar en viktig roll när man ska undervisa om hållbar utveckling.  

5.1 Hur tolkas läroplanens mål samt hur tillämpas dessa i 

undervisningen? 
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5.1.1 Syn på läroplanen gällande hållbar utveckling 

De intervjuade lärarna var överens om att målet med undervisningen var att eleverna skulle 

få möjlighet att skapa sig förståelse för hållbar utveckling och på så vis ha kunskaper för 

att kunna göra ställningstaganden. De pekar på att det är ett arbetsområde som genomsyrar 

flera ämnen och därför behöver eleverna få olika typer av kunskaper. De menar att eleverna 

behöver få tillräckliga kunskaper för att kunna göra ställningstaganden både som 

privatpersoner och i större samhällssammanhang. Då behövs kunskaper från både de 

naturvetenskapliga ämnena och de samhällsorienterade ämnena. Hållbar utveckling är ett 

område som täcker flera ämnen. För att kunna diskutera, ta ställning och jämföra behöver 

man då ha förstått att hållbar utveckling kräver kunskaper från olika delar av 

undervisningen. 

Dock uttrycker flera av lärarna att eftersom undervisning om hållbar utveckling är inskrivet 

på flera olika ställen i läroplanen är risken att det blir uppdelat och svårt att få en helhetssyn 

på begreppet, både för sig själva och för eleverna. Respondent fyra uttrycker att ”på det 

sätt som läroplanen är skriven känns det som att ett ämnesövergripande arbete har 

försökts tvingas fram, men att det snarare har blivit uppdelat och svårt att överblicka.” 

Respondent två uttrycker sig om samma problematik och hur hållbar utveckling kan kännas 

svårgreppbart i undervisningen. Denne menar att det är ju ett mål som ska genomsyra hela 

skolans verksamhet, men att det lätt blir att man endast ser de punkter som finns skrivna i 

det ämne som man undervisar i och att det på så sätt blir svårgreppat och för uppdelat. 

”[…] ibland känns det som det är ett lite svårgreppbart område att bara köra. Det går ju 

nästan inte det måste finnas med då och då, det blir snuttifierat, uppdelat på något vis, 

väldigt lite hela tiden.” 

Respondent fyra talar om att trots att LGR 11 är tydligare i sitt innehåll så är det svårt att 

få en helhetssyn på hållbar utveckling. Trots att läroplanen är tydlig med vad som ska 

finnas med i det centrala innehållet så skulle det behövas en större överblick på vad inom 

hållbar utveckling som förväntas behandlas under respektive årskurs. Detta för att 

underlätta ämnesövergripande arbete tillsammans med andra lärare. 

5.1.2 Utrymme för hållbar utveckling i undervisningen 
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Majoriteten av de intervjuade lärarna ansåg att, trots svårigheten med helhetssynen på 

begreppet, så får hållbar utveckling det utrymme i undervisningen som läroplanen yrkar 

på.  Respondent fyra talar om att eftersom det är ett sådant aktuellt ämne i samhället bör 

det influera lärare att undervisa mer om det. Respondenten anser att på grund av 

samhällsdebatten så borde det vara svårt för lärare i skolan att undvika att undervisa om 

hållbar utveckling. Respondenten tror att det snarare ”kan bli att man tjatar sönder 

begreppet då man behandlar det på så många ställen i skolan utan att vara samspelta.” 

Respondent tre och ett stärker att det får det utrymme i undervisningen som läroplanen 

avser. Respondent två hade dock motsatt åsikt kring detta och ansåg att hållbar utveckling 

kom i skymundan jämfört med andra ämnesområden och att det ofta bara blir att lärare tar 

upp ämnet lite snabbt som en liten isolerad ämnesdel utan att eleverna får förståelse för hur 

hållbar utveckling hör ihop med sociala och ekonomiska faktorer såväl som de ekologiska.  

5.2 Vilka är orsakerna kring bristande undervisning i hållbar 

utveckling enligt lärare?   

5.2.1 Faktorer som bidrar till att lärare undervisar om hållbar utveckling 

eller inte 

När det handlar om vad som bidrar till att lärare undervisar om hållbar utveckling kom ett 

flertal aspekter fram. Mest framträdande var lärarnas egna intresse och motivation om 

hållbar utveckling. Respondent fem uttrycker sig på följande vis; 

”Det är som med allt, det är ju intresset från pedagogen som styr. Alltså 

är man väldigt intresserad av någonting så får det mer utrymme. Annars 

kanske man bara nämner det, tror jag […] En del gör det för att man 

måste och en del gör det för att de är intresserade och då blir det ju mycket 

mer.” 

Alla de intervjuade lärarna uttrycker sig om hur lärarens intresse speglar sig i 

undervisningen. Att man som lärare gärna lägger mer tid vid det som man själv känner 

engagemang för och anser är viktigt.  

Respondent fyra talar också om att lärarens syn på hållbar utveckling har betydelse, men 

talar om det utifrån vilken politisk åskådning man har om saker och ting. Att ser man 

miljöperspektivet som en viktigt del i sitt eget personliga liv och som en viktig del i 
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samhället behandlar man det mer än om man inte ansåg det som viktigt. Även om skolan 

skall vara icke-politisk så färgas undervisningen av hur lärare är som personer. 

Vidare talar även respondent fyra om hur samhället påverkar. Om samhället yrkar på vikten 

av hållbar utveckling så ”blir även lärare mer modiga att ta upp ämnet” då man känner 

sig uppbackad i att undervisa om det extra mycket.  

Respondent två talar om att läromedel kan spela in i hur undervisningens innehåll läggs 

upp, samt vad man kommer i kontakt med i sitt kollegium. Har man ett bra läromedel kan 

det bidra till att det dyker upp delar som man kanske annars hade missat. 

5.2.2 Svårigheter 

Ett flertal olika svårigheter framkom med undervisning om hållbar utveckling, en av de 

svårigheter som visade sig var att få till ämnesövergripande arbete. Respondent fem 

uttrycker dilemmat med att få in hållbar utveckling i alla de ämnena det hör till om man är 

flera olika lärare. ”Det kräver en samsyn och planerande så att det blir en röd tråd i 

undervisningen om hållbar utveckling, men om man lyckas få till en sådan undervisning 

så skulle det gynna undervisning om hållbar utveckling.” Respondent två talar om att man 

borde ha ämnesövergripande arbete, men att det kan bli svårt med bedömningen i dessa 

situationerna eftersom man ofta är olika lärare inom de samhällsorienterade och 

naturorienterade ämnena. Det krävs mycket tid och planering för att det ska bli en röd tråd 

i undervisningen och för att bestämma vilken lärare som ska bedöma vilka delar och vilka 

prestationer.  

Vidare anser flertalet av lärarna i studien att det lätt kan bli stort och ogreppbart för 

eleverna vad hållbar utveckling handlar om och att det därför är viktigt att knyta an till 

elevernas vardagserfarenheter. Respondent sex berättar att ”Det är ju viktigt att man gör 

saker från de små mer elevnära delarna till det lite mer större globala delar.” 

Respondent ett pratar om svårigheter med att göra det vardagsbaserat för eleverna, men 

även om svårigheten att få eleverna att känna att de kan göra något och inte är handfallna 

i situationen. Läraren behöver få eleverna att känna att de har en handlingskompetens och 

att de funderar på vad deras handlingar har för påverkan. 
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Respondent två tar också upp dilemmat att koppla ihop alla delar och att få det att kännas 

nära elevernas egna vardag och att det lätt kan kännas för långt bort från deras eget liv och 

deras egen vardag. Det är viktigt att inte ta för stora kliv i undervisningen om hållbar 

utveckling utan hålla kopplingen till elevernas egna vardagserfarenheter, gör man det så är 

det vanligtvis ett relativt enkelt område att diskutera i klassen. Respondent fyra berättar att 

om man får till en bra undervisning om hållbar utveckling så ”är det ett tacksamt ämne att 

undervisa om och det är lätt att få till bra diskussioner”. Även respondent sex tar upp 

vikten med att man behöver börja med de små delarna som är elevnära för att sedan trappa 

upp det. Att gå från det lokala till det mer globala. Respondent fyra talar likaså om vikten 

att knyta undervisningen till elevernas vardag och att det är viktigt att det inte blir 

skrämselpropaganda. Det är viktigt att eleverna känner att de faktiskt kan göra någonting 

och att deras handlingar spelar roll i det stora hela. Att man talar om vad som är rimligt för 

en privatperson att göra för det är inte meningen att eleverna ska känna att ansvaret för 

jordens överlevnad ligger på endast deras axlar. Respondent två menar att detta är viktigt 

”så att de kan förstå att om alla gör något litet så blir det mycket tillsammans.” Om alla 

tänker att det ändå inte spelar någon roll vad man gör och slutar bry sig, då blir det inte 

heller någon förändring i slutändan. 

Respondent ett talar om att det lätt blir mycket teori och att det inte blir så mycket praktiskt 

arbete. Detta betyder att det kan bli mer svåråtkomlig kunskap för vissa elever. För en del 

elever kan det vara lättare att ta till sig kunskaper och skapa sig förståelse genom att arbeta 

mer praktiskt. Att få in mer praktiskt arbete är något som lärarna i studien vill men som de 

anser vara svårt då tidsaspekten ofta ställer till det.  

En annan svårighet som dök upp var även tidsaspekten överlag, det vill säga att några utav 

lärarna tyckte att det blev mindre tid till undervisning om hållbar utveckling eftersom det 

kändes svårt att hinna med allt annat som eleverna ska få med sig under läsåren. Just 

tidsaspekten är det som kan ställa till det när man ska planera temaarbeten eller 

ämnesövergripande arbete. Respondent två berättar att ”det är fokus på så många saker i 

skolan […] Ska man då dela upp vad vi sysslar med […] så får inte allt så himla mycket 

uttrymme”. 

5.2.3 Möjligheter 
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Dock kände lärarna att det inte bara var svårigheter med undervisning om hållbar 

utveckling, utan det kom även upp tankar om möjligheter inom området. Alla de 

intervjuade lärarna var enade i att det är ett undervisningsområde som skapar intresse och 

engagemang hos de flesta elever, samt att eleverna tar med sig mycket ifrån vad de hör och 

ser på olika medier i sin vardag. I och med att ämnet är mycket aktuellt i dagsläget så 

innebär det att många elever hört eller läst olika saker om hållbar utveckling som man kan 

diskutera i klassen. Respondent tre uttrycker sig på följande vis; 

”Möjligheter i ämnet är väl framförallt att det är ett aktuellt ämne och det 

hörs mycket om det i media […] så eleverna är ju ofta intresserade och har 

ju hört saker på nyheterna eller läst, som de har frågor om […] det är ett 

tacksamt ämne att få diskussion kring.” 

De anser även att det är lätt att få till diskussioner och samtal i klassen. Lärarna ser 

undervisning om hållbar utveckling som ett tacksamt ämne att undervisa om eftersom det 

är relativt enkelt att skapa diskussioner och resonerande. Respondent två beskriver hur 

eleverna ser på hållbar utveckling som något naturligt, alltså att de har mycket förståelse 

om hållbar utveckling med sig och att man då kan knyta teorin enklare till vardagen. 

5.3 På vilket sätt skulle undervisningen kring hållbar utveckling 

kunna utvecklas? 

5.3.1 Utveckling i undervisning om hållbar utveckling  

Det kom även fram en del tankar om vad och hur undervisning om hållbar utveckling  

behöver utvecklas för att det ska fungera bättre i skolan. En av dessa saker var just 

samverkan och ämnesövergripande arbete. Flera av lärarna anser att om man kan få till en 

helhetsyn och röd tråd i hållbar utveckling i de olika ämnena kommer det bli en förändring 

mot det bättre. Respondent fyra uttrycker sig om att undervisning utvecklas om man är 

duktig på att planera ihop, vilket inte alltid sker automatiskt, men om man kan gå igenom 

vilka olika moment varje lärare kör så kan man på så vis se till att komplettera varandras 

ämneskunskaper och ämnesperspektiv. Det är viktigt att få in en röd tråd i de ämnen som 

behandlar hållbar utveckling. 

Respondent sex talar om att ha mer gemensamma teman om hållbar utveckling för att få 

mer ämnesövergripande arbete i skolorna och att det inte endast skulle ge goda effekter för 
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undervisningen om hållbar utveckling, men även för sammanhållningen på skolan. ”Vi 

borde våga ha mer gemensamma teman. Jag tror det skulle stärka samanhållningen på 

skolan och ge sådana effekter av att vi gör saker tillsammans”. Även respondent fyra 

utrycker att ”det är ett väldigt tacksamt temaområde”. 

Något mer som togs upp som ett utvecklingsområde var att det borde göras mer praktiska 

delar i undervisning om hållbar utveckling för att det skulle bli mer lättåtkomligt för 

eleverna. Respondent ett uttrycker sig om att det praktiska arbetet skulle kunna utvecklas 

även om det är svårt med tidsaspekten.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Jag tycker att insamlingen av empirin genom intervjuarbete var ett bra redskap för att 

uppnå syftet med min studie. Jag har under hela arbetets gång noggrant föjlt upp att jag 

höll mig till studiens syfte och frågestälningar. Jag har på så vis undvikit att i slutändan få 

ett resultat som inte uppnått syftet. Jag känner att jag fick ett intressant och givande resultat 

i min studie tack vara metoden som valdes. 

Jag som forskare påverkar min omgivning så som omgivningen även påverkar mig när 

man ser från det kvalitativa perspektivet (Kvale & Brinkmann, 2009). Alltså har innehållet 

i intervjuerna påverkats endast av att jag befunnit mig där informationen uppkom. Detta 

innebär att om någon annan skulle gjort samma intervju med samma frågor och 

respondenter betyder det inte att de skulle få exakt samma reslutat. Jag har ingen tidigare 

erfarenhet när det gäller att intervjua, men jag anser att dessa ändå gick bra. Dock inser jag 

att det krävs mycket tid och övning för att kunna förfina konsten med att intervjua, vilket 

bekräftas av Dalen (2008) och Kvale & Brinkmann (2009).  

Jag var väl förberedd inför intervjuerna, både gällande intervjufrågor och 

inspelningsmaterial. Inspelningsmaterialet var av god kvalitet vilket gjorde det enkelt att 

transkibera dem. Respondenterna var öppna och gav givande svar till studien. 

Respondenterna intervjuades även på deras arbetsplatser och i lugn miljö vilket kan ha 

bidragit till att vara mer avslappnade och öppna med sina svar. De fick ut intervjufrågorna 

innan intervjuerna för att hinna fundera igenom sina svar vilket jag tror var givande för 

resultatet, men de fick även betänketid under intervjuerna för att inte stressa fram några 

svar.  

Det skulle ha varit intressant att ha intervjuat fler lärare för att se om ytterligare 

uppfattningar skulle komma fram eller om resultatet skulle vara generaliserbart. Detta var 

dock inte möjligt i denna studien då tiden som fanns endast räckte till att intervjua sex 

lärare Det skulle även vara intressant att observera lärare som undervisar om hållbar 

utveckling för att se mönster och skillnader på deras upplägg och elevernas respons. Detta 

är en tanke inför vidare forskning.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet i min studie att knytas an till tidigare forskning. 

Resultatet i denna studien visar generellt på många av de svårigheter som jag tidigare har 

stött på med undervisning om  hållbar utveckling. Det går därför att dra en tydlig koppling 

till mitt och min studiekamrats tidigare litteraturstudie (Erntoft & Thärning, 2017). Det har 

visat sig att vi fortfarande står inför samma svårigheter som man stod inför när flertalet 

forskningsstudier som tar upp undervisning om hållbar utveckling gavs ut, trots att dessa 

ofta har några år på nacken. Det har dock även visat sig några undantag mellan den 

forskningen och resultatet i min intervjustudie, t.ex. gällande att nuvarande läroplanen 

LGR 11 (Skolverket, 2017) uppfattas ha tydligare formuleringar än den tidigare 

läroplanen. 

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. Dock uttryckte inte lärarna i 

studien att de upplevde begreppet hållbar utveckling som komplext. Det är dock många 

delar att hålla reda på när det gäller undervisning om hållbar utveckling och det kan därför 

vara svårt att få hållbar utveckling att genomsyra alla undervisningsämnen 

(Regeringskansliet, 2004). Samtliga respondenter i studien uttryckte liknande tankar, en 

lärare kände till och med att läroplanen var skriven på ett sådant sätt att ämnesövergripande 

arbete har försökt tvingas fram. Sandell et al. (2005) menar att lärare behöver erkänna 

begreppets tre olika dimensioner för att det ska ge en bredare syn på begreppet och på så 

vis öppna upp till fler möjligheter.  

Det saknas studier som ger tillfredsställande information om det som undervisning om 

hållbar utveckling ska innehålla och att kunskaper för hur man ska utforma en undervisning 

om hållbar utveckling måste utvecklas (Regeringskansliet, 2004). Detta var något som 

lärarna i min studie också kände. De upplevde att det lätt blir många små delar i 

styrdokumenten och att det saknas en helhetssyn för lärarna. Lärarna i studien önskade 

även mer praktiskt arbete med hållbar utveckling. I tidigare forskning har det visat sig att 

lärare saknar praktiska exempel på hur undervisning om hållbar utveckling kan 

genomföras (Öhman, 2006).  
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Det är svårt att placera undervisning om hållbar utveckling i ett specifikt ämnesområde då 

det snarare behöver undervisas ur ett helhetsperspektiv och genom ämnesövergripande 

sammarbeten (Borg, 2011). En lärare i studien uttryckte sig som så att trots att läroplanen 

är tydlig i det centrala innehållet så skulle det behövas en större överblick på vad inom 

hållbar utveckling som förväntas behandlas under respektive årskurs. Detta för att 

underlätta ämnesövergripande arbete tillsammans med andra lärare.  

Även eleverna behöver få en helhetssyn på vad hållbar utveckling är och att de behöver 

uppleva att det är något som genomsyrar skolans verksamhet. Då behöver det lyftas i olika 

ämnen och sammanhang och att man gör tematiskt och ämnesövergripande arbete 

(Bursjöö, 2011). Detta var något som lärarna i min studie ansåg vara svårt, att få till en röd 

tråd, men det var även det som de ansåg var det allra viktigaste när det gäller att utveckla 

undervisning om hållbar utveckling. En lärare i studien var rädd för att man till och med 

kan tjata sönder begreppet hållbar utveckling, då man behandlar det på så många ställen i 

skolan, utan att vara samspelta. En integrering av undervisningen i naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnen saknas i stort sett helt, men många är medvetna om de stora 

möjligheterna i en sådan integrering (Skolverket, 2002). Dock ansåg två av lärarna i 

studien att de delvis lyckats med ämnesöverskridande arbete vid en temavecka som hålls 

varje år på deras skola. I detta temaarbete sammarbetar framförallt NO lärare med SO 

lärare.  

I våra styrdokument nämns det att eleverna ska ha möjligheter att påverka och att bli 

ställningstagande i olika frågor (Skolverket, 2017). Många av lärarna i den här 

intervjustudien talar och trycker just på denna punkt att det är viktigt att eleverna ska få 

förståelse för vad hållbar utveckling innebär och på så vis skapa en handlingskompetens.  

En sådan handlingskompetens behövs för att eleverna ska kunna känna att de faktiskt kan 

påverka och förändra till det bättre (Almers, 2009). Att få handlingskompetens är viktigt 

och ska göra så att eleverna får möjlighet att kunna fatta medvetna beslut i både 

vardagssituationer och i politiken (Hasslöf, 2009). 

Något som flera av lärarna uttryckte som en viktig punkt att ha i åtanke när det gäller 

hållbar utveckling är att det är ett ämne som engagerar många elever och är lätt att skapa 

diskussioner kring, vilket ses som en möjlighet enligt de intervjuade lärarna. Sandell et al. 

(2005) lyfter fram samtalet som en viktig del i den pluralistiska miljöundervisningen för 
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att eleverna ska bilda olika perspektiv. Undervisningen i hållbar utveckling bör ske 

ämnesövergripande och i demokratiska former (Sandell er al. 2005)  

Lärarna i min studie berättar att undervisning om hållbar utveckling även kan skapa en oro 

hos många elever. Många elever har en oro och negativa känslor när det gäller globala 

miljöproblem.Det är inte meningen att eleverna skall känna att ansvaret för jordens 

överlevnad ligger på endast deras axlar. Enligt Olaja (2012) känner elever en hjälplöshet, 

hopplöshet och pessimism kring miljöproblem. Denna typ av oro ökar i takt med stigande 

ålder då de får förståelse för problemens storlek och komplexitet. Detta kan göra att de 

förnekar de problem som finns. Därför är det viktigt att hela bilden av hållbar utveckling 

synliggörs och att eleverna får möjlighet att utveckla handlingskompetens.  

Det behövs en nyanserad bild av hållbar utveckling så att det inte blir så kallad 

skrämselpropaganda anser en lärare i min studie. Undervisningen om hållbar utveckling 

bör ligga på elevernas nivå så att det inte blir för svåråtkomlig information. Det är även 

viktigt att fokus i undervisningen ligger på lösningar och inte bara på miljöproblem 

(Persson, 2008). För att undervisning om hållbar utveckling inte ska bli för högtravande 

ansåg flertalet lärare i min studie att det var viktigt att utgå från elevernas 

vardagserfarenheter så att det känns nära dem och att de känner att det de gör kan göra 

skillnad. Att kunna börja på de lite lägre mer praktiska nivåerna för att sedan trappa upp 

och få mer teori. Om eleverna inte får kunskaper i vad de själva kan göra för aktiva val så 

kan de skuldbelägga sig själva för större globala problem och istället för att skapa en 

handlingskompetens så får de snarare ett passivt förhållningssätt (Ideland, 2012).  

Enligt Dewey refererad i Säljö (2017) så behöver skolan utgå från elevernas erfarenheter 

från sin vardag. Det är precis som lärarna i  min studie säger viktigt att eleverna får erfara 

och uppleva för att skapa större förståelse när det gäller hållbar utveckling. Eleverna får 

större förutsättningar till lärande om undervisningen blir en länk mellan det abstrakta och 

verkligheten (Magntorn, 2007). Detta är något som lärarna i min studie lägger vikt vid men 

som de även anser är en av utmaningarna när det gäller undervisning om hållbar 

utveckling. Det kan vara befogad oro då undersökningarna som gjorts under senare år visar 

att det verklighetsbaserade lärandet som hållbar utveckling kräver är bristfälligt. Tillfällen 

till kontakter och samarbeten med närsamhället är fåtaliga och glesa (Regeringskansliet, 

2004). En del som gör det svårt att få till det platsbaserade och praktiska arbetet är 

tidsaspekten. Lärare upplever att hållbar utveckling har hård konkurrens med annat 
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ämnesinnehåll som eleverna ska få med sig i sin undervisning (Öhman, 2006).  En lärare i 

studien uttrycker att tidsbristen är påtaglig.  

Lärarna i min intervjustudie ansåg just att utöver att det ämnesövergripande arbetet 

behövde utvecklas för att förbättra undervisning om hållbar utveckling så var det just det 

praktiska arbetet som även behövde utvecklas. Detta för att de ansåg att eleverna behövde 

få skapa ett samband mellan teori och praktik för att få förståelse och stärka sitt lärande. 

Forskning stödjer de tankar som lärarna hade om praktiskt arbete. Man menar att ett 

platsbaserat arbete med erfarenheter och fysisk aktivitet stödjer lärandet (Szczepanski, 

2007). Det är även viktigt för eleverna att just få konkreta exempel för att kunna förstå det 

komplexa sambanden som finns i hållbar utveckling (Magntorn, 2007). Det kan annars 

vara svårt för eleverna att överföra kunskaper från ett sammanhang till ett annat (Nyberg, 

2008). 

Det fanns mycket positiva tankar kring hållbar utveckling och en framtidstro att 

undervisning om hållbar utveckling kan förbättras hos lärarna jag intervjuade. Jag ser detta 

som mycket lovande och att de var så medvetna om olika svårigheter och möjligheter som 

fanns. Den största faktorn till varför de trodde det arbetades mer eller mindre med hållbar 

utveckling ute på skolorna var just lärarens eget intresse inom området och hur mycket 

vikt man lägger på att arbeta in det i sin verksamhet. Dessa tankar är inte ogrundade då det 

visat sig att om lärare är engagerade inom ett ämne tenderar de att lägga ner mer tid och 

undervisning på ämnet. Detta samband mellan erhållen kunskap och levd handling kan 

påverka läraruppdraget (Bursjöö, 2014). Det är problematiskt att lärarnas syn och tolkning 

av ämnet påverkar vad de gör i sin undervisning och vad eleverna då lär sig (Borg, 2011; 

Sund, 2008). Den stora frågan är då hur vi ska få lärare att bli intresserade av att utveckla 

sin undervisning om hållbar utveckling? 

Om ansvaret flyttas från att det är lärarens egna intresse som ska ligga till grund för att 

driva undervisning framåt kan vi möjligtvis få en mer enhetlig undervisning om hållbar 

utveckling i skolan. Lärare ska inte behöva använda sin fritid till att hitta material och 

strategier på hur man skulle kunna lägga upp en undervisnig om hållbar utveckling. 

Eftersom strategierna för hur man ska införliva hållbar utveckling är många och skiljer sig 

åt kan det vara svårt att veta hur undervisningen ska bedrivas på bästa sätt (Hasslöf, 2009). 

Om man utvecklar ytterligare material som har en samlad syn på hur undervisning om 

hållbar utveckling kan och borde läggas upp på bästa sätt tror jag att det skulle kunna lyfta 
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en sten från lärarnas axlar och göra området mer lättkomligt. Kanske kan skolor eller 

kommuner sammanställa eget material från det som redan finns tillgängligt som lärare kan 

använda. 

Dessutom skulle det inte lämnas rum till att olika tolkningar av begreppet hållbar 

utveckling styr vad eleverna får lära sig i olika skolor. Om lärare får kompetensutveckling 

i vad begreppet hållbar utveckling innebär kan de planera sin undervisning utifrån det samt 

anknyta till sin elevgrupps vardagserfarenheter. Skolimplementeringen av begreppet 

hållbar utvecklig har kritiserats just för att det är en vag defintion och att det i dagsläget 

inte finns något konsensus kring vad som ska ingå i undervisningen om hållbar utveckling 

(Sund, 2008). Om vi kan ändra denna grundläggande del i undervisningen kanske vi kan 

få en mer enhetlig och konsekvent undervisning om hållbar utveckling som genomsyrar 

verksamheten, men detta är något som återstår att se i vidare forskning. 
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8. Bilagor 

 8.1 Bilaga 1 

Första kontakt med lärarna  

Hej! 

Vad trevligt att just du vill medverka i min intervjustudie! Jag heter Josefin Erntoft och jag 

gör just nu mitt slutgiltiga arbete inför examen. Jag läser grundskolelärare årskurs 4-6 med 

inriktning mot de naturorienterande ämnena.  

Jag tycker personligen att hållbar utveckling är ett aktuellt ämne då vi lever i en värld med 

mycket konsumtion. Nuvarande läroplan tar även upp begreppet ett flertal gånger i olika 

ämnen. Tillsammans med en klasskamrat med inriktning SO undersökte vi i vårt 

självständiga arbete därför om lärares undervisning om hållbar utveckling. Den forskning 

som vi fann hade några år på nacken, men det fanns en gemensam faktor, lärare tyckte att 

det var svårt att undervisa om just hållbar utveckling. Mitt syfte i denna intervjustudie är 

därför att undersöka om lärare fortfarande anser att det finns svårigheter i undervisning om 

hållbar utveckling eller om det har ändrats sedan dess att forskningen skrevs. 

Du har rätt att tacka nej till denna intervju, samt rätt att avbryta när som helst under studiens 

gång, men jag uppskattar om du vill ta dig tid. Under hela arbetat garanteras full 

anonymitet, vilket innebär att varken namn, kön eller ålder kommer att avslöjas. Intervjun 

kommer att spelas in på min iphone för att kunna transkriberas.  

Den information som samlas in kommer endast att användas till forskningsändamålet, i 

detta fall mitt examensarbete. 

Nedan finns de intervjufrågor som kommer att tas upp i intervjun så att du får möjlighet 

att förbereda dina svar.  

Skicka gärna förslag på dagar och tider som du har möjlighet att ses för en intervju. Gärna 

redan under nästa vecka, v.17.  

Med vänlig hälsning, 
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 Josefin Erntoft 

Intervjufrågor 

1) Vilket år tog du din lärarexamen? 

2) Har du varit verksam i yrket sedan dess? 

3) Vilken läroplan utbildades du i? 

4) Vad tänker du när du hör begreppet hållbar utveckling? 

5) Hur tolkar du nuvarande läroplan när det gäller undervisning om hållbar 

utveckling? 

6) Hur tillämpar du dessa krav i din undervisning? 

7) Anser du att hållbar utveckling får det utrymme som läroplanen förutsätter när det 

gäller undervisning i NO ämnena?  

8) Om inte, vilka är då de bidragande orsakerna till att undervisning om hållbar 

utveckling i NO ämnena inte får det utrymme som läroplanen kräver? 

9) Vad tror du är avgörande faktorer för att lärare undervisar mer eller mindre om 

hållbar utveckling i NO ämnena? 

10) Vad tycker du är svårigheter respektive möjligheter med undervisning om hållbar 

utveckling i NO ämnena? 

11) På vilka sätt kan undervisning om hållbar utveckling i NO ämnena utvecklas anser 

du? 

12) Har du ytterligare några tankar kring undervisning om hållbar utveckling i NO 

ämnena? 

 

 

 


