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ABSTRAKT 
 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare på Elprogrammet förhåller sig till begreppet 
hållbar utveckling och på vilket sätt de använder sig av begreppet i undervisningen. 
Undersökningen är utformad som en kvalitativ intervjustudie med fem personer som arbetar 
eller nyligen arbetat som lärare på gymnasieskolans Elprogram. Vid resultatanalysen framgick 
att resultatet kunde sorteras in under tre beskrivningsområden: Kunskap, Ändliga resurser 
samt Ett vidgat perspektiv. Dessa beskrivningsområden överlappar varandra mer eller mindre 
och kan därför inte ses som tre från varandra skilda områden. Kunskap: lärarna ansåg att med 
hjälp av kunskap kunde hållbar utveckling erövras men även att kunskap var hållbar 
utveckling i sig. Ändliga resurser: lärarna var eniga att jordens resurser var ändliga och 
åtgärder måste vidtagas. Ett vidgat perspektiv: elever låter sig påverkas och får en bättre 
kunskapsbildning om de får uppleva hållbar utveckling genom studiebesök eller praktik. 
 
Nyckelord: hållbar utveckling, elprogram, undervisning, intervju
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Inledning 
Jordens klimat och miljöfrågor har sedan lång tid tillbaka behandlats både nationellt och 
internationellt. Det har allteftersom upptäckts samband mellan miljöeffekter och människors 
levnadsvillkor, där ekonomiska och sociala faktorer har påverkat miljöfrågor och ekologiska 
betingelser. Idag har stort fokus lagts på begreppet hållbar utveckling. 
 
Begreppet förstärktes ytterligare i allmänhetens medvetande när Al Gore med filmen An 
Inconvenient Truth  (En obekväm sanning, svensk titel) 2006 beskrev vilka effekter den 
globala uppvärmningen för med sig. Al Gore erhöll Nobels fredspris 2007 för sitt arbete för 
en hållbar utveckling, priset delades med IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. 
 
Vid flera internationella och nationella miljökonferenser har utbildning lyfts fram som en av 
de viktigaste åtgärderna för att vi skall nå hållbar utveckling. Överenskommelser från 
konferenserna ger samhällets utbildningsaktörer i uppdrag att utbilda människor. Bland lärare 
råder det dock osäkerhet om både undervisningens metod och innehåll. Det saknas tydliga 
definitioner för undervisning inom området. Underlaget för att beskriva arbetsformer och 
resultat är viktigare än att beskriva innehållet i utbildningen (SOU 2004:104, 2004, Björneloo, 
2008). Jonsson (2007) hävdar att det finns en risk med att flytta fokus från innehåll till 
aktiviteten i sig självt på bekostnad av kunskapsinnehållet. 
 
Min framtida profession kommer att bli som yrkeslärare på Elprogrammet. Hållbar 
utveckling, främst med avseende på energianvändning, har väckt mitt intresse långt innan jag 
påbörjade min lärarutbildning. Jag anser att denna elevgrupp i stor utsträckning kan komma 
att påverka framtida produkter och tekniker som är kopplat till de delar av uppvärmning, 
belysning med mera som partiellt ingår i det globala begreppet hållbar utveckling. Därför blir 
denna studie, dels ett uppfyllande av egna intressen men också ett försök att söka kunskap 
om och lära hur man kan undervisa för hållbar utveckling, i synnerhet inom Elprogrammet. 
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Bakgrund 
Bakgrunden börjar med att redogöra för begreppet hållbar utveckling och fortsätter med hur 
det internationella arbetet med hållbar utveckling har framskridit. Därefter beskrivs hållbar 
utveckling ur ett skolperspektiv. Slutligen beskrivs hur lärande för hållbar utveckling kan 
relateras till olika ämnen och kunskapsområden och då särskilt till elprogrammet i 
gymnasieskolan.  

Hållbar utveckling på den internationella arenan 
Hållbar utveckling har under senare år fått ett stort utrymme i samhällsdebatten. Hållbar 
utveckling är i sig ett omfångsrikt begrepp som inbegriper många, stora och viktiga 
framtidsfrågor. En av de frågor som för närvarande ofta står i fokus är växthuseffekten 
Sambandet mellan växthuseffekten och jordens uppvärmning anades redan på slutet av 1800-
talet. Den svenske kemisten Svante Arrhenius beräknade år 1896 hur mycket temperaturen 
skulle öka med mer koldioxid i luften. Dåtidens ringa användning av kol, olja och naturgas 
ledde dock beräkningarna till en förmodad slutsats att det skulle ta tusentals år innan 
utsläppen gav någon större effekt (Nilén, 2007). 1972, under FN:s miljökonferens i 
Stockholm, behandlades förändringen av klimatet som ett bland flera allvarliga miljöproblem 
och världens första klimatkonferens 1979 i Stockholm uppmanade världens regeringar att 
även politiskt arbeta med klimatfrågan. Trots detta vann klimatfrågorna inget större gehör 
bland politikerna och det dröjde till slutet av 80-talet innan det politiska gensvaret kom. 
Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland ledde den så kallade 
Brundtlandkommissionen som 1987 lämnade rapporten ”Vår gemensamma framtid” till FN:s 
generalförsamling. Denna rapport anses vara en milstolpe i det politiska sammanhanget. I 
Brundtlandkommissionens rapport definierades hållbar utveckling som en ”utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov” (WCED, 1988, s.10).  
 
Fem år efter Bruntlandrapporten, 1992 i Rio de Janeiro Brasilien, anordnades konferensen 
UNCED United Nations Conference on Environment and Development, även kallad Earth 
Summit, av FN där Sverige var en av 181 deltagande stater (Agenda 21, 1992). Konferensen 
handlade om miljö och utveckling där konventionerna om klimatförändringar och biologisk 
mångfald undertecknades. Konferensen antog också tre grundläggande dokument som kom 
att befästa begreppet hållbar utveckling ytterligare. De tre dokumenten var Riodeklarationen, 
Agenda 21 samt Skogsprinciperna (Pettersson, 2005). 
 
Riodeklarationen bekräftar och eftersträvar att bygga vidare på deklarationen från FN:s 
konferens om den mänskliga miljön som antogs i Stockholm 1972. Deklarationen består av 
27 principer där människors, nationers och det globala utvecklings- och miljösystemets 
okränkbarhet ska skyddas. Första principen lyder som följer: 
 

Princip 1 
I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har 
rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen. 

(Regeringen, 2008b, s.2) 
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram som långsiktigt ger mål och riktlinjer för att uppnå en 
hållbar utveckling. Handlingsprogrammet innehåller 40 kapitel uppdelat på fyra olika avsnitt 
beskrivande de tre dimensionerna som måste samspela för att uppnå hållbar utveckling, 
nämligen de ekologiska, ekonomiska samt sociala/kulturella (Regeringen, 2008c).  
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Dessa dimensioner måste vara hållbara var för sig och uppfylla kravet att inte försvagas för 
att stark hållbarhet ska råda. Vid svag hållbarhet slås de ingående komponenterna samman 
och där kan exempelvis en ekologisk ohållbarhet uppvägas av en stark ekonomisk tillväxt 
(Hermele, 2006). Skogsprinciperna  är det tredje dokumentet och anger grundläggande 
riktlinjer för ett hållbart utnyttjande av världens skogar (Agenda 21, 1992). 
 
Sommaren 1997, fem år efter Riokonferensen, rapporterade världens regeringar sitt arbete 
med hållbar utveckling vid FN-konferensen i New York (UNGASS 19 United Nations 
General Assembly’s Special Session 19). Ett program för det fortsatta förverkligandet av 
Agenda 21 formulerades vid konferensen som kallas Earth Summit +5 eller Earth Summit II.  
Programmet betonade att en hållbar utveckling innebär fortsatt ekonomisk utveckling, 
förbättrad social jämlikhet och ekologisk hållbarhet. Dessa tre delar anses vara ömsesidigt 
beroende av varandra och förstärkande delar för en hållbar utveckling. Rapporter från 
konferensen gör gällande att viss besvikelse fanns. Utvecklingsländer som hoppats på 
infriande av löften om utökat utvecklingsbistånd i utbyte mot miljöåtgärder var besvikna. 
Mycket tydde på att den rikare delen av världen valt att fokusera sina insatser för en hållbar 
utveckling på miljöfrågan och ekologisk utveckling, samtidigt som de skurit ner hjälpinsatser 
och bistånd. Indirekt var denna konferens även en uppföljning av Kommissionen för hållbar 
utvecklings (CSD) arbete (Pettersson, 2005). CSD, Commission for Sustainable 
Development, FN:s kommission för hållbar utveckling är ett resultat från Riokonferensen 
som ska följa upp medlemsländernas åtagande från densamma och även från Johannesburg 
2002 (Regeringen, 2008d). 
 
1998 fastställdes Baltic 21 vilket var en Agenda 21 för Östersjöregionen. Bland de 
grundläggande principerna nämns vikten av att främja utbildning och medvetenhet om frågor 
som rör hållbar utveckling. Sverige valdes till ordförandeland 2006-2008 (Regeringen, 
1998). 
 
Mars 2000 slöt utbildningsministrarna i Östersjöregionen en överenskommelse att utveckla 
och implementera en Agenda 21 för utbildning. Denna överenskommelse kallades för 
Hagadeklarationen. Utbildning sågs som en nödvändig komponent för att uppnå hållbar 
utveckling eftersom det krävs en grundläggande kunskap, kompetens och färdighet inom alla 
områden och av alla människor för att nå detta mål (Skolverket, 2002). 
 
Baltic 21 Education som startade med Hagadeklarationen, antogs 2002 och lyfter fram 
begreppet kunskap. 
 

Handlingsplanen för Baltic 21 Education uppmanar politiker på alla 
nivåer att ge tydliga signaler om vikten av utbildning för hållbar 
utveckling. Det innebär att hållbar utveckling bör skrivas in i alla 
styrdokument: skollag, högskolelag, förordningar, läroplaner, kursplaner. 

(SOU 2004:104, s.46) 
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Millenniedeklarationen undertecknades år 2000 av världens stats- och regeringschefer och 
var den första gemensamt överenskomna dagordningen för global utveckling. Bland de åtta 
mätbara och tidsbundna millenniemål som utformades så sades att alla barn ska gå i 
grundskola år 2015 (Regeringen 2008e). 
 

Goal 2 
Achieve universal primary education 
Target 3 
Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be 
able to complete a full course of primary schooling. 

(United Nations, 2005, s.xiii)  
 
Den 26 augusti 2002 öppnades FN-toppmötet WSSD World Summit on Sustainable 
Development  i Johannesburg Sydafrika. Mötet samlade fler än 20.000 deltagare från 189 
medlemsländer. En av nyckelfrågorna vid detta toppmöte var hur arbetet för hållbar 
utveckling fortsättningsvis skulle hanteras inom det internationella systemet. Utbildning sågs 
som en viktig faktor i genomförandeplanen och punkt 116 i Johannesburgdeklarationen om 
hållbar utveckling formuleras som nedan 
 

Utbildning är en förutsättning för att främja hållbar utveckling. Det är 
därför nödvändigt att mobilisera nödvändiga resurser, inbegripet 
finansiella resurser på alla nivåer, från bilaterala och multilaterala givare, 
inbegripet Världsbanken och regionala utvecklingsbanker, från det civila 
samhället och från stiftelser, för att komplettera de insatser som görs av 
nationella regeringar för att uppnå följande mål och åtgärder 
 
a) uppfylla Millenniedeklarationens utvecklingsmål om allmän 
grundskola, innebärande att alla barn, både flickor och pojkar, till år 
2015 skall ha möjlighet att fullfölja grundskoleutbildning, 
 
b) se till att alla barn, särskilt de som lever i landsbygdsområden och de 
som lever i fattigdom, i synnerhet flickor, har tillgång till och möjlighet 
att fullfölja grundskoleutbildning. 

(Regeringen, 2002, s.132) 
 

Den svenska regeringen deklarerade att fortsätta sträva efter att alla former och nivåer av 
utbildning skall inkludera aspekten hållbar utveckling. ”Det skall ingå som en naturlig del i 
alla ämnen där det är relevant men även kunna ges, särskilt vid högre utbildning, som 
specialiserade kurser” (Regeringen, 2002, s.54). Lärarna har en avgörande betydelse för att 
aspekten hållbar utveckling inkluderas i undervisningen. Eftersom denna aspekt omfattar 
ekologiska, ekonomiska och sociala/kulturella faktorer som är beroende av varandra, så ökar 
lärarnas behov att samarbeta över ämnesgränser (Regeringen, 2002). 
 
Under Johannesburgkonferensen 2002 förklarade statsminister Göran Persson att Sverige 
skulle vara värd för ett internationellt rådslag om utbildning för hållbar utveckling. Detta 
rådslag hölls i Göteborg 4-7 maj 2004 och kom att kallas Learning to change our world: 
International consultation on education for sustainable development. 350 deltagare däribland 
lärare, studenter, forskare, tjänstemän och andra verksamma inom utbildningsväsendet från 75 
länder i 5 världsdelar medverkade. Mottot för rådslaget var Reflect – Rethink – Reform, 
översatt Tänk till – Tänk om – Tänk nytt (SOU 2004:104). 
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Rådslaget var inspirerat av FN:s generalsekreterare Kofi Annans ord: 
 

Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt 
begrepp som hållbar utveckling och göra det till en verklighet för 
människorna över hela världen 

(SOU 2004:104, s.51) 
 
Kommittén för utbildning för hållbar utveckling lade fram ett betänkande där de bland annat 
konstaterar att lärare uttrycker osäkerhet inför hur perspektivet hållbar utveckling ska 
konkretiseras i undervisning. Betänkandet resulterade i ett antal förslag till ändringar i 
författningen för att tydliggöra inriktningen mot hållbarutveckling. Skollagens första kapitel 
2§ föreslogs följande tillägg som skulle träda i kraft 1 januari 2006: 
 

Utbildningen skall också främja en socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling. Därmed menas en utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och 
hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. 

(SOU 2004:104, s.167) 
 
Denna formulering finns fortfarande inte i Skollagen SFS 1985:1100, däremot har 
Högskolelagen fått en ny inriktning mot hållbar utveckling. Högskolorna skall i sin 
verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och 
rättvisa (SFS 2005:1208, 1 kap, 5§). Lagändringen stämmer väl överens med de intentioner 
Baltic 21E syftade på. 
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Hållbar utveckling i svensk skola 
 
Agenda 21 betonade vikten av utbildning och såg utbildning som en avgörande faktor för att 
främja hållbar utveckling. Det svenska skolsystemets styrdokument ger hänvisning till hur 
utbildning utformas och vad utbildningen ska innehålla. Hållbar utveckling finns inte klart 
och entydigt uttalat i dessa styrdokument men ger ändå vägledning om inriktningen av 
densamma. Skollagens portalparagraf innehåller följande formulering: 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. 

(Utbildningsdepartementet, 1985, 1 kap, 2§) 
 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 är tydligare i sin formulering: 
 

Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan 
dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig 
ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala 
miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och 
vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 
Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna 
se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa 
internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle 
med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. 

(Skolverket, 1994, s.5) 
 
Det finns alltså utrymme i styrdokumenten för utbildning i hållbar utveckling. Trots detta 
framgick det vid rådslaget i Göteborg 2004 att lärarna kände osäkerhet hur undervisning i 
hållbar utveckling ska konkretiseras. Enligt Baltic 21 rapporten Mot en hållbar utveckling i 
Östersjöregionen (Baltic 21, 2003), pågår sektoraktiviteter i många länder och omfattar bland 
annat: 
• Översyn av policy 
• Utbildningar för skolledare och lärare i hållbar utveckling 
• Ta fram undervisningsmaterial  
• Publicera en handbok i utbildning för hållbar utveckling för lärarutbildning 
• Ta de första stegen mot yrkesutbildning och/eller fortsättningsutbildning för jordbrukare. 
 
Sveriges regering lade fram ett betänkande En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109 så sent 
som 2008-12-03 (Regeringen, 2008f). Betänkandet föreslår en ny lärarutbildning som i bästa 
fall är ett led mot tydligare undervisnings direktiv i hållbar utveckling. Följande står att läsa 
under de blivande lärarnas kompetenskrav: 
 

Ämnesstudierna ska ta sin utgångspunkt i professionens och barnens 
villkor. Som en integrerad aspekt ska lärande om hållbar utveckling och 
ett hållbart samhälle, liksom miljömedvetande, återfinnas i 
verksamheterna. 

(Regeringen, 2008f, s.247) 
 



11  

Kompetensutveckling 
 
Högskoleverket genomförde ett projekt under hösten 2007, Lärarutbildningen och utbildning 
för hållbar utveckling. Där framkom att möjligheterna till kompetensutveckling för lärarna är 
begränsade. Fokus för utbildningen ligger på innehållet i hållbar utveckling och inte lärandet 
det vill säga utbildning i hållbar utveckling (Högskoleverket, 2008). 
 
SOU 2004:104 skriver att en del utvecklingsarbete återstår innan karaktärsdragen för 
utbildning för hållbar utveckling är förverkligade. Man konstaterar att elever vill ha 
elevinflytande, vara med att påverka form och innehåll. Det är dock få som uppger att de 
verkligen försöker och ännu färre som anser att de lyckas. SOU 2004:104 förordar 
arbetsformer som kännetecknas av en hög elevaktivitet och demokratiska förhållningssätt. 
Enligt Jonsson (2007) finns det en risk med detta arbetssätt, att fokus flyttas från kursinnehåll 
och kursplaner till aktiviteten i sig självt. 
 

En nackdel kan vara att undervisningens innehåll kommer att vara 
oreflekterat av läraren. Istället för att uppmärksamma det 
kunskapsinnehåll som kursplaner föreskriver kommer själva aktiviteten 
att prioriteras. Undervisningen kan också komma att bli kontextberoende 
och utrymmet för läraren att undervisa kommer att skilja sig beroende på 
skolans förutsättningar. 

(Jonsson, 2007, s.175) 
 
Miljövårdsberedningens promemoria 2004:1 Forskning för hållbar utveckling föreslår att all 
högre utbildning integrerar frågor i hållbar utveckling i sin undervisning och skapar 
introducerande kurser i ämnet där möjlighet till diskussioner om människans roll, samhällets 
utveckling och beroendet av ekosystemet på jorden. Detta för att skapa ett bredare tankesätt 
och referensramar till sitt ämnesområde för studenterna. 
 
Det krävs både vertikal komplexitet och horisontell komplexitet säger Jonsson (2007). Med 
det menar han att framtidens människor behöver djupa ämneskunskaper (vertikal komplexitet) 
men även äga förmågan att överskrida diskurser (horisontell komplexitet). Dessa båda 
alternativ måste erbjudas till eleverna i skolan och den vertikala komplexiteten har stora 
förutsättningar eftersom skolan är ämnesindelad. Lika självklart är inte att eleverna erbjuds 
möjligheter till att träna perspektiv växlingar och se samband (Jonsson, 2007). 
 

Jag tror att vi har allt att vinna på att våga vara mer gränsöverskridande. I 
dessa tider med de komplexa problem som vi ställs inför måste vi få vara 
eklektiska, vi måste få överskrida diskurser och prova många olika sätt 
att lösa problemen. Vi borde sträva efter att erbjuda framtidens 
människor möjligheten att utveckla mångsynthet. Den viktigaste 
kunskapen vi kan ge våra barn är förmågan att kunna lära sig och handla 
i en komplex vardagsvärld och i en framtid som vi vet väldigt lite om. 

(Jonsson, 2007, s.179) 
 

Olika synsätt på undervisning 
 
Av stor betydelse för vad som är det ”rätta” sättet att bedriva miljöundervisning är vilken syn 
man har på själva miljöproblematiken (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Om en 
intressekonflikt råder, gör människor skilda ställningstaganden i olika miljörelaterade frågor 
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beroende på perspektiv, värderingar, syften och intressen. Även vilken syn man har på 
utbildning generellt bestämmer också vad som är den ”rätta” miljöundervisningen, det man 
kan kalla utbildningsfilosofi. Författarna Sandell et. al menar på att ett sätt att strukturera 
utbildningsfilosofiska frågor är att utgå från de didaktiska frågorna varför? – motiven till 
undervisningen, vad? – undervisningens innehåll och hur? – sättet undervisningen bedrivs. 
Dessa frågor problematiseras utifrån flera perspektiv. Ur ett elevperspektiv handlar det 
exempelvis om hur eleverna uppfattar undervisningen och vilka konsekvenser och innebörd 
undervisningen får beroende på situation, sammanhang och bakgrund/erfarenhet eleverna 
har. Ur ett lärarperspektiv handlar det framförallt om vilka val läraren gör när det gäller 
motiv, innehåll och undervisningsform (Sandell et. al, 2003). Varje pedagog bör ha en 
uppfattning om några grundläggande filosofiska frågor, där fem aspekter ligger till grund för 
en pedagogisk grundsyn (Stensmo, 1994). 
 

1 Kunskapssynen rör frågor om den mänskliga kunskapens natur, 
ursprung, giltighet och gränser. Vilken kunskap är värdefull? Hur får 
man kunskap? Vad är tro och vad är vetande? 
 

2 Etiksynen rör frågor om vilka värderingar som kommer till uttryck; 
vad som är gott eller ont, bra eller dåligt, vackert eller fult. Vilka 
explicita1 eller implicita2 värderingar finns med i den pedagogiska 
situationen? 
 

3 Människosynen rör frågor om hur man uppfattar eleverna/deltagarna 
som människor. Är människan/eleven i grunden ond eller god? Är 
hon aktiv eller passiv? Är hon ansvarig eller oansvarig? Måste man 
ha ”piskor” eller ”morötter” för att motivera henne? 
 

4 Samhällssynen rör frågor om hur man uppfattar en utbildnings 
relation till det omgivande samhället. Är samhället bra eller dåligt? 
Skall utbildningen anpassas till och konsolidera3 samhället? Skall 
den förändra samhället? Eller är den en enskild angelägenhet? 
 

5 Syn på den pedagogiska situationen rör frågor om utlärnings- och 
inlärningsperspektiv. Vem är den centrale aktören i den pedagogiska 
situationen? Läraren/pedagogen som lär ut från sin fond av vetande 
och strukturerar och presenterar sin information med olika 
hjälpmedel? Eleven/deltagaren som lär in och arbetar med sin 
information utifrån sina intressen? 

(Stensmo, 1994, s.19) 
 
Arfwedson, Arfwedson, (2002a) beskriver hur en ensidigt vald utgångspunkt i en enda 
undervisningsteori inte är att rekommendera i praktisk undervisning. Ingen metod är i sig 
själv vare sig tillräcklig eller överlägsen alla andra, utan de olika metoderna som används bör 
ses som komplementära till varandra. 
 

                                                 
1 Explicit från latinets explicare, uttryckligt, tydliggjort, det explicit utsagda är sagt utan omskrivningar. 
2 Implicit, inte klart utsagt, underförstått. 
3 Konsolidera, förbättra/förstärka strukturen av något. 
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Stensmo (1994) beskriver tre olika utbildningsfilosofiska riktningar som Sandell et. al. 
(2003) sammanfattar: 
 

• Essentialismen utgår från att undervisningens innehåll ska baseras på 
de vetenskapliga disciplinerna. Här ställs själva ämnet i centrum och 
undervisningen ska förmedla veteskapliga begrepp och modeller. 
Läraren har rollen av ämneskunnig expert som förmedlar sin 
kunskap till eleverna. 
 

• Progressivismen ställer eleven i centrum. Undervisningen utgår från 
elevens intressen och behov. Valet av undervisningsmetod ges stor 
betydelse där man betonar samarbete och problemlösning som 
viktiga delar i kunskapsprocessen. Eleverna ska i första hand 
utveckla sin kunskap genom direkta erfarenheter av naturen och 
samhället. 
 

• Rekonstruktivismen betonar skolans roll i en demokratisk utveckling 
av ett framtida gott samhälle. Undervisningens innehåll och de 
synsätt som olika innehåll förmedlar uppmärksammas. Syftet är att 
eleverna ska lära sig att kritiskt värdera olika alternativ. 

(Sandell et.al., 2003, s.132) 
 
Dessa tre utbildningsfilosofiska riktningar har dominerat debatten under senare delen av 
1900-talet och början av 2000-talet (Sandell et. al., 2003). Stensmo (1994) beskriver hur den 
första svenska läroplanen LGr 62 var essentiell till sin karaktär och uppföljdes av LGr 69 och 
LGr 80 som hade en mer progressiv karaktär. Lpo/Lpf 94 innebär en återgång till en 
essentiell utbildningsfilosofi, med den skillnaden att dagens läroplaner saknar föreskrifter om 
vilka arbetsformer som skall användas i skolan (Stensmo, 1994). Det finns även spår av 
rekonstruktivism i dagens läroplan: 
 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
framförs. Den skall framhålla betydelsen av personliga 
ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Då värderingar 
redovisas, skall det alltid klart framgå vem det är som står för dem. Alla 
som verkar i skolan skall dock alltid hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som 
strider mot dem. 

(Skolverket, 1994, s.4) 
 
Som Arfwedson, Arfwedson, (2002a) nämnde är en enda metodik eller undervisningsteori 
inte att föredra, utan användandet av olika metodiker kompletterar varandra. Denna syn på 
arbetssätt finns stöd för i våra styrdokument: 
 

För att en skola ska utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina 
undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya 
metoder. 

(Skolverket, 1994, s.7) 
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Läraren ställs inför en komplex situation när han möter en klass med kanske fler än 20 
individer med olika bakgrund och ursprung. I det läget anpassa sig till varje elevs 
individuella behov och förutsättningar är inte helt enkelt. 
 

Det mycket specifika med lärarrollen är att läraren möter eleverna i en 
kollektiv situation. Andra professionella grupper såsom läkare, 
psykologer eller advokater möter vanligtvis en enskild individ medan 
läraren ställs inför en heterogen grupp individer. 

(Berg, G & Scherp, H-Å, 2003, s.193) 
 

Arbetslag 
 
Lärarna har en avgörande betydelse för att aspekten hållbar utveckling inkluderas i 
undervisningen. Under toppmötet i Johannesburg 2002 påvisades behovet av ökat samarbete 
över ämnesgränser eftersom hållbar utveckling omfattar såväl ekologiska och ekonomiska 
som sociala och kulturella faktorer. Många lärare upplever att arbeta i arbetslag ger kraft och 
energi till att utveckla sitt eget arbete, det ges möjlighet att vara nära eleven ständigt beredd 
till samtal skriver Sandström (2005). Ett lärarlag har rimligen oftast större resurser och 
kunskaper än en enskild lärare då det gäller att ta hand om svåra klassrumssituationer. 
Lärarlagets samlade kunskapsresurs möjliggör en högre kvalitet åt arbetet, lärarna kan lära 
sig av varandra och eleverna lär sig mer. Möjlighet ges att bättre tillgodose olika 
elevgruppers speciella krav och behov (Arfwedson, Arfwedson, 2002b). 
 
Vid samarbete och arbete i arbetslag finns många fördelar att vinna men det kan även uppstå 
hinder. Maltén (1985) beskriver vilka eventuella svårigheter arbetslag inom 
specialpedagogiken kan ställas inför. Bland annat kan samarbetsproblem uppstå om man har 
olika pedagogisk grundsyn eller olika uppfattningar om vad som är väsentliga kunskaper. 
När det ställs krav på förändringar och utveckling inom olika yrkesområden sätter det press 
på berörd personal. Dessa krav kan skapa spänningar mellan grupper som har olika 
inställning till förändringskraven. Spänningar kan också uppstå inom individen och detta kan 
leda till konflikter. Många människor upplever konflikter som otrevliga och gör allt för att 
undvika dessa, medan andra ser konflikten som nödvändig och utvecklande (Maltén, 1998). 
Lärare är precis som andra människor dåliga på att sinsemellan bearbeta relationer och lösa 
konflikter. Ett samarbete i arbetslag över ämnesgränser kommer troligen att leda till någon 
form av konflikt vid något tillfälle. ”Ingen levande varelse kan helt undvika konflikter. Ett 
konfliktfritt samarbete är snarare en from och utopisk önskan än en realitet” (Svedberg, 2007, 
s.226). 
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Hållbar utveckling i olika ämnen 
 
I examensarbeten från Luleå Tekniska Universitet har det undersökts hur lärare i olika 
skolämnen uppfattar begreppet hållbar utveckling och de tolkar innehållet i undervisning för 
hållbar utveckling inom sina respektive ämnesområden. Johansson (2008) som undersökte 
gymnasielärare i historia, fann i sin undersökning att lärarna uttryckte osäkerhet kring 
begreppet hållbar utveckling och att de inte heller nyttjar den terminologin. Vidare beskriver 
författaren hur några av lärarna upplevde att hållbar utveckling tog utrymme av 
undervisningen, ett utrymme som hade behövts till annat innehåll. Olsson (2008) som tittat på 
So-lärare för grundskolans senare år, beskriver även i sin undersökning att lärarna visar en 
underliggande osäkerhet avseende begreppets innehåll. Att begreppet hållbar utveckling 
sällan används av lärarna kommer också Darehed (2008) som fokuserat hem och 
konsumetkunskapslärare fram till i sin undersökning.  
 
Hållbar utveckling i historieämnet handlar för lärarna om mänskliga frågor, vad som krävs för 
att vi och samhället ska fungera tillsammans (Johansson, 2008). Darehed (2008) kommer i sin 
undersökning fram till att lärarna i hem- och konsumentkunskap lägger in många innebörder i 
hållbar utveckling. De betonar särskilt att själva ämnet som sådant är undervisning för hållbar 
utveckling.  En utgångspunkt är individen/hushållet och andra utgångspunkter är transporter, 
resurshushållning och miljöval. Olsson (2008) drar slutsatsen att lärare i de 
samhällsorienterande ämnena i första hand tänker på miljö och natur när det gällde hållbar 
utveckling. Dessa undersökningar kommer gemensamt fram till att det bland ämneslärare 
råder viss osäkerhet om hur perspektivet hållbar utveckling kommer in i olika ämnen.  
 

Hållbar utveckling inom Elprogrammet 
 
Programmålen för Elprogrammet formulerar hållbar utveckling enligt följande ”Ett 
miljöperspektiv präglar utbildningen både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö och 
vad gäller förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling” (Skolverket, 2007). Det 
miljöperspektiv som ska prägla utbildningen inom Elprogrammet kan ses som naturliga 
inslag eftersom eleverna både under utbildningen och senare inom yrket berörs av hantering 
av miljöfarligt avfall, elberoende produkter och dylikt. Programmålen har även ”skall-krav” 
formulerade som anger lärarnas skyldighet att skapa insikt hos eleverna om 
miljömedvetenhet: 
 

Skolans ansvar 

Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
 
o har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur 

resurs- och energihushållning kan användas inom de verksamheter 
som utbildningen berör,  

(Skolverket, 2007) 
 
Vi kan vidare läsa i programmålen för Elprogrammet om hur samverkan mellan kärnämnen 
och karaktärsämnen bildar en helhet i utbildningen. Inom Elprogrammen sker ofta 
utbildningen stegvis där eleverna bygger på redan förvärvade kunskaper, komponenter sätts i 
ett sammanhang och kunskap byggs på i en aldrig avslutad cirkel eller spiral. Egidius (1999) 
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beskriver detta arbetssätt som hermeneutisk pedagogik, där man stegvis ökar sin förmåga att 
förstå enskilda företeelser genom att sätta in dem i sitt sammanhang. Företrädare för den 
hermeneutiska pedagogiken menar att skolans uppgift är att hjälpa eleverna att bli förankrade 
i de värderingar, den livsstil och de sätt att uppfatta tillvaron som gäller i deras omedelbara 
omvärld. När delarna av det tidigare inlärda sätts in i ett nytt sammanhang får de en ny 
mening och skapar nya erfarenheter och kunskaper, en dialektisk kunskapsutveckling. Man 
talar ofta om den hermeneutisk-dialektisk metoden (Egidius, 1999). SOU 2004:104 tar upp 
begreppet kollektivt lärande. Människor lär sig inte bara som individer, utan även påverkas 
av sin vistandemiljö och tar till sig kunskaper om exempelvis sociala normer, regler, 
säkerhetsanordningar mm. Det lärande som uppstår i kollektivet behöver inte alltid vara 
positivt men allt lärande leder till individens kunskapsbildning. 
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Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att granska hur lärare på gymnasieskolans Elprogram 
förhåller sig till begreppet hållbar utveckling. Undersökningens resultat kan förhoppningsvis 
bidra med att besvara den övergripande frågan om vad hållbar utveckling är inom 
Elprogrammet. 
 
Studien kommer att utgå från följande frågeställningar: 
 

• Vad tolkar lärarna in i begreppet hållbar utveckling? 
• På vilket sätt menar lärarna att de i sin lärarprofession inom Elprogrammet arbetar 

med hållbar utveckling?  
 

 
 



18  

Metod 
 
All forskning undersöker egentligen kvalitet men man skiljer ändå på kvantitativa och 
kvalitativa forskningsmetoder. En kvantitativ ansats syftar till att mäta och förklara. Den 
insamlade informationen omformas till siffror och mängder för att senare utföra statistiska 
analyser. Kvalitativa ansatser är att uttyda och förstå fenomen och undersökningens ansats 
kommer till uttryck i frågor, variabler och svar (Nyberg, 2000).  
 

Intervju som metod 
 
Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, med det menas att 
frågor som intervjuaren ställer erbjuder svarsutrymme för informanten. Frågorna kan vara 
strukturerade av olika grad, där en hög grad av strukturering innebär att frågorna formulerats i 
förväg och ställs i en bestämd ordning medan en låg grad av strukturering ofta betyder att 
frågorna inte har formulerats i förväg. Däremellan kan man tala om halvt strukturerade 
intervjuer, eller semistrukturerade intervjuer (Kvale 1997).  Frågorna är då nedtecknade i 
förväg och används under intervjun som ett stöd för samtalet. Därigenom skapas frihet att 
prata vid sidan av den egentliga frågeställningen.  
 
En fördel med en kvalitativ intervju är att den ger möjlighet att upptäcka och identifiera den 
intervjuades uppfattning om något utan att denne  behöver ta ställning till i förväg uppställda 
svarsalternativ. Informanten behöver exempelvis inte ta ställning till vad som är det ”sanna” 
svaret på en fråga (Patel & Davidson, 2003). 
 
Kvale (1997) beskriver med en metafor hur intervjuaren liksom en resenär vandrar 
tillsammans med respondenten genom intervjun och resenärens reseskildring tar form. Detta 
samtal kan leda respondenten till att reflektera över tidigare självklarheter och leda till ny 
förståelse och insikt. Intervjuaren kan också själv påverkas av samtalen och förändra sin 
självförståelse. 
 

Resan leder kanske inte bara till ny kunskap; resenären kan själv 
förändras. Resan kan sporra till en reflexionsprocess som skänker 
intervjuaren en ny självförståelse och blottlägger värden och vanor som 
tidigare tagits för givna i resenärens hemland. 

(Kvale, 1997, s.12) 
 
Metoden som använts är en kvalitativ undersökning i form av en halvt strukturerad 
intervjustudie. (Kvale, 1997). 
 

Urval 
 
Ett riktat val av informanter gjordes och som kriterium sattes att informanterna var 
verksamma, eller nyligen varit verksamma som lärare inom Elprogrammet vid 
gymnasieskolan. Fem lärare inom Elprogrammet från tre olika kommuner deltog i 
undersökningen. Samtliga informanter var män och hade arbetat tre år eller mer som lärare på 
programmet. En informant arbetade delvis på gymnasieskolans Teknikprogram. 
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Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
 
Ett underlag för intervjufrågorna formulerades för att ha som stöd för intervjun. Frågorna 
utarbetades med avsikt att nå informanternas egna perspektiv på begreppet hållbar utveckling 
samt vilka delar de ansåg vara viktiga eller prioriterade. Frågorna kan ses som öppna frågor, 
där utrymme finns för informanterna att brodera sina egna svar. Följdfrågor som ”Hur menar 
du?” ställs där ett utförligare svar önskas. Frågorna är från början allmänt formulerade för att 
sedan smalna av och avslutas med en bredare fråga. Patel & Davidson (2003) har valt att kalla 
denna modell med sekvenserade frågor för ”tratt-teknik”. Innan själva intervjun startade blev 
informanterna informerad om syftet med intervjun och att samtalet spelades in. Inspelningen 
gjorde informanterna något besvärade i skiftande grad och kan ha påverkat samtalet. Min 
bedömning är ändå att informanterna återgick till normalt samtalsläge efter någon minut. 
 
Innan frågorna ställdes fick informanterna veta att ämnet gällde hållbar utveckling. Begreppet 
hållbar utveckling kan uppfattas på många olika sätt och för att leda samtalet till 
Bruntlandskommissionens definition av hållbar utveckling lästes följande fras upp för 
informanterna: 
 
Bruntlandskommissionens definition av hållbar utveckling 1987. Utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. 
 
Frågorna som användes som underlag för intervjun var formulerade enligt nedan: 
 

1. När det gäller hållbar utveckling, vad är det som ska vara hållbart? 
2. Arbetar din skola med hållbar utveckling?  Hur? 
3. Är undervisning i hållbar utveckling ett prioriterat område för dig? 
4. Hur hade du kunnat undervisa i hållbar utveckling i ditt ämnesområde? 
5. Använder du dig av dessa metoder idag? 
6. Vilka faktorer påverkar lärare på elprogrammet beträffande hållbar utveckling? 
7. Med obegränsade resurser och fria händer, hur skulle du utforma undervisning i 

hållbar utveckling? 
 
Första frågan är tidigare använd av Darehed (2008), Dobson (1996,1998) och Jonsson (2007) 
och därmed prövad. Underlaget till frågorna användes främst som stöd under intervjuerna.  
 

Bearbetning, analys och tolkning 
 
Efter intervjuerna transkriberade jag inspelningarna, en omvandling från tal till skrift. Vid 
transkriberingsarbetet dokumenterades pauser och tvekan med text och punkter, detta för att 
återspegla samtalet så autentiskt som möjligt. Informanternas namn har bytts ut till en bokstav 
och det finns ingen koppling mellan bokstavens ordningsföljd i alfabetet och vilken ordning 
intervjuerna har genomförts. Det finns heller ingen koppling av bokstäverna till 
informanternas riktiga namn och därmed är deras identitet skyddad vilket är av oerhörd vikt 
vid både intervjuer och enkäter enligt Patel & Davidson (2003). 
 
Vid genomläsningen har jag fört anteckningar för att hitta mönster i datainsamlingen och 
undvika alltför många omtolkningar vid bearbetningen. Svenning (2007) anser det som en bra 
metod för att inte förlora intentionen med studien. Citat har använts för att läsaren ska ha 
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möjlighet att skapa sin egen uppfattning och även som komplement till mina kommentarer. 
En bra balans mellan citat från intervjupersonerna och egen kommenterande text bör råda, 
detta för att läsaren själv ska få möjlighet att bedöma tolkningens trovärdighet (Patel & 
Davidson, 2003). 
 
Vid bearbetningen har jag försökt förstå hur informanterna föreställer sig begreppet hållbar 
utveckling och använt mig av ett förfarande som liknar en intentionell analys. Vid en 
intentionell analys är en utgångspunkt att människor har avsikter/intentioner med sina 
handlingar. Genom att utföra en handling visar vi våra intentioner och dessa intentioner kan 
ingå i ett större projekt. Exempelvis kan handlingen knäcka ett ägg vara en del i ett större 
projekt där intentionen är att baka en sockerkaka. Yttranden kan också ses som handlingar, 
talhandlingar. Dessa talhandlingar kan vara meningsbärande enheter som ingår i ett större 
projekt (Halldén, 2001). På liknande sätt har jag vid sidan av de direkta svar och uttal som 
informanterna lämnat också försökt tolka det outtalade, innebörden av deras ord och på så sätt 
förstå de större projekt lärarna avser (intention) än vad som framgår av deras uttalande 
(handlingar). Lärarnas uppfattning av begreppet hållbar utveckling har betydelse för vad de 
anser att undervisning för hållbar utveckling innehåller. Förhållningssättet jag använt mig av 
är närmast att likna abduktivt och strävan har varit att upptäcka lärarnas syn på utbildning i 
hållbar utveckling, både vad gäller explicita och implicita värderingar. 
 

Etiska regler 
 
Vid all forskning är det viktigt med etiska regler. Vetenskapsrådet (1990) skriver att det 
grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav 
specificeras i ett antal regler. Samtliga av dessa krav följdes då intervjuerna planerades och 
genomfördes. 
 
Informationskravet: Syftet med forskningen skall informeras av forskaren till de av 
forskningen berörda. Samtliga deltagare blev muntligt informerade om undersökningens syfte 
och att deltagandet var frivilligt. 
 
Samtyckeskravet: Samtliga deltagarna samtyckte till sin medverkan i undersökningen. 
 
Konfidentialitetskravet: Deltagarna har avidentifierats i undersökningen där namn, orter och 
andra identifieringsmöjligheter antingen har bytts ut eller tagits bort. Inspelningarna raderas 
när arbetet är slutfört. Denna information framfördes muntligen till deltagarna som ansåg det 
acceptabelt.  
 
Nyttjandekravet: Deltagarna informerades om nyttjandekravet och att arbetet kan komma att 
publiceras där delar av deltagarnas uttalande finns med i form av citat. 
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Resultat 
 
Vid analysen av resultatet framträder tre beskrivningsområden. Med ett beskrivningsområde 
menar jag att informanterna talar om samma sak även om de använder sig av olika ord. 
Beskrivningsområdena liknar jag de större projekt som den intentionella analysen beskriver 
(Halldén, 2001). De beskrivningsområden jag har funnit utifrån informanternas utsagor har 
jag valt att benämna Kunskap, Ändliga resurser och Ett vidgat perspektiv. Vid de tillfällen 
citat används kan citatet har kortats ner och markeras i sådana fall /…/ och där en paus eller 
tvekan är av betydelse för citatet markeras detta med … 
 

Beskrivningsområdet - Kunskap 
 
Informanterna menar att med kunskap kan vi skapa en hållbar utveckling men kunskapen i sig 
är också en form av hållbar utveckling och det är våra elever som ska föra med sig den in i 
framtiden. 
 
Samtliga informanter återkommer till kunskap i flera perspektiv, dels att kunskap i sig är 
hållbar utveckling dels att med kunskap kan hållbar utveckling erövras. Informanterna anser 
att eleverna ska ha kunskap för att klara sig på arbetsplatser, både socialt och yrkesmässigt. 
Det krävs också kunskap för att inte överkonsumera och därmed tära på jordens resurser. 
Informant A formulerar sig eftertänksamt och bestämmer sig för att kunskaper måste vara 
hållbara för att eleverna ska klara av sina arbetsuppgifter. 
 

Hållbart…ja, det är ju kunskaperna man måste…jag tror det är 
kunskaperna…Att dom kan gå ut och jobba, det är ju, dom måste ha så 
mycket kunskaper med sig så att dom kan utföra ett jobb. 

(Informant A) 
 
Informant D formulerar sig också tveksamt till en början men gör sedan en bestämd koppling 
mellan kunskap och förbrukande av ändliga resurser. Med exemplifiering från skogsbruk och 
därmed skövling av skogar försöker informant D beskriva hans tanke på vad hållbar 
utveckling egentligen kan vara. Informant D kopplar kunskap och resurser så här: 
 

…Kunskap, det är ett exempel på hållbar utveckling…använda mer 
resurser än… mer av jordens resurser än vad som finns, det är inte 
hållbar utveckling. 

(Informant D) 
 
Både informant A och D ser kunskap som en egen beståndsdel av hållbar utveckling. Samtliga 
informanter inför begreppet kunskap när det gäller arbete med hållbar utveckling på skolan, 
direkt eller indirekt. Informant E uppger att de arbetar med källsortering på skolan vilket 
indirekt pekar mot kunskap för att hantera källsorteringen. Informant A och D ger en direkt 
angivelse att kunskap, som de anser är en del i hållbar utveckling, är deras arbetsuppgifter 
eftersom de arbetar med utbildning. 
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Informant C prövar olika värderingar hur hållbar utveckling kan definieras, vad som ska vara 
hållbart och hur produkter byggs för framtiden. Slutligen leder informantens monolog mot 
samma resonemang som A och D, att kunskap är en stor del i hållbar utveckling. 
 

Vi arbetar ju för att elevernas…kunskaper ska vara hållbara i framtiden 
dom ska…göra sig…att få den ledningen och…målsättningen är att vi 
ska göra elever till sökande som kan…använda sina kunskaper även i 
framtiden och söka kunskap när dom har gått ut skolan och utveckla sig 
själva hela livet. 

(Informant C) 
 
Informant D fortsätter koppla kunskap till hållbar utveckling och menar att alla skolor arbetar 
med hållbar utveckling eftersom utbildning är deras primära uppgift. Informanten hävdar 
också att vid de skolor där utbildningen är av sämre kvalitet så är inte utvecklingen hållbar 
och trycker på vikten av att bra utbildade lärare krävs för en hållbar utveckling. 
 

I princip gör ju alla skolor det dom jobbar med hållbar utveckling 
eftersom dom håller på med utbildning, däremot kan man ju… 
ifrågasätta om utbildningen är bra, för dålig utbildning det är 
ohållbar…utveckling, bra utbildning är hållbar utveckling 

(Informant D) 
 
Informant B kan inte påminna sig att deras skola någon gång överhuvudtaget har arbetat med 
hållbar utveckling. På frågan om dom inte gjort det omedvetet genom att sortera avfall, stängt 
av datorer för att spara ström och så vidare, så svarar informanten att det har han gjort. 
 

Jag brukar informera eleverna varför dom ska slänga papper i den 
behållaren och batterier…ja, och sådant i den lådan, för annars…ja…om 
dom inte vet varför, så gör dom det inte heller…jag tror det gäller oss 
vuxna också, att vi måste veta varför…annars bryr vi oss inte. 

(Informant B) 
 
Betydelsen av kunskap i hållbar utveckling utformas allteftersom han talar om det 
 

För att våra resurser med olja och sådant ska räcka…måste vi lära oss 
hur det fungerar…annars håller det inte i längden, det tar slut och vad gör 
vi då? 

(Informant B) 
 
Informant A säger att på att deras skola arbetar de med hållbar utveckling utan att tänka på 
det, när de sprider sin kunskap om socialt beteende och hur eleverna förvärvar kunskaper 
inom ämnesområdet. 
 
Bristen på kunskap tydliggörs när informant C säger sig inte kunna undervisa i hållbar 
utveckling för sitt ämnesområde eftersom egen kunskap i begreppet saknas. När tvekan om 
innehållet av hållbar utveckling visar sig hos informanterna, beskriver jag att man brukar säga 
att hållbar utveckling handlar om tre dimensioner ekologiska, ekonomiska och 
social/kulturella. Detta för att föra samtalet vidare och få informanterna att tänka lite vidare. 
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Då informant C fastnar på svaret hur han hade kunnat utforma undervisning i hållbar 
utveckling beskriver jag de olika dimensionerna. Då svarar informanten omgående och ordet 
kunskap återkommer ännu en gång. 
 

Jag skulle nog satsa på den sociala biten och försöka få dom 
att…eleverna att söka kunskap…hela tiden för att då utvecklas dom och 
jag tycker att ungdom som utvecklas det är det bästa för en hållbar 
utveckling i världen. 

(Informant C) 
 
 
Viljan att sprida kunskap finns hos samtliga informanter. Informant E lämnar följande 
beskrivning när han får frågan hur han skulle utforma undervisning i hållbar utveckling om 
han fick fria händer och obegränsat med resurser: 
 

Jag hade plockat in någon som är riktigt duktig på det här med 
klimat…också hade jag tagit och berättat åt alla dom här…låtit den 
personen då berätta åt alla dom /…/ Det man ofta får höra det 
många…det är något utbrett det är att vi spyr ut så lite koldioxid att ett 
enda vulkanutbrott spyr ut lika mycket som all fordonstrafik i världen 
under ett år. Det är ju många sådana där saker man kanske skulle vilja 
kunna bemöta och det är nog det första jag skulle vilja göra, plocka in 
någon duktig kille på det området. 

(Informant E) 
 
Ordet kunskap återkommer vid flertalet tillfällen under samtliga intervjuer, dels att kunskap är 
hållbar utveckling men även hur man med hjälp av kunskap når hållbar utveckling. Alla 
informanter påstår sig ha undervisat i hållbar utveckling då de involverar kunskap i begreppet. 
Denna undervisning har då skett medvetet eller omedvetet då man inte har tänkt i termen 
hållbar utveckling. 
 

Beskrivningsområdet - Ändliga resurser 
 
Att jordens resurser är ändliga och att fortsätta förbruka dessa utan en tanke på framtiden är 
inte hållbart enligt informanterna. Därför finns behov att lära sig om och använda sig av 
förnyelsebara energikällor om utvecklingen ska förbli hållbar. 
 
Samtliga informanter nämnde förnyelsebara energikällor, överkonsumtion och andra begrepp 
som normalt används i diskursen när det gäller att inte utarma jordens ändliga resurser. 
 
Informant B:s absoluta svar på frågan vad som ska vara hållbart i hållbar utveckling: 
 

Ja, det är väl det att vi får inte överförbruka resurser när det gäller energi 
tillgången, för gör vi de...inte det måste vi ju ändra hela livsföringen, för 
att till exempel oljan den är ju…. ändlig, hur länge den håller vet ju 
ingen.. Det är ju bara…. finns ju en ände i den, den tar ju i princip slut. 

(Informant B) 
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Informant E beskriver hur överkonsumtionen tär på jordens resurser. Utan att ha någon 
normativ ansats så påpekar han för eleverna när tillfälle ges, hur transportsystemen belastar 
naturen där vi som exempel fraktar vatten från Tyskland till Sverige i form av importerad 
juice, då det finns friskt vatten i Sverige. 
 

Ser man att dom (eleverna, min kommentar) kommer gående med en 
juice som är tillverkad i Tyskland, /…/ Bränslet måste ju vara för billigt 
om det lönar sig att transportera vatten från Irland och från Tyskland och 
så vidare till Sverige. 

(Informant E) 
 
Informant D beskriver lärarens roll och ansvar för elevernas attityd till jordens resurser: 
 

Som lärare påverkar man mer än man tror, man påverkar jättemycket 
/…/Det är trots allt vi som säger det här…vilken ström som är bra…eller 
hur man tar fram strömmen hur energin tas fram, det är ju vi som utbildar 
i det och det är väldigt viktigt att vi gör det, säger som det är och inte vad 
vi tycker, utan vi ska säga som det är /…/jag tänker närmast på vad det är 
ekologiskt det här med kolkraft och vindkraft, jag tror att det är väldigt, 
väldigt viktigt att vi framförallt på Elprogrammet säger som det är, att vi 
helt enkelt säger som det är så får dom ta ställning till det här själva. 

(Informant D) 
 
D talar väldigt engagerat om hur viktigt det är att just lärare på Elprogrammet för fram dessa 
kunskaper till eleverna. Detta eftersom det är just de lärarna som innehar sakkunskapen och 
formar eleverna inom området. Informant D fortsätter med lärarens skyldigheter, förpliktelser 
som ingår i lärarrollen även om det inte framgår i styrdokumenten: 
 

Är man lärare på Elprogrammet är man skyldig att följa med helt enkelt i 
energi debatten, följa med…gå på föredrag och föreläsningar och inte tro 
att allting har varit som det alltid har varit…det är en skyldighet man har. 

(Informant D) 
 
Informant C har en önskan att ge eleverna mer praktisk utbildning. En längre praktik på 
speciella områden om sådana företag fanns på orten. Informanten avser då utbildning i att 
begränsa användandet av ändliga resurser och få insikt i förnyelse bara sådana. 
 
 På frågan vilka speciella områden han avser så svarar han så här: 
 

Jag tänker nämligen på…energiåtervinning, förnybara energikällor och 
så vidare, som inte existerar här, vi har ju bara ett värmeverk här. 

(Informant C) 
 
Informant A berör även han energihanteringen i intervjun. Fastän det inte blir något mer 
ingående resonemang runt detta, så nämns dock att han tar upp och informerar vad kostnaden 
är för att exempelvis lämna på datorerna, både ekologiskt och ekonomiskt. 
 
Informanterna är eniga om att jordens resurser är ändliga och undertonen ligger i att 
förnyelsebara energikällor måste brukas. Informanterna ser också sin roll i problematiken, 
som lärare på Elprogrammet känner de till sin påverkansmöjlighet av elevernas attityder vad 
gäller hållbar utveckling. Informant D går längre i sitt resonemang än de övriga när han menar  
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att det är deras skyldighet som lärare på Elprogrammet att upprätthålla goda kunskaper och 
följa med i energidebatten. 
 

Beskrivningsområdet - Ett vidgat perspektiv 
 
Informanterna hävdar att få uppleva hållbar utveckling och även icke hållbar utveckling ökar 
kunskapen om vårat eget beteende i framtiden. Genom studiebesök där eleverna får uppleva 
dessa förhållanden skulle öka deras kunskaper och ändra deras attityder i en positiv riktning. 
Enligt informanterna väger en praktisk utbildning mer än en teoretisk motsvarighet. 
 
Samtliga informanter ser det som önskvärt att eleverna fick möjlighet att se och uppleva hur 
det ser ut på skilda arbetsplatser och i olika delar av världen. Arbetsplatsförlagda utbildningar 
och studiebesök omnämns vid flera tillfällen. Informanterna menar på att det vidgar 
perspektiven och ger jämförelsematerial åt eleverna, dels i olika arbetssätt och metoder, dels 
ur de sociala och ekologiska aspekterna. När frågan ställs hur de skulle utforma undervisning i 
hållbar utveckling om de fick fria händer och obegränsat med resurser varierar svaren. En 
gemensam nämnare är ett vidgat perspektiv. 
 
Informant A nämner i första hand lokala studiebesök om han fritt skulle utforma undervisning 
i hållbar utveckling men lägger snabbt till att även besöka andra länder. 
 

Ja, alltså på…ja på elfirmor alltså, okej inte bara här i ort…här i orten va 
men om vi skulle säga …göra, titta på dom andra…glo…ett 
brett…perspektiv alltså, tänk dig, till exempel fara till andra länder titta, 
hur dom har det, hur fungerar det där. Och ha med sig eleverna och 
verkligen dom får se…sanningen i vitögat eller verkligheten va. Och sen 
komma hem också diskutera om det och göra kanske då en projekt om 
det, det tror jag. 

(Informant A) 
 
När frågan ställs vilka delar de hade tittat på så utvecklar han svaret till att omfatta sociala 
bitar, hur dom bor och mår men även på kompetensen. Tekniska lösningar och 
utbildningsmetoder är också av intresse. A föreställer sig att det kan finnas metoder och 
arbetssätt att lära sig av, som kan användas i egen miljö. Informanten har egna erfarenheter 
från andra länder. Han beskriver skillnaderna mellan Sverige och vissa länder som Indien och 
Thailand som stora. Både vad gäller kvalitet och säkerhet på utförda arbeten. 
 
Informanten beskriver en bristfällig installation på Malta och visar ett fotografi. 
 

Alltså, det är…det är…det är skrämmande. Jag var ju där på Malta här 
och titta ska du se här hur det ser ut (informanten visar ett fotografi på en 
bristfällig el-installation  gjord utanför ett fönster på en kyrka) se här, så 
här såg det utanför en kyrka. Så här ja. Det är lite, man blir lite…blind 
på, man, när man då håller på med det här yrket när man är utomlands 
och det, jag tittar på sådana här grejer, det är samma i Indien jag har ju 
knäppt från Indien och…Thailand man blir som… 

(Informant A) 
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När jag frågar vad det kan bero på att skillnaderna är så stora i frågor som kvalitet och 
säkerhet, om det beror på utbildning eller ekonomi så svarar informanten 
 

Jag tror det är både ekonomi…och utbildningen är sämre på grund av att 
dom inte har resurser /…/ nej nog måste dom kunna räkna ohms lag och 
alla det hära men är det kraven på utbildningen, är den lika? /…/ Det är 
ju en social bit det här också och se verkligheten och göra snygga jobb. 
Säkerheten är ju då, inom el är ju då den är ju jätte, jätte viktig, annars 
blir det ju bara askhögar lite överallt… 

(Informant A) 
 
Efter en lång stunds tystnad på frågan hur informant B skulle utforma en utbildning i hållbar 
utveckling, så beskriver han eftertänksamt den sociala/kulturella dimensionen av hållbar 
utveckling. Han hade velat visa eleverna vad andra länder är bra på. Hur det finns miljö- och 
säkerhets tänkande även i andra länder än Sverige och hur vi hade kunnat efterlikna dem i 
positiv bemärkelse. Därefter hade han velat ta med sig eleverna till områden där man inte har 
kommit lika långt. Låta eleverna få uppleva skillnader, inte bara mellan u-land och i-land, 
utan även i-länder emellan. 
 

Det hade varit intressant att få se på platser hur…ja, hur expanderande 
länder…som Kina tillexempel har det, hur dom bygger…vilka 
föreskrifter dom använder sig av…sådant där som inte går att läsa sig till. 
Bara en sådan sak att kunna åka till Norge och se hur de hanterar 
olje…oljeanläggningarna där...tillexempel 

(Informant B) 
 
Informanten berättar vidare om att det skulle vara intressant att få jämföra det sociala 
klimatet, som han uttrycker det, hur folk beter sig mot varandra på arbetsplatser. 
 

Det ser man ju här i Sverige hur olika det är på olika arbetsplatser, vad 
folk pratar om på jobbet och hur dom pratar med varandra /…/ och 
skillnaden blir ju större om man jämför norra och södra 
Sverige…likadant kust och inland…det är som olika kulturer. 

(Informant B) 
 
Då jag frågar om det inte hade varit av intresse för eleverna att göra studiebesök inom landet, 
så de får uppleva dessa skillnader. 
 

Jo, definitivt. Ungdomen idag är ju väldigt beresta och har varit 
överallt…men det är som inte samma sak som det är…ja, på en 
arbetsplats liksom. Folk kan vara olika på jobbet och hemma…Jag tycker 
eleverna borde få jobba på olika platser i Sverige…det kanske inte går att 
genomföra…eller så gör det det. Det hade varit nyttigt i alla fall, då blir 
dom förberedda…eller lär sig att det är olika. 

(Informant B) 
 
Även om informanten ger flera typer av förslag till utformning av undervisning i hållbar 
utveckling, återvänder han ofta till det jämförande perspektivet länder emellan och även inom 
landet. 
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Trots obegränsat med resurser väljer informant C att börja vidga sina och elevernas perspektiv 
inom landet, han vill gärna involvera kärnämnes kollegorna i en studieresa 
 

Då skulle jag kanske åka på någon veckas studieresa till exempel och ta 
in…kärnämnes lärare och så vidare …och  involvera dom i det hela och 
kanske eleverna får göra något projektarbeten om det. 

(Informant C) 
 
Jag frågar honom om denna resa var tänkt inom kommunen, länet eller landet. 
 

Jag tänkte inom landet och åka till dom här…stora…tillverkarna av 
vindkraftverk… biogasanläggningar och så vidare så dom får sig en bra 
inblick i hur verkligheten fungerar. Det kanske tar en dag på varje ställe 
…men…jag tror det är mycket värt. 

(Informant C) 
 
På frågan om han hade kunnat tänka sig att resa med eleverna utomlands får jag följande svar 
 

Ja, man skulle kunna åka och titta på hur det smutsas ner, tillexempel 
uppe i Kolahalvön och så vidare, hur det ser där dom verkligen 
har…ställt till det med miljön, tror att det…kanske…nästan…det 
är…den största…lärdomen är att se hur det kan se ut om det ser riktigt 
hemskt ut, kolkraftverken i Tyskland tillexempel, hur det ser ut efter dom 
har dragit fram, om vi skulle vilja ha det så här i Sverige. Kanske titta på 
…miljö…globala uppvärmningen och så vidare vad som händer där 
glaciärerna har försvunnit. 

(Informant C) 
 
Även informant D väljer att vidga perspektiven om han hade obegränsade resurser. 
Informanten framhåller hur viktig själva upplevelsen är och kopplar ekonomiska dimensioner 
med ekologiska, där han menar att god ekonomi kan leda till icke hållbar utveckling. 
 

Den ekologiska delen är ju…jag tror helt enkelt på studiebesök i det 
fallet, att fara och titta på ett kärnkraftverk, fara och titta på ett 
oljekraftverk, jag tror att det skulle…det skulle väcka folk, för att…hålla 
på utbilda folk i…naturvårdande åtgärder om man säger så, för det är ju 
trots allt det det är, då måste folk veta vad det är. Folk måste få se det, 
man kan inte bara säga att det är så här, då får man se det själv, det 
tycker jag själv är väldigt viktigt att…visst det är viktigt att en står och 
pratar men det är ändå viktigare att få se det. /…/ Med för god ekonomi 
så blir ju inte utvecklingen hållbar, för då…då kan du ju som köpa dig fri 
från…köpa ditt samvete, alltså du köper utsläppsrätter och betalar dyrt 
för det…men använder dom inte effektivt, så att för mycket pengar är 
inte en hållbar utveckling. 

(Informant D) 
 
Informanten avslutar intervjun med eftertryck hur viktigt han anser det vara att få nya intryck 
från andra platser. 
 

Far du ut och tittar så får du en annan splitvision alltså, du…du ser saker 
på ett annat sätt, eller som det var ett Indiskt gammalt ordspråk som sa: 
”Om du aldrig reser tror du att din mamma är världens bästa kock!” 

(Informant D) 
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Informant E beskriver vårt extrema konsumtionssamhälle vi lever i, där vi ska ha nya 
produkter, kläder m m. Han har en vilja att hos eleverna skapa en medvetenhet om att man 
inte alltid behöver ha senaste nytt av allting. Informanten vill även upplysa dem om de 
konsekvenser överkonsumtionen för med sig på miljö och mänskligt lidande. Han anser 
förövrigt att gymnasieungdomar hör till storkonsumtionsgruppen. Så här förklarar han sig: 
 

Dels är det ju i produktionen av alla dessa grejor, dels när dom 
produceras så spyr vi ju ut…skit i luften och när dom produceras så tror 
jag många gånger är det väl så också att…grejor produceras under 
omänskliga förhållanden egentligen /…/ ja det förgiftar jorden och det 
spyr ut gifter när man tillverkar det och människor blir lidande för att 
producera alla dessa varor. 

(Informant E) 
 
På frågan om han tror att man kan påverka detta med utbildning är svaret omedelbart: 
 

Absolut! Det tror jag helt säkert. Alltså skulle man kunna visa åt eleverna 
precis…ta exempel och visa precis hur det ser ut alltså, hur…hur ett litet 
barn i Kina lever och hur en sjuåring i Kina måste jobba från morgon till 
kväll med att tillverka varor som dom ska konsumera, så tror jag ju att 
dom hade börjat tänka. 

(Informant E) 
 
När jag frågar vidare hur man hade kunnat visa detta för eleverna, om det skulle fungera med 
ett studiebesök så svarar informanten så här: 
 

Ta med dom till förgiftade områden och ta med dom till sådana 
här…oannonserade besök till fabriker där det är…där det är ungar som 
arbetar och…kanske kunna följa deras…deras varor som de konsumerar, 
alltså kunna följa elevernas varor som de konsumerar, följa dom bakåt. 
/…/ bomullen som tröjorna är tillverkat av, hur ser det ut när det utvinns 
och hur…vad har dom för arbetsförhållanden, dom som tillverkar det då. 
/…/ absolut så går det ju att förändra beteendet. 

(Informant E) 
 
Informanten avslutar intervjun med att bekräfta utbildningens betydelse för påverkan av dessa 
förhållanden. 
 
Informanterna talar om ett vidgat perspektiv utifrån hållbar utvecklings samtliga dimensioner. 
Att få se och uppleva ekologiska skillnader, där miljöhänsyn skiftar i olika grad. Att få se och 
uppleva hur kvalitet och säkerhet i arbetets utförande kan skilja sig åt, kanske beroende av 
ekonomiska faktorer. Slutligen att få se och uppleva sociala och kulturella skillnader på 
arbetsplatser, både inom såväl som utom landets gränser. Deras bestämda uppfattning är att 
denna upplevelse faktor, eller praktiska utbildning förmodligen ger ett bättre 
utbildningsresultat än om undervisningen stannar i klassrummet.   
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Sammanfattning av resultat 
 
Resultatet av de intervjuer som utfördes med lärare på Elprogrammet tyder på ett någorlunda 
likartat tänkande kring begreppet hållbar utveckling. De mönster i bearbetningen av 
intervjuerna som återfinns visar att man kan sammanfatta resonemangen under tre 
beskrivningsområden: Kunskap, Ett vidgat perspektiv och Ändliga resurser. 
 
Om man inbördes försöker väga dessa beskrivningsområden mot varandra, vad informanterna 
anser vara av större betydelse än alternativen så är Ett vidgat perspektiv i dominans, tätt följt 
av Kunskap. Beskrivningsområdena går också in i varandra och bör ses som ett sammanhang. 
Exempelvis hävdar informanterna att Ett vidgat perspektiv ses som ett medel till att ge ökad 
Kunskap, medan ökad kunskap lär oss att begränsa användandet av jordens Ändliga resurser. 
 
Följande figur kan grafiskt åskådliggöra en uppskattning av hur beskrivningsområdena 
förhåller sig till varandra. 
 
 
 
 
 

Kunskap 

Ändliga 
resurser 

Ett vidgat perspektiv 

Figur 1. I undersökningen framkommer tre beskrivningsområden Kunskap, 
Ändliga resurser och Ett vidgat perspektiv som överlappar varandra. 
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Diskussion 
 
Under detta avsnitt diskuteras den metod som använts för undersökningen och dess 
tillförlitlighet. Därefter följer en diskussion av resultatet i analysen, för att sedan avslutas med 
förslag till fortsatt forskning inom området. 
 

Metoddiskussion 
 
I all forskning gör man en bedömning av validitet och reliabilitet. Vi måste veta att vi 
undersöker det vi har tänkt att undersöka (validitet) och att erhållna mätvärden är korrekta 
(reliabilitet). Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi 
inte bara kan koncentrera sig på antigen det ena eller andra. Fullständig reliabilitet är en 
förutsättning för fullständig validitet (Patel & Davidson, 2003). När det gäller kvalitativa 
studier med exempelvis intervju som metod så får innebörden i både validitet och reliabilitet 
en lite annan innebörd än vid kvantitativa studier. Begreppet validitet omfattar vid sådana fall 
hela forskningsprocessen. Begreppet reliabilitet som i kvantitativa studier ger likvärdiga 
resultat kan vid intervjuer ge olika svar på en viss typ utav fråga utan att reliabiliteten har 
minskat i värde. Intervjupersonen kan ju exempelvis ändrat uppfattning i frågan (ibid). 
 
Denna undersökning avsåg att undersöka hur lärare på gymnasieskolans Elprogram tolkade 
begreppet hållbar utveckling och hur de använde sig av det i sin undervisning. Citat har 
använts för att ge läsaren möjlighet att göra egna tolkningar men också möjlighet att analysera 
mina tolkningar. Följdfrågorna som ställdes till informanterna och de förtydligande av hållbar 
utvecklings tre dimensioner som gjordes för att föra samtalen vidare, kan ha påverkat 
informanternas svar. Jag anser ändå att undersökningen har en hög validitet. Dels för att 
metoden med intervjuer har förmågan att djupanalysera vad undersökningspersonen 
egentligen vill föra fram med sitt budskap och dels att svaren som erhölls i intervjun stämde 
väl överens med undersökningens intentioner. Reliabiliteten anser jag också vara hög. Alla 
intervjuer är inspelade och kan avlyssnas upprepade gånger för att säkerställa svaren. 
Inspelningarna medför också att någon annan person kan lyssna och registrera, en 
interbedömarreliabilitet kan utföras. 
 

Resultatdiskussion 
Tidigare forskning visar att lärare uttrycker osäkerhet inför hur perspektivet hållbar utveckling 
ska konkretiseras i undervisningen (SOU 2004:104; Darehed, 2008; Johansson, 2008; Olsson 
2008). Detta framkommer även i denna undersökning. Informant C bekräftar denna osäkerhet  
när han säger sig inte kunna undervisa i hållbar utveckling eftersom han anser sig sakna 
erforderliga kunskaper. Informant E efterfrågar innehållslig kunskap när han vill anlita någon 
utifrån med goda kunskaper inom området. Jonsson (2007) beskriver en risk att 
undervisningen kan bli kontextberoende och lärarens utrymme för undervisning kan bli 
beroende av skolans förutsättningar. Jonsson (2007) beskriver vidare hur framtidens 
människor både behöver djupa ämneskunskaper men också förmågan att överskrida diskurser 
och dessa båda alternativ måste erbjudas till eleverna i skolan. I resultatet av denna 
undersökning tycker jag att lärarna visar osäkerhet inför begreppet hållbar utveckling men 
trots detta visar en viss förmåga att överskrida diskurser. I det tänkta scenariot där lärarna med 
obegränsade resurser fritt får utforma undervisning i hållbar utveckling, tycker jag att deras 
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val bekräftar vad Jonsson (2007) anser som en risk att lärarens utrymme för undervisning blir 
beroende av skolans förutsättningar.  
 
Undersökningen visar hur lärarna på Elprogrammet tolkar in egna tankar och undervisar för 
hållbar utveckling, även om de inte använder sig av begreppet som sådant. Samma fenomen 
påvisas även i de undersökningar som är gjorda i andra ämnen (Darehed, 2008; Johansson, 
2008; Olsson, 2008). Hållbar utveckling har per definition delats in i tre dimensioner 
ekonomiska, ekologiska samt sociala/kulturella och samtliga informanter berör områden som 
ryms inom dessa dimensioner. 
 
Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling kan i informanternas vardag beskrivas 
hur beroendet av ekonomi påverkar utbildningen. Med obegränsade resurser och fria händer 
att utforma undervisning i hållbar utveckling, valde lärarna främst former av praktisk 
utbildning och studiebesök. Min bedömning är att lärarnas val av undervisningsformer skulle 
förändras om inte ekonomin utgjorde ett hinder och att förändringen skulle omfatta fler 
utbildningsaspekter än hållbar utveckling. 
 
Tiller & Tiller (2003) skriver i sin bok Den andra dagen – ett vidgat rum för lärande om 
handens kunskap. 
 

I skolan blev de upplärda i huvudets kunskap. I arbetslivet måste de 
själva lära sig handens kunskap, med andra ord två olika rationaliteter 
och arenor för lärande. 

(Tiller & Tiller, 2003, s.122) 
 
De olika arenorna som Tiller & Tiller beskriver kan jämföras med lärarnas tankar om 
praktiska undervisningsformer och den traditionella klassrumsundervisningen. Dessa arenor 
hade kunnat fungera som komplement till varandra.  
 
Ekologiska aspekter som berörs under intervjun handlar mycket om energiframställan. 
Informanterna talar om jordens ändliga resurser, miljöproblemen som uppstår på grund av 
förbränningen av fossila bränslen och alternativen med förnyelsebara energikällor. 
Informanterna talar också om att vidga perspektiven på dessa områden med studiebesök och 
praktisk utbildning. Väldigt lite sägs dock om möjligheten att bedriva utbildning inom 
området på skolan. Styrdokumenten för Elprogrammet saknar direkta angivelser för 
utbildning i förnyelsebara energikällor och energibesparande åtgärder. Detta anser jag är en 
brist i styrdokumenten och kan vara en anledning till att lärarna idag inte bedriver utbildning 
runt dessa frågor i någon större omfattning. Även om det lämnas visst tolkningsutrymme i 
dagens kursplaner så är min uppfattning att tydligare direktiv ger tydligare resultat.  
 
De sociala/kulturella dimensionerna fanns också med i informanternas uppfattning om hållbar 
utveckling. Informanterna talade om olika kulturer och socialt beteende på skilda 
arbetsplatser, både inom och utom landet. Informant B talade om vikten att få se och uppleva 
dessa kulturer, att eleverna får uppleva kulturella och sociala klimatskillnader. Min 
uppfattning är att denna kulturskillnad kan leda till konflikter av olika slag grundat på 
kulturella missförstånd. Det är inte helt säkert att vi behöver resa någonstans för att upptäcka 
kulturskillnader, det kan räcka med att betrakta skillnader mellan lärare inom kärn- och 
karaktärsämnen. Svenska regeringen deklarerade en  fortsatt strävan att alla former och nivåer 
av utbildning ska inkludera aspekten hållbar utveckling. Man betonade också vikten av att 
samarbeta över ämnesgränser (Regeringen, 2002). Detta ämnesöverskridande resonemang 
hade jag hoppats mer på under intervjuerna. Inget djupare resonemang om metoder, 
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arbetsformer eller liknande fördes. Maltén (1985) visar på hur konflikter kan uppstå i 
arbetslag, Svedberg (2007) hävdar på att dessa är i det närmaste oundvikliga. Om vi ska 
arbeta över ämnesgränser anser jag att detta samarbete bör noga planeras i förväg. Arbetssätt, 
metodiker och tankegångar bör ventileras och utformas för att på så sätt förbereda sig för och 
undvika att konflikter uppstår som hindrar oss från att ställa eleven i fokus. Sandström (2005) 
menar på att arbeta ämnesövergripande och att ingå i ett arbetslag är för många att ha eleven i 
fokus. Min åsikt är att även här kan vi börja på det lokala planet när det gäller perspektivet 
sociala/kulturella aspekten i hållbar utveckling, innan vi ser oss om i landet eller världen. 
 
Darehed (2008), Johansson (2008) och Olsson (2008) visade i sina undersökningar specifika 
betingelser för hur lärarna i de olika ämnena uppfattade begreppet hållbar utveckling, så även 
lärarna på Elprogrammet. Jag vill ändå påstå att vid en jämförelse av hur dessa lärare 
uppfattar begreppet hållbar utveckling, går det fortfarande att placera in samtliga 
uppfattningar i de tre dimensionerna som definierats för begreppet nämligen ekonomiska, 
ekologiska samt sociala/kulturella. Gemensamt uttrycker dessa lärare också en önskan om 
ämnesöverskridande samarbete för hållbar utveckling. 
 

Slutsats 
 
Analysen av intervjuerna visade att resultatet kunde sorteras in under tre 
beskrivningsområden: Kunskap, Ett vidgat perspektiv samt Ändliga resurser. Dessa 
beskrivningsområden ger mig en tydligare översikt över och därigenom en ökad förståelse hur 
lärare på Elprogrammet uppfattar begreppet hållbar utveckling. Beskrivningsområdena 
överlappar varandra och kan inte ses som fristående delar. Hållbar utvecklings tre 
dimensioner ekonomiska, ekologiska och sociala/kulturella går mer eller mindre att återfinna i 
samtliga beskrivningsområden. 
 
Jonsson (2007) beskriver komplexiteten av undervisning för hållbar utveckling och min egen 
undersökning har fått mig att förstå och bekräfta hans ställningstagande. Hållbar utveckling är 
ett komplext begrepp i sig, att undervisa för hållbar utveckling förenklar inte saken. Må hända 
ska vi ha stora visioner och höga strävansmål men innan vi kommer dit tror jag en god ide är 
att se vad vi kan börja med i vårat klassrum och inom vår skola. Låt oss minnas att det 
kollektiva lärandet som vi presenterar för våra elever nästan dagligen, lämnar spår i framtiden. 
 

Stora delar av det kollektiva lärande som har skett bland människor har 
visat sig motverka hållbar utveckling. Utnyttjandet av fossila och icke 
förnybara bränslen, dumpning av avfall, ett högt uppdrivet arbetstempo 
är bara några exempel på lösningar som uppkommit ur kollektiva 
lärandeprocesser. Dessa har gestaltats i form av ekonomier, normer och 
vanor, vika har lett till förändringar som snarast har bestått av vad som 
skulle kunna kallas för avveckling istället för utveckling. I utbildning är 
det viktigt att lära sig om dessa slags lösningar och deras effekter för att 
kunna finna andra grunder för vanorna och normerna, så att dessa gynnar 
en hållbar utveckling. 

(SOU 2004:104, 2004, s.65) 
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Förslag till fortsatt forskning 
 
En fortsatt forskning om hur elever uppfattar och tillgodogör sig undervisning i hållbar 
utveckling finner jag som mycket intressant. Då styrdokument rekommenderar varierade 
undervisnings metoder borde det vara av intresse att undersöka hur de metoder som används 
idag fungerar och upplevs av eleverna, om behov av förändring finns och därmed söka nya 
vägar för att kvalitetssäkra undervisning för hållbar utveckling.  
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