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Sammanfattning  

Enligt Lgr 11 ska ett miljöperspektiv på undervisningen låta eleverna utveckla egna förhållningssätt 

både till närmiljö men även i ett globalt miljöperspektiv. Dessutom ska undervisningen visa på hur 

samhället och vi själva kan utvecklas för att skapa en hållbar utveckling (Lgr 11). Utifrån denna 

formulering är syftet för uppsatsen att undersöka lärare tänker kring undervisning om hållbar 

utveckling.  

Det empiriska material som använts för att nå syftet har tagit fram med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. Utifrån dessa intervjuer har vi analyserat fram teman med utgångspunkt i våra 

frågeställningar och därifrån olika kategorier i vilka lärarnas analyserade svar har placerats in. Vi 

har sedan diskuterat våra resultat och kopplat dessa till tidigare forskning i ämnet. 

Vi intervjuade åtta låg- och mellanstadielärare på sex olika stora skolor. Vår analys har visat att när 

lärare talar om begreppet hållbar utveckling finns ett brett fokus på kommande generationer samt ett 

globalt perspektiv men detta smalnar in när de talar om vad de gör praktiskt i undervisningen där 

det mest handlar om miljön, så som kompostering och resurssparande. Vidare visar analysen att 

lärarnas motiv till, samt metod och innehåll när det kommer till arbetet med hållbar utveckling är 

nära sammankopplat med den miljöundervisningstradition som kallas för normerande. Detta 

innebär att lärarna i många fall vill ge eleverna ett specifikt tänk om miljöfrågor. 
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1. Inledning 

Nästan dagligen kan vi läsa i tidningen eller se på tv:n om hur världen står inför olika utmaningar 

som berör oss alla; isar som smälter och arter som utrotas; miljontals människor som svälter och 

barn som inte får gå i skolan; länder i ekonomiska kriser och människor som bara köper nya saker 

hela tiden. Vi anser att hållbar utveckling (begreppet beskrivs närmre under Definitionen av hållbar 

utveckling) är viktigt både utifrån det faktum att vi inte tror att problem likt ovanstående kommer 

lösas av sig själva utan det är en förutsättning att vi människor ändrar på våra livsstilsmönster och 

att vi genom att läsa i Lgr 11 insett att hållbar utveckling ska genomsyra hela skolan och att det 

ingår i väldigt många ämnen. 

Vi är i grunden scouter där omtanken om naturen är en stor del av verksamheten. Därmed lärde vi 

oss tidigt att ta hand om miljön runt omkring oss genom att inte skräpa ned, lämna området så som 

det var innan eller bättre, inte skada djur eller natur. Dessa aspekter har vi efter hand insett kan 

koppla samman med hållbar utveckling. Under lärarprogrammets första termin fick vi genom en 

föreläsning om hållbar utveckling upp ögonen för att begreppet innehåller mer än bara de 

miljöaspekter som vi hade tolkat det som innan. Begreppet fick nu också ekonomiska och sociala 

aspekter. Under föreläsningen gavs exempel som fick oss att tänka till om vår konsumtion och hur 

vi använder oss av jordens resurser samt vad som skulle hända om all världens befolkning började 

leva som oss i västvärlden (Öhman 090914). Under vår inriktning, naturvetenskap, poängterades att 

hållbar utveckling inte är ett ämne utan ett förhållningssätt. Begreppet fick också en större betydelse 

för oss genom att det i läroplanen står att hållbar utveckling ska genomsyra hela undervisningen 

(Lgr 11). Läroplanen tar däremot inte upp någon tydlig definition av begreppet.  

I anslutning till att begreppet fick en bredare innebörd blev det också mer komplext och genom 

olika litteratur har vi förstått att det inte är självklart att begreppet förstås på samma sätt av alla 

människor. Vi har även fått inblick i att det i och med detta kan finnas problem med att undervisa 

om hållbar utveckling på grund av att när begreppet får olika innebörder kan undervisningen bli 

väldigt olika (Öhman & Öhman 2012; Sumner 2008; Unesco 2012). Detta kan visa sig innebära 

problem i och med läroplanens mål om en likvärdig utbildning. En kartläggning över hur 

miljöundervisning bedrivs i Sverige gjord av Skolverket 2002 och sammanfattad i Hållbar 

utveckling i skolan visar att lärare tycker det är svårt att undervisa om hållbar utveckling, bland 

annat på grund av dess komplexitet och att det därmed inte finns några rätta svar på miljöfrågorna. 

Ett annat skäl till att lärarna upplevde svårigheter i att undervisa om hållbar utveckling låg i att de 
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känner sig pressade att hinna med många andra saker, så som sociala problem eller kunskaper i 

basämnena (ibid.). 

När Skolverket beskriver uppdraget om hållbar utveckling på sin hemsida gör de det genom att säga 

att det är ett förhållningssätt som innebär ”demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, 

ämnesövergripande samarbete, mångfald av pedagogiska metoder samt delaktighet och inflytande” 

(www.skolverket.se). Förutom att själva begreppet är komplext som togs upp ovan, visar detta även 

på att hållbar utveckling ska behandlas med många olika metoder. Skolverket gör också klart att 

begreppet inte ska ses som ett ämne utan ett förhållningssätt vilket får till följd att det inte går att 

arbete med det som särskilt från övrig undervisning (ibid.).  

John Blewitt skriver i Understading sustainable development (2008) att ”Sustainable development 

is not an option, it is an imperative” (Blewitt 2008, s 176). Blewitt skriver bland annat att jorden 

bara har plats för att varje människa och dess avfall tar upp en yta av 1,8 hektar medan vad en 

genomsnittlig amerikan gör av med krävs 9,6 hektar. Om alla skulle leva på det sättet krävs mer är 5 

gånger så stor yta mot vad det faktiskt finns på jorden. Detta leder då till, vad Blewitt säger i citatet 

ovan, att hållbar utveckling inte längre är ett alternativ utan ett måste för att vår jord ska klara av 

människors konsumerande. 

Enligt Skolverket fastställer Brundtlandskommissionens rapport från 1987 att: "världens lärare [...] 

har en kritisk roll att spela för att åstadkomma de stora sociala förändringar som behövs för hållbar 

utveckling" (Skolverket 2002, s 37). I och med alla dessa aspekter; komplexiteten i begreppet, de 

dagliga rapporterna om en ohållbar utveckling, lärare som anser det vara svårt att utbilda om detta, 

rollen begreppet har i Lgr 11 och till sist hur viktig lärarens roll är i arbetet med hållbar utveckling 

konstaterar vi att det finns skäl till att se närmare på undervisning om hållbar utveckling. 

Inledningsvis kommer vi att ta upp definitionen av begreppet hållbar utveckling för att tydliggöra 

hur vi hanterar begreppet genom uppsatsen.  

 

1.1 Definition av hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling introducerades 1980 i World Conservation Strategy, ett dokument 

innehållande rekommendationer från IUCP (International Union for Conservation of Nature and 

Natural resources) om hur hållbar utveckling ska nås. Då låg fokus i begreppet enbart på bevarandet 

av olika ekosystem (IUCN 1980; Olsson red. 2005). Det var först i Brundtlandkommissionens 
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rapport från 1987, Vår gemensamma framtid, som begreppet fick den bredare definition som även 

är den mest citerade idag enligt Jan Olsson red. (2005), Inger Björneloo (2007) och Johan Öhman 

(2006): 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs (WCED 1987, s 43).  

Det finns flera sätt att definiera begreppet, men som nämndes ovan är Brundtlandkommissionen 

definition den mest citerade och därför kommer vi att utgå från den. Dessutom är det ovanstående 

definition som Skolverket använder sig av på sin hemsida när de förklarar begreppet hållbar 

utveckling (www.skolverket.se). Bland övriga definitioner finns till exempel Ellen Almers (2009), 

vilken kan sägas vara en omformulering av Brundtlandkommissionens förklaring av begreppet, som 

menar att målet med hållbar utveckling är ”ett hyggligt liv för alla, här och där, nu och sedan” 

(Almers 2009, s 21).  
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2. Syfte 

Hållbar utveckling är något som ska genomsyra hela svenska skolan och begreppet står även med i 

centralt innehåll och/eller kunskapsmål i flera kursplaner Lgr 11. Som nämnts i tidigare kapitel är 

att det finns flera sätt att tolka och definiera hållbar utveckling, dessutom finns det ingen definition 

av begreppet i läroplanen. När vi räknade hur många gånger orden hållbar utveckling eller ordet 

hållbar finns med i Lpo94 var det ca 12 gånger medan det i Lgr 11 var med ca 80 gånger.  Det kan 

konstateras att detta är en markant ökning i antal och att hållbar utveckling fått en större plats i den 

nya läroplanen och därmed syns det att hållbar utveckling en viktig del i skolans arbete. Med 

bakgrund av detta är vårt syfte med denna studie att undersöka lärares uppfattningar kring 

undervisning om hållbar utveckling (UHU). Vi presenterar frågeställningarna med utgångspunkt 

från syftet nedan. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka aspekter av hållbar utveckling framkommer när lärare talar om begreppet? 

 Vilken relation har de aspekter som framkommer när lärarna talar om hållbar utveckling 

till de tre miljöundervisningstraditionerna? 

 Vad innebär UHU i skolans undervisningspraktik enligt lärare, med avseende på syfte, 

innehåll och metod? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer utgångspunkten vara i de policydokument som tar upp begreppet hållbar 

utveckling, nationella som internationella, för att ge en allmän bakgrund till den plats som 

begreppet har när det handlar om undervisning. Sedan tas upp tidigare forskning som anses vara av 

relevans för syftet med studien. Sedan kommer en redogörelse för den pågående debatten i 

forskningen både vad gäller hållbar utveckling som begrepp men även formuleringen UHU för att 

visa på komplexiteten i begreppen. Vidare redovisas vilka miljöundervisningstraditioner som 

framkommit i tidigare empiriska undersökningar för att, med utgångspunkt i den andra 

frågeställningen, i diskussionen kunna jämföra dessa med vad som framkom vid analysen. Utifrån 

samma motivering kommer slutligen en beskrivning av några mer allmänt hållna studier om lärares 

undervisning inom hållbar utveckling. Innehållet som följer kommer att användas som 

utgångspunkt när det gäller hur analysen av resultat genomfördes. 

 

3.1 Hållbar utveckling i policydokument och läroplan 

FN har genomfört fyra globala konferenser inom miljö och hållbar utveckling. Den första var 1972 i 

Stockholm (Human Environment), den andra var i Rio de Janeiro 1992 (Earth Summit), den tredje 

var i Johannesburg 2002 (World Summit on Sustainable Development) och den senaste hölls 

återigen i Rio sommaren 2012 (Rio+20) (www.fn.se). I Rio 1992 togs ett handlingsdokument fram 

för det 21:a århundradet som fick namnet Agenda 21. Detta handlingsdokument beskriver vad som 

ska göras för att utveckla ett hållbart samhälle, programmet understryker vikten av att ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter måste utvecklas parallellt. Agenda 21 ska verka såväl 

internationellt som nationellt och lokalt (ibid.). Östersjöländerna har utarbetat en egen Agenda 21, 

Baltic 21, och ytterligare en för utbildning, Baltic 21E som också är känd som Hagadeklarationen 

(Skolverket 2002).  

I Hagadeklarationen betonas bland annat att undervisning för hållbar utveckling ska beröra alla 

skolnivå och finnas med i läroplaner, byggas på bred vetenskaplig kunskap samt integreras in i 

existerande kunskapsområden och utvecklas som en speciell kompetens (Skolverket 2002). För att 

uppnå ovanstående slår Hagadeklarationen fast att det kräver en "utbildningskultur riktad mot en 

mer integrerad, processorienterad och dynamisk form som betonar vikten av kritiskt tänkande, 

socialt lärande och en demokratisk process" (Skolverket 2002, s 160 vår översättning).  

När det gäller vår svenska läroplan står det under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag att:   
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Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva 

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 

kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Lgr 11, s 10).  

Förutom att hållbar utveckling tas upp som ett övergripande mål i Lgr 11, där bland annat eleverna 

ska få ett lokalt och globalt perspektiv på miljö, nämns det dessutom i centralt innehåll, syfte och 

kunskapskrav i 10 av 20 kursplaner. Exempelvis står det i syftestexten till ämnet hem- och 

konsumentkunskap att eleverna ska utveckla sin förmåga att ”värdera val och handlingar i hemmet 

och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling” (Lgr 11, s 42). Även i ämnet 

geografi ingår det i syftet att eleverna utvecklar sin förmåga vad gäller att ”värdera lösningar på 

olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling” (Lgr 11, 

s 160).  

Vidare skriver Skolverket på sin hemsida (www.skolverket.se) att hållbar utveckling och UHU ska 

ge redskap för att elever ska kunna göra medvetna val som för vår framtid är hållbara. Förutom 

Brundtlandkommissionens definition beskriver Skolverket hållbar utveckling enligt följande: 

Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan 

kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder. Världens länder är i dag sammanflätade och 

beroende av varandra som aldrig tidigare. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av andra. 

Sverige har inte bara ett ansvar för att bidra till en rättvis och hållbar värld, utan också ett eget 

intresse av det (www.skolverket.se, hämtad 2012-11-02). 

Skolverket skriver även att det finns ett tydligt uppdrag hos förskolor, skolor och vuxenutbildningar 

att bidra till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, formulerat i skollag, läroplaner 

och kursplaner. De nämner också internationella dokument som Agenda 21 och Hagadeklarationen 

(ibid.). 

Efter att ha redogjort för vad olika centrala internationella och nationella dokument säger om 

hållbar utveckling kommer vi fortsätta med vad debatten inom forskning på fältet tar upp om hur 

begreppet problematiserats.   

 

3.2 Debatt om begreppet 

Enligt Johan Öhman och Marie Öhman i artikeln Harmoni eller konflikt? (2012) pågår en debatt om 

begreppet hållbar utveckling. I debatten diskuteras bland annat begreppet i ett harmoni- och 

konfliktperspektiv. I Skolverkets beskrivning av hur UHU skiljer sig från tidigare 

miljöundervisning har de kommit fram till att det i UHU läggs mer fokus på de konflikter som finns 
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runt miljöproblem samt att det även handlar om ekonomiska och sociala aspekter (Skolverket 

2002). Även Blewitt (2008) menar att hållbar utveckling handlar om att bevara och skydda vår jords 

miljö och sträva efter social likhet samt ekonomisk likhet i och mellan nationer, även att dessa 

aspekter bör finnas med i undervisningen för att eleverna ska få en mer komplett bild av begreppet. 

Öhman och Öhman (2012) hävdar att både i Unescos policydokument och olika nationella 

styrdokument, i vilka hållbar utveckling har en roll, skrivs ett harmoniskt perspektiv ut. Det finns 

enligt dessa dokument risk att skapa en ”harmonisk relation mellan ekologiskt bevarande, 

ekonomisk tillväxt och social rättvisa” (Öhman & Öhman 2012, s 60), något som författarna vill att 

lärare ska undvika att lära eleverna.  

Johan Öhman (2008a) skriver i introduktionen Values and Democracy in Education for Sustainable 

Development att trots att det är svårt att tro att någon skulle vara emot hållbar utveckling skapar 

frågor om ämnet konflikter mellan värderingar, ideologier, prioriteringar och strategier. Dessa kan 

inte lösas endast genom att referera till vetenskapliga undersökningar. Utmaningen blir därmed, 

fortsätter Öhman, att förbereda kommande generationer på att handskas med värderelaterade 

skillnader och göra överenskommelser, kompromisser och förändringar. Vi människor värderar 

olika och har olika intressen vad gäller till exempel vad som är viktigt i livet. Utifrån detta kan 

miljöproblem sägas handla om mänskliga värdekonflikter. Vetenskapen kan då inte ge oss något 

svar menar Klas Sandell, Johan Öhman och Leif Östman (2003) i boken Miljödidaktik något som 

även blir belyst i Skolverkets Hållbar utveckling i praktiken (2004). Slutligen behandlar likaså 

David O. Kronlid (2010) denna aspekt i sitt kapitel Klimatdidaktik – att undervisa för framtiden då 

han skriver att intressekonflikter kan vara ett hinder vid förhandlingar om klimatfrågor.  

Öhman och Öhman (2012) tar upp att det inte är självklart vad begreppets definition egentligen 

betyder och att dess delar, hållbar samt utveckling, kommer från två olika diskurser. Hållbar 

kommer från ekologin och handlar om att naturen återuppbygger sig själv genom kretslopp medan 

utveckling kommer från ekonomin och innebär en konstant ekonomisk tillväxt (ibid.). Yosef 

Jabareen (2008) diskuterar även han begreppets definition i sin artikel A new conceptual framework 

for sustainable development och kommer utifrån en begreppsmässig analys fram till att det finns sju 

olika teoretiska begrepp för hållbar utveckling. Dessa begrepp innehåller alla oklarheter, 

motsägelser och spänningar enligt Karin Rudsberg och Johan Öhman (2010) i artikeln Pluralism in 

practice. Jennifer Sumner (2008) beskriver i sin artikel From academic imperialism to the civil 

commons hur hållbar utveckling presenteras i olika litteratur: 

In the literature, sustainability is understood in a myriad of ways. While some see it as a goal, objective, 

or end state, others see it as a condition or characteristic. Some see it as a vision, an ethic, a principle, or 
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a meta belief and others as tantamount to a religion. Some reduce it to a management practice, while 

others dress it up as a manifestation of the second law of thermodynamics.  Some associate sustainability 

with systems thinking and others see it as a form of mediation. And some consider it a social construct, 

while others argue that sustainability is a process (Sumner 2008, s 85). 

På grund av att det finns många olika sätt att tolka begreppet hållbar utveckling menar Sumner 

(2008) att det blir stora skillnader vad gäller UHU. Öhman och Öhman (2012) tar upp ytterligare en 

aspekt av problematiken kring hållbar utveckling och menar att det finns en tilltro till att det är 

teknologin samt ekonomin som ska leda oss fram till hur hantering av miljöproblemen ska ske. I 

och med detta faller frågor om livsstilsförändringar, maktförhållanden och normer i skuggan (ibid.).     

Det har även debatterats om själva namnet i skolans värld - ska det heta ”Undervisning för hållbar 

utveckling” eller ”Undervisning om hållbar utveckling”? (Sandell m.fl. 2003). Kritiken mot 

”Undervisning för hållbar utveckling” innebär att eftersom hållbar utveckling handlar om politik 

och moral kan inte experter säga att det finns vissa värderingar som är bättre än andra och som 

utbildningen borde utbilda för. ”Undervisning om hållbar utveckling” är fördelaktigt, enligt samma 

kritiker, därför att undervisningen borde utgå från eleverna, att de utvecklar en kompetens och 

utifrån sina sätt att se på problemen tar beslut som ska leda dem mot hållbar utveckling. Björneloo 

(2007) tar även upp och diskuterar i sin avhandling Innebörder av hållbar utveckling de olika 

förslag på namn som finns när det gäller hållbar utveckling. Vi har valt att använda oss av uttrycket 

”undervisning för hållbar utveckling” eftersom det är det begreppet som Skolverket använder sig av 

och det uttryck som de intervjuade lärarna troligtvis är mest bekanta med.  

I nästa avsnitt kommer vi ge en redogörelse för vilka resultat som Skolverket (2002) funnit i sin 

undersökning om olika miljöundervisningstraditioner samt vissa andra undersökningar som går att 

koppla till dessa traditioner.  

 

3.3 Miljöundervisningstraditioner  

Skolverket gjorde 2002 en kartläggning över hur lärare i Sverige arbetar med det som tidigare 

kallades för miljöundervisning (Skolverket 2002). Resultatet visade att det går att urskilja tre olika 

existerande undervisningstraditioner; faktabaserad, normerande och pluralistisk. Den faktabaserade 

traditionen ser undervisningen om miljö som en vetenskaplig och ekologisk fråga som blir löst 

genom mer kunskap. Det är endast vetenskaplig kunskap som räknas som tillförlitlig när det gäller 

att lära elever om miljöfrågor (Sandell m.fl. 2003). En demokratisk process tillkommer efter 

undervisningen när det gäller denna tradition, kunskapen som erhålls lägger en grund för att i 
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framtiden kunna ta beslut i miljöfrågor (Öhman 2008b). Denna undervisningstradition var 

framförallt tydlig under 1960- och 1970-talen (Sandell m.fl. 2003). Faktabaserade undervisning 

bygger på essentialism som utbildningsfilosofisk grund som baseras på vetenskap och 

kunskapsförmedling. Den största delen av undervisningen är lärarledd, lärarens roll är därmed att 

vara förmedlare av kunskaper och begrepp (ibid.). 

Under 1980-talet framträdde en tradition som såg miljöfrågor som en värdefråga, en konflikt mellan 

miljö och människa. Denna undervisningstradition kallas för normerande. Lösningen på 

miljöproblemet är att alla i samhället ska få miljövänliga värderingar och därmed viljan att handla 

rätt (Rudsberg & Öhman 2010; Sandell m.fl. 2003). De naturvetenskapliga ämnena har en central 

roll men även samhällsvetenskapen vävs in. Temaarbeten under särskilda perioder karaktäriserar 

denna undervisningstradition (Sandell m.fl. 2003). Den demokratiska processen kommer innan 

undervisningen genom att experter och politiker i deliberativa samtal har diskuterat vad som är bra 

miljövänliga värderingar (Öhman 2008b). Den normerande traditionen har progressivismen som 

utbildningsfilosofisk grund, eleven och dess intressen och behov står i centrum. Kunskap skapas 

genom direkta erfarenheter av naturen och samhället. Här är lärarens roll att tillsammans med 

eleverna planera arbetet (Sandell m.fl. 2003). 

Den sista undervisningstraditionen kallas för pluralistisk undervisning och den växte fram under 

1990-talet (Sandell m.fl. 2003). Inom denna undervisningstradition ses miljöproblemen som en 

konflikt mellan mänskliga intressen och även som en politisk fråga. Traditionen innebär att 

miljöfrågor ses som mer än bara just miljö, här ingår även sociala och ekonomiska aspekter (Sandell 

m.fl. 2003). Det pluralistiska perspektivet strävar efter att visa på olika perspektiv, värden och 

synsätt vad gäller hållbarhetsfrågor. Genom deliberativa diskussioner om värden, olika ståndpunkter 

med mera får eleverna vara med i en demokratisk process under själva utbildningen. Målet är här att 

utveckla elevernas handlingskompetens vad gäller att delta i debatter, diskussioner och beslut, både 

vad gäller privata frågor och samhällsfrågor (Rudsberg & Öhman 2010; Öhman 2008b). 

Handlingskompetens är ett begrepp med många aspekter. Det kan dels innebära att vilja och kunna 

vara deltagande för att förändra vår värld till det bättre men även att reflektera över hur generationer 

och det globala påverkas av våra handlingar (Jensen & Schnack 1997; Almers 2007; Unesco 2012). 

Bjarne Bruun Jensen och Karsten Schnack (1997) anser i artikeln The Action Competence att en 

handling är allt mellan beteende, aktivitet, rörelse och vana. Dessa handlingar sker alltid 

intentionellt utifrån reflekterade orsakssamband och påverkansmöjligheter (ibid.). Almers (2009) 

anser att begreppet även innehåller aspekter som är sociala (känna till samhällets möjligheter), 
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personlighetsmässiga (t.ex. ha mod och känna ansvar för att handla), värdemässiga (söka normativa 

motiveringar) samt kognitiva (t.ex. ha kunskap om handlingsalternativ).  

Almers (2009) tar genom följande citat från Rio-deklarationen 1992 upp att otillräcklig kunskap 

inte får vara ett hinder från att handla: 

Att om det föreligger risk för allvarlig/oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig bevisning 

användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att hindra miljöförstöring (Almers 

2009, s 64).  

Detta citat kan även kopplas till vad Jensen och Schnack (1997) beskriver om att bristande kunskap 

inte är ett motiv till passivitet utan agerande kan ske utan fullständig kunskapsgrund.  

Vidare menar Sandell m.fl. (2003) att den pluralistiska miljöundervisningen ständigt är integrerad i 

skolarbetet och olika arbetssätt används i undervisningen. Den stödjer sig på rekonstruktivismen 

som utbildningsfilosofisk grund, vilken ser skolans roll i en demokratisk utveckling, där det handlar 

om att kritiskt värdera olika alternativ (ibid.). Jensen och Schnack (1997) tar upp att demokrati är en 

viktig aspekt av handlingskompetens; genom att människor gör aktiva val (vilket kan innebär att 

inte handla) är de demokratiska medborgare. Lärarens roll är att handleda eleverna som själva har 

ansvar för sin planering vilket innebär att elevens delaktighet är en stor del i den pluralistiska 

undervisningstraditionen (Sandell m.fl. 2003). 

Vilken tradition lärare väljer att arbeta utifrån menar Sandell m.fl. (2003) beror på vilken miljösyn 

(karaktär, omfattning, allvar med mera) och utbildningsfilosofi läraren har. Utbildningsfilosofierna 

är uppdelade i tre frågor; varför? vad? och hur? Varför-frågor handlar om motiv till att undervisa 

elever om ett visst stoff; är skolans uppgift att svara för kontinuitet eller skapa förändring? Vad-

frågan tar upp vad skolan ska undervisa om och på vilka grunder. Vad är viktigast och mest centralt 

- är det vetenskapens begrepp och modeller eller även andra perspektiv och uppfattningar? Hur-

frågan innebär överväganden om hur undervisningen ska se ut, vilka arbetsformer som används, om 

eleven är en passiv mottagare eller en aktiv person samt hur demokrati konkretiseras (ibid.). 

Sandell m.fl. (2003) menar att det är svårt att säga vad som är rätt och fel eftersom det varierar 

utifrån vilket perspektiv, syften eller bestämda värden och intressen lärare utgår ifrån. Kursplaner 

och liknande dokument är kompromisser av olika politiska intressen och därför finns där stort 

tolkningsutrymme. Lärare läser dokumenten utifrån olika perspektiv och tolkar orden olika (ibid.). 

Resultatet från Skolverkets utvärdering (Skolverket 2002) visade att 72 % av lärarna i förskoleklass 

till åk 9 bedriver miljöundervisning. Om man skulle utgå ifrån att de lärare som inte valt att svara på 
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enkäten inte bedriver miljöundervisning skulle siffran ändras till att 32 % har miljöundervisning. 

Troligt är dock att en del lärare inte svarat på grund av sjukdom med mera och siffran blir då över 

32 %. Lärarna svarade på enkäter där deras svar kategoriserades som faktabaserad undervisning, 

normerande undervisning samt pluralistisk undervisning. För lärare i de tidigare åren (F-6) var 

siffrorna 18 %, 51 % respektive 31 % för de olika undervisningstraditionerna. 45 % av lärarna 

svarade att de undervisade om miljö som temaarbete, medan 39 % sa att de alltid undervisade om 

miljö. 19 % sa sig undervisa om det vid mån av tid (ibid.). 

Per Sund (2008) har i sin avhandling Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens 

socialisationsinnehåll bland annat gjort en delstudie som hade som mål att undersöka vad lärare 

anser vara viktigt i sin miljöundervisning. Studien bygger på intervjuer med tio lärare som 

undervisar på gymnasiet i naturkunskap. Resultatet visade på att det finns samband mellan lärares 

långsiktiga mål med undervisningen och avgränsningar i deras undervisning vad gäller 

ämnesinnehåll och genomförande. Avgränsningarna uppkom i enlighet med de tre 

miljöundervisningstraditioner som ovan redogjorts för. Genom att koppla ihop lärarnas mål för 

undervisningen med deras innehåll gjordes det möjligt att identifiera vad lärarna lade vikt vid i sin 

miljöundervisning. Inom de olika traditionerna kunde Sund (2008) se olika områden som lärarna 

bedömde som viktigt för eleverna att få med sig från miljöundervisningen.  

Inom den faktabaserade undervisningstraditionen var rubrikerna Samhälle, Studenters vetenskapliga 

kunskap samt Mänsklighetens överlevnad. Kategorin Studenters vetenskapliga kunskap innebar att 

lärare ansåg att eleverna behövde ha kunskap om vad naturen är och hur den fungerar i relation till 

naturvetenskap. Motiv inom temat Samhälle var exempelvis att förbereda eleverna på sina framtida 

arbeten. När det kom till Mänsklighetens överlevnad ansåg en del lärare att genom deras 

miljöundervisning för eleverna tog de ansvar för att vara en del i att rädda mänskligheten. 

Inom den normerande undervisningstraditionen fann analysen ett område till varför lärare 

undervisar i miljöfrågor nämligen Miljömedvetenhet. För lärarna är det här viktigt att försöka ändra 

elevernas attityder och värderingar för att skapa en livsstil som passar en hållbar framtid. Även när 

det gällde pluralistisk undervisningstradition fann Sund (2008) enbart en kategori till lärares syfte 

med undervisningen vilken var Studenten själv och andra människor som handlar om att utveckla 

elevernas personliga kvalitéer som självkänsla och kompetens (ibid.).  

Vi kommer vidare under nedanstående rubrik beskriva viss övrig forskning inom skolvärlden som 

innefattar hållbar utveckling.  
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3.4 Studier om lärares undervisning    

Det finns inte så mycket forskning i ämnet och resultaten av de undersökningar som har tagits med 

är därmed lite svåra att koppla till varandra och därför kommer tre olika studier redovisas var för sig 

nedan. Först redogörs vilka resultat Björneloo (2007) fick när hon i sin avhandling undersökte 

lärares utsagor om hur de arbetar med hållbar utveckling. Sedan kommer Jensens och Schnacks 

(1997) forskning samt studier av utvecklingsarbete i Danmark inom området presenteras. Till sist 

beskrivs vad Unesco (2012) har kunnat rapportera från sin redovisning i mitten av sin satsning 

DESD (Decade of Education for Sustainable Development).  

Björneloo (2007) har i sin avhandling tolkat lärares berättelser om UHU där hennes resultat visar 

vad lärare vill att eleverna lär sig. Svaren har delats in i fem olika kategorier vilka är: Helheter och 

sammanhang, Inlevelse och ansvar, Delaktighet och förståelse, Självkänsla och 

kommunikationsförmåga samt Förmåga att lära.  

I kategorin Helheter och sammanhang visar Björneloo (2007) att lärarna vill att eleverna behöver 

möta helheter och komplexa sammanhang för att skapa konkretion och närhet till ämnet. Lärarna 

betonar här att det är viktigt för eleverna att få veta förklaringarna eller orsakerna bakom olika 

fenomen som exempelvis naturkatastrofer eller fattigdom. Något som poängteras är att miljön inte 

går att ryckas bort och ses som en egen del av hållbar utveckling utan att det är en del av hela 

begreppet.  

Inlevelse och förståelse innebär att eleverna ska lära sig utveckla goda relationer och lära sig känna 

empati för människor i deras närhet och i andra länder. De ska kunna ta andras perspektiv och förstå 

alla människors lika värde och rättigheter. Lärarna vill att eleverna ska börja se världen genom ett 

samhällsperspektiv i stället för ett individperspektiv. Slutligen är det lärarnas uppgift att se till att 

eleverna lär sig acceptera andras åsikter och känslor.  

När det gäller kategorin Delaktighet och ansvar beskriver Björneloo (2007) att lärarna vill ge 

eleverna förståelse för att de kan ha inflytande i många olika sammanhang och att deras val kan få 

konsekvenser både för dem själva och för andra. Eleverna ska här förutom att förstå 

konsekvenserna för sina egna val även kunna representera en grupp och de ska förstå hur de själva 

aktivt kan delta i samhällsutvecklingen. Det är viktigt för lärarna inom den här kategorin att möta 

elevernas spontana engagemang när de till exempel har en nyhet de vill diskutera. Syftet med 

undervisningen är att eleverna ska få en beredskap att hantera flödet av information som vi kan bli 
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utsatta av genom diverse medier, samt förstå vad som sägs och skrivs i dessa. Detta synsätt 

uttrycker enligt Björneloo (2007) att en vilja och förmåga till handling är ett utbildningsmål som är 

viktigt.  

Inom aspekten Självkänsla och kommunikationsförmåga ses en god självkänsla vara grunden för att 

utvecklas och lära enligt lärarna i undersökningen. Det är viktigt att eleverna blir medvetna om hur 

de kan ta ansvar för sina egna liv för att de inte ska bli ett offer i tillvaron. Genom att utveckla en 

språklig säkerhet och utveckla kommunikationsförmågan förstärks självkänslan. Eleverna ska 

kunna medverka i samvaro med andra människor och kunna delta i olika aktiviteter som lek, dans 

och idrott. Den språkliga säkerheten utvecklas genom möjligheter att förstå och göra sig förstådd. 

Självförtroende medför en insikt om att man själv kan påverka sin framtid. 

Det sista perspektivet som Björneloos (2007) resultat visar är Förmåga att lära. Perspektivet tar 

upp vikten av goda relationer mellan skolans personal, elever och föräldrar som grundläggande i en 

skola som vill att eleverna ska utveckla lust och nyfikenhet i sitt lärande. Detta medför att innehåll, 

arbetes mål och arbetsmetoder måste vara begripliga för eleverna. Det är viktigt att få eleverna 

engagerade genom variation i undervisningen och att bygga relationen mellan lärare och elev 

kommer före inlärningen. 

Vidare görs en sammanfattning av vad Jensen och Schnack (1997) kommit fram till angående 

hållbar utveckling. Enligt författarna är målet med miljöundervisning att göra nutidens och 

framtidens medborgare kapabla att handla både på individ- och samhällsnivå. Det som dominerar 

undervisningen idag enligt Jensen och Schnack är av vetenskaplig karaktär, att få eleverna att förstå 

allvaret och spridningen av miljöproblemen. Författarna menar dock att detta sätt att arbeta med 

miljöproblem inte lyckas ta in sociala och samhällsenliga aspekter när det gäller att hitta roten av 

problemen och vilka handlingsmöjligheter det finns för samhället och individen. Exempel från 

utvecklingsarbete i danska skolor har visat att en växande aspekt i undervisningen är att genom 

handling ändra beteenden hos eleven genom att visa ”det rätta” beteendet, där läraren är en förebild 

för hur eleverna ska handla (ibid.).  

Jensen och Schnack (1997) menar att det finns en risk om problemen enbart försöks redas ut på en 

individ- eller skolnivå vilket till exempel kan innebära att eleven lär sig att kompostera och den jord 

som blir av komposten används till skolans rabatter, samt att lamporna stängs automatiskt av i 

klassrummet när ingen är där. Problemen med detta är att eleverna lär sig att bara se miljöproblem 

och deras anledningar utifrån ett enkelt och individuellt angreppssätt. Ett kritiskt perspektiv är 

nödvändigt och måste relateras till konkreta handlingar (ibid.). Det viktiga med undervisningen är 
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inte att försöka undvika att skapa ångest hos eleverna när det pratas om miljöproblem utan att vara 

villig att diskutera denna ångest då denna känsla kan hindra dem från att agera när de behöver göra 

motsatsen (ibid.).  

Det Jensen och Schnack (1997) skriver om att agera på både individ- och skolnivå kan kopplas till 

vad Blewitt (2008) anser om att skifta fokus från det globala, som är mer abstrakt, till det lokala ser 

vi förändringarna som görs och känner dem direkt. Detta kan enligt Blewitt skapa ett starkare 

självförtroende hos de lokala aktörerna, till exempel lärare, som kan bidra till att dessa även kan 

agera på ett bredare plan då de sett att deras handlingar gör en stor skillnad på den lokala nivån och 

därför känner att det är möjligt att det gör skillnad i det större globala perspektivet. 

Slutligen redogörs för vad Unesco (2012) kommit fram till i sin rapport Shaping the Education of 

Tomorrow som tar upp hur lärare i olika delar av världen arbetar med hållbar utveckling i skolan. 

De har kunnat urskilja åtminstone fyra olika arbetssätt som kan sammanfattas enligt nedan: 

1. Kritiskt arbetssätt – lära eleverna ifrågasätta förutbestämda, för givet tagna mönster som finns 

eller mönster som kan vara ohållbara, som exempelvis fortsatt ekonomisk tillväxt. 

2. Integrerat arbetssätt – ett helhetsperspektiv som tar med ett flertal aspekter av hållbar 

utveckling till exempel ekologiska, ekonomiska, sociokulturella, lokala, regionala, globala 

samt tidsaspekterna då, nu och framtid. 

3. Kontextuellt arbetssätt – få elever att inse att det inte finns något sätt att leva och vara som 

kommer vara hållbart överallt, för evigt. Skolorna utarbetar handlingsplaner men ändrar dem 

efter hur världen förändras och vilka mål som prioriteras. 

4. Omskapande arbetssätt– från medvetande till att göra en förändring. Omvandlingen sker 

genom förstärkning av de rätta, och genom att gå emot de felaktiga vad gäller hållbara 

livsstilar, värderingar, samhällen och affärer.  

 

Tre av dessa arbetssätt går att koppla till hur andra forskare i vår bakgrund har beskrivit vad hållbar 

utveckling innebär. Kritiskt arbetssätt kan knytas till det Öhman och Öhman (2012) kallar ett 

konfliktperspektiv. Den andra punkten, Integrerat arbetssätt, kan vi se existerar i Björneloos (2007) 

resultat där lärare påpekar att enbart miljöaspekten inte är hållbar utveckling, detta sätt att se på 

begreppet skapar en ofullständig bild av vad det innebär. Till sist syns att Omskapande arbetssätt 

existerar i undervisning beskriven av både Björneloo (2007), Jensen och Schnack (1997) samt Sund 

(2008) där lärarna vill att eleverna skaffar sig ett rätt beteende.  
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3.5 Sammanfattning 

Detta kapitel har redogjort för vad internationella och nationella dokument säger om hållbar 

utveckling där det framkommit att begreppet har en central roll när det gäller undervisning. Vidare 

har det visat på den debatt som finns både vad gäller definitionen, själva innebörden av delarna i 

ordet samt vad olika prepositioner mellan orden undervisning samt hållbar utveckling kan få för 

konsekvenser för hur begreppet tolkas. Skolverkets (2002) kartläggning gav en genomgång av vilka 

existerande miljöundervisningstraditioner som är aktuella i Sverige idag och i förhållande till detta 

redogjordes för vad Sunds forskning (2008) kommit fram till. Begreppet handlingskompetens 

relaterades till en av dessa traditioner, nämligen den pluralistiska. Slutligen beskrevs ytterligare 

forskning som finns om begreppet kopplat till skolan och att dessa är relativt spretiga.  

När sökning efter forskning om lärares undervisning om hållbar utveckling på internet och i böcker 

görs tyckets det varit svårt att hitta något. Denna avsaknad av forskning i ämnet beskriver även 

Nick Hopwood, Cecilia Lundholm och Mark Rickinson i sin bok Environmental Learning (2009). 

De menar att det inte finns så mycket forskning på området, men att det är på uppåtgående. Vi ser 

här att det finns en kunskapslucka när det gäller lärares undervisning om hållbar utveckling och 

även en avsaknad av undersökningar om vilka aspekter lärare lägger in i begreppet hållbar 

utveckling.  Därför anser vi att det finns anledning att behandla just detta ämne i uppsatsen. Vi 

kommer i nästa kapitel beskriva hur vi gått tillväga för att genomföra den empiriska delen av vår 

studie. 
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4. Metod och tillvägagångssätt 

Under denna rubrik redogörs det för intervju som metod samt hur dessa har använts i studien och 

arbetat med förberedelserna av genomförandet av intervjuerna. Därefter kommer en beskrivning av 

hur databearbetningen och analysarbetet har genomförts och kapitlet avslutas med en redogörelse 

för de etiska aspekter och urval som gjorts samt hur arbetet med att skapa kvalité i studien skett.  

 

4.1 Intervju som metod  

Intervju beskrivs enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) i Den kvalitativa 

forskningsintervjun som ”ett samtal som har en struktur och ett syfte” (Kvale & Brinkmann 2009, s 

19) och Martyn Denscombe (2009) skriver i Forskningshandboken att en intervju vid första anblick 

kan ses som en vanlig konversation, men att det är mer än så. I en intervju ses den intervjuades 

uttalanden som ”protokollförda” (Denscombe 2009, s 231) och det är forskaren som styr vilka 

frågor som tas upp. Vidare förklarar Denscombe att intervjuer passar om forskaren vill få fram 

”åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenhet” hos en annan person (Denscombe 2009, s 233) och 

är då mer lämpligt än exempelvis enkätundersökningar där forskaren framför allt får tillgång till 

enkla svar. Vidare skriver Denscombe att frågeformulär, som ett tag ansågs vara ett alternativ, 

passar om frågorna är okomplicerade. Som visades i bakgrunden är hållbar undervisning och UHU 

inte något enkelt begrepp och utifrån detta insågs att en enkätundersökning inte var anpassade för 

att ge svar till frågeställningarna. För att få reda på lärares unika tankar/uppfattningar/tolkningar av 

UHU måste en kvalitativ metod som intervjuer användas då svaren ska visa olika nyanser (ibid.).  

Denscombe (2009) och Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en typ av intervju som liknar ett 

vardagssamtal. Denscombe (2009) kallar denna intervjutyp för semistrukturerade medan Kvale och 

Brinkmann (2009) benämner den som halvstrukturerad livsvärldsinterjvu. Båda intervjutyperna 

utgår från förutbestämda teman med exempel på frågor som dock kan ändra form och ordningsföljd 

för att passa just det samtal som genomförs. Dessa är innehållet i vad Kvale och Brinkmann 

beskriver som en intervjuguide.  

Fokus i intervjuer ligger på att den intervjuade ska utveckla sina synpunkter enligt Denscombe 

(2009) medan Kvale och Brinkmann (2009) förklarar det som att intervjuer handlar om att få tag i 

beskrivningar som intervjupersonen gör av sin livsvärld. Eftersom fokus var att ta reda på lärarnas 

uppfattningar utan att bli påverkade deras svar ansåg vi att denna typ av intervju som ovan 
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beskrivits var ett bra sätt för att genomföra den empiriska undersökningen. Vi kommer vidare 

beskriva hur vi använt oss av intervju som tillvägagångssätt. 

 

4.2 Intervju som tillvägagångssätt 

Kontakt togs med lärarna som var tänkta att intervjuas genom mejl där de informerades om 

undersökningen och de som svarade ja bokades in för tid med intervju. För att på ett bra sätt 

genomföra intervjuerna användes en intervjuguide som Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar. 

Denna var upplagd i olika temaområden; bakgrundsfakta, definition, undervisning samt Lgr 11. 

Utgångspunkt togs i syftet och frågeställningarna vid framställning av intervjuguiden. Vid 

skrivandet av intervjuguiden försökte vi använda vad som kan anses vara ett vardagsspråk, något 

som Kvale och Brinkmann menar är en viktig aspekt. I enlighet med Denscombes (2009) 

rekommendationer inleddes intervjuerna med uppvärmningsfrågor som handlade om lärarens 

bakgrund för att den intervjuade skulle komma in i intervjusituationen. Så få ”ja eller nej”-frågor 

som möjligt skapades då utgångspunkten för en semistrukturerad intervju är öppna frågor då dessa 

kan ge mer kvalitativa svar än ”ja eller nej”-frågor (ibid.).  

Hjälp togs av de olika typerna av frågor Kvale och Brinkmann (2009) lyfter och av Denscombes 

(2009) intervjuknep både vid skrivandet av intervjuguiden samt under själva genomförandet av 

intervjuerna. Exempel på en typ av intervjufrågor som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver är 

”sonderande”, vilket innebär att intervjuaren söker efter svar utan att tydliggöra vilka aspekter som 

är viktiga. På liknande sätt förklarar Denscombe (2009) att forskaren kan följa upp svaren genom att 

be om fler exempel, klargörande eller flera detaljer. Intervjuerna avslutades med att den intervjuade 

fick möjligheten att lägga till ytterligare tankar och funderingar utifrån det som togs upp under 

intervjuns gång (ibid.). 

Intervjuerna genomfördes tillsammans, med en lärare i taget. Innan detta beslut togs övervägdes 

noga fördelar och nackdelar med att båda skulle vara närvarande vid intervjuerna. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) skapas olika förutsättningar och förväntningar för de olika parterna som är 

inblandade i intervjun eftersom det är ett professionellt samtal. Detta medför att intervjuaren 

behöver tänka på att intervjun inte är ett öppet vardagligt samtal mellan jämbördiga eftersom 

intervjuaren inleder, definierar intervjusituationen, bestämmer ämnet, ställer frågor, avgör vilka 

frågor som ska ställas samt avslutar samtalet (ibid.). Den stora svårigheten med att vara två som 

intervjuar handlar då om denna maktobalans skulle kunna förstärkas om det är två som intervjuar 
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tillsammans. Vår uppfattning är dock att detta problem skulle vara mer aktuellt vid intervjuer med 

elever då vi skulle vara ojämnställda direkt i förhållandet barn-vuxen.  

Med anledning att vi var två som utförde denna studie ansåg vi detta vara ett skäl till att båda 

medverkade i alla intervjuer. En fördel med att vara båda två samtidigt är att ingen av oss tidigare 

genomfört intervjuer och genom att båda var med vid alla intervjuer kunde vi hjälpa till att stötta 

varandra genom hela processen från intervju till analys. Intervjuguidens temaområden delades upp 

mellan oss och vi hjälpte även varandra med följdfrågor om vi ansåg att det behövdes. Stöd kan 

hämtas för att vara två från Denscombe (2009) då han skriver att det är viktigt att intervjuaren är 

uppmärksam på vad den intervjuade säger och det inte är självklart enkelt då han/hon samtidigt 

behöver anteckna, uppmärksamma relevant icke-verbal kommunikation och kontrollera 

inspelningsutrustningen. Sådana saker tog den person som inte ställde intervjufrågor för det tillfället 

hand om.   

En pilotintervju genomfördes först för att prova hur intervjuerna skulle genomföras, om det var 

möjligt att vara två, samt för att få reda på om svar gavs till frågeställningar genom 

intervjufrågorna. I alla intervjuer användes ljudupptagning i form av en mp3-inspelare som hjälp, 

för som Denscombe (2009) säger ”det mänskliga minnet är emellertid ett ganska opålitligt 

forskningsinstrument” (Denscombe 2009, s 258). 

I nästa avsnitt redogörs för hur bearbetningen genomfördes av den insamlade datan från 

intervjuerna och hur sedan det empiriska materialet analyserades. 

 

4.3 Databearbetning och analys 

Utifrån de ljudinspelade intervjuerna transkriberades materialet, talet skrevs om till text. Först 

gjordes en noggrann transkribering med pauser och betoningar för att kunna intervjuerna skulle 

kunna höras tydligt i huvudet medan de analyserades. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det 

inte finns några standardsvar på frågan om hur detaljerade transkriptioner ska vara utan att det beror 

på vad utskrifterna ska användas till och därmed hur de ska analyseras. Vidare beskriver författarna 

bland annat två analysmetoder, vilka är meningsfokuserad samt språklig analys. Den första 

fokuserar på att uppmärksamma vad som har sagts i intervjun medan den andra fokuserar på hur 

saker och ting har sagts. Efter den första detaljerade transkriberingen skrevs transkripten om till att 

bli mer lättläsliga, det vill säga det sattes ut punkter där det var pauser i talet och ändrades från 

talspråk till skriftspråk. Detta gjordes eftersom utgångspunkten för studien ligger i 



19 

 

frågeställningarna och syftet samt att analysen är fokuserad på meningen i vad lärarna sagt och 

därmed blev det viktigt att göra transkripten läsbara. 

Utgångspunkten för transkriptionen är från de riktlinjer för utskrifter av transkript som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver, men eftersom tiden för denna studie var begränsad användes inte alla 

de beteckningar som finns. Till exempel markerades inte ställen där vårt eget och intervjupersonens 

tal överlappade varandra eftersom detta inte ansågs tillföra någonting till syftet med intervjuerna, då 

detta var att ta reda på vad lärarna sa om ämnet. 

Efter att transkriberingarna var genomförda övergick arbetet till att analysera materialet. 

Utgångspunkt togs från den process som Denscombe (2009) beskriver, som är uppdelad i Att 

förbereda kvalitativa data för analys, Förtrogenhet med data, Tolkning av data: koder, kategorier 

och begrepp, Verifiering av data samt Presentation av data. Verifiering av data kommer att 

presenteras under kapitlet Kvalité i kvalitativa studier. I enlighet med Denscombes beskrivning av 

analysarbetet började processen med att sammanställa och organisera materialet genom att bland 

annat transkribera intervjuerna för att underlätta granskning av materialet. Varje stycke i 

intervjuerna gavs ett nummer för att det skulle blir enklare att hitta bland all dokumentation. Nästa 

steg enligt Denscombe är att bli förtrogen med datan vilket innebar att intervjuerna lästes flertal 

gånger i och med transkriberingen.  

Vidare i analysprocessen kom datan att tolkas med hjälp av begrepp, kategorier och koder 

(Denscombe 2009). Rådatan kodades genom att bitar av intervjuerna som passade till studiens 

frågeställningar markerades med olika färger för olika sorters svar. Till exempel markerades svar 

som handlade om kompostering eller framtida generationer med olika färger. Sedan kategoriserades 

dessa koder genom att gruppera dem med varandra utifrån ett större perspektiv, exempelvis 

kategorin Miljöaspekter när det gällde definition av begreppet hållbar utveckling. Efter detta kom 

arbetet att handla om att tydliggöra vilka likheter som band kategorierna samman för att till slut visa 

på mönster i materialet (ibid.). I den här delen av analysarbetet fick prioriteringar göras i materialet; 

vilka delar av intervjuerna gav egentligen svar på frågeställningarna? Denscombe (2009) anser att 

det går åt mycket tid till att arbeta med att reducera koder, kategorier och teman eftersom från 

början är det troligt att forskaren får väldigt många underkategorier med få svar inom varje. Det 

forskaren då ska göra är att ta ett steg tillbaka från de koder och kategorier som skapats och försöka 

tänka om för att hitta gemensamma nämnare, vilket gjordes i detta arbete. Denna process inom 

analysarbetet kallar Denscombe för repetitiv process, då forskaren går tillbaka till ett tidigare steg i 

analysarbetet.  
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Denscombe (2009) beskriver också att analysarbetet går ut på att dela upp koder och kategorier i 

olika nivåer vilket gjordes genom att utgå från frågeställningarna och sedan skapa kategorier utifrån 

dessa. Delar där lärare svävade ut i sina svar bortprioriterades då dessa svar inte gav material till 

frågeställningarna. Lärarnas svar presenteras i resultatdelen utifrån vad Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver som meningskoncentration. Detta innebär att den intervjuades yttranden dras 

samman till kortare formuleringar och långa uttalanden pressas samman till kortare, men där 

huvudinnebörden formuleras i några få ord.  

Vad gäller presentation av data säger Denscombe (2009) att forskaren behöver fungera som 

”redaktör” eftersom allt material inte går att presentera i arbetet. Utifrån studiens frågeställningar 

fungerade vi som redaktörer och avgjorde vad vi ansåg vara viktigt att illustrera i de olika 

kategorierna. Detta gjordes dels genom analystexter men även genom citat från de olika 

intervjuerna. 

Nästkommande kapitel kommer behandla det urval som har gjort när det gäller vilka lärare vi 

intervjuat samt en presentation av dessa. 

 

4.4 Urval 

Studien bygger på intervjuer med åtta lärare som arbetar i skolans tidigare år (F-6), antalet styrdes 

framför allt utifrån vilken tid som fanns att tillgå för studien. Lärarna valdes ut på basis av att vi har 

genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning på skolan där de jobbar. För att komma upp till åtta 

intervjuer fick vi även ta kontakt med en lärare från en skola där en av oss tidigare arbetat. Fyra av 

skolorna ligger i en medelstor stad, ytterligare en ligger i en mindre stad samt den sista ligger i ett 

mindre samhälle, alla i mellersta Sverige. Vi gjorde detta urval för att känna oss säkra på att vi 

skulle få bra svar att analysera, då vi redan kände (till) lärarna och trodde att de skulle ge oss ett rikt 

material att analysera. Detta sätt att välja ut intervjupersoner kallar Denscombe (2009) icke-

sannolikhetsurval. Detta urval innebär en medvetenhet i valet för att få representanter som har 

”något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en särskild position” (Denscombe 2009 s 

251). 

Lärarna som intervjuades är mellan 30 och 65 år och är allt från nyutbildade till nära pensionen och 

tillsammans täcker deras utbildningar skolans alla teoretiska ämnen. Det var ett medvetet val att 

tillfråga både lärare som arbetar på lågstadiet och de som arbetar på mellanstadiet eftersom båda 

stadierna hör till vårt utbildningsområde. 
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Nästa avsnitt behandlar hur vi förhöll oss till olika etiska aspekter som finns inom forskning. 

 

4.5 Etiska överväganden 

För att på olika sätt skydda deltagarna i studien användes delar av Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2003), som tar upp fyra 

grundläggande etiska krav som studien förhöll sig till. Det första är informationskravet vilket 

innebär att uppsatsförfattare ska informera deltagarna i intervjuerna om vilka de är, vad deras roll är 

samt vilket syfte uppsatsen har (ibid.). Detta gjordes dels genom innehållet i det första mejlet (se 

bilaga 1) som skickades ut för att söka efter lärare som ville ställa upp på intervjuer men även innan 

själva intervjun startade genom att upprepa denna information. 

Samtyckeskravet, som är nästa krav, innebär att deltagarna väljer om de vill vara med eller inte i 

studien (Vetenskapsrådet 2003). Kravet uppfylldes genom att lärarna via mejl kunde tackade ja till 

att bli intervjuade. Vid första mailkontakten informerades lärarna om att intervjuerna skulle spelas 

in, vilket upprepades igen innan intervjun började och fick då samtycke från alla till detta. Detta 

krav innebär även att deltagarna när som helst har möjlighet att avbryta intervjuerna då dessa är 

frivilliga vilket lärarna upplyste om innan intervjuerna påbörjades. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som betyder att forskare ska hantera materialet de får på 

ett sätt som inte tillåter att någon annan kan identifiera deltagarna i studien (Vetenskapsrådet 2003). 

Detta krav tar även God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011) upp där det uttrycks att 

konfidentialitet handlar om att forskaren ska hantera materialet med tanke på att skydda deltagarnas 

integritet och privatliv. Kravet har levts upp till genom att inte låta andra än oss själva lyssna på 

intervjuerna samt att deltagarna gavs nya namn i samband med transkribering av intervjuerna. Även 

dessa åtgärder informerades deltagarna om innan intervjuerna. 

Det sista kravet är nyttjandekravet som medför att uppsatsförfattarna gör det klart för deltagarna vad 

resultaten kommer användas till och sedan bara använder resultatet till just det. I denna studie 

handlade det om att informera lärarna om att deras svar skulle ligga till grund för bara denna studie 

och att alla inspelningar skulle förstöras efter kursens slut.   

Vi ska slutligen i detta kapitel redogöra för hur vi har arbetat för att skapa kvalité i uppsatsen.   
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4.6 Kvalité i kvalitativa studier 

Eftersom denna undersökning är av kvalitativ karaktär har är utgångspunkten för att visa på hur vi 

har arbetat i uppsatsen för att verifiera data Kvalité i kvalitativa studier (Larsson 2008) samt Den 

kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2009).  

Att redovisa sin förförståelse är ett kvalitetskrav vid kvalitativa studier enligt Staffan Larsson 

(2005) eftersom sanning anses som relativ och är beroende av vilket perspektiv man tar. Det kan 

vara att redovisa ”forskningsläget” inom området (ibid.). Detta kom till uttryck genom att i 

forskningsbakgrunden visa på vilka existerande miljöundervisningstraditioner som finns, debatten 

som pågår om begreppet och tidigare forskningsresultat inom området. Ett annat sätt att visa på sin 

förförståelse är att redogöra för personliga erfarenheter som kan vara betydelsefulla för det man 

skriver om, vilket vi gjorde då vi i inledningen beskrev hur vår förståelse för hållbar utveckling 

hade breddats i och med en föreläsning i början av lärarutbildningen (ibid.). 

Larsson (2005) fortsätter och beskriver harmoni i texten som ett kvalitetskrav, vilket kan förenklas 

genom att säga att det ska finnas en klar röd tråd genom arbetet; bakgrunden ska ha relevans för 

forskningsfrågorna och resultatet bör kopplas till den tidigare forskningen. Genom att utgå från 

studiens frågeställningar då bakgrunden skrevs, samt att i resultatdiskussionen koppla lärarnas svar 

till vad som tagits upp om tidigare forskning förhöll vi oss även till detta kvalitetskriterium.   

En annan viktig aspekt som Larsson (2005) tar upp handlar om hur de slutsatser som dras av 

resultaten kan få de lärare som vi intervjuat att känna sig utpekade på olika sätt. Detta togs i 

beaktande genom att dels använda fingerade namn på alla lärare och dels vara försiktiga i vilka 

slutsatser som dragit utifrån att endast ha intervjuat lärarna under knappt en timme.  

Ytterligare en aspekt på kvalité är innebördsrikedom som innebär att man ska ge fylliga 

beskrivningar av resultaten (Larsson 2005). Vi förhöll oss till detta kriterium genom att ta med citat 

och beskrivningar av lärarnas uttalanden som visade nyanser i den specifika kategori som för det 

tillfället redogjordes för.  

Förutom dessa aspekter som har tagits upp från Larsson (2005) har denna studie även tagit hänsyn 

till två perspektiv på kvalité i studier som Kvale och Brinkmann (2009) tar upp i sin bok, vilka är 

reliabilitet och validitet. Det första begreppet fokuserar på hur tillförlitligt forskningsresultatet är i 

relation till om andra forskare skulle fått fram samma svar vid en annan tidpunkt eller om det är 

troligt att de intervjuade skulle ha gett annorlunda svar på samma frågor. Vi har bland annat tänkt 

på att inte ställa ledande frågor under intervjuerna för att inte påverka lärarnas svar. Validitet 
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handlar om giltighet i resultaten, om de till exempel är välgrundade och försvarbara. En fråga som 

kan ställas är ”mäter du vad du tror att du mäter?” (Kvale och Brinkmann 2009 s 264). Vi har 

förhållit oss till detta på så vis att vi genom hela arbetet ständigt gått tillbaka till vårt syfte och våra 

frågeställningar för att se att vi hållit oss till vårt uttalade ämne.    

Avslutningsvis vill vi tydliggöra att vi inte har haft för avsikt att generalisera våra resultat då vi har 

intervjuat en ytterst liten del av de lärare som är verksamma inom de kommuner de arbetar. 

Däremot har vi genom att relatera vårt resultat till tidigare forskning kunnat se lärarnas svar i ett 

större sammanhang samt i och med detta har vi kunnat sätta rimligheten i resultatet från vår studie i 

ett större perspektiv. Resultatet av studien kommer att presenteras i nästa kapitel. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer det att redogöras för av som fram kommit vid analysen av intervjuerna med 

de åtta lärarna. Svaren är uppdelade utifrån studiens syfte och frågeställningar i underrubrikerna 

Aspekter av hållbar utveckling i lärarnas tal om begreppet och Motiv till undervisning, Innehåll 

och metod samt Inplacering av resultatet i de tre miljöundervisningstraditionerna, därefter har de 

olika svaren delats in i olika kategorier.   

 

5.1 Aspekter av hållbar utveckling i lärarnas tal om begreppet 

Lärare har olika ursprung för sina definitioner av hållbar utveckling och beskriver begreppet på 

olika sätt. Flera lärare menade att deras definition av hållbar utveckling kom från deras privata liv 

eller utifrån egna erfarenheter/intressen i ämnet. Många hade ett intresse för hållbar utveckling och 

källsorterade hemma. En lärare trodde att hans definition kom utifrån att han som liten blivit 

medtagen ut i naturen av sina föräldrar så ”man har väl fått en del därifrån tror jag” (Stefan). Några 

av lärarna ansåg att deras definition hade påverkats av media och samhället. Ett par av lärarna tog, 

förutom samhällets påverkan respektive de egna erfarenheterna, upp att lärarutbildningen hade 

påverkat deras syn på hållbar utveckling.  

Vår analys av lärares definitioner av begreppet hållbar utveckling resulterade i två kategorier; 

Miljöaspekter och Kommande generationer. Flera av lärarna passade in i båda kategorierna. Utöver 

ovan nämnda kategorier framkom att en lärare även tog med ytterligare två aspekter som inte någon 

av de andra lärarna gjorde. Hon menade att ta hand om sig själv vad gäller sömn, kost och motion är 

en viktig hälsoaspekt i hållbar utveckling då hon ansåg att begreppet inte bara handlar om vad du 

kan göra för andra utan även vad du kan göra för dig själv, för att du ska hålla. Denna lärare menade 

också att eleverna behöver veta hur de kan påverka, hur de kan framföra sina åsikter och hur ett 

demokratiskt samhälle fungerar.  

 

5.1.1 Miljöaspekter 

Under denna kategori har svar från analysen vad gäller definitionen kopplats till olika aspekter av 

miljö som är relaterade till ord som kompostering, konsumtion, sopsortering, återanvändning och 

återvinning. Resultatet av analysen visar att sopsortering är en vanlig del i lärarnas definition av 

hållbar utveckling, vilket beskrivs genom nedanstående citat:  
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Ja dels så är det ju sopsortering att man sopsortera allt vad man kan för vi har ju verkligen 

möjligheter till det (Birgitta). 

Förutom sopsortering, som i citatet ovan, beskrivs miljöaspekten av hållbar utveckling även i termer 

av kretsloppstänkande. Detta förklaras exempelvis med att ”allting ska gå runt” (Jessica). Vidare 

framkommer att detta kretsloppstänkande handlar om att inte ödsla med jordens resurser.   

Att man inte ödslar resurser i onödan utan att man försöker att återvinna och försöka få tillbaks saker 

och ting i kretsloppet så att det liksom inte försvinner att det blir nått läckage i onödan så att säga 

utan att det man kan återanvända (Stefan). 

I ovanstående citat beskrivs att inte ödsla med resurserna som finns på vår jord som ett ytterligare 

perspektiv av miljöaspekten som framkom vid vår analys. Detta kretsloppstänk togs upp av lärare 

som centralt i hållbar utveckling. En annan intressant aspekt som framkom är kopplad till hur vi 

använder jordens resurser och hur vi bör behandla vår planet: 

Vi måste ju lära oss att leva med naturen istället för emot och att ta till vara på det vi har och försöka 

behandla vår värld på ett bra sätt så att vi har den kvar […] Hur ska vi få alla på jorden att överleva? 

Hur våra levnadssätt - vad kan vi göra åt det? Behöver vi allt vi använder? (Anna). 

Citat ovan är ett exempel på hur lärare beskriver att vi människor måste börja tänka på hur vårt 

levnadssätt ser ut genom att lära oss leva med naturen och ta tillvara på det vi har. På detta sätt 

beskrivs miljöaspekten som hur vår livsstil kan förändras till att värna om miljön i syfte att alla ska 

överleva.  

Resultatet från vår analys visade att många av lärarna lade stor vikt vid sopsortering och återvinning 

när de talade om hållbar utveckling, vilket är ytterligare ett perspektiv av miljöaspekten. 

Återanvändning av kläder och möbler var en del av detta tänk. Ingenting ska slängas förrän det är 

totalt oanvändbart i funktionssyfte. Gamla kläder och möbler ges till andra personer genom 

loppmarknad eller arv till barn och barnbarn. Detta i sin tur påverkar då våra konsumtionsvanor. 

Framförallt en av lärarna lade in denna aspekt i begreppet hållbar utveckling, då hon betonade de 

problem som finns med det konsumtionssamhälle vi lever i, vilket kommer till uttryck genom 

nedanstående citat: 

Väldigt ofta kommer man på sig själv att man köper saker som man inte alltid använder […] Vi är så 

vana, vi lever i det här konsumtionssamhället vi bara köper och köper […] Jag tror vi skulle kunna 

vara lite bättre på att ha lite återbruk och återanvända och dela med sig (Linda). 

Detta citat illustrerar hur lärare ser på miljöaspekten genom konsumtion och hur de anser att vi 

borde köpa mindre och återanvända mera i syfte att värna om miljön.  

Slutligen handlar miljöaspekter om globalt tänkande på miljön, detta uttrycks som centralt för 

hållbar utveckling. 
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Men det är svårt att prata om dom här ämnena för man kommer ju in å pratar globalt om sopberg i 

Indien och allt sånt här. Vi kanske tycker att vi sorterar bra med sopor här i Sverige det är ju jättebra 

men så vet man ju det att i andra länder så gör man ju inte det för dom är ju inte det prio ett liksom 

så det kanske egentligen är där man skulle titta först va och så börjar man göra jämförelser där med 

hur det är på olika delar på jordklotet (Stefan). 

I citatet ovan framkom att lärarna anser det vara viktigt att se till att olika delar av världen har olika 

problem att fokusera på när det handlar om UHU.  

Ovan har det redogjorts för resultaten av analysen när det gäller lärares tal om hållbar utveckling 

som kan kopplas till miljöaspekten. Vi kommer nu gå vidare till den andra kategorin vi 

identifierade. 

 

5.1.2 Kommande generationer 

Det var ett flertal lärare som uttryckte sin definition med hjälp av ett framtids- och 

konsekvenstänkande, hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att ta hand om jorden och se till att den 

håller för framtida generationer. En av lärarna tar inte upp själva begreppet kommande generationer 

när han beskriver hållbar utveckling men dock ett konsekvenstänkande i samband med elevernas 

framtid. Han beskriver att de måste tänka långsiktigt eftersom ”vi lånar liksom den här planeten” 

(Stefan). Utan att explicit ha talat om framtidens befolkning har han ändå med sitt citat gjort klart 

att det är dem har i åtanke. En lärare nämner en annan aspekt av konsekvenstänkande nämligen att 

det inte bara ska handla om hur vi hanterar vår jord utan också att det är ”mycket större, vad händer 

när vi gör dom här valen som vi gör” (Linda). Detta citat visar inte med samma klarhet som det 

innan att det handlar om kommande generationer, dock tycker vi att det är tillräckligt tydligt att 

läraren syftar på hur våra val att leva kan påverka framtiden. 

Vår analys visade vidare att det är vanligt bland lärarna att nämna just ordet ”kommande 

generationer” i sin definition av hållbar utveckling. Nedan följer ett exempel på hur detta kunde 

uttryckas: 

Ge kommande generationer möjligheter att leva ett bra liv dom också, utan att göra otroliga 

utsvävningar […] Jag har sju snart åtta barnbarn dom ska ju också ha en jord att leva på (Birgitta). 

Ovanstående citat ger ett tydligt exempel på hur en lärare uttrycker sig om hållbar utveckling utifrån 

kommande generationers möjligheter till ett bra liv. Nedan förklarar en annan lärare hur hon tänker 

om framtiden utifrån hållbar utveckling: 

Hur vi ska få vår värld att hålla, hur vi ska utveckla vår värld och jorden så att den kan hålla för 

kommande generationer helt enkelt och framtiden (Anna). 
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Även denna lärare lägger vikt vid att framtida generationer måste finnas i åtanke när det gäller vårt 

sätt att leva. Ytterligare en aspekt av detta framtidstänk ger Eva då hon förklarar att om hon skulle 

beskriva begreppet hållbar utveckling för sina elever skulle hon säga att det handlar om att hjälpas 

åt att göra jorden lika fin till deras barn och barnbarn. En annan lärare pratar om respekt, att hållbar 

utveckling handlar om att respektera vår jord och vår miljö samt förståelse för att vad vi gör 

kommer påverka kommande generationer. Till sist ett citat som beskriver hur bra en lärare tror att 

jorden kan bli till nästkommande generationer:   

Jag tänker det som att man jobbar med hur vi ska hjälpas åt eller lära barnen ta hand om världen, 

eller jorden hur man nu säger, så att den är minst lika bra som idag att fortsätta leva vid och att den 

inte kommer förstöras utan den fortsätter vara så bra som den är nu, eller till och med kanske, ja 

bättre är svårt [… ] Men att den inte försämras i den takten som kan hända annars (Eva). 

Citatet ovan ger en lite fylligare bild av vad det kan innebär att definiera hållbar utveckling inom 

denna kategori nämligen att lära barnen ta hand om jorden så att den även i framtiden är ett bra 

ställe att leva på.  

Under kommande rubrik övergår vi till att redovisa resultaten från vår analys vad gäller motiv för 

UHU. 

 

5.2 Motiv till undervisning om hållbar utveckling 

Under detta tema har analys av hur lärarna på olika sätt pratar om varför de undervisar om hållbar 

utveckling och varför de anser att det är viktigt gjorts. Två teman har funnits bland lärarnas svar; 

Handla rätt samt Globalt perspektiv. 

 

5.2.1 Handla rätt 

Analysen ledde fram till detta tema där lärare beskriver sina motiv till att undervisa om hållbar 

utveckling med att eleverna på ett eller annat sätt ska få med sig specifika sätt att tänka och handla. 

Ett exempel på detta är att en lärare pratar om att det är viktigt att så frön hos eleverna och att dessa 

frön handlar om miljö och källsortering: 

Det är för att plantera dom här fröna och få dom liksom, få en större medvetenhet om det här med 

miljön och källsortering (Stefan). 
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Här blir det tydligt att det handlar om ett specifikt sätt att tänka då läraren uttrycker exakt vad det är 

som de sådda fröna ska leda fram till. En annan lärare använder själv begreppet rätt tänk när hon 

förklarar varför hållbar utveckling är viktigt att undervisa om: 

Ja men vi lever ju i ett sånt samhälle där det är viktigt att alla människor följer det här och lever efter 

det här för att det ska bli ett resultat och därför är det viktigt att barnen för början har rätt tänk kring 

det här och då tycker jag ju att det hör till mina arbetsuppgifter att lära ut (Jessika). 

Citatet ovan visar tydligt att läraren anser att det finns ett specifikt tänk som är rätt och detta 

behöver eleverna lära sig. Vidare visar vår analys en annan aspekt av att handla rätt som utgår ifrån 

föreställningen om att eleverna kanske inte får med sig det rätta tänket hemifrån. Två lärare ansåg 

att det är viktigt att lära ut om hållbar utveckling utifrån denna aspekt.  

Jag tycker det är jätteviktigt alltså det kanske är det enda stället de får veta det. Det är inte säkert att 

föräldrarna tar det här ansvaret det gör inte alla, nej dom slänger bara. Nej inte alla men, många gör 

ju det. Tänker inte på hur man sorterar och slänger och så tar det kortaste, snabbaste (Birgitta). 

Citatet tydliggör hur läraren tycker det är viktigt att ta på sig ansvaret för att lära eleverna handla 

rätt ifall föräldrarna inte tar det. På samma sätt menar den andra läraren att hon anser det vara 

”jätteviktigt” att undervisa om hållbar utveckling då hon inte tror att familjer pratar om ”sånt här 

hemma” (Eva).  

Vi kommer nu går över till en kategori där lärarna tar upp ett globalt perspektiv som motiv till 

varför UHU är viktigt. 

 

5.2.2 Ett globalt perspektiv 

Ytterligare ett motiv till undervisning är att vi idag lever i ett globalt samhälle och där undervisning 

för hållbar utveckling är en viktig del. En lärare beskriver det så här: 

Det är en del i det här globala samhället som vi tar del av så jag tycker det är jätteviktigt faktiskt. 

Det är så aktuellt […] För att barnen bör vara medvetna om hur jorden mår och hur vi som enskilda 

individer kan påverka och bidra till en bättre miljö (Linda). 

I detta ovanstående citat framkom det att det är viktigt för elever att veta hur de ska påverka vår 

miljö för att den ska bli bra och därmed bli medvetna om de gör val och att det påverkar. Vi är alla 

en del av det globala samhället och det är en del av oss. Att ta hand om vår jord på ett bra sätt och 

inte bara se till närmiljön, det handlar alltså om hela vår värld: 

Att det faktiskt är viktigt för hela vår planet […] För att den ska kunna hålla sig som den har gjort så 

att den inte utmanas och att den inte ja blir för skitig och förstörd (Stefan). 
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Detta citat illustrerar att analysen har visat att det dels rör hela vår planet men också om att vår jord 

redan är påverkad av vår vistelse här. Detta är något som vi måste tänka på och förhålla oss till, 

eleverna ska lära sig tänka globalt enligt läraren. 

Det har framkommit en aspekt av motiven som uttrycker att vi har ett ansvar att skapa 

ansvarstagande vuxna, då är det viktigt att fundera över hur vi lever idag: 

För det är ju jätteviktigt att vi tar hand om våran jord ordentligt och funderar över hur vi lever 

(Anna). 

Här illustreras att lärare anser att det är viktigt att ta hand om vår jord men också att eleverna ska 

fundera över hur sättet vi lever på påverkar vår jord. Genom att fundera på detta och ta ställning 

skapas ett tydligare ansvarstagande hos eleverna. Lärarna vill att eleverna ska bli ”ansvarstagande 

vuxna som värnar om vår värld”(Eva). 

Efter att ovan ha redovisat vilka motiv lärare har till att undervisa om hållbar utveckling går vi nu 

vidare till vilket innehåll och vilka metoder som framkommit som existerande i våra intervjuer.  

 

5.3 Innehåll och metod 

Av vår analys framkom att innehåll och metod var svåra att särskilja. Likheter och skillnader 

identifierades och resulterade i tre kategorier där både undervisningsinnehåll och metoder ingår. De 

kategorier som framkom av analysen är Miljö som värdefråga, Delaktighet samt Temaarbete. 

Förutom dessa kategorier vill vi, kopplat till Innehåll och metod, lyfta att ingen av lärarna ansåg att 

det var några större svårigheter med att bedriva UHU, utan eftersom frågor kopplade till ämnet är 

aktuella och eleverna är intresserade av det ansåg de det vara relativt lätt att genomföra UHU. De 

svårigheter som vissa lärare såg var att det kunde vara svårt att bedriva UHU utan att ge eleverna en 

dyster framtidsbild. Vi inleder avsnittet med resultat som kan kopplas kategorin Miljö som 

värdefråga. 

 

5.3.1 Miljö som värdefråga 

I analysen kunde ses att alla lärare arbetar på något sätt med innehåll och arbetsmetoder som ingår i 

denna kategori. Det är en ganska bred kategori som innehåller svar kopplade till exempelvis 



30 

 

kompostering, resurser samt miljövänliga val. Att kompostera och källsortera var framförallt ett 

vanligt sätt att arbeta med hållbar utveckling: 

Genom kompostering som vi gör varje dag, skogsutflykter alla sådana vi har, dom är ju även en dag 

i veckan i skogen till exempel där vi plockar skräp till exempel som vi faktiskt har haft med vid 

flertalet tillfällen och sorterat här i klassrummet för att sedan ta det vidare (Jessika). 

I detta citat blir det tydligt att innehåll och metoder handlar om miljö genom att läraren berättar om 

hur klassen använder kompost i klassrummet och även hur de städar skogen på skräp för att sedan 

sortera det hemma. Ett annat sätt att arbeta med kompostering är att även ta upp vad som händer 

med komposten vilket en av lärarna beskriver att hon gör. Vidare beskriver två av lärarna hur de 

använder sig av källsortering i sina klassrum. 

Jag försöker här i klassrummet för vi sorterar kartong, papper, plast, skräp ja lite olika saker, jaa och 

metall med mera. Vi har ju behållare för att ta reda på saker och ting det har vi […] Sen får dom om 

dom behöver nånting, om dom behöver ett papper får dom gå och hämta det i papperskorgen, så 

dom använder baksidor (Birgitta). 

Förutom vad Birgitta beskriver i citatet ovan, som visar på hur hon arbetar med miljö både som 

innehåll och metod genom att eleverna både sorterar sitt skräp och återanvända papper, berättar hon 

och även en annan lärare att deras elever även får ta med sig sopor hemifrån som de tillsammans 

hjälps åt att sortera. Detta visar på ännu ett sätt att arbeta med miljö i klassrummet. En annan lärare 

förklarar hur hon dagligen arbetar med hållbar utveckling genom att de har en sopsorteringsstation i 

klassrummet.  

I denna kategori ingår även att ha städdagar, vilket var en vanligt förekommande aktivitet. Vid 

dessa tillfällen var ofta hela skolan engagerad i arbetet. Städdagarna visar på ytterligare ett sätt att 

arbeta med miljö som innehåll och metod.  

Mm vi har ju till exempel städdag på skolan där vi hjälps åt att göra fint på skolgården alla är med 

och krattar, sopar och så där sen så sorterar vi det här skräpet (Jessika). 

Citatet visar på att det handlar om att samla upp skräp runt skolgården för att sedan sortera det rätt 

vilket även nästa citat beskriver: 

Sen har vi även städdagar så eleverna går ut, går runt skolan och man får ansvara för två veckor var 

då så går man runt och letar skräp så att säga. Så källsorterar vi det och så går vi ner till den här 

miljöstationen (Stefan). 

I citatet ovan ges ett exempel på hur lärare konkret arbetar med att fostra elever till att bli 

ansvarsfulla människor som tar hand om miljön. Genom att sopsortera och gemensamt ta hand om 

soporna och lämna dem på miljöstationen visar här läraren vilka värderingar och handlingar som är 

att föredra. 
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Vid analysen framkom resurser som ytterligare ett återkommande ämne som lärarna arbetar med 

när det gäller UHU. Detta resurstänkande innebär för en av lärarna att de på hennes skola syltar och 

saftar av de bär som finns i naturen. De har även ett växthus som de odlar i och tar hand om skörden 

som blir. Vidare ger en annan lärare ytterligare exempel på hur hon arbetar med resurser:  

För där värnar vi ju mycket om närmiljön vi värnar om att vi inte slösar och att vi inte, att vi släcker 

om oss, att vi inte spolar för mycket i kranarna. Vi tvättar handdukar och så vidare här. Vi bakar 

mycket, vi gör allt till julen själva (Lena). 

Det är väldigt praktiska exempel som tas upp i ovanstående citat och det visar på ett tydligt sätt hur 

skolan arbetar för att inte slösa med resurserna. De andra lärarna som pratar om resurser gör det på 

ett mer teoretiskt plan, där det tar sig i uttryck genom att diskutera och prata om resurserna på olika 

sätt och fundera över vad som är bra och mindre bra med dem.  

Hur vissa resurser som inte kan vad säger man, återskapas det blir ju som en självklar del och i 

NO:n är det liksom elektricitet och hur som vi använder mycket av, att man lätt kan komma in på 

det och även då i hemkunskapen då att tänka hur lever vi, hur vi äter, att vi inte kastar bort så 

mycket mat […] Geografin är det mycket när vi pratar om hur våran jord är uppbyggd, vad vi har 

för resurser, och hur vi tar tillvara dom (Anna). 

Här blir det tydligt att läraren har ett vidgat sätt att resonera kring resurser gentemot tidigare 

resonemang kring detta. Ovanstående citat handlar om både icke förnybara resurser i allmänhet men 

även mer specifika resurser som elektricitet och matvanor i synnerhet. En annan lärare ger uttryck 

för resurstänkande genom att beskriva hur de i hans klass pratar om hur olika uppfinningar kan vara 

bra för miljön.  

Ja det kan ju vara då dels har vi pratat om vad uppfinningar som har varit bra för miljön, har vi 

pratat om. Till exempel att kunna utnyttja det här med elbilar pratar vi om och så har vi pratat om 

det här med olika energikällor; Vad är bra energi? Vad är sämre energi? (Stefan). 

Resurstänkande är en vanligt förekommande aspekt som i citatet ovan beskrivs i termer av 

uppfinningar och energikällor. Läraren vill att eleverna ska tänka på vilka val de gör, till exempel 

vid val av bil i framtiden och att elbilen drivs av en energi som är bättre för miljön än andra.  

Utöver tidigare redovisade aspekter är diskussioner om miljöval något som framkom att lärarna 

använde sig av. Detta kom till uttryck genom att en lärare berättade att han ofta hade diskussioner i 

klassrummet om för- och nackdelar med olika transporter i och med mathantering och även om 

olika miljömärkningar och vad de står för. En annan lärare beskrev hur hon arbetar med hållbar 

utveckling: 

När vi har jobbat med hållbar utveckling har vi utgått från att hållbar utveckling det är kunskap om 

våran jord och även våran närmiljö men också vilka konsekvenser som finns när vi gör olika val i 

vår närmiljö men också i det globala lite (Linda). 
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Denna beskrivning visar på ett lite mer diffust sätt hur läraren arbetar med miljöval då hon inte ger 

några undervisnings- eller innehållsexempel. Det som illustreras med detta exempel är dock att 

läraren vill att eleverna funderar över konsekvenserna av de olika miljövalen. Läraren pratar även 

tidigare om konsumtion och vill att eleverna ska lära sig att tänka på vad de väljer att köpa och vad 

de väljer bort. 

Vi kommer nu övergå till att beskriva lärares metoder och innehåll utifrån kategorin Delaktighet.   

 

5.3.2 Delaktighet 

Under denna rubrik har svar från vår analys som på olika sätt visar hur eleverna gjordes delaktiga i 

UHU samlats. Delaktighet utgör här en ganska bred kategori och innehåller bland annat exempel på 

hur elever deltar diskussioner och planering. Ett annat sätt att göra eleverna delaktiga är att låta dem 

spontant ta upp frågor om ämnet och prata om dessa.  

Alltså har dom själva funderingar och frågor som dom kommer med så försöker man ju alltid ta till 

vara på det och försöker förklara, det är ju jättekul när det kommer från barnen. De kan komma och 

säga ”min mamma säger att man inte ska köpa det här och det här” eller att dom har hört på tv, ofta 

har de inte riktigt förstått […] Man försöker fånga upp saker som händer, aktuellt liksom i tidningen 

eller i media eller som har med miljö att göra (Eva). 

Ovan nämnda citat visar på hur läraren tar tillvara på elevernas intresse eller funderingar som till 

exempel kan handla om vad eleverna har pratat om hemma eller sett på tv. En annan lärare 

beskriver det som att när eleverna kommer med funderingar så ”hänger man ju på liksom” 

(Birgitta). Hon förklarar vidare att eleverna får diskutera mycket i hennes klass eftersom ”en dialog 

tycker jag är jättebra istället för att jag ska stå och predika” (Birgitta). 

Diskussioner var ett återkommande sätt att arbeta med hållbar utveckling vilket framkom i 

analysen. Flera lärare låter eleverna vara med och diskuterar på olika sätt. En lärare beskriver 

elevernas roll i undervisningen: 

Dom har ju naturligtvis en viktig roll i att diskutera och komma fram till, men sen även att påverka 

varandra också med åsikter. Det är ju bra att diskutera, man kan ju göra bra diskussionsfrågor om 

sådana här miljöfrågor och så får dom ta ställning för och emot så kan man ha diskussioner (Stefan). 

Det framkommer i citatet att förutom att framföra sina egna åsikter vill läraren att eleverna även ska 

påverka varandra. Diskussionerna handlar om att ta ställning och argumentera för och emot i 

specifika miljöfrågor. Att ta ställning för och emot tar även en annan lärare upp som exempel på hur 

hon arbetar med hållbar utveckling. I hennes fall kan det handla om att eleverna får väga för- och 

nackdelar vad gäller olika energikällor och sedan diskutera det.  
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En lärare tar upp en aspekt av demokrati, hon vill att eleverna ska tänka på om det finns någon som 

tänker rätt och fortsätter med att citera ur en bok som hennes klass använder, ”lika många som det 

finns sandkorn finns det sätt att tänka” (Birgitta). En annan lärare säger: 

Dom får göra sin röst hörd, att dom har rätt till en åsikt oavsett vad den är så är den inte fel för den 

är deras, dom äger sin åsikt (Lena).  

Läraren som citeras ovan lägger vikt vid att alla elever ska få ta del i undervisningen, bli hörda och 

få säga sin åsikt. Hon betonar att det inte finns några fel åsikter, utan att de är viktiga därför att det 

är elevernas egna.  

En annan aspekt av delaktighet är att det enligt en lärare är viktigt att eleverna ska ”kunna motivera 

sina val och kunna argumentera för varför man gör som man gör” (Linda). Vidare gör vissa lärare 

sina elever delaktiga genom att de är med och planerar i viss utsträckning, vilket följande citat 

illustrerar: 

Vi har ju ständigt en dialog i det vi gör och så, i allt ifrån hur dom tycker att dom vill redovisa saker till, 

ja vilka frågor som dom tycker är viktiga om man ska några tester och sådana saker (Stefan). 

Citatet beskriver hur elever kan vara delaktiga i planeringen på olika sätt, här genom att 

bestämma över redovisningar och vad som ska vara med på prov. En annan lärare beskriver 

elevernas delaktighet som att den planeringen hon har lagt kan komma att ändras om 

eleverna har egna idéer och ytterligare en förklarar att hennes elever får vara med och ta 

egna initiativ och att de ofta är drivande när det gäller till exempel att vilja plocka skräp ute i 

skogen. 

 Efter att ha redogjort för vad delaktighet kan innebär vad gäller innehåll och metod kommer vi 

övergå till hur lärare använder sig av temaarbete när det gäller UHU. 

 

5.3.3 Temaarbete 

Temaarbeten är i vissa fall en central del i arbetet med hållbar utveckling och det vår analys har gett 

i resultatväg är att några lärare säger sig arbeta med detta. Det område som förekommer oftast som 

tema är närmiljön men lärarna har olika utgångspunkter för vad de lägger in i arbetet. En lärare 

beskrev olika områden inom temaarbete som nedanstående citat: 

Vilka djur vi har här och varför vi har dom här i Blomstad, bestånd som ökar och minskar, 

allemansrätten. Sopsortering pratar vi mycket om. Våra byggnader tittar vi mycket på vi var ute i 

Blomby och tittade på dom gamla byggnaderna (Karin). 
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I citatet ovan ser vi att temat är starkt kopplat till närmiljön då innehållet enbart handlar om de djur 

som finns just i den orten, hur allemansrätten påverkar dem, vad som ska sopsorteras och hur 

byggnaderna i närheten ser ut. Även i följande exempel arbetar lärarna och eleverna med miljö i 

temaarbeten. 

Det är väl lite olika vilken vilket tema man jobbar med kanske. Ibland känner man att nu jobbar jag 

med miljö och så har man det som vi hade nu då som handlar om närmiljön på hösten där det både  

var lite artkunskap och svampar och sånt här men också näringskedjor som jag sa, hur saker hänger 

ihop, hur olika saker vad dom behöver för att växa. Vi pratade om fotosyntes och så. Just nu är vi 

inne på ett tema som handlar om att må bra och det handlar om att ha vänner men det handlar också 

om att sova och äta rätt och att röra sig, så att det kommer väl in där också egentligen (Eva). 

Ovanstående citat visar att temaarbetet kan vara nära knutet till naturen i närmiljön, här genom 

artkunskap och näringskedjor. En annan aspekt som lyfts här är vad som ingår i hållbar utveckling, 

att det inte bara är naturen och näringskedjor utan också att må bra, rörelse och att ha vänner. Denna 

aspekt på hälsa var det, som nämndes tidigare, bara en lärare, denna, som tog upp. Ytterligare ett 

sätt att arbeta med hållbar utveckling är genom att väva in flera ämnen: 

Dels genom att vi när man jobbar tematiskt så kan man ju få med fler olika ämnen i själva arbetet 

och sen har vi liksom vi försöker lägga väldigt mycket fokus på att eleverna ska få utveckla 

förmågor när de arbetar med hållbar utveckling (Linda). 

Genom att läraren här tar med fler än ett ämne i arbete kan fokus läggas på att utveckla kunskaper 

och förmågor, som till exempel analysförmåga och kommunikativ förmåga. 

Slutligen skapades kategorin Inplacering av resultatet i de tre miljöundervisningstraditionerna där 

en sammanfattning av resultatet sker i förhållande till dessa traditioner.  

 

5.4 Inplacering av resultatet i de tre miljöundervisningstraditionerna 

Vi har valt att göra indelningen av vårt resultat med hjälp av de tre miljöundervisningstraditionerna 

för att kunna jämföra med tidigare forskning som bygger på dessa indelningar. Av de tre 

undervisningstraditioner som presenterades i bakgrunden har den normerande 

undervisningstraditionen varit den mest framträdande bland lärarnas svar. Vissa har även angett 

aspekter som kunnat kopplas till den pluralistiska undervisningstraditionen medan ingen har svarat 

på ett sätt som faller in under den faktabaserade undervisningstraditionen. Nedan kommer en 

sammanfattning av delar av svaren från tidigare kategorier som går att koppla till de olika 

traditionerna. 
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5.4.1 Normerande undervisningstradition 

När lärarna under kategorin Motiv till undervisning förklarar sina syften med UHU som att det 

handlar om att eleverna ska få vissa specifika värderingar med sig kan det kopplas till den 

normerande undervisningstraditionen eftersom denna tradition syftar till att vilja ge eleverna just 

bra värderingar och levnadssätt för att bekämpa miljöproblemen (se bl.a. Sandell m.fl. 2003). 

Ytterligare stöd för att lärarna placeras in under den normerande traditionen är att de ofta tar 

utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och intressen, vilket är en grundpelare inom traditionen 

(ibid.). Dessutom använder lärarna sig av olika elevaktiva arbetssätt så som anordnade städdagar av 

skolgården eller promenader i skogen för att plocka skräp, vilket även det är metoder som placerar 

in dem inom den normerande undervisningstraditionen (Skolverket 2002).  

Det syns tydligt att lärarna ser hållbar utveckling som en konflikt mellan människan och miljön i 

och med det handlar om att eleverna ska lära sig ett rätt tänk om miljöhantering, något som är en 

essentiell del av den normerande traditionen. Till sist visar lärarna genom att prata om hållbar 

utveckling som ett harmoniperspektiv att de arbetar normerande efter som olika vetenskapliga 

experter anses ha kommit fram till vilka värderingar som är de rätta och därför ses 

samhällsutvecklingen som ”given och oproblematisk” (Skolverket 2002, s 14). 

 

5.4.2 Pluralistisk undervisningstradition 

Inom denna undervisningstradition är demokrati en central aspekt, det är viktigt att eleverna själva 

får vara med och diskutera när det gäller frågor om hållbar utveckling (Skolverket 2002). Detta ger 

några av lärarna uttryck för när de pratar om hur de arbetar med metod och innehåll under kategorin 

Delaktighet där det handlar om att eleverna ska motivera sina val, diskutera, ta ställning samt 

uttrycka sin egen åsikt på ett eller annat sätt. I en pluralistisk undervisningstradition är olika 

arbetsmetoder en stor del eftersom hållbar utveckling är övergripande perspektiv och vår analys 

visar att lärarna i vår studie i de flesta fall arbetar med olika metoder vilket kan ses som ett drag mot 

denna tradition.  

 

5.5 Sammanfattning 

I ovanstående kapitel redogjordes för vad analysen har kommit fram till när det gäller att svara på 

frågeställningarna. Under rubriken Aspekter av hållbar utveckling i lärarnas tal om 
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begreppet framkom att lärare pratar ganska brett om hållbar utveckling men att svaren kunde delas 

in i ett miljöperspektiv och ett framtidsperspektiv. Motiven för att undervisa om hållbar utveckling 

var relativt samstämmiga då lärare antingen ansåg att det handlade om att eleverna ska lära sig att 

handla rätt eller så var motiven till UHU att eleverna skulle få med sig ett globalt tänk. Sedan togs 

lärarnas metoder och innehåll upp där återigen svaren var lite spretiga men genom analysen 

konstaterades att lärarna arbetade utifrån kategorierna Miljö som värdefråga, Delaktighet samt 

Temaarbete. Slutligen sågs det i analysen hur resultaten kunde kopplas samman med de olika 

miljöundervisningstraditionerna. Utifrån dessa resultat kommer vi nu gå vidare till diskussionen 

som är uppdelad i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. 
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6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

Här kommer nu att diskuteras hur resultatet kan kopplas till studiens syfte, bakgrund och tidigare 

forskning. Diskussionen kommer här att delas in i olika underrubriker som är delvis skilda från de 

rubriker som har används i resultatet för att på bästa sätt besvara syftet med studien. Diskussionen 

är indelad i Definition, Konflikt- och harmoniperspektiv, Miljöundervisningstraditioner, Debatten 

om UHU samt Resultatets betydelse för lärares yrkesutövning. 

 

6.1.1 Definition 

Det första som reflekteras över när det kommer till de resultat analysen har visat handlar om 

lärarnas definitioner av hållbar utveckling och varifrån dessa kommer. Det är ingen av lärarna som 

säger att definitionen kommer från vad styrdokumenten skriver utan istället verkar många lärare ha 

fått sin definition från media eller privata intressen. Det ser vi dock inte som något konstigt 

eftersom det i läroplanen inte står någon definition av hållbar utveckling, om lärare vill veta vad 

Skolverket menar med begreppet måste de själva gå in på deras hemsida (www.skolverket.se). 

Dessutom visades i avsnittet som tog upp debatten om begreppet (se s 6) att det inte är självklart hur 

begreppet kan tolkas. Trots att ingen lärare menar att de fått definitionen genom styrdokumenten 

syns det ändå att det är flera som beskriver begreppet i en liknande anda som Skolverket gör, vilket 

innebär att de beskriver hållbar utveckling med ord som kan kopplas till Brundtlandkommissionens 

definition (se s 3). Det var inte någon av lärarna som hade hört denna definition innan den citerades 

i slutet av intervjuerna.  

Hållbar utveckling handlar om ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter (www.fn.se; 

Skolverket 2002; Sandell m.fl. 2003) och alla dessa är viktiga för hur vi ska lämna över världen till 

kommande generationer. Trots detta kan analysen visa att de lärare som pratar om kommande 

generationer samtidigt bara visar upp miljöaspekten, dels när de ytterligare ska förklara begreppet 

men även när det handlar om vad de tar upp i undervisningen. Det handlar om att återvinna, 

återbruka, resursspara och sopsortera. Detta sätt att tolka begreppet gör att lärarna tappar två viktiga 

aspekter av begreppet enligt forskning inom fältet (bl.a. Sandell m.fl. 2003; Skolverket 2002) och 

hållbar utveckling reduceras till att enbart handla om miljöproblem.  
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Enligt Skolverket (2002) och Hagadeklarationen (2000) är den pluralistiska miljöundervisnings-

traditionen, som Skolverket kallar UHU, att föredra som undervisningsmetod eftersom den har 

demokrati som utgångspunkt samt tar hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter såväl som 

ekologiska. Lärarna i Björneloos (2007) undersökning ansåg att miljön och det ekologiska inte kan 

kopplas från de andra aspekterna av hållbar utveckling, ekonomiska och sociala, då allt är en del av 

ett större sammanhang. I och med att lärarna i undersökningen i princip bara pratade om 

miljöaspekten har det inte blivit tydligt att de har samma syn på hållbar utveckling och dess 

samhörighet med de olika aspekterna. Genom att lärarna enbart pratar om miljöaspekterna ser vi det 

som, med stöd av ovanstående, att de inte arbetar i den miljöundervisningstraditionen som är 

pluralistisk. Om en lärare har stort intresse för just miljöproblem och hur dessa kan lösas och 

därmed inte kopplar in de andra aspekterna kan det bli så att läraren bara undervisar om hur 

eleverna kan hjälpa världen genom att fokusera på miljöaspekterna. Intresset styr var man som 

lärare lägger mest värderingar (Öhman 2008b). Detta tror vi skulle kunna vara orsaken till att en av 

lärarna i vår undersökning lägger in en hälsoaspekt i hållbar utveckling. Detta kan tyda på att denne 

har ett personligt intresse för hälsa. Genom att bara fokusera på en av de tre aspekterna missas 

komplexiteten i begreppet, vilket leder oss över till att diskutera mer om konflikt- och 

harmoniperspektiv på ett djupare plan. 

 

6.1.2 Konflikt- och harmoniperspektiv 

Det faktum att lärarna tydligt knyter UHU till miljöaspekter kan kopplas till att ingen lärare pratar 

om hållbar utveckling utifrån ett konfliktperspektiv, eftersom detta perspektiv innebär att även de 

sociala och ekonomiska aspekterna tas upp. Detta får till följd att lärarna inte ifrågasätter de 

förutbestämda mönster som finns och inte ser att det finns problem med att skapa ett hållbart 

samhälle (Unesco 2012; Öhman & Öhman 2012). Om lärarna inte undervisar genom ett 

ifrågasättande konfliktperspektiv kan det leda till konsekvenser som till exempel att eleverna inte 

blir kritiskt tänkande när det gäller hållbarhetsfrågor. Detta kan ge eleverna svårigheter att hantera 

de komplexa och värderelaterade problem som framtidens medborgare kan komma att ställas inför.  

Genom intervjuerna så framkom sällan att det skulle vara ett problem att undervisa om hållbar 

utveckling. Svårigheten lärarna ser med UHU är att det är lätt att fastna i beskrivningar av världens 

problem och orättvisor och därmed ge eleverna en negativ framtidsbild. Detta kan ses som ett 

exempel på skäl till varför lärare kan välja att inte arbeta fördjupat med miljöfrågor.  
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Jensen och Schnack (1997) tar upp att det är viktigt att miljöproblemen handlar om både hur 

samhället fungerar och hur vi som individer lever. Forskarna menar att lärarnas undervisning ska 

skapa individer som är handlingskompetenta både på individ- och samhällsnivå. De menar även att 

det finns en risk att lärarna bara försöker hantera hållbar utveckling på en individ- eller skolnivå och 

att det innebär i sin tur att de inte pratar om den globala aspekten. Genom att se miljöproblem som 

något som kan hanteras på en av dessa nivåer finns risken att lärarna bara ser hållbar utveckling 

utifrån ett harmoniperspektiv, där de inte söker roten till problemet.  

Vår analys visar att lärarna arbetar med problemen på en individuell nivå, mycket handlar om att 

visa för eleverna att de bara behöver sortera sitt eget avfall för att bidra till en hållbar värld. Till 

exempel genomför några av skolorna städdagar regelbundet under året där de plockar och sorterar 

allt skräp som finns på skolgården.  

Vi tolkar det som att lärarna i vår undersökning lär eleverna hjälpa till på en individuell nivå medan 

Jensen och Schnack (1997) hävdar att det krävs mer än ett fokus på den egna skolans 

förbättringspotential för att få en hållbar framtid för alla. En möjlig orsak till att lärarna i vår studie 

arbetar på detta sätt kan vara att de har fastnat i den första delen av det citat där läroplanen skriver 

ut att undervisning ska ske med ett miljöperspektiv som innebär att eleverna ska lära sig ta ansvar 

för sin närmiljö (se citat s 4). Björneloo (2007) kom däremot fram till i sin undersökning att lärarna 

i hennes forskning anser att det är en viktigt att söka förklaringen till problemen och utgår då från 

vad vi förstår som ett konfliktperspektiv, något som alltså inte kommit till uttryck i våra intervjuer.  

Ett annat skäl till att lärare inte arbetar med ett konfliktperspektiv när det handlar om hållbar 

utveckling kan vara att begreppet i olika styrdokument skrivs ut som ett harmoniperspektiv enligt 

Öhman och Öhman (2012). Även vi anser det vara svårt att läsa in konfliktperspektivet om vi som 

lärare enbart läser hur läroplanen skriver fram hållbar utveckling under Värdegrund och uppdrag. 

Samtidigt skriver Skolverket (2002) att det ska vara fokus på konflikter. I läroplanen står det att 

eleverna ska få möjlighet att ta ansvar för sin närmiljö men också skapa en egen inställning till 

globala miljöfrågor. Undervisningen ska även ”belysa hur samhällets funktioner och hur vårt sätt att 

leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Lgr 11, s 10). Unesco (2012) tar upp 

en liknande aspekt som kan kopplas till detta nämligen att vissa lärare över världen använder sig av 

ett arbetssätt som innebär att handlingsplaner förändras allt eftersom verkligheten förändras, vilket 

visar på tankesättet att inget är beständigt. Detta tyder på att anpassning sker kontinuerligt med nya 

förändringar. Det vi anser skulle krävas för att det skulle bli tydligt med ett konfliktperspektiv i Lgr 
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11 är att ta upp att det kan finnas problemen med anpassningen, nu är det lätt att tro att den här 

anpassningen är enkel genom att läsa ovanstående citat. 

 

6.1.3 Miljöundervisningstraditioner 

Den undervisningstradition som genom analysen funnit som den dominerande bland de intervjuade 

lärarna är den normerande. Vårt resultat stämmer överens med hur lärarna i Skolverkets 

undersökning (2002) arbetade där 51 % använde sig av en normerande undervisningstradition. 

Delar av lärares definitioner i vår studie visar att de har ett övergripande tänk som skulle passa 

under den pluralistiska undervisningstraditionen medan innehållet i undervisningen pekar på ett 

normerande sätt att undervisa. Liknande resultat fick Skolverket (2002) när de genomförde sin 

kartläggning av miljöundervisning i Sverige. Skolverket menar att undervisningsinnehållet är ett 

säkrare kriterium än målsättning för att bedöma vilken miljöundervisningstradition lärare använder 

sig av. Utifrån detta har även fokus valts att lägga på metod och innehåll för att kunna benämna 

vilken tradition lärarna tillämpar.  

Den normerande undervisningstraditionen innebär att det viktigaste för eleverna är att få med sig 

miljövänliga värderingar och vad eleverna tycker är intressant är en viktig del av arbetet. Det blir 

väl synligt i vår analys att det är denna tradition som lärarna i vår undersökning använder sig av i 

sin undervisning. En stor del av arbetet med hållbar utveckling handlar enligt lärarna om att lära 

eleverna det ”rätta tänket” framförallt innebär det att kompostera, sopsortera, återvinna men även 

tänka på att spara på resurser som till exempel vatten och el. Till exempel är det en av lärarna som 

ofta pratar med eleverna om lågenergilampors betydelse, att inte ska låta vattenkranen stå och rinna 

och att om eleverna ska rita något får de ta papper från lådan för returpapper. Ovanstående sätt att 

arbeta med hållbar utveckling har även Jensen och Schnack (1997) sett som vanligt förekommande i 

danska skolor. Författarna menar att lärarna ska agera som förebilder för eleverna och visa hur de 

ska handla för att gör rätt enligt lärarna själva.  

Förutom att den normerande undervisningstraditionen blir tydlig i lärarnas metod och innehåll, blir 

det påtagligt när lärarna pratar om sina motiv till UHU. Dessa motiv kan handla om att plantera frön 

och att få ”rätt tänk” kring miljöfrågor. För några lärare var det viktigt att ge eleverna bra 

värderingar när det gäller miljön eftersom de trodde att eleverna inte får med sig det hemifrån. 

Utifrån det här blir det påtagligt att lärarna anser att det finns vissa sätt att tänka och handla på som 

är bättre än de andra. Hit kan kopplas vad Sund (2008) har fått fram som motiv till att undervisa om 

hållbar utveckling i sina intervjuer med lärare. Han beskriver lärarnas motiv i form av 
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miljömedvetenhet vilket stämmer väldigt bra överens med hur lärarna som intervjuades i vår 

undersökning svarade på samma fråga. Ett Globalt perspektiv anses vara ett motiv till UHU som går 

in under den normerade traditionen men att det även skulle gå, enligt oss, att koppla till den 

pluralistiska traditionen där det globala tänkandet spelar en stor roll. Eftersom lärarna dock stannar 

vid miljöfrågor även vid denna aspekt anser vi att det inte räcker till att för att kategorisera det som 

en pluralistisk miljöundervisningstradition.  

Enligt både Sund (2008) och Björneloo (2007) vill lärarna i deras studier ändra elevernas attityder 

och livsstilar till att bli mer hållbara, vilket även vår analys visat att lärarna vill. Lärarnas tankesätt 

visar på att jordens befolkning inte kan fortsätta leva på samma sätt som nu om vi vill skapa en 

hållbar framtidsutveckling. Lärarna pratar om att köpa mindre, återanvända och att vi även bör 

fundera på om allt som konsumeras behövs. Detta visar då på den aspekt av hållbar utveckling som 

Öhman och Öhman (2012) menar glöms bort ibland i och med tilltron till att ekonomin och 

teknologin ska hjälpa oss att få ett hållbart samhälle. Resultatet blir att livsstilsförändringar som 

redskap hamnar i skymundan. 

Vidare har analysen visat att lärarna i vår undersökning upplever att det är svårt att hinna med att 

undervisa om hållbar utveckling, något som även Skolverkets kartläggning (2002) lyfter fram. 

Några av lärarna förklarar att de ändå hinner med att undervisa om hållbar utveckling genom att 

arbeta i block eller i ett temaarbete. Detta arbetssätt visar Unesco i sin rapport (2012) att lärare 

världen över arbetar med. Dock förklarar Unesco det som att hållbar utveckling ska innehålla de tre 

stora ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna, och att det ska verka på flera nivåer: lokalt, 

regionalt och globalt. Slutligen ska arbetssättet även ta hänsyn till de olika tidsaspekterna: om hur 

det varit förr, hur det ser ut idag och hur vi vill att framtiden ska se ut (ibid.). Dessa aspeker 

kommer inte till uttryck i samma utsträckning hos lärarna i vår underundersökning då temaarbete 

enligt dem är att arbeta med mer än ett ämne åt gången. Genom att arbeta med temaarbeten menar 

lärarna i Björneloos undersökning (2007) att eleverna får en helhet i ämnet, även Hagadeklarationen 

(2002) förespråkar att lärarna använder sig av temaarbete som arbetssätt eftersom hållbar utveckling 

inte är kopplat till ett specifikt ämne utan ska ses som en helhet och vara integrerad i så stor 

utsträckning som möjligt. Trots att många lärare i vår undersökning menar att de periodvis arbetar 

med hållbar utveckling genom temaarbeten kan vi se att det hos alla även finns med i det vardagliga 

arbetet i form av miljöaspekten i och med att de till exempel komposterar och sorterar papper.  

Även om vår analys visade att den normerande undervisningstraditionen är den dominerande kunde 

vi se tendenser till att lärarna delvis har metoder och tillvägagångssätt som kan kopplas till en 
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pluralistisk undervisning. Dock är dessa tendenser inget som kan kopplas till det lärarna i Sunds 

(2008) undersökning tog upp, som innebar att lärarna undervisade för att eleverna skulle få 

självkänsla och kompetens. Istället är det olika sätt att arbeta demokratiskt och genom delaktighet 

som gör att vissa lärare drar sig mot den pluralistiska undervisningstraditionen eftersom det enligt 

en mängd litteratur (se Skolverket 2002; Rudsberg & Öhman 2010; Sandell m.fl. 2003; Öhman 

2008b) är en grundläggande princip att demokratiaspekten kommer in i och med undervisningen, 

inte före eller efter. 

Det är bara en av lärarna i vår undersökning i som spontant tar upp demokratiaspekter vad gäller 

UHU medan många andra lärare pratar om demokratiska processer först när vi ställde frågan rakt ut 

om vad de använder sig av för demokratiska arbetsmetoder. Läraren som självmant tog upp 

demokrati menar att hållbar utveckling innebär att eleverna ska veta hur de kan påverka, hur de 

ska/kan framföra sina åsikter och hur ett demokratiskt samhälle fungerar. I motsats till 

demokratiperspektivet tar alla lärare spontant upp delaktighet som en viktig aspekt, exempelvis får 

eleverna vara med och bestämma innehåll och metoder samt själva ta upp sina tankar som kan 

kopplas till hållbar utveckling. Exempelvis pratar några av lärarna om att det är viktigt att ta tillvara 

på de små tillfällen som ges om att diskutera hållbar utveckling som kan vara när eleverna pratar 

om att de har hört på tv om att det har skett en naturkatastrof eller att barnen i slummen inte har rent 

vatten. Lärarna säger att det är viktigt att prata om dessa saker på en gång och få eleverna att tänka 

till och diskutera om ämnet. Detta är något vi anser är viktigt eftersom det kan vara en sporre för 

elevernas intresse och genom att de blir lyssnade på får de bekräftelsen att vad de säger faktiskt är 

betydelsefullt.  

I analysen framstår olika aspekter av delaktighet som viktiga när det gäller många av lärarnas sätt 

att arbeta med hållbar utveckling. Här kan vi se att vår analys kan jämföras med vad Björneloo 

(2007) kom fram till var en stor del av arbetet med hållbar utveckling vilket innebar att lärarna vill 

att eleverna ska känna att de har inflytande, att de lär sig tänka på konsekvenser av sitt handlande 

samt att lärarna tar till vara på elevernas spontana intressen för ämnet. Vidare uttrycker Björneloos 

lärare att det är deras uppgift att eleverna lär sig acceptera andras åsikter. Dessa aspekter vara något 

som även några av lärarna i vår undersökning ansåg var en betydande del av hållbar utveckling.  

I läroplanen kan utläsas att lärare ska få eleverna att ta ansvar över sina handlingar och lära dem 

göra medvetna val. Även Jensen och Schnack (1997) menar att eleverna måste lära sig vara 

demokratiska medborgare och detta gör de genom att aktivt välja om de vill utföra en handling eller 

inte. Vilket de än väljer att göra måste eleverna kunna argumentera för varför de gjort just det valet. 
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Vi är inte helt säkra på att det våra lärare menade med demokratiska arbetsformer lever upp till 

detta då lärarna inte gav uttryck för att eleverna fick välja om de till exempel ville sopsortera. Å 

andra sidan kan vi heller inte utesluta att sopsorteringen föregåtts av en diskussion där eleverna 

deltagit i beslutet om de skulle sopsorter eller inte.  

Vi ska nu gå vidare till att diskutera lärarnas tal om hållbar utveckling i förhållande till den debatt 

som pågår. 

 

6.1.4 Debatten om UHU 

Vi kan koppla lärarnas fokusering på att ge eleverna speciella värderingar till debatten om 

benämningen av begreppet UHU och vilken preposition som ska stå mellan undervisning samt 

hållbar utveckling. Enligt vad lärarna uttrycker om motiv och delvis innehåll och metoder anser vi 

att de arbetar med ”undervisning för hållbar utveckling” utifrån hur Sandell m.fl. (2003) beskriver 

begreppet. Författarna menar att ”undervisning för hållbar utveckling” kan kopplas samman med att 

det finns ett specifikt rätt tänk vad det gäller hållbar utveckling. ”Undervisning om hållbar 

utveckling” kan innebära en större plats för fler åsikter och värderingar i och med att det kan ge 

lärare större plats till elevernas olika uppfattningar kring innehållet av hållbar utveckling.  

Enligt vad lärarna beskriver att de gör angående UHU lever arbetet inte upp till vad begreppet 

innebär om man utgår från det innehåll Skolverket (2002) redogör för. Detta medför att vi ser ett 

problem med att överhuvudtaget använda begreppet UHU i beskrivningen av deras arbete. Enligt 

Skolverkets framställning av vad UHU innebär, arbetar lärarna inte med detta utan de arbetar med 

vad som kallas miljöundervisning. Problemet här är enligt oss att lärarna anser att de arbetar med 

UHU, vilket kan grunda sig i att det inte finns någon tydlig beskrivning i läroplanen av vad hållbar 

utveckling innebär och som lärarna kan stödja sig mot. Till exempel står det inte specifikt utskrivet 

att skolan ska undervisa genom ett konfliktperspektiv eller att de sociala och ekonomiska 

aspekterna ska involveras, vilket dock kan ses i Skolverket (2002). Det skulle kunna bli en egen 

diskussion om skillnaden i vad läroplanen och vad Skolverket säger om hållbar utveckling och 

begreppets framställning och användning, men den får inte plats i denna uppsats.  

Vi ska i kommande kapitel diskutera vad vårt resultat kan ha för betydelse för yrkesutövare. 
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6.1.5 Resultatets betydelse för lärares yrkesutövning 

Vi tror att detta arbete kan bidra till att lärare får upp ögonen för ett bredare perspektiv av hållbar 

utveckling som innefattar ekologiska såväl som ekonomiska och sociala aspekter. Dessutom tror vi 

att arbetet också kan hjälpa lärare att försöka se begreppet utifrån ett konfliktperspektiv, vilket 

faktiskt är en viktig skillnad i att bedriva UHU jämfört med enbart miljöundervisning (Skolverket 

2002; Öhman & Öhman 2012).  

Det var många av lärarna i vår studie som definierade hållbar utveckling enligt Brundtland-

kommissionens definition (Skolverket 2002) men när det väl kommer till att beskriva vad deras 

undervisning innehåller eller vad de lägger in mer specifikt i begreppet blir definitionen oftast 

mycket smalare, den sträcker sig bara till att innefatta miljöaspekten. Detta kan tänkas vara orsakat 

av att det inte finns någon tydlig definition av hållbar utveckling i läroplanen utan lärarna måste på 

eget intresse söka upp vidare information för att bilda sig en uppfattning om begreppet. 

Definitionen kommer därav delvis att utgå från lärarnas egna intresse inom området. Vi kan se en 

tydlig koppling mellan hur lärarna i vår undersökning definierar begreppet till hur undervisningen 

sker och vilket innehållet är. Vi tror därför att det är viktigt att lärare är uppmärksamma på sitt 

intresse och hur de definierar begreppet då vi har sett att lärarna i vår undersökning ofta har 

definition och intresse starkt sammankopplade. Genom att läsa mer om debatten kring begreppet 

och tidigare forskning kan lärare få en djupare inblick i vad begreppet hållbar utveckling innebär. 

 

6.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i den utsträckning som det har varit möjligt har 

undersökningen gett svarat på syftet med uppsatsen, som var att undersöka lärares uppfattningar 

kring UHU med hjälp av frågeställningarna:  

 Vilka aspekter av hållbar utveckling framkommer när lärare talar om begreppet?  

 Vilken relation har de aspekter som framkommer när lärare talar om hållbar utveckling till de 

tre miljöundervisningstraditionerna?  

 Vad innebär UHU i skolans undervisningspraktik enligt lärare, med avseende på syfte, innehåll 

och metod?  
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En av de större tidigare undersökningar som har gjorts inom detta område är Skolverket (2002) som 

är av en kvantitativ karaktär och vår undersökning som var kvalitativ underbygger det resultatet 

som Skolverket fick fram, då även vad vi fann var att lärarna undervisar enligt den normativa 

miljöundervisningstraditionen. Den nya kunskap vår genomförda studie bidragit med är att visa på 

vilka aspekter lärare lägger in i begreppet hållbar utveckling då detta inte existerade i tidigare 

forskning. Vi fann att deras tal om begreppet till större del bara kan kopplas till miljöaspekter. 

Efter att i ovanstående del ha diskuterat resultatet av vår analys kommer vi nedan fortsätta 

diskussionen men med fokus på de metoder vi har använt oss av. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Då syftet med studien har varit att undersöka lärares uppfattningar kring UHU valde vi att intervjua 

åtta lärare som vi trodde skulle kunna ge bra svar i ämnet. Vi valde att använda oss av intervjuer 

eftersom Denscombe (2009) beskriver det som en bra metod när forskare vill ta reda på människors 

tankar och åsikter i olika frågor. På samma sätt förklarar Kvale och Brinkmann (2009) intervjuer 

som att forskaren tar reda på andra personers uppfattningar om sin livsvärld. Genom att vi dessutom 

använde oss av semistrukturerade intervjuer fick lärarnas svar stor plats och svaren fick delvis styra 

intervjun tillsammans med vår intervjuguide. Den grundläggande tanken med semistrukturerade 

intervjuer är denna öppenhet i frågorna enligt Denscombe och Kvale och Brinkmann.  

Vår avsikt var att genomföra intervjuerna tillsammans men att vi skulle ta olika roller i olika 

intervjuer, en skulle vara intervjuare och den andra skulle sitta med som observatör och hjälpa till 

med följdfrågor om det var aktuellt. Tanken med detta var att kompensera varandras bristande vana 

att genomföra intervjuer. Efter vår pilotintervju, som vi genomförde med delat ansvar, bestämde vi 

oss dock för att dela upp temaområdena i intervjuguiden mellan oss och tillsammans leda varje 

intervju. Grunden till det beslutet låg i att genom att båda tog ansvar för delar i intervjun var det 

naturligt att flika in med frågor även när den andra personen styrde frågorna. Varför vi från början 

delade upp intervjun vid pilottillfället var för att vi inte hade fått tag i fler än en person att 

genomföra en pilotintervju med. Därför blev det naturligt att dela upp den så att båda kunde testa på 

intervjutekniken. Det som tillslut ledde fram till beslutet var att läraren i pilotintervjun tyckte att det 

fungerade bra att båda höll i intervjun eftersom vi var så samspelta och inte pratade i mun på 

varandra utan lyssnade in den andra. Efter pilotintervjun gjorde vi vissa finjusteringar i vår 
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intervjuguide; några frågor omformulerades för att bli tydligare samt att citat från Lgr 11 lades in 

för att tydliggöra vad vi menade när vi frågade om demokratiska och kritiska förhållningssätt. 

I efterhand anser vi att det var rätt beslut att genomföra intervjuerna tillsammans då det förutom 

ovanstående beskrivna fördelar även ledde till att vi båda var väl insatta i alla intervjuer när 

analysarbetet började. Dock var vi tvungna att genomföra två intervjuer ensamma eftersom lärarna 

på den aktuella skolan hade andra möten inbokade efter oss vilket gjorde att vi inte skulle hinna 

med två intervjuer efter varandra. Därför genomförande vi dessa parallellt. Vi tror inte att det 

påverkade resultatet att vi genomförde dessa intervjuer ensamma, då de var några av de sista 

intervjuerna som genomfördes och vi därför fått öva oss i intervjutekniken.  

En nackdel med intervjuer som Denscombe (2009) tar upp är intervjuareffekten vilket kan medföra 

att vad den intervjuade säger inte alltid överensstämmer med hur denna handlar i verkligheten. Det 

som kan påverka detta är enligt Denscombe personlig identitet så som kön, etniskt ursprung samt 

åldersskillnad. Eftersom vi valde att intervjua lärare som någon av oss hade tidigare anknytning till 

ansåg vi inte att dessa faktorer skulle påverka intervjun negativt. Detta var heller inget vi upplevde 

att lärarna gjorde när vi väl genomförde intervjuerna, de upplevdes som vanliga samtal. 

En annan negativ effekt som Denscombe (2009) tar upp är att den intervjuade kan känna sig 

obekväm vid ljudinspelning, vilket vi inte märkte av under intervjuerna. De flesta fann sig snabbt i 

att prata med ljudinspelaren igång och om ämnet. Vi upplevde dock stundtals att några lärare kände 

sig obekväma med just ämnet då de gav uttryck för att de till exempel ansåg sig för lite insatta och 

var osäkra på vad de skulle svara. En sätt att undvika osäkerhetsfaktorn hade varit att lämna ut 

frågorna till lärarna innan intervjuerna men detta kände vi inte var ett bra alternativ då effekten 

kunde varit att svaren inte blev spontana. Vårt syfte var att ta reda på lärares personliga 

uppfattningar om UHU och inte vad de kan hitta för svar om de söker information om ämnet på 

internet. Vi valde att ge lärarna rubrikerna på temaområdena i förväg för att de skulle få ett hum om 

vad vi ville prata om. Trots detta upplevde vi inte att lärarna satt med färdiga svar utan de tog sig tid 

att fundera över deras uppfattningar.  

Denscombe (2009) nämner en ytterligare negativ aspekt angående intervjuer nämligen att de tar tid 

att genomföra och transkribera. Visst tog det lång tid, framförallt med att transkribera intervjuerna, 

men eftersom vi ansåg att denna metod var den mest lämpliga för att ge svar på våra 

frågeställningar gjorde vi en planering som tillät oss ta den tid vi behövde för transkriberingen. I 

efterhand känner vi att det var onödigt att skriva transkripten så noggrant som vi gjorde i det första 

steget, det hade räckt om vi skrev dem läsliga från början. Dock kändes det rätt att skriva dem 
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detaljerat inledningsvis då det var våra första transkriberingar och vi inte ville missa några viktiga 

delar. 

Genom att vi intervjuade lärare utspridda över både flera kommuner, på olika stora skolor samt 

olika stadier anser vi att vi fått ett bredare spektrum av svar än om vi bara intervjuat lärare på till 

exempel en enda skola. Det var också ett lagom stort antal intervjuer, åtta stycken, med tanke på 

den tid som vi hade att förfoga över vad gäller uppsatsen. Samtidigt är vi av den åsikten att ett färre 

antal intervjuer inte hade kunnat ge oss lika brett resultat eftersom det redan vid åtta intervjuer var 

svårt att hitta gemensamma nämnare i lärarnas svar och därmed kategorisera dem.  

Från början hade vi en frågeställning som löd: Hur ser lärare på UHU utifrån vad som står i Lgr 

11? Vi var väldigt intresserade av detta då hållbar utveckling, som vi tidigare nämnt, har en sådan 

framträdande roll i läroplanen och frågor om detta var även med i våra intervjuer. Vid analysarbetet 

insåg vi dock att de svar vi hade fått var alltför enstaviga och ytliga för att dessa skulle ge något av 

vikt till uppsatsen i stort. Vi valde därför att inte ta med denna frågeställning i vårt arbete.  

De flesta frågor i intervjuguiden gav oss bra material till analysen, men vissa svar var inte 

uttömmande nog enligt oss, till exempel vad lärarna arbetade med för innehåll när det gäller hållbar 

utveckling. Detta kan ha berott på att vi ställde fel sorts sonderande frågor. När vi gått igenom 

transkripten har vi dock sett att vi har försökt få lärarna att utveckla sina svar, men de har inte gett 

oss den typ av utvecklande svar vi sökte. I efterhand kan vi se att några av våra frågor inte tillförde 

något till arbetets frågeställningar, trots detta tycker vi att de gav oss en fördjupad förståelse för 

lärarnas arbete.  

Efter att vi i ovanstående kapitel har diskuterat våra resultat och metoder kommer vi avslutningsvis 

i denna uppsats reflektera över vilka erfarenheter arbetet gett oss samt hur vidare forskning på 

området skulle kunna se ut.  
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7. Avslutande kommentarer och vidare forskning 

Genom vårt arbete med denna studie har vi fått inblick i hur komplext hållbar utveckling och UHU 

är och även mött lärare som är engagerade i framförallt miljöaspekten av begreppet. Unesco har 

utsett årtiondet 2005-2012 till Decade of Education for Sustainable Development, DESD. Målet 

med DESD är att skapa förändring och en hållbarare värld genom att förändra tillvägagångssätten 

för att bemöta de globala utmaningarna (Unesco 2012). Utifrån detta hade vi funderingar om att 

hållbar utveckling skulle ha en extra tydlig plats i skolan just nu men det vi har sett är att detta 

dokument inte nått ut till skolorna, något vi tycker är synd då dokumentet skulle kunna ge skolorna 

större insikt om hur de kan arbeta med UHU och dess komplexitet.  

I vår studie genomförde vi intervjuer med lärare där de fick berätta om deras tankar kring UHU, 

merparten av andra studier som vi har läst i och med arbetet med den här uppsatsen har även de 

byggt på intervjuer med lärare. Därför är vårt förslag till vidare forskning att undersöka vad lärare 

faktiskt gör när det kommer till UHU, genom till exempel observationer, och inte stanna vid att ta 

reda på vad de säger att de gör, vilket vi gjorde. Detta för att få en tydligare bild över hur UHU ser 

ut i Sverige och därefter gå vidare med vad lärare behöver för stöd för att utveckla sin undervisning. 

I vårt fall hade stödet handlat om att hjälpa lärare att få med alla aspekter inom begreppet och även 

se konfliktperspektivet som en viktig del av arbetet. 

I och med vårt arbete har vi blivit än mer medvetna om att hållbar utveckling handlar om så mycket 

mer än att ta hand om naturen genom att kompostera och liknande. Vi hoppas att vi med detta 

arbete i ryggen kommer att komma ut i arbetslivet och arbeta med hållbar utveckling på ett sätt där 

vi tar med alla aspekter av begreppet; de ekologiska, de ekonomiska samt de sociala. Tillsammans 

med eleverna, som är vår framtid, kommer vi arbeta för att ge kommande generationer ett gott liv.  

Vi hoppas även att dessa reflektioner kan tillföra ett bredare perspektiv på vad hållbar utveckling är 

och innebär för lärare på fältet.
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till lärare 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Örebro universitet som nu ska skriva vår C-uppsats där syftet är att 

undersöka lärares uppfattningar av/kring begreppet ”Undervisning och hållbar utveckling” samt vad 

det innebär i lärares undervisningspraktik. Vi vänder oss till dig eftersom en av oss, Sara/Julia, har 

genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning med dig som handledare/i ditt arbetslag och vi tror 

att du skulle kunna ge oss bra material till vår analys.  

Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter. Vi kommer båda att medverka vid intervjun, en kommer 

leda den och en kommer vara observatör. Vi är väldigt flexibla vad gäller plats och tid för intervjun 

men vår förhoppning är att kunna genomföra den redan under vecka 45-46. Eftersom vi har 

begränsad tidsram önskar vi svar om du kan tänka dig att ställa upp så snart som möjligt.   

Vi vill gärna spela in intervjun för att inte missa viktiga detaljer samt för att underlätta analysen av 

samtalet. Materialet kommer endast användas i denna C-uppsats och kommer förstöras när 

uppsatsen är klar. Självklart kommer svaren behandlas konfidentiellt.  

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare.  

 

Vänliga hälsningar 

Sara Bergsten och Julia Skugge 

 

xxx@studentmail.oru.se  

xxx@studentmail.oru.se 

 

Karin Rudsberg (handledare) 

karin.rudsberg@oru.se 

 

mailto:xxx@studentmail.oru.se


 

 

Bilaga 2: Intervjuguide  
1. Bakgrundsfakta 

1. Berätta om din bakgrund som lärare 

När tog du din examen? 

Examen i vad? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

På den här skolan? 

Vilka olika stadier har du arbetat på? 

Hur ser din anställning ut nu? Stadium? Alla ämnen? Specifika ämnen? 

3. Ingick HU i din lärarutbildning? I vilken utsträckning? 

4. Har du gått några ”fortbildningskurser”(kompetensutveckling) inom hållbar utveckling? 

5. Skulle du säga att du har ett personligt intresse ut för HU? 

På vilket sätt är du intresserad av detta? 

 

2. Definition 

1. Hållbar utveckling kan betyda väldigt mycket. Hur skulle du definiera begreppet? Om du skulle 

beskriva begreppet för någon annan, vad skulle du säga då? 

Vilka aspekter läggs in i begreppet. Beroende på hur ”luddig” definitionen är. 

Skulle du säga att detta sätt att definiera HU är gemensamt på hela skolan eller i 

arbetslaget? Dokument? 

Varifrån skulle du säga att du har fått denna definition? 

2. Hur skulle du förklara begreppet HU för dina elever? 

Vilka ämnen inkluderar du i begreppet HU? Varför? 

 

3. Undervisning 

1. Hur anser du att HU blir synligt i ditt klassrum? 

Är det i specifika ämnen? 

Nått som genomsyrar allt man gör? 

2. Kan du berätta om hur du/ditt arbetslag arbetar med UHU? 

Varför undervisa om HU? 

Vad undervisar du om? Innehåll? Exempel? 

Hur undervisar du? Temaarbete? Alltid integrerat? Vilka ämnen? Metoder?Exempel? 

Hur ser elevernas roll ut? 

På vilket sätt är de delaktiga? 

Kritiskt förhållningssätt. Läsa. Under Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 s. 13 

står: ”varje elev efter genomgången grundskola ska kunna använda sig av kritiskt 

tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska 

överväganden” 

Hur skulle du säga att detta kommer till uttryck i din undervisning för hållbar 

utveckling? 

Demokratiska arbetsformer. Läsa. Lgr 11 s. 8: ”Det är inte tillräckligt att i 

undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisning ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet” 

Hur skulle du säga att ni arbetar med demokratiska arbetsformen i undervisning för 

hållbar utveckling? 

3. Sker någon diskussion mellan arbetslagen om hur ni arbetar med HU? 

4. Skulle du vilja att din undervisning såg annorlunda ut? I så fall hur? 

Finns det några hinder idag för att det? 

5. Hur viktigt anser du att det är att undervisa om HU? 



 

 

6. Vad anser du är viktigt för eleverna att ta med sig vad gäller HU inför framtiden? Varför? 

7. Skulle du säga att din undervisning för hållbar utveckling har förändrats någonting under dina år 

som lärare?  

I så fall hur och varför?  

Till nya lärare (<5 år)Tror du att din undervisning kommer förändras? Hur? varför? 

8. Tycker du det är lätt eller svårt att undervisa om HU? På vilket sätt/varför 

 

4. Lgr 11 

1. Känner du att du är insatt i vad som står om hållbar utveckling i lgr 11? 

Om insatta: 

tycker du det är tydligt? 

Anser du att UHU har lagom stor plats i LGR 11? Utveckla. 

Om ej insatt: 

vad gör att du inte känner dig insatt? 

Anser du att UHU har lagom stor plats i LGR 11? Utveckla. 

2. Hur har ni arbetat med Lgr 11 för att bli insatta i begreppet HU? 

Om inte tror du att det skulle vara bra att göra det? 

3. Enligt Lgr 11 så ska HU finnas med som ett övergripande perspektiv men det står även med som 

mål/centralt innehåll i 10/20 kursplaner. Vilka möjligheter och eller hinder ser du i och med detta? 

4. Har du tagit del av vad Skolverket menar med HU förutom vad som står i läroplanen? 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

På vilket sätt har denna information kommit till användning? 

5.Anser du att du har tillräcklig kunskap för att bedriva UHU? 

För att/på vilket sätt? Utveckla? 

 

Avslutande frågor 

Har du något mer du känner att du vill dela med dig av inom områdena vi pratat om idag? 

Är det okej om vi hör av oss om vi har något ytterligare? 


