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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur lärare beskriver sina uppfattningar om 

begreppet hållbar utveckling och hur lärare beskriver sin undervisning om hållbar utveckling.  

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer där tio stycken lärare, aktiva både i södra 

och norra Sverige, har intervjuats. Lärarna arbetar med olika klasser där åldern på eleverna 

varier från sex till tolv år (årskurserna F-6). 

 

En fenomenografisk ansats har använts i denna studie för att bearbeta och analysera den 

insamlade datan. Denna ansats valdes då den är användbar för att studera beskrivningar och 

uppfattningar i pedagogiska sammanhang. 

 

Resultatet av undersökningen visade att det fanns både likheter och skillnader mellan 

informanternas beskrivningar, både hur de uppfattar begreppet hållbar utveckling men också 

hur de arbetar med hållbar utveckling i undervisningen. När informanterna fick beskriva sin 

uppfattning om hållbar utveckling så beskrevs främst miljöaspekten av de tre olika aspekterna. 

Det var endast vissa informanter som utöver miljöaspekten även pratade om de två andra 

aspekterna, den sociala och ekonomiska aspekten. Den tydligaste likheten mellan 

beskrivningarna var att källsortering togs upp som en metod som alla informanterna använde 

sig av när de undervisar om hållbar utveckling. 

 

De tydligaste skillnaderna som kunde ses var att de informanter som undervisade för elever i 

lägre åldrar hade ett större fokus på den sociala aspekten, främst genom arbete med 

värdegrunden. De informanter som undervisade för elever i högre åldrar arbetade däremot mer 

med miljöaspekten. 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Hållbar utveckling och skola, ESD-skolor, Grön-skola, Teori 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate how teachers describe their perceptions about the 

concept sustainable development but also how teachers describe their teaching about the 

concept. The survey was conducted through interviews where ten teachers, active in southern 

and northern Sweden, have been interviewed. The interviewed teachers are working with 

students in different ages varying from six to ten years old. 

 

A phenomenological approach has been used in this study to process and analyse the collected 

data. This approach was chosen because it is useful for studying descriptions and perceptions 

in educational contexts. 

 

The results of the survey showed that there were both similarities and differences between the 

informants' descriptions, both how they perceive the concept about sustainable development, 

but also how they work with sustainable development in their teaching. When informants got 

to describe their perception about sustainable development, the environmental aspects of the 

three different aspects were described primarily. There were only some informants who, in 

addition to the environmental aspect, also talked about the two other aspects, the social and 

economic aspects. The clearest similarity between the descriptions was the sorting of sources 

as a method used by all the informants when teaching sustainable development. 

 

The most obvious differences that could be seen were that the informants who taught for 

students of lower ages had a greater focus on the social aspect, primarily through work with the 

value base. The informants who taught students of higher ages, on the other hand, worked more 

with the environmental aspect. 

 

Keywords: Sustainable development, Sustainable development and school, ESD-schools, 

Green-school, Theory 
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1. Bakgrund  
I bakgrunden förklaras begreppet hållbar utveckling och vad begreppet innehåller och de  

aspekter som hållbar utveckling består av. En del av bakgrunden handlar om varför det är viktigt 

att undervisa om hållbar utveckling. Vidare presenteras begreppen ESD skolor och grön skola. 

En presentation av hur hållbar utveckling har utvecklats i läroplanen och i kursmålen görs, samt 

en presentation av några teoretiska aspekter.  

1.1 Vad är hållbar utveckling? 

Det är svårt att säga exakt vad hållbar utveckling innebär, begreppet har flera olika tolkningar. 

Hållbar utveckling handlar om hur vi kan skapa det goda samhället och därmed också 

förutsättningar för ett gott liv med god livskvalitet och hälsa. Den hållbara utvecklingen berör 

således hela människans livsmiljö och de förutsättningar som skapas för framtida generationer 

att leva ett gott liv (SOU 2004:104). Ända sedan 1970-talet har miljöundervisning funnits med 

i skolans läroplaner och då var det frågor kring de första miljöproblemen som blev aktuella. På 

denna tid var det oftast i de naturvetenskapliga ämnena som undervisning om hållbarhet skedde. 

Den första aspekten inom hållbar utveckling var den ekologiska (Björneloo, 2007). Författaren 

tillägger att undervisningen om hållbar utveckling har utökats från att bara innehålla den 

ekologiska aspekten till att beröra både den ekonomiska- och sociala aspekten.  

  

Begreppet hållbar utveckling som är översatt från engelskans sustainable development 

introducerades år 1981 av författaren och miljövetaren Lester Brown. År 1987 spreds det 

internationellt i rapporten ”Vår gemensamma framtid”, som skrevs av Världskommissionen för 

miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen (World Commission on 

Environment and Development). Gro Harlem Brundtland, som vid denna tid var Norges 

statsminister, inledde kommissionen. I rapporten säger kommissionen att om man fördärvar 

miljön och inte tar hänsyn till att bevara de naturresurser som finns, kommer hållbar utveckling 

för social och ekonomisk tillväxt att vara omöjlig att åstadkomma. Därför måste tillväxten samt 

utvecklingen ske på miljöns villkor, och alla de tre aspekterna, ekologisk, social och ekonomisk  

hållbar utveckling uppfyllas. Brundtlandkommissionens definition av begreppet hållbar 

utveckling är, "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (SKOLS, 2009:19 a). 

1.1.1 De tre aspekterna, ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt och har därför delats upp i tre olika 

aspekter att ska bli lättare att tolka. Gröndahl och Svanström (2011) betonar att hållbar 

utveckling bör delas in i tre domäner, kravområden eller dimensioner, för att underlätta 

kommunikationen om begreppet hållbar utveckling. Alla tre aspekterna går hand i hand och 

samtliga måste vara verksamma för att uppfylla kraven på en hållbar utveckling. Författarna 

nämner också att det är svårt att hitta lösningar och samtidigt uppfylla målen för samtliga 

aspekter. En översättning från en senare omskrivning av Brundtlandkommissions definition av 

hållbar utveckling lyder enligt följande; ”Hållbar utveckling är en utveckling som förser ett 

samhällets alla invånare med grundläggande miljömässiga, ekonomiska och sociala tjänster 
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utan att hota livskraften hos de naturliga, byggda och sociala system varpå försörjningen av 

dessa tjänster är beroende” (Björneloo, 2007, s. 26).   

  

Begreppet hållbar utveckling utgår ifrån samhällets och människornas förutsättningar, behov 

och problem, vilket innebär att de miljömässiga, ekonomiska och sociala förhållanden är 

varandras stöd och förutsättningar (Björneloo, 2007). Av de tre aspekterna ekologiska, sociala 

och ekonomiska har den ekologiska funnits med längst. De sociala och ekonomiska aspekterna 

utvecklades utifrån de ekologiska perspektiven i och med att synen på undervisning för hållbar 

utveckling har blivit bredare (Björneloo, 2007).  

 

 
Figur 1: De tre aspekterna inom hållbar utveckling.  (Länsstyrelsen, 2015) 

Figuren ovan visar hur de tre aspekterna är beroende av varandra som även beskriven i texten 

ovan. För att en hållbar utveckling ska vara möjlig måste alla tre aspekterna vara verksamma.  

Den ekologiska aspekten   

Att människor är beroende av naturens resurser är ingen nyhet, men åsikterna om resurserna 

ska utnyttjas är många. Anledningen till att det är så svårt att komma fram till gemensamma 

beslut framhäver Siraj-Blatchford, Smith och Pramling Samuelsson (2010) är att människor har 

olika åsikter om vad som är viktigt och behöver prioriteras. Författarna påpekar också att 

konflikter kan skapas utifrån förändrad användning av naturen då intressen och värden 

prioriteras olika. nvändandet av naturen får inte missbrukas och ekosystemen som 

livsuppehållande resursbas får inte överbelastas (SOU 2004:104). 

 

Siraj-Blatchford, Smith och Pramling Samuelsson (2010) betonar att det är viktigt att 

undervisning inte bara lägger fokus på de miljöproblem som finns,  utan också på att de beslut 

som tas idag kommer att främja ett hållbart samhälle, undervisningen ska bidra till att rusta  

elever för framtiden. Ju tidigare miljöproblemen presenteras i skolan, desto större är chansen 

att det kan få en inverkan på eleverna (Siraj-Blatchford, Smith & Pramling Samuelsson, 2010). 

Författarna skriver också att barn redan i tidig ålder kan börja utveckla kritiskt tänkande kring 

beslut som de kommer att ta och hur det kommer att påverka samhället och nästkommande 

generationer.  
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Den sociala aspekten 

Ahrne, Roman och Franzen (2003) beskriver att samhället byggs av varje människas beslut och 

handlingar och att resultatet av samspelet människor emellan formar samhället. Författarna 

betonar också att det sociala landskapet är i konstant förändring. Sociologi handlar om 

värderingar och vad som sker i vårt samspel med varandra samt vad som vill göras. Människors 

motiv ser olika ut och därför menar Siraj-Blacthford, Smith och Pramling Samuelsson (2010) 

att det är ett måste för en hållbar utveckling att människor visar respekt för varandras åsikter 

och har förståelse för varandra.  

 

Sandahl (2012) menar att hur människor lär sig och utvecklas och hur kunskap transformeras 

till handling blir avgörande för hållbar utveckling. Författaren betonar att grunden till 

miljöproblemen uppstår när människor inte visar hänsyn till varandra och miljön. För att nå ett 

hållbart samhälle påstår Persson och Persson (2007) att det måste ske en förändring i hur 

människor konsumerar och lever. Björneloo (2007) nämner att många ser den sociala aspekten 

som målet för hållbar utveckling, ”alla människor ska kunna få sina grundläggande behov 

tillgodosedda utan att ekosystemets yttre gränser överskrids” (s 28), vilket betyder att alla 

människor är lika mycket värda och har rätt till ett värdigt liv.  

Den ekonomiska aspekten  

För att knyta samman de tre aspekterna behövs den ekonomiska aspekten. Den ekonomiska 

aspekten är ett medel för att de ekologiska och sociala aspekterna för en hållbar utveckling ska 

bli möjlig. Alla tre aspekterna är generellt sätt lika mycket värda men balansen mellan dessa tre 

kan variera beroende på bland annat samhällets utbildningsnivå och sociala kontext (SOU 

2004:104).  

 

Ax och Kullvén (2015) understryker att en ekonomisk utveckling inte sker om resultatet blir att 

samhället och miljön förstörs genom ojämn fördelning av resurser. Författarna skriver att man 

ska anpassa samhället och dess verksamhet efter långsiktiga mål för både miljön och 

människans hälsa. Den ekonomiska hållbarheten får inte heller orsaka några destruktiva 

konsekvenser för den sociala och ekologiska aspekten.  

 

Jamison (2003) skriver att det finns många företag som säger sig arbeta mot ett hållbart 

samhälle, men i själva verket vill de bara tjäna stora summor pengar. Författaren påstår att 

företagen utnyttjar miljöfrågan till en affärsverksamhet i ett vinstintresse. När handeln går till 

så här visas inte hänsyn till miljön vilket krävs för att en hållbar utveckling ska möjliggöras. 

Därför är det viktigt att göra elever medvetna om vad hållbar utveckling i själva verket är, så 

att de blir förberedda för arbetslivet (Sandahl, 2012).   
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1.2 Tidigare forskning om lärares syn på hållbar utveckling  

Tidigare forskning visar att lärare genom sin undervisning om hållbar utveckling vill få elever 

att utveckla sin egen vilja och att få eleverna till att våga ta eget ansvar för att sedan arbeta med 

formandet av framtiden. För att skapa denna undervisning och ge eleverna en god förståelse för 

hur de kan styra sina handlingar bör lärare introducera hållbar utveckling med det som är nära 

för eleverna så att lättare kan göra kopplingar till världen utanför skolan (Björneloo, 2007). 

Skolverket (2004) menar att det är viktigt att samspelet mellan vad elever får lär sig i skolan 

och utanför skolan har kopplingar till varandra. Genom alla nya kunskaper och erfarenheter 

som elever införskaffar sig i skolan lär de sig att hantera världen utanför skolan. Även Lundahl, 

Olsson och Svensson (2006) påpekar att undervisningens introduktion till hållbar utveckling 

borde ha som utgångpunkt i det lokala för att ge eleverna en förförståelse om vad hållbar 

utveckling kan innebära.  

 

Åren 2000-2001 genomfördes en studie av Öhman (2006) där 31 skolor från hela landet deltog. 

Studien visade att många lärare kände sig osäkra på vad begreppet hållbar utveckling i 

undervisningen innebar. Öhman (2006) kom fram till att en av orsakerna till detta var att 

förutsättningarna för undervisningen hade förändrats, då de sociala problemen i skolan hade 

ökat, klasserna hade blivit större samtidigt som resurserna minskat. Författaren skriver att detta 

hade orsakat en del akuta problem i skolans vardag, vilket bidrog till att lärarens tid och kraft 

gick till att lösa problemen istället för att utveckla undervisningen om hållbar utveckling. Med 

denna studie såg forskarna att något måste förändras i undervisningen, man måste börja 

prioritera annorlunda. Öhman (2006) nämner att en annan orsak var att miljö och hållbar 

utveckling kändes lågt prioriterat av myndigheter och skolledning. Undervisningen om miljö 

och hållbar utveckling hade konkurrerats ut av andra frågor, exempelvis mobbing och 

mångkulturalitet, som också ansågs mer viktiga. Björneloo (2011) menar att hållbar utveckling 

i undervisningen kan ses som en form av kulturbygge. Författaren förutsätter att broar byggs 

mellan eleverna med syfte att de ska få förstå, delta och se dessa kulturer. ”Kultur används ofta 

i betydelsen människors andliga odling, i en generell betydelse sätt att leva” (Björneloo, 2011, 

s. 12). Dessa levnadssätt kan finnas i traditioner, religion, språk och estetiskt skapande. 

 

En annan studie som gjorts om hur lärare ser på undervisningen om hållbar utveckling är Borg 

(2011). Där framkom det att synen på hållbar utveckling skiljde sig åt mellan de olika lärarna 

beroende på vilket ämne de undervisade i. Lärarna i So-ämnena hade en bredare syn på 

undervisning om hållbar utveckling eftersom det är i dessa ämnena de arbetar med 

samhällsfrågor . Men även om deras undervisning var bred och varierande tyckte lärarna att de 

saknar modeller som visade hur de kunde arbeta med hållbar utveckling i undervisningen (Borg, 

2011).  
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1.3 Hållbar utveckling i undervisningen 

I skolans undervisning är det främst den ekologiska delen av hållbar utveckling som berörs trots 

att begreppet innehåller fler dimensioner (Borg, 2011). En anledning till detta är att kunskapen 

om hållbar utveckling inte finns hos lärare. Björneloo (2007) visar i sin forskning att många 

lärare inte är intresserade eller inte nog insatta om vad hållbar utveckling innefattar. Det är 

viktigt att lärarna är medvetna om vad det undervisar om och varför (Jonsson, 2007). 

Lärares undervisning om hållbar utveckling kan delas in varierande undervisningstraditioner, 

faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och pluralistisk 

miljöundervisning (Hedefalk, 2014). Dessa undervisningstraditioner analyserades av forskarna 

Leif Östman och Johan Öhman under 2000-talet då de fick av Skolverket i uppdrag att studera 

skolans miljöundervisning (Skolverket, 2001) 

1.3.1 Faktabaserad undervisningstradition 

Den faktabaserade undervisningstraditionens fokus är att förmedla vetenskapliga begrepp och 

fakta, därför kan denna undervisningstradition kopplas ihop med essentialism (Hedefalk, 2014). 

Lärarnas uppdrag är att undervisa sann fakta och vetenskaplig kunskap till eleverna (ibid). 

Lärarna förväntas därför att ta fram rätt fakta av de ledande specialisterna i olika miljöfrågor 

(Sandell m.fl. 2005, Östman 1995, s. 181). Hedefalk (2014, s. 33) skriver att ”Syftet med 

naturmöten inom denna undervisningstradition, är att vetenskapligt undersöka och lära sig om 

hur naturen fungerar.” Det läraren vill åstadkomma med efter denna undervisningstraditionen 

är att ge eleverna förmågan att formulera rätt förklaring om fenomen i naturen (Almlöv & 

Moberg, 2008). Inom denna undervisningstradition försöker läraren förmedla hur världen ”är” 

med hjälp av vetenskapliga erfarenheter. Värderingar har ingen betydelse inom denna tradition 

och skiljer sig ifrån de andra två för att den bara fokuserar på fakta (Hedefalk, 2014).  

1.3.2 Normerande undervisningstraditionen 

Denna tradition speglas av både progressivism och essentialism där progressivism placerar 

barnet i centrum och essentialism placerar vetenskaplig fakta i centrum (Hedefalk, 2014). 

Undervisningens syfte är att påverka elevers inställning till att ta en viss ståndpunkt till 

miljöproblem (ibid). I en studie av Östman och Amlqvist (2010) nämns  att vetenskapen 

förväntas reda ut alla värderingsfrågor, därför anses moraliska frågor vara betydelselösa att 

diskutera i denna tradition. Lärarna anser därför att vetenskapen är rätt sätt att handla på 

(Sandell m.fl. 2005). Hedefalk (2014 s. 34) skriver att ”En slutsats som kan dras är att den 

normerande undervisningen lägger fokus på att privilegiera elevers förmåga att handla på ett 

fördefinierat ”rätt” sätt.” Fokus läggs på att påverka inställning och handlingar hos eleverna. 

1.3.3 Pluralistiskt undervisningstradition 

Hedefalk (2014) skriver att i denna undervisningstradition är lärarens uppdrag att 

problematisera kunskapsinnehållet och försöka få eleverna till att diskutera, undersöker och dra 

egna slutsatser. Genom att lyssna och vara aktiv i diskussioner där flera olika synvinklar lyfts 

fram får eleverna en bas att stå på, så de kan ta egna beslut. Istället för att det ska bli en envägs 

dialog i undervisningen där läraren förväntas ha alla de ”rätta” svaren skall läraren istället agera 

som medupptäckare (Hedefalk, 2014).  
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Både i faktabaserad och normerad undervisningstradition undviks subjektiva tankar och man 

strävar efter att få ett vetenskapligt innehåll, detta skiljer sig att undervisa på ett pluralistiskt 

sätt (Östman & Almqvist, 2010). I det pluralistiska sättet att undervisa är det subjektiva 

naturligt,  det blir istället viktigt att diskutera moraliska problem och normer som en del av livet 

(Hedefalk, 2014). Syfte och målet med undervisningen är att få eleverna till att utveckla sin 

förmåga att ta kloka och självständiga beslut samt att få en mer rättvis och bättre värld för alla 

(Sund & Wickman 2008).  

 

Utmärkande för denna tradition är att den vidrör alla tre dimensionerna inom hållbar utveckling, 

den ekologiska – ekonomiska och sociala dimensionen (Skolverket, 2001). Det finns ingen 

faktakälla som kan ge svar på vad som är rätt. Beroende på vilken dimension som prioriteras 

har detta inverkan på människans beslut för vilken handling som anses vara rätt i den specifika 

situationen (Hedefalk, 2014). Författaren nämner att det inte spelar någon roll att det finns 

vetenskapliga undersökningar eller vetenskaplig kunskap för kunskap kan inte alltid finna en 

lösning på vad som kan vara rätt handling.  

 

Denna undervisning bör enligt många forskare utveckla elevers och barns förmåga att kunna 

tänka självständigt och kritiskt (Breiting 2000, Breiting & Mogensen 1999, Jickling 1992, 

Pramling Samuelsson 2011, Schnack 200). Flera forskare menar att elever behöver fundera över 

hur vi ska ska leva i framtiden (Breiting 2000, Breiting & Mogensen 1999, Vare & Scott 2007). 

För att kunna handla för en hållbar framtid räcker det  inte med det vi vet idag, utan vi måste 

begrunda och analysera olika sätt att handla i en oklar framtid (Hedefalk, 2014). 

1.4 Handlingskompetens 

Utifrån de kunskaper som individer besitter så kan de välja att handla på olika sätt. Det som får 

en individ att ta till handling är något som benämns handlingskompetens. Almers (2009) har 

översatt Schnacks beskrivning av handlingskompetens som en förmåga att med grund i kritiskt 

tänkande och ofullständigt kunskapsunderlag, involvera sig som person, tillsammans med 

andra, i ansvarsfulla handlingar och mot-handlingar för en mänskligare/barmhärtigare värld. 

Begreppet beskriver således den förmåga en individ besitter att utföra handlingar som resulterar 

i en bättre värld och har därför blivit ett centralt begrepp inom hållbar utveckling. 

 

En viktig aspekt inom handlingskompetens är att handlandet ska ske utifrån sakkunskap och 

kritiskt tänkande. Handlandet kommer därmed att vara annorlunda beroende på vilka 

individerna är och vilka sakkunskaper de besitter. En individ med större sakkunskap inom ett 

ämne förväntas därför kunna besluta om handlingar som ger en mer positiv effekt på omvärlden 

än en individ med mindre sakkunskap. Almers (2009) menar dock att brist på fullständig 

kunskap inte bör motivera till passivitet, bland annat eftersom facit inte visar sig förrän möjligen 

när något som man försöker förebygga redan har inträffat. Att vara och kunna tänka kritiskt är 

en av aspekterna som Almers (2009) har med i sin studie. Vidare skriver hon ”Att vara kritisk 

reflekterande innebär att utmana sin analys och värdering med andra perspektiv” (ibid, s. 33).  

 

Det är inte bara sakkunskap inom ett ämne som avgör vilken typ av handling som individen 

utför, utan även sociala, värdemässiga och personlighetsmässiga aspekter påverkar också 
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beslutet för vilken handling som utförs (Almers, 2009). Nedan presenteras sex kärnpunkter  som 

Almers (2009), beskriver att ungdomarna i hennes fallstudie tyckte var viktiga för att utveckla 

olika aspekter av handlingskompetens; 

 

 Känslomässiga reaktioner 

 Upplevd kompetens 

 Kontrasterande perspektiv och normativ grund 

 Handlingsimpregnering  

 Tillit från och tillit till vuxna 

 Social gemenskap kontra utanförskap  

 

Många studier (Breiting, Hadegaar, Morgensen, Nielsen, & Schnack, 1999, Öhman, 2008, 

Sund, 2008, Kronlid, 2010, Almers, 2009 m.fl.), konstaterar att moraliska dilemman kan 

synliggöra handlingskompetens. Med detta menar de att eleverna via diskussioner får fler 

synvinklar och åsikter och kan genom detta få fram flera lösningar. Att ge eleverna en 

undervisning där de får diskutera problem och inte bara lära sig fakta anser Hedefalk (2014) 

kommer bidra till att eleverna får en förståelse till vad som kan orsakat problemet från första 

början. Vikten av att lära eleverna reflektera och tänkta kritiskt över olika handlingsalternativ 

är en viktigt del av undervisningen betonar Breiting (1999).  

1.5 Transformativt lärande 

Det finns en rad olika metoder och processer gällande lärande och beroende på hur situation ser 

ut och vad lärandet omfattar så kan lärandeprocessen varieras. Illeris (2009) beskriver fyra av 

dessa lärandeprocesser; kumulativt, assimilativt, ackommodativt och transformativt lärande där 

särskilt transformativt lärande på senare tid fått betydelse för diskussionen om  undervisning 

för hållbar utveckling. Dessa fyra lärandeprocesser ska inte ses som enskilda processer utan 

som komplement till varandra. 

 

Kumulativt lärande beskriver Illeris (2006) som en process där individen lär sig kunskap utantill 

utan att relatera till de mentala scheman som individen redan har. Exempel på en sådan process 

kan vara att lära sig glosor, ramsor, olika sifferkombinationer och så vidare. 

Assimilativt lärande bygger på att ny kunskap ska tillföras till den kunskap som individen redan 

har byggt upp utan att ändra på de mentala scheman som individen redan etablerat (Illeris, 

2006). Ackommodativt lärande betyder att den nya kunskap som individen tar in inte går att 

relatera till de mentala scheman som individen har. Detta medför att individen måste ompröva 

sina tidigare kunskaper och bygga nya mentala scheman. Det ackommodativa lärandet är därför 

en mer krävande lärandeprocess (ibid).  

 

Till skillnad från ackommodativt lärande är transformativt lärande en mer omfattande 

lärandeprocess. Med det transformativa lärandet så lär sig individen kunskaper som är mindre 

situationsbundna utan knyter istället dessa kunskaper till sig själva (Illeris, 2009). Inom 

transformatvit lärande finns lärandets alla tre dimensioner; innehållsdimensionen som 

innefattar förståelse, färdigheter och kunskaper, drivkraftsdimensionen som innehåller vilja, 

känslor och motivation, och samspelsdimensionen som innehåller samspelet mellan omgivning 
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och individ, det vill säga samarbete, kommunikation och handling (Illeris, 2015). Imsen (2006); 

Strandberg, (2009); Säljö, (2000) beskriver transformativt lärande som ett lärande som 

förändrar den syn på världen och på sig själv som den lärande har, vilket får den lärande att 

handla på ett annorlunda sätt än tidigare. 

 

Denna förändring sker inte direkt utan sker först när individen reflekterar och kritiskt granskar 

sig själv, för att sedan ompröva sina gamla kunskaper mot de nya. Enligt Mezirow (1990) är 

den kritiska granskningen ett centralt begrepp inom transformativt lärande och en process där 

individen ifrågasätter, utmanar och problematiserar sina egna tankar och handlingar genom nytt 

kunnande.  

 

Ny kunskap om miljöproblem och nya tekniska lösningar gör att individen hela tiden måste 

tänka om och ta nya beslut som resulterar i nya handlingar. Genom transformativt lärande kan 

både elever och lärare följa med i teknikens utveckling och därmed få en uppdaterad 

undervisning för hållbar utveckling. När undervisning om hållbar utveckling sker i ett 

transformativt lärande använder eleven både sin gamla och nya kunskap om begreppet för att 

sedan göra nya handlingar. 

 

Transformativt lärande i undervisningen bygger på att arbeta med helheter där olika 

infallsvinklar och perspektiv undersöks för att skapa en mer komplex syn på världen (Sandahl, 

2012). För varje ny infallsvinkel och nytt perspektiv som undersöks så leder den kritiska 

granskningen till att individen kan bygga upp en förståelse för helheten. Dessa infallsvinklar 

och perspektiv bör förmedlas genom ett samspel mellan individen och läraren där kunskap i 

tanke, handling och sammanhang skapas (Bragby, 2014).   

1.6 Vikten av undervisning om hållbar utveckling 

”Behandla andra så som du själv vill bli behandlad”, så lyder den gyllene regeln som många 

skolor idag antingen har uppsatt i korridoren, klassrummet eller personalrummet. I SOU 

(2004:104) framkommer att varje människa har rätt till ett värdigt liv. I skolan lär eleverna sig 

att alla människor är lika mycket värda och att de ska visa respekt för andra. Skolans värdegrund 

har en viktig roll i undervisningen. FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter artikel 

1 lyder ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” (Förenta nationerna 

Svenska FN-förbundet, 2008, s 3). Inom undervisning för hållbar utveckling fokuseras det mest 

på den ekologiska aspekten men begreppet innefattar mycket mer. I Skolverket (2016) 

kategoriseras lärandet för hållbar utveckling i fem olika punkter, demokratiska arbetssätt, 

kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, mångfald av pedagogiska metoder 

samt delaktighet och inflytande. 

 

Grundskolan har en uppgift att förbereda för fortsatta studier, men också för arbetslivet. 

Individen samlar på sig kunskaper och erfarenheter som ska hjälpa dem att sedan ska kunna stå 

på egna ben. Genom undervisning om hållbar utveckling kan människor blir mer medvetna om 

hur de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna i samhället ska behandlas. Persson och 

Persson (2007) påpekar att skola och utbildning är en förutsättning för att ett hållbart samhälle 

ska fungera. Författarna menar att skolan förbereder eleverna för det demokratiska systemet 
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genom att de lär sig skriva, räkna och läsa men också genom att erbjuda kunskap om hur man 

kan arbeta med utvecklingsfrågor. 

 

Björneloo (2011) nämner att det kan vara en fördel att rikta fokus mot individens hållbarhet, 

där gemenskap med andra, hälsa och självkänsla kommer in. Undervisningen om hållbar 

utveckling påverkar elever på ett annat och djupare sätt om individens förtroende till sin 

förmåga att lära sig förstärks, och som Björneloo (2011) nämner är det där själva lärandet kan 

starta. Det är viktigt att elever har motivation för att vilja lära sig, att de följer med och är aktiva 

i undervisning samt är nyfikna på att lära sig nytt. När detta sker kan lärare hjälpa till att 

utveckla elevers förmåga att ta del av sitt eget lärande (Björneloo, 2011). I förlängningen kan 

detta vara värdefullt för elevernas handlingskompetens. Syftet med lärande för hållbar 

utveckling i undervisningen är att få eleverna medvetna om att de beslut som de tar idag 

kommer att ha påverkan på samhällets framtida utveckling.  

 

Eleverna ska få  undervisning som utvecklar större förståelse för vad hållbar utveckling innebär 

och vad de tre aspekterna i hållbar utveckling betyder för oss människor och miljöns framtid. 

Lika självklart som det är att eleverna ska lära sig de fyra räknesätten inom matematik, lika 

självklart bör hållbar utveckling ha en plats i undervisningen. Skolverket menar att 

”Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt 

deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt 

handlande” (Skolverket, 2016). Skolor som engagerar sig för hållbar utveckling är skolor som 

är intresserade av att få hållbar framtid (Björneloo, 2011). 

1.7 ESD skolor och grön skola  

ESD skolor kan användas som ett bredare uttryck för eko-skola eller en grön skola. Sveriges 

motsvarighet för ESD - (Education for Sustainble Development) är miljöskola, hållbar skola, 

ekoskola eller en grön skola. Skolor som arbetar med ESD fokuserar på att hållbar utveckling 

ska bli en del av deras skolas officiella handlingsplan och målsättning. De anser också att 

utbildning för hållbar utveckling är en huvudregel som skall finnas med i planläggningen i 

skolans långsiktiga utveckling och i den dagliga verksamheten (Björneloo, 2011). 

 

ESD-skolor avser att hela skolan ska vara delaktig i en process. Det behövs därför en tydlig 

struktur och regelbundna utvärderingar av föreslagna kvalitetskriterier samt konkreta 

handlingsplaner (Björneloo, 2011). Breiting, Mayer och Mogensen (2015) har utvecklat 

kvalitetskriterier för ESD-skolor. Enligt Breiting et. al (2015) ska kriterierna som finns för 

ESD-skolor inte tolkas som verktyg för kvalitetskontroll utan kriterierna ska ge möjlighet till 

orientering och inspiration. De ska verka som praktiska exempel på olika värderingar. 

Kriterierna som framställts berör skolan som organisation, skolans externa organisation och de 

rör kvaliteten av lärprocesser och undervisning (Björneloo, 2011). Införandet av ESD på skolor 

innebär  förändringar och nya utmaningar för all personal. Stoffet i undervisningen kommer 

delvis att handla om människans beroende av miljön och återanvändning av naturens resurser 

nu och fortsättningsvis men också om engagemang och medverkan, tillit till den egna 

potentialen, rättvisa och jämlikhet (Björneloo, 2011). Författaren påpekar att ”Erfarenheter från 



 

 

10 

eko-skolor visar att undervisning för hållbar utveckling involverar en rad tvärvetenskapliga 

områden som fredsundervisning, hälsoundervisning och internationellt samarbete” (sid. 38).   

 

I Sverige kan skolor få certifieringen Grön Flagg som delas ut av den ideella organisationen 

Håll Sverige Rent. Organisationen Håll Sverige Rent är den svenska delen av Eco Schools-

programmet som drivs av den internationella organisationen för miljöfostran FEE (Foundation 

for Environmental Education). Certifikatet Grön Flagg är ett bevis på att verksamheten 

prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och arbetar för en hållbar utveckling. För att 

symbolisera att en skola prioriterar miljöfrågor i undervisningen brukar en grön flagga sättas 

upp på skolan. Sedan 1990-talet har Grön Flagg funnits i Sverige och finns på tusentals skolor 

runt om i Europa (Persson & Persson, 2007). 

 

Processen för att få certifikatet grön skola börjar med att det utses ett miljöråd på den aktuella 

förskolan eller skolan, beroende på vem som ingår i projektet. Miljörådet består av elever, lärare 

och övrig personal. Projekten görs utifrån ett tema för skolan som bestäms av miljörådet och 

mål sätts upp för det kommande årets projekt (Persson & Persson, 2011). ”Samtidigt som man 

skaffar sig kunskaper och färdigheter under den egentliga verksamhetsdelen, förändras skolan 

genom konkreta förbättringar mot en mer ekologisk vardag” (Persson & Persson, 2011, s. 191). 

I slutet av projekten meddelas resultatet till ledningsgruppen för det nationella programmet. 

Efter utvärderingar av resultatet kan skolan beviljas med certifikatet grön flagg. Persson och 

Persson (2011) nämner teman som skolorna kan arbeta med, till exempel minskning av 

avfallsmängden och hushållning med vatten eller energi. Författarna betonar att dessa teman 

kan utföras som grupparbeten, vid studiebesök och evenemang för hela skolan samt all annan 

verksamhet. Kravet på projektet är att det pågår hela läsåret och skall fungera som en röd tråd 

genom skolåret. Författarna nämner också att det är viktigt att arbetet mot certifikatet Grön 

Flagg leds av eleverna och går från ord till handling. Ett lyckat miljöprojekt enligt Persson och 

Persson (2011) handlar om att hela skolan och omgivningen lär och engagerar sig. Sverige har 

idag 2600 skolor och förskolor som har fått certifikatet Grön Flagg.  

1.8 De olika läroplanerna   

Hållbar utveckling ingår i den svenska läroplanen och är därför en del av vad eleverna ska lära 

sig. ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola skall ha fått kunskaper 

om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s. 14).  Därför 

är det viktigt att skolan arbetar för att elevernas kunskapsområde skall tillföras  relevant 

kunskap inom området hållbar utveckling. Björneloo (2007) menar att ”Utbildning kan ses som 

en nyckel till hållbar utveckling och lärande som en förutsättning för att människor ska kunna 

hantera de utmaningar världen står inför” (s.13).  

 

Den första läroplanen för grundskolan kom år 1962. Läroplanen är ett verktyg och stöd för 

lärarna i deras undervisning (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Nedan kommer det visas hur 

Läroplan för grundskola 80 (Lgr 80), Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

(Utbildningsdepartementet, 1994) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) såg och ser på hållbar utvecklig i skolan och undervisningen.   
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När Läroplan för grundskola 80 (Lgr 80) blev aktuell var skolan statlig. Staten styrde över 

ekonomiska resurser och angav vissa ramar och riktlinjer för utbildningen (Edgren, 2015). År 

1991 tillsattes en läroplanskommitté som fick uppdraget att föreslå en ny läroplan för 

grundskolan som blev klar 1994. Detta var för att minska den statliga kontrollen och låta 

inflytandet på undervisningen hos lärare, rektorer och kommuner växa, så är det även idag. 

Under Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) hade lärarna större 

tolkningsutrymme kring målen och kunde lägga mer fokus på hållbar utveckling i 

undervisningen, till skillnad från Lgr11 där det centrala innehållet som eleverna ska lära sig är 

mer specifikt formulerat (Edgren, 2015). Läroplanerna från år 1980, 1994 och nuvarande 2011 

ser olika på hållbar utveckling och hur begreppet ska behandlas i undervisningen.  

 

När hållbar utveckling nämns i Lgr 80 finns det under tre olika rubriker, det är under kunskaper 

och färdigheter, konflikter och konfliktlösningar och under lärostoffets gruppering. Under 

konflikter och konfliktlösningar står det att ”Skolan måste göra eleverna medvetna om att 

människor lever under olika ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden och att 

motsättningar därigenom kan uppkomma mellan olika grupper.” (Lgr 80, s. 35). I Lpo 94 finner 

man det under skolans uppgifter och mål att uppnå i grundskolan. Ett mål som eleverna skulle 

uppnå i grundskolan var att de ska ha ”grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en 

god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö.” (Lpo 94,s. 

10). Lgr 11 skiljer sig från både Lgr80 och Lpo94. I Lgr11 är varje ämne uppdelat var för sig 

och det är mer strukturerat vad eleverna ska lära sig. I dagens läroplan Lgr11 nämns hållbar 

utveckling under skolans uppdrag, hem- och konsumentkunskap, naturorientering, fysik, kemi, 

geografi, samhällskunskap, teknik, och slöjd. Under skolans uppdrag står det, ”Undervisningen 

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

hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s. 9).  

Hållbar utveckling har berörts i alla tre läroplanerna, utvecklats med åren och ska alltid ha 

funnits med i undervisningen. I Lgr11 syns det som tydligast eftersom den är mer strukturerad 

än de andra två. I dagens läroplan står det på flera olika ställen om hållbar utveckling. Under 

skolans ansvar står det att varje elev ska ”få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö 

och en hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s. 14). Det finns även med riktlinjer som lärarna 

ska följa i sitt arbete, ”Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god 

miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2011, s. 14). 

1.9 Förankring i lagar och förordningar   

Utdrag från Skolverket gällande årskurserna 1-6:  

 

I kursplanen för Samhällskunskap under syfte står det att 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utveckling 

kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är miljömässiga 

aspekter centrala” (Skolverket, 2011, s. 199). 
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Det står också att eleverna ska skapa sig en förståelse för båda sina egna men också andra 

människors levnadsvillkor.  

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 

människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och 

åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka 

samhällsutvecklingen (Skolverket, 2011, s. 199). 

 

I kursplanen står det att de samhällsorienterade ämnena ska behandla vissa punkter 

rörande  hållbar utveckling. Det är, att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva 

i världen och att undersöka verkligheten. Ett exempel som finns med under att leva i 

världen är, ”miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi 

och matvanor” (Skolverket, 2011, s. 201). 

 

Under Syfte i kursplanen för Biologi står det att undervisningen ska ge eleverna 

”förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, 

naturbruk och ekologisk hållbarhet” (Skolverket, 2011, s. 111). Hållbar utveckling ska 

genomsyra all undervisning. Alla skolor är inte där än, men är på god väg. I Skollagen 

står det att ”Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 

förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning” 

(Skollagen, 2010:800, s. 56). 

1.10 Metodologi 

Nationalencyklopedin (2007) beskriver teorin som ”en grupp antagande eller påstående som 

förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem”.  

1.10.1 Fenomenografi 

Första gången ordet fenomenografi användes var av professor Ference Marton som var en av  

grundarna av denna forsknngsansats. ”Fenomenografi, som koncentrerar sig på beskrivningar 

av människor uppfattningar av fenomen i omvärlden, har vunnit gensvar hos forskare i 

pedagogik i många västeuropeiska länder under det senare decenniet och särskilt i början av 

1980-talet” (Uljens, 1989, s. 7). Ansatsen har utvecklades  av  INOM-gruppen som står för 

Inlärning och Omvärldsuppfattning som var verksam vid Institutionen för pedagogik vid 

Göteborgs universitet och leddes utav Ference Marton.  

 

Fenomenografi är en kvalitativ inriktad empirisk forskningsansats. Kvalitativ i den 

bemärkelsen att man vill beskriva eller gestalta något meningsinnehåll. Det meningsinnehåll 

som man är intresserad av i en fenomenografisk studie och som beskrivs, analyseras och tolkas 

är människors uppfattningar av olika aspekter på omvärlden (Uljens, 1989). Grunden är att man 

förutsätter att ett fenomen eller företeelser har olika innebörd för olika människor (Uljens, 

1989).  
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Fenomenografi som forskningsansats har visat sig användbar inom pedagogik. Målet är att 

beskriva människors olika uppfattningar kring ett och samma fenomen eller företeelse. 

Uppfattning är det ordet som används mest inom fenomenografi. Skillnaden mellan ordets 

användning i det vardagliga språket och i en fenomenografisk analys är att man i analysen 

analyserar människors uppfattning av ett fenomen eller företeelser istället för om.  

  

Uljens (1988) beskriver ett antal punkter som visar arbetsordningen i en fenomenografisk studie 

i praktiken:  

 

1. En företeelse i omvärlden ska studeras 

2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella 

problemet 

4. De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på 

papper 

5. Analys av de skriftliga utsagorna 

6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier   

 

Punkt 1 och 2 handlar om att finna det fenomen eller företeelse som forskaren vill arbeta vidare 

med. För att komma åt olika aspekter av fenomenet nämner Uljens (1989) att forskaren 

formulerar en eller flera frågor får att komma åt flera aspekter av fenomenet. I forskarens 

intervjuplan finns en underliggande struktur som är identisk i alla intervjuer, därefter kan 

följdfrågorna se annorlunda ut för att få så mycket av informantens egna tolkning av fenomenet 

(Larsson, 1981). Antalet intervjupersoner kan variera i en fenomenografisk studie, det kan vara 

allt mellan 10 – 300 till antalet. Samtalstiden för intervjuerna kan också variera, mellan 15 

minuter upp till två timmar. Uljens (1989) tillägger att forskaren måste begränsa sina 

intervjupersoner av praktiska skäl eftersom att intervjuerna är djupgående och förhållandevis 

långa. Önskvärt är att datamaterialet  når en mättnad, vilket innebär att  när tillräckligt många 

individer intervjuats tillkommer inga nya uppfattningar. 

 

De intervjuer som spelas in transkriberas ordagrant för att göra det lättare för forskaren att 

analysera materialet. Det är informantens godkännande som avgör om intervjun kommer att bli 

inspelad eller ej. För att kunna transkribera intervjun i sin helhet och få en tillförlitligt analys 

menar  Dahlgren och Johansson (2015) att det är nödvändigt att spela in intervjun.  

 

De transkriberade intervjuerna kallas för utsagor och är det material som forskaren delar in i 

kategorier (Dahlgren & Johansson, 2015). När materialet har delats in i kategorier gör forskaren 

en kategoribeskrivning. För att stärka kategorierna kan forskaren använda sig av citat. Larsson 

(1981, s. 39) betonar att ”Vill man ge en särskilt god bild av vad forskaren har menat med en 

kategoribeskrivning kan man ge två citat- ett som på ett fullödigt sätt uttrycker en uppfattning 

och ett som på ett torftigt sätt uttrycker uppfattningen, men ändå faller under en viss 

kategoribeskrivning”. De uppfattningarna som forskaren får fram ur sin undersökning genom 

att ha analyserat beskrivningskategorierna kallas för utfallsrum och utgör grunden för resultatet 

(Dahlgren & Johansson, 2015).   
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2. Metod 
Under detta avsnitt kommer studiens forskningsansats, urvalet av informanter och vilka 

metoder som använts för att samla in och analysera data att beskrivas. De forskningsetiska 

principerna kommer också redovisas.  

2.1 Forskningsansats  

Studiens syfte var att undersöka hur lärare beskriver begreppet hållbar utveckling och hur de 

beskriver sin undervisning om hållbar utveckling.  En fenomenografisk ansats har använts i 

denna studie då denna ansats är användbar för att studera beskrivningar och uppfattningar i 

pedagogiska sammanhang. Uljens (1989) betonar att fenomenografi är en kvalitativ 

forskningsmetod som används när forskarens intresse är att få ta del av människors uppfattning 

och tankar kring ett fenomen, i detta fall hållbar utveckling. Även Dahlgren och Johansson 

(2015) beskriver ansatsen på ett liknande sätt, de menar att inom fenomenografi är 

uppfattningen ett sätt att erfara eller förstå något. Med hjälp av en fenomenografisk ansats 

skapar forskaren förståelse, beskriver, analyserar och tolkar människors olika uppfattningar av 

ett fenomen. Uppfattningarna beskrivs sedan på en kollektiv nivå i form av kategorier som 

bildar ett utfallsrum (Uljens, 1989). 

 

När data samlas in från enskilda individer används exempelvis intervjuer ofta till denna 

forskningsansats (Dahlgren & Johansson, 2015). För att få fram så mycket information som 

möjligt under intervjun är det viktigt att forskaren ställer följdfrågor och inte utlämnar några 

frågor (Dahlgren & Johansson, 2015). Det är också viktigt att forskaren är aktiv och visar ett 

intresse till informanten. Detta kan göras genom små gester som exempelvis nickningar.  

Studien kommer att utgå ifrån den fenomenografiska analysmodellen. Det finns flera framtagna 

modeller av denna analys. Den modell som denna studie utgår ifrån är framtagen av Uljens 

(1989), som  beskrevs  i avsnittet metodologi. Genom denna analysmetod kommer de 

intervjuades beskrivningar av begreppet hållbar utveckling och undervisning om hållbar 

utveckling att presenteras som kategorier.  

2.2 Datainsamling genom intervjuer 

Fenomenografiska intervjuer har använts till datainsamlingen för denna studie. Tio olika lärare 

som arbetar i skolan mellan årskurserna F-6 har intervjuats. De flesta intervjuerna har skett på 

informantens arbetsplats medan vissa har skett över via telefon eller mail. Detta på grund av att 

möjligheten att besöka informanternas arbetsplats inte har funnits.  

 

För att undersöka informantens uppfattning om ett fenomen betonar Patel och Davidsson (2003) 

att en kvalitativ intervju är ett bra tillvägagångssätt. Därför bedömdes denna metod att vara den 

mest effektiva för att få ut så mycket data som möjligt från de intervjuade.  

 

Fenomenografiska intervjuer beskrivs som halvstrukturerade enligt Dahlgren och Johansson 

(2015). Bryman (2011) beskriver öppna frågor som ett kännetecken för halvstrukturerade 

intervjuer på grund av att informanten beskriver sina egna uppfattningar om fenomenet med 

sina egna ord. Innan intervjun börjar har forskaren strukturerat upp frågor men beroende på 

informantens svar kan strukturen av samtalsmallen komma att utvecklas. Frågorna kan komma 
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att formuleras om till de olika intervjuerna men innebörden kommer att vara densamma. Svaren 

som de intervjuade ger är varken rätt eller fel utan är hur forskningsfenomenet tolkas av 

informanterna. Därför är en kvalitativ intervju ett bra tillvägagångssätt för denna studie. Vill 

forskaren få mer detaljerade svar kan följdfrågor ställas. Bryman (2011) menar att på så sätt 

kan man få mera detaljrika svar. En fördel med halvstrukturerade intervjuer är att forskaren får 

den intervjuades egna ord och åsikter. I en halvstrukturerad intervju ställs öppna frågor vilket 

ger den intervjuade en chans att svara med egna tankar och ord om fenomenet (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 

Att få informantens godkännande till att spela in intervjun är en fördel och kan underlätta för 

forskaren menar Johansson och Svedner (2010). Då har forskaren intervjun sparad och kan 

lyssna upprepade gånger på den. Forskaren blir också angelägen om informantens tonfall, när 

personen i frågan avbryter eller tar en paus. För att forskaren sedan skall kunna transkribera 

intervjun i sin fullständiga utsträckning betonar Dahlgren och Johansson (2015) att det är 

väsentligt att intervjun blir inspelad. Det är också för att analysarbetet sedan ska bli grundligt 

genomfört och tillförlitligt. Efter att alla intervjuer transkriberas dessa och analysen har därmed 

påbörjats. Dock går det inte för forskaren att vara helt säker på att alla uppfattningar eller 

beskrivningar av fenomenet finns med i det utfallsrum som bildas vid analysen. Dahlgren och 

Johansson (2015) påpekar att ju fler informanter som finns med i studien eller om forskaren 

gjort ett annat urval av informanter kan man få fram ett helt annat utfallsrum.  

 

Nästan alla intervjuer skedde på informantens arbetsplats men på grund av att möjligheten att 

besöka vissa skolor inte fanns fick några intervjuer ske via telefon och mail. De intervjuer som 

utspelade sig på informantens arbetsplats och via telefon spelades in, så att det sedan gick att 

lyssna flera gånger på intervjuerna och transkribera dem. Alla intervjuerna skedde individuellt 

förutom  en som genomfördes i en gruppintervju med hänsyn till arbetstid för de intervjuade. 

Gruppen bestod av två verksamma lärare på samma skola. Intervjun utspelade sig på samma 

sätt som de individuella intervjuerna. Det som skilde gruppintervjun ifrån de individuella 

intervjuerna var att det blev svårare att transkribera intervjun. Bryman (2011) betonar 

problematiken med att de intervjuade har olika röster, fyller i varandras meningar och kan 

avbryta varandra.  

  

Johansson och Svedner (2006) nämner en problematik som kan uppstå när man använder sig 

av halvstrukturerade intervjuer. De menar att forskaren kan styra frågorna så att inte alla 

aspekter uppmärksammas och att den intervjuade kan komma att pressa på sina egna åsikter. 

Därför är det viktigt att den som intervjuar inte påverkar den intervjuade med sina personliga 

ställningstaganden och åsikter.  

2.3 Urval 

Valet av informanter var ett bekvämlighetsval som Bryman (2011) beskriver det. Med det 

menas att personerna som valts inför dessa intervjuer fanns tillgängliga för forskaren. Urvalet 

gjordes utifrån syftet med studien. En variant inom bekvämlighetsurval är snöbollsmetoden, 

som använts i denna studie. Bryman (2011) skriver att med denna urvalsmetod menas att 

forskaren frågar i sin första intervju om det finns ytterligare någon lämplig informant inom 
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ämnet som kan vara villig att bli intervjuad. Bekvämlighetsval och snöbollsurval har en nära 

anknytning till varandra (Bryman, 2011).  Trost (2010) beskriver bekvämlighetsurval som en 

praktisk och vanlig metod för kvalitativa intervjuer. Författaren betonar att forskaren väljer sina 

intervjuer som tycks passa till studien. Tio lärare från grundskolor (F-6) i både södra och norra 

Sverige tillfrågades via muntlig kontakt. Efter tio genomförda intervjuer gick det att se ett 

mönster från informanternas beskrivningar. Därav togs ett beslut att det ej behövdes flera 

intervjuer.  

2.3.1 Presentation av informanterna  

Lärare 1 –13 års erfarenhet, arbetar med årskurs 1 

 

Lärare 2 –1 års erfarenhet, arbetar i årskurs 2 

 

Lärare 3 –2 års erfarenhet, arbetar med årskurs 6 

 

Lärare 4 –4 års erfarenhet, arbetar i årskurs 2 

 

Lärare 5 –3 års erfarenhet, arbetar i årskurs 1 

 

Lärare 6 –  5 års erfarenhet, arbetar i förskoleklass  

 

Lärare 7 – 15 års erfarenhet, arbetar i årskurs 3 

 

Lärare 8 –  1 års erfarenhet, arbetar i förskoleklass 

 

Lärare 9 – 14 års erfarenhet, arbetar i årskurs 3  

 

Lärare 10 –  14 års erfarenhet, arbetar i årskurs 5 

2.4 Forskningsetiska principer 

För att få så uppriktiga och äkta svar som möjligt menar Johansson och Svedner (2006) att det 

är viktigt att man klargör för den intervjuade vad intervjun kommer att resultera i samt att all 

insamlad data är anonym. Genom att vara tydlig med vad intervjun kommer att resultera i och 

göra det helt klart för den intervjuade att denne får vara helt anonym ökar möjligheten att svaren 

blir ärliga (Johansson & Svedner, 2006). 

 

Forskning är både nyttigt och nödvändigt för samhället och för människorna. Hur forskningen 

går till är ännu viktigare menar Vetenskapsrådet (2002). Informationskraven, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och är krav som Vetenskapsrådet menar ska vara 

uppfyllda. Informationskravet – innebär att forskaren ska informera om vad forskningen 

handlar om i detalj för de berörda. De berörda ska få en grundförståelse för vad forskningen 

handlar om. Forskaren ska också klargöra att den data som samlas in endast kommer att 

användas till forskningen. Samtyckeskrevet – de som deltar i forskningen har frivilligt valt att 

medverka i forskningen. Konfidentialitetskravet – personuppgifterna om informanterna som 
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deltar i forskningen kommer att skyddas så utomstående inte kan ta del av dessa. 

Nyttjandekravet – personuppgifter och data som forskaren samlat in kommer endast att 

användas i syfte till den forskningen som kommer att göras. Det är forskarens uppgift att dessa 

fyra allmänna krav som Vetenskapsrådet (2002) anger uppfylls. I denna studie har intervjuerna 

utförts efter dessa fyra krav.  

2.5 Genomförande  

Jag började min studie med att läsa på om fenomenet hållbar utveckling och formulera mitt 

syfte samt mina forskningsfrågor, detta för att få egen kunskap innan dataimsamlingen startade. 

Innan jag började leta informanter skrev jag ner mina intervjufrågor. Jag använde mig av 

halvstrukturerade frågor där mina utgångsfrågor var; Hur beskriver lärare sina uppfattningar 

om begreppet hållbar utveckling? Och Hur beskriver lärare sin undervisning om hållbar 

utveckling? Utifrån informantens svar kunde jag sedan formulera olika följdfrågor. Med hjälp 

av halvstrukturerade intervjuer menar Kvale (1997) att det finns utrymme för forskaren att göra 

förändringarna under intervjun, exempelvis kan frågornas ordningsföljd ändras så att forskaren 

kan ställa följdfrågor som är anpassade till informantens svar.  

 

Efter att mina utgångfrågor var formulerade började jag kontakta mitt urval av informanter.  

Jag tog kontakt med mina gamla VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) lärare och andra lärare 

på olika skolor i både norra och södra Sverige. När informanten tackade ja för att ställa upp i 

en intervju bestämdes en  tid och plats efter informantens schema och tillgänglighet. Innan mina 

intervjuer med de olika informanterna skedde informerades de kortfattat om vad studien handlar 

om och vad mitt syfte med intervjun var. Informantens tillgänglighet avgjorde hur intervjun 

skulle gå till, antingen via mail, telefon eller personligt möte. Alla intervjuer förutom de som 

skedde via mail bandades in för att underlätta processen av datan. Jag förklarade för 

informanterna syftet med att spela in intervjun och sedan fick informanterna ge sitt 

godkännande till att bli inspelade. Kvale (1997) beskriver vikten med att förklara syftet med 

inspelning till informanten och att meddela syftet med bandningen. Informanterna blev också 

informerade om att de kunde hoppa av när de ville. Av de informanter som tackade ja till en 

intervju var det ingen som hoppade av och alla var positiva till att ställa upp för en intervju. 

Varje intervju pågick ca 20-30 minuter. Intervjuerna som skedde via mail fick samma 

information som de andra informanterna och hade ca två veckor på sig att besvara frågorna. En 

nackdel med att ha en intervju via mail var att det blev svårare att ställa följdfrågor. 

 

Jag hade som mål vid varje intervju att det skulle kännas mer som ett samtal än en intervju. 

Detta för att informanten skulle känna sig trygg och bekväm men också för att få  flyt i samtalet 

så att det skulle kännas mer naturligt.  Med hjälp av att samtalen spelades in kunde jag få med 

informantens tonfall i samtalet. 

 

Efter varje avslutad intervju transkriberades dessa omgående. Detta innebar att allt som sades 

även de små detaljerna blev nedskrivna. Som exempel kan nämnas att noteringar gjordes om 

de material som informanterna visade för mig under intervjuerna. När en intervju hade 

transkriberats så lyssnade jag igenom inspelningen vid flera tillfällen och kontrollerade 

samtidigt att all information hade nedtecknats. Denna procedur upprepades med alla 
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intervjuerna. Kraven som Vetenskapsrådet (2002) ställer stycke har uppfyllts i denna studie. 

Informanterna har informerats om vad deras roll och syfte var i denna studie och redan vid 

transkriberingen fick informanterna ett anonymt namn. När alla intervjuer hade gjort och 

transkriberats började jag min analys av den data som transkriberats.  

2.6 Analysmetod  

Bearbetning och analys av den insamlade datan gjorde utifrån en fenomenografisk 

analysmetod. Denna metod är uppdelad i olika steg och beskrivs i denna studie under avsnittet 

Metodologi.  

 

Processen när datamaterialet analyserades är induktiv, det vill säga slutsatser kommer att dras 

från forskarens empiri. Till skillnad från i en deduktiv analys där logiska slutsatser dras utan att 

observera verkligenheten först. I detta arbete har också abduktion använts för att analysera den 

insamlade datan. Forskaren blandar då en viss mängd hittad data med en teori som på bästa sätt 

förklarar datan (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).  

2.6.1 Tillvägagångsätt av analys  

Efter att alla intervjuer hade genomförts och blivit transkriberade lästes informanternas svar om 

flera gånger för att söka efter mönster, likheter och skillnader i informanternas svar. Detta 

sökande kallas för fenomenografiskt intresse enligt (Dahlgren & Johansson, 2009; Stukát, 

2011). Med hjälp av postit lappar där yttranden från informanterna som var av intresse för 

studiens forskningsfrågor skrivits ner,  kategoriserades den transkriberade datan i olika teman. 

Tematisering är  en metod för att analysera fenomenografiskt intervjumaterial (Bryman, 2011). 

För att vara säker på att all insamlad data använts analysen lästes transkriberingarna igenom 

upprepade gånger, så att de kategorier som formades överens med informanternas yttranden. 

När kategorierna var formade, hjälpte det mig att se vad som var relevant från intervjuerna att 

ta med som illustration när kategorierna beskrivs i resultatet. Dahlgren och Johansson (2009) 

menar att det gäller att dela upp informanternas svar i olika grupper utifrån likheter och 

skillnader, och att tydliggöra likheterna inom samma gruppering. Jag gick upprepande gånger 

igenom mina kategorier för att se så det fanns tydliga likheter under varje kategori.  

Resultatet ska företräda ”kvalitativt åtskilda uppfattningar eller sätt att tänka” (Stukat, 2011, s. 

38), därför är det viktigt att tydliggöra kategorierna i en fenomenografisk ansats så att de inte 

glider in i varandra eller är oklara. Citat har använts för att illustrera och att stärka kategorin 

och ge läsaren en mer läsvänlig resultatredovisning. Som nämnts innan har informantens riktiga 

namn ersatts med fingerade namn.  

 

Resultatet av analysen blev två utfallsrum, ett för vardera forskningsfrågan,  bestående av ett 

antal avgränsade och definierade kategorier  
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3. Resultat 
Resultatet presenteras i form av två utfallsrum, ett för vardera forskningsfråga.  

3.1 Lärares olika sätt att tala om hållbar utveckling 

Lärarnas olika sätt att tala om begreppet hållbar utveckling har ordnats i tre kategorier. 

3.1.1 Kategori 1: Hållbar utveckling beskrivs i ett miljöperspektiv som praktiska 

handlingar 

Denna kategori kännetecknas av yttranden som handlar om konkret handlade som exempelvis 

källsortering, nedskräpning och annan avfallsproblematik. Exempelvis säger Lärare 1, ”Hållbar 

utveckling för mig är främst miljöperspektivet, de vill säga att man ska bevara miljön”. Hon 

tillägger också att begreppet är mycket större än så men att miljöaspekten är den hon kopplar 

till hållbar utveckling i första hand. Lärare 2 är inne på samma linje när hon säger, ”När jag hör 

hållbar utveckling tänker jag främst på hur man skall värna om miljön. Att man skall tänka på 

hur mycket mat man slänger, sopsortering, konkreta saker”.  

 

Många av informanterna beskriver att de kopplar hållbar utveckling till miljöaspekten och hur 

man som individ kan ta sitt ansvar till att värna om miljön genom exempelvis källsortering. 

Informanterna tillägger också att de är medvetna om att begreppet innefattar mer än så, 

”Miljöaspekten är det jag är inne på även fast det är mer komplext än så” (lärare 2). Lärare 3 

pratar också främst om miljöaspekten men på en mer generell nivå, ”Hållbar utveckling är hur 

vi ska komma på ett hållbart sätt för att vårt samhälle och vår omgivning skall utvecklas i 

framtiden på ett bra sätt”.  

3.1.2 Kategori 2: Jordens resurser är begränsade 

Denna kategori kännetecknas av yttranden som handlar om vikten av att hushålla med de 

resurser som finns tillgängliga idag och hur hanteringen av allt material inte bara påverkar det 

som sker idag, utan också framtiden. Lärare 4 beskriver att hållbar utveckling handlar om: ”Att 

hushålla med jordens resurser och ta ett ansvar för att våra barn och barnbarn mm. kommer att 

kunna leva ett gott liv på samma jord”. Lärare 5 talar också om att vi bara har en jord och vi 

måste bevara de resurser vi har, ”För mig är hållbar utveckling att vi ska ta hand om det vi har. 

Vi har ju bara den här jorden och så som vi håller på nu funkar det ju inte.” Lärare 2 menar 

också att vi måste ta hand om och inte slösa på de resurser vi har idag, ”Det är viktigt att man 

tänker på de resurser vi har idag och att vi inte slösar på exempelvis energi”. Även Lärare 6 

talar om att det är viktigt att hushålla med jordens resurser, ”Vi ska ta hand om våra resurser 

och vara rädda om världen samt jobba för att göra den bättre.”  

3.1.3 Kategori 3: Hållbar utveckling handlar om sociala relationer 

Denna kategori kännetecknas av yttranden som handlar om den sociala delen av hållbar 

utveckling.  Informanterna talar här om sina egna tankar kring de sociala faktorer som formar 

oss som människor, men också hur dessa faktorer påverkar vår livsmiljö. Yttrandena handlar 

inte enbart om sociala faktorer som påverkar samhället, utan också hur det sociala påverkar 

klimatet i klassrummet. 
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Lärare 7 säger att ”Hållbar utveckling är som jag tänker, strävan mot någonting som skall vara 

hållbart på längre sikt som exempelvis ett hållbart klimat i klassrummet”. När lärare 3 talar om 

den sociala aspekten så talar hon om att människor har olika bakgrund och det är viktigt att vi 

kan förstå och hantera olikheter som uppstår på grund av detta. ”Den sociala aspekten inom 

hållbar utveckling handlar för mig om människor relation till varandra. Det vill säga att vi 

människor är och tycker olika därför måste vi lära oss att acceptera samt hantera varandras olika 

åsikter.” Lärare 6 beskriver den sociala aspekten som att, ”Alla människor måste ta hand om 

varandra och försöka komma fram till demokratiska beslut tillsammans. Vi måste lära oss att 

lösa konflikter så att alla människor får samma rättvisa”.  

3.2 Lärares beskrivningar av sin undervisning om hållbar utveckling 

Även lärarnas beskrivningar av sin egen undervisning har ordnats i tre kategorier 

3.2.1 Kategori 1: Undervisningen fokuserar på praktiska handlingar 

Denna kategori kännetecknas av yttranden där informanterna talar om hur de konkret, genom 

praktiska handlingar och diskussioner, arbetar med hållbar utveckling i undervisningen. 

Exempel på moment som lärare använder sig av i sin undervisning är källsortering och att 

eleverna får träna på att hålla presentationer för varandra.  

 

Lärare 8 säger, ”Vi diskuterar och för diagram över vår konsumtion i klassrummet när det gäller 

exempelvis papper. Hur vi kan minska vår konsumtion? Vart pappret kommer ifrån? Och när 

vi är i matsalen samtalar vi om hur mycket mat vi tar, hur mycket mat vi slänger, hur vi slänger 

den (sortering) och så vidare.” Källsortering nämns nästan i alla intervjuerna och är något som 

speglas i alla de intervjuades klassrum. Lärare 1 beskriver att hon vill få in hållbar utveckling i 

vardagen ” Jag försöker få in det i vardagen med sopsortering. Vi har att man sorterar papper, 

plast, kartong och så har vi kompost.” Lärare 2 är inne på samma spår när hon beskriver sin 

undervisning, ”Vi arbetar med hållbar utveckling på en daglig bas när vi pratar om sopsortering 

och det gör vi ganska ofta. När eleverna slänger mat, frukt och papper. Vart skall maten och 

vart skall pappret? Små saker som när de står och spolar länge i kranen för att få kallvatten 

osv.”  

 

Även lärare 6 talar källsortering som en del av sin undervisning, ”Vi arbetar om källsortering 

och då är det mycket praktiskt där barnen får sortera glas, papper, kompost osv.”  

Temadagar eller en temavecka om hållbar utveckling nämns också som ett exempel på praktisk 

undervisning om hållbar utveckling. På lärare 5:s skola har de på vårterminen en miljövecka, 

”då ska alla jobba med hållbar utveckling i en vecka. Vissa lektioner går vi ut och plockar skärp 

och på andra lektioner har vi exempelvis diskussioner om begreppet hållbar utveckling”. 

För att utveckla och sträva efter ett hållbart klimat i klassrummet beskriver lärare 9 hur de 

arbetar med detta genom exempelvis presentationer. ”För att bygga ett hållbart klimat i 

klassrummet arbetar vi mycket med att stärka individerna genom att exempelvis träna på att 

hålla presentationer. Det är för att bygga självkänsla, bli lyssnad på, få respons och få synas 

samt att träna på att våga synas.”  
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3.2.2 Kategori 2: Lärare beskriver undervisning om hållbar utveckling med exempel på 

läromedel och andra verktyg 

Denna kategori kännetecknas av yttranden som handlar om vilket material lärarna använder sig 

av i sin undervisning om hållbar utveckling. 

 

I de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena används läromedel som behandlar 

hållbar utveckling, både läroböcker och läromedel i digital form.  Lärarna ser internet som ett 

bra verktyg för att hämta material och inspiration genom hemsidor, filmer, arbetsblad och så 

vidare till sin undervisning. Lärare 10 arbetar med mycket fysiskt material ”Jag som lärare 

släpar hit allt material. Ingenting får ju kosta så vi återvinner material.” Internet är något som 

används av många lärare även när det kommer till undervisning om hållbar utveckling. Lärare 

3 beskriver internet som ett bra verktyg, ”Det finns ju hur mycket som helst på internet och en 

massa passande arbetsblad. Sedan finns Håll Sverige Rent som utvecklar saker för skolan och 

så finns Naturskyddsföreningen som också har material som riktar sig mot barn och unga om 

just hållbar utveckling.” Det är ingen av lärarna som har en lärobok som handlar bara om hållbar 

utveckling, däremot finns det SO och NO böcker som innefattar kapitel om hållbar utveckling. 

Lärare 7 talar om att de har ett avsnitt i deras SO-bok och att de även skall åka ut med en 

miljöbuss, ”I SO boken finns ett avsnitt som handlar om sopsortering och då ska vi åka med en 

miljöbuss som behandlar sopsortering på en liten högre nivå och förståelse”.  

3.2.3 Kategori 3: Lärare undervisar kontinuerligt om hållbar utveckling som något som 

ingår i alla ämnen.  

Denna kategori kännetecknas av yttranden som handlar om hållbar utveckling som något som 

behandlas i alla ämnen, exempelvis berörs hållbar utveckling i många ämnens kursplan.  

 

Hållbar utveckling behandlas kontinuerligt i undervisningen men kanske inte alltid medvetet 

av läraren. Även om hållbar utveckling inte utgör någon stor del av undervisningen är det något 

som finns med i alla ämnen. Lärare 3 säger exempelvis att ”Hållbar utveckling är ju invävt i 

alla ämnen och är någonting man arbetar med hela tiden. Även fast varken jag eller eleverna 

tänker på det pratar vi mycket om exempelvis miljön. Som i teknik har vi pratat om 

konstruktioner och att då hur man bygger olika saker för att göra det så starkt som möjligt och 

hur man då använder så lite material som möjligt. Då använder vi ju oss både av miljöaspekten 

och den ekonomiskaspekten .” Även lärare 10 beskriver att de arbetar med hållbar utveckling i 

alla ämnena. ”Vi använder oss av hållbar utveckling i alla ämnena för att ge eleverna en 

förståelse för hur allt hänger samman och för att få hållbar utveckling måste allting fungera och 

samverka”. Då hållbar utveckling inte är ett eget ämne i skolans undervisning så berörs det ändå 

nästan i alla kursplanerna i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Detta är något som lärare 10 tar upp. 

”Det står ju nästan om hållbar utveckling i alla kursplaner och att man skall tänka på miljön. 

Även om jag inte aktivt har tänkt att vi ska arbeta med hållbar utveckling, så kommer det ändå 

med i undervisningen eftersom det står i kursplanerna.”  

3.3 Sammanfattning resultat 

Informanterna har olika beskrivningar om begreppet hållbar utveckling, däremot har de 

gemensamt att de alla främst kopplar hållbar utveckling till miljöaspekten. Även den sociala 

aspekten berördes av några informanter. När informanterna beskriver miljöaspekten så talar de 
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främst om att man ska värna om miljön och där källsortering nämns som en praktiks handling 

för att göra så. Som nämns under kategorin ”Hållbar utveckling beskrivs som praktiska 

handlingar” är informanterna medvetna om att hållbar utveckling innefattar mycket mer än bara 

miljödelen men ändå är det den aspekten de tänker på först. Att bevara jordens resurser är också 

något som vissa av informanterna anknyter till hållbar utveckling. De belyste att vi måste ta 

hand om vår jord och inte slösa bort de resurser som vi har. För att bevara jorden måste vi sträva 

efter en hållbar framtid. Informanterna talade också om den sociala aspekten och hur de kopplar 

den till hållbar utveckling. När informanterna beskriver den sociala aspekten talar de om 

människors relationer till varandra. De beskriver att vi måste acceptera att vi människor ser 

olika ut, har olika åsikter och att det ska finnas rättvisa.  

 

Alla informanter arbetar med källsortering i sitt klassrum i olika utsträckning, vissa arbetar med 

det lite mer än andra. De informanter som arbetar mer med källsortering i sin undervisning 

beskriver att de har genomgång med eleverna om varför de källsorterar och vilka konsekvenser 

som uppstår om vi inte källsorterar. Det var inte någon av informanterna som hade hållbar 

utveckling som ett specifikt ämne på schemat men vissa nämnde att de har temadagar eller 

temaveckor som handlar enbart om hållbar utveckling. Vissa informanter talade också om 

vikten av ett hållbart klimat i klassrummet. Ett sätt att uppnå ett hållbart klimat var att bygga 

självkänsla hos eleverna. Detta gjordes genom att elever fick hålla presentationer för varandra 

där de fick träna på att tala framför varandra, ge respons till varandra samt att ta emot respons.  

De informanter som arbetar med den sociala aspekten i sin undervisning är de informanter som 

arbetar med de lägre åldrarna, miljöaspekten växer mer fram från årskurs 1 och uppåt. 

Miljöaspekten presenteras också i de lägre åldrarna men fokusen ligger på den sociala aspekten 

och värdegrunden.   

 

Verktygen som informanterna använder sig av i sin undervisning utgjordes till största del utav 

det som informanterna kunde hitta via internet. Genom att använda sig av internet kan 

informanterna hitta relevant material såsom filmer och olika hemsidor utöver det material som 

finns att tillgå i läroböckerna. Ingen av informanterna har en specifik lärobok som endast 

handlar om hållbar utveckling. Några informanter nämner dock att det i deras So och No böcker 

finns avsnitt som berör hållbar utveckling. En av informanterna talade om att hon tog med sig 

material utifrån som eleverna kunde arbeta med eftersom att inget material får kosta.  

 

Hållbar utveckling finns med i kursplanerna vilket informanterna är medvetna om. 

Informanterna beskriver trots det att de inte arbetar så mycket med hållbar utveckling utöver 

den källsortering som de bedriver i sina klassrum. En stor del av informanterna hade svårt att 

se kopplingen mellan olika moment och ämnen  och hållbar utveckling,  de inte kunde se hur 

hållbar utveckling kan ingå i flertalet ämnen.  

 

Att visa exempel på hur lärare talar om begreppet hållbar utveckling och hur lärare beskriver 

sin undervisning om hållbar utveckling var syftet med denna studie. Resultatet av den har gett 

konkreta exempel på hur lärare talar om hållbar utveckling och beskriver sin undervisning om 

hållbar utveckling.  
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4. Diskussion  
I denna del kommer först metodvalet att diskuteras och därefter resultatet i förhållande till 

tidigare forskning, syfte, forskningsfrågorna, teori och personliga reflektioner och åsikter.    

4.1 Metoddiskussion 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är enligt Christoffersen och Johannessen (2015) den 

grundläggande frågan i all forskning. Det är viktigt att all data som samlas in är tillförlitlig.  

Författarna fortsätter, ”Reliabilitet har att göra med hur noggrann och exakta undersökningens 

data är – vilka data som användas, sättet de samlas in på och hur de bearbetas” (Christoffersen 

& Johannessen, 2015, s 21). 

 

För att få så tillförlitliga svar som möjligt i  sin studie måste forskaren vara säker på att rätt 

informant intervjuas, rätt observationer görs och så vidare för att studien ska ha god validitet 

(Larsen, 2009). t. I denna studie användes fenomenografiska halvstrukturerade intervjuer som 

intervjumetod. Informanterna till denna studie ansågs vara lämpliga för denna studie eftersom 

de är lärare och undervisar i yngre åldrar. Har forskaren svårt för att avgöra om 

representationerna har god validitet eller inte menar Patel och Davidson (2003) att forskaren 

får lita på sitt sunda förnuft.  

 

Mitt urval av informanter bestod av tio olika aktiva lärare från förskoleklass till årskurs sex. 

Detta bidrog till att validiteten ökade eftersom att jag fick ta del av lärare som undervisar om 

hållbar utveckling vilket var relevant till min studie. När mina tio intervjuer var gjorda kunde 

jag se ett mönster utifrån lärarnas svar och beskrivningar, därav ansåg jag att mina data hade 

hög reliabilitet. Hade jag använt mig av flera antal intervjuer och ökat mitt spann upp till 

högstadiet eller gymnasiet hade mitt resultat kanske sett annorlunda ut. Intervjupersonerna 

utsågs enligt bekvämlighetsval och snöbollseffekten enligt Bryman (2002).  

 

Att spela in intervjuerna gjorde min insamling av data smidigare. Eftersom  jag var närvarande 

vid de intervjuer som spelades in kunde jag fokusera på att ställa följdfrågor och vara mer 

uppmärksam på hur informanten svarade på frågorna, istället för att sitta och skriva ner svaren, 

vilket hade krävt mycket av min fokus. Med hjälp av inspelning kunde jag i lugn och ro 

transkribera intervjuerna efter varje avklarad intervju. Transkriberingen bidrog till att jag i min 

analys lättare kunde se likheter och skillnader i informanternas svar. Detta bidrog också till att 

jag lättare kunde dela in mitt resultat i olika utfallsrum och kategorier.  

 

Intervjuerna som hölls via mail var för att göra det lättare för informanterna att svara på frågorna 

genom att de kunde besvara frågorna i lugn och ro. Min uppfattning i början var att detta var en 

bra idé eftersom att det underlättade för informanten tidsmässigt, men efter genomförandet av 

alla intervjuer ändrades min uppfattning. Jag fick ut mer information av intervjuerna där jag 

hade ett samtal med informanterna. I de muntliga intervjuerna fick informanterna chansen till 

att förklara hur de verkligen menade och  jag själv fick chansen till att ställa följdfrågor så jag 

kunde försäkra mig om att jag uppfattat svaret korrekt.  
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Det jag känner nu i efterhand att jag hade velat göra annorlunda var att ha alla intervjuer 

muntligt. Intervjuerna som skedde via mail gav mig visserligen värdefull  data men jag kunde 

inte ställa följdfrågor på samma sätt som jag gjorde under de andra intervjuerna. Detta bidrog 

till att jag fick mer information från de muntliga intervjuerna och kunde även höra och se 

informantens reaktioner (förutom de som genomfördes  via telefon), konstpauser och så vidare. 

Dahlgren och Johansson (2015) nämner hur viktigt det är att forskaren ställer följdfrågor för att 

få så mycket information som möjligt.  

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka  lärares  uppfattningar om begreppet hållbar 

utveckling och hur lärarna beskriver sin undervisning om hållbar utveckling. Dock hade jag nu 

i efterhand också velat använda mig av videoinspelning under en lektion eller flera för att se 

hur undervisningen om hållbar utveckling ser ut i klassrummet, för att sedan jämföra det med 

informantens egna beskrivning. Stämde det överens med varandra eller gav informanten mig 

ett svar som skulle låta bra? Hade jag gjort om denna studie är det en metod jag hade lagt till  i 

datainsamlingen. 
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4.2 Resultatdiskussion  

I denna del kommer resultatet att diskuteras med anslutning till den tidigare forskning som finns 

med i bakgrunden samt med utgångspunkt från syftet och forskningsfrågorna.  

4.2.1 Lärares olika sätt att tala om hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling har haft olika tolkningar genom åren. Den tolkningen som 

dominerats mest är Brundtlandskommissionens definition, ”En utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (SKOLFS, 2009:19b). Resultatet tyder på att kunskapen om begreppet och dess 

betydelse tolkas på olika sätt ute i skolorna. Något som uppmärksammades hos många av 

informanterna var att de inte visste att de arbetar men hållbar utveckling. De flesta kopplade 

hållbar utveckling till miljöaspekten och när de tänkte på hållbar utveckling så var det främst 

källsortering. När jag frågade om de arbetade med värdegrunden i sin undervisning var svaret 

självklart ja och när jag då beskriv att värdegrunden tillhör den sociala aspekten förstod de att 

de faktiskt arbetar med hållbar utveckling omedvetet.  

 

Hur informanterna talade om begreppet hållbar utveckling skiljde sig något åt. Alla 

informanterna kopplade mest till den ekologiska aspekten vilket jag tror  att de flesta lärare gör.  

Idag dag källsorterar många och vi äter mer ekologiskt. Men  hållbar utveckling handlar om så 

mycket mer än bara den ekologiska aspekten, och för att åstadkomma en  hållbar utveckling 

gäller det att alla tre aspekterna beaktas. Att vissa skolor har strävat efter att få en grön flagg 

och talar mer om hållbar utveckling i skolan tror jag beror på intresset hos lärarna. Har man ett 

intresse för något är det lättare och roligare att arbeta och lära sig mer om begreppet. Detta var 

något som avspeglades sig hos informanterna också. De informanter som arbetade mer med 

hållbar utveckling var också de som visste mest om begreppet. Jag tror att precis som med det 

mesta i livet så är det roligare att lära sig något som man har intresse  för. Följden  blir att 

undervisningen påverkas, har läraren kunskap och intresse för något märks det i 

undervisningen.  

4.2.2 Lärares beskrivningar av sin undervisning om hållbar utveckling 

Hållbar utveckling, eller miljöundervisning som det förr kallades, har följt med i skolans 

läroplaner ända sedan 1970 talet, men har inte alltid sett likadant ut i alla läroplanerna. 

Läroplanerna överlag har utvecklats med åren, Lgr 80 och Lpo 94 gav mer tolkningsutrymme  

än Lgr 11 som lärarna arbetar utifrån idag.  

 

Många av informanterna beskrev att deras undervisning handlade om  om vad som händer med 

våra sopor, hur viktigt det är med sopsortering och återvinning. Björneloo (2011) menar att 

undervisning kan bidra till en djupare förståelse för hållbar utveckling och att lärande är ett 

villkor för att människor ska kunna hantera de utmaningar världen står inför. Resultatet i denna 

studie visade att  lärarna genom sin undervisning vill uppmana sina eleverna att de beslut som 

de tar nu kommer att påverka jorden, antingen på ett negativt sätt eller på ett positivt sätt. När 

eleverna blir medvetna om hur deras beslut kan påverka framtiden öppnas möjligheten att  deras 

handlingar förändras genom ett transformativt lärande.  
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I  mitt resultat kan jag se en skillnad mellan de informanter som arbetar med de längre åldrarna 

jämfört med de informanter som arbetar med de högre åldrarna. När informanterna för de lägre 

åldrarna beskriver begreppet hållbar utveckling pratade de om den ekologiska aspekten men 

också om den sociala. De pratade om hur den sociala aspekten formar oss människor och vår 

livsmiljö. Detta är något som inte alls syntes hos de andra informanterna. 

När jag ser på hur informanterna beskriver sin undervisning ser jag också en skillnad då man 

säger sig arbeta mer med värdegrund och allas lika rätt i lägre åldrar, vilket resulterar i att den 

sociala aspekten berörs mer. Eftersom att man i låg ålder vill bygga upp en bra livsmiljö anser 

jag att detta är en viktig del undervisningen. Det har blivit mer ”populärt” att äta ekologiskt, 

källsortera och så vidare så fler och fler barn får med sig den kunskapen hemifrån. Jag menar 

inte att man skall ta bort undervisningen om källsortering i låg ålder men att ha ett hållbart 

klimat i klassrummet så att alla trivs och kan vara sig själv är a och o, både för läraren själv 

men främst för eleverna 

 

För att få en mer komplex syn på världen skriver Sandahl (2012) att det gäller att arbeta med 

helheter där olika infallsvinklar och perspektiv undersöks, och det är detta som transformativt 

lärande i undervisningen bygger på. Bragby (2014) menar att dessa infallsvinklar och 

perspektiv bör förmedlas genom ett samspel mellan läraren och eleverna där kunskap i tanke, 

handling och sammanhang skapas. När informanterna beskriver sin undervisning om hållbar 

utveckling genom exempelvis en temavecka får eleverna olika infallsvinklar på hur man kan 

påverka miljö och vår framtid på olika sätt. Eleverna lär sig ny kunskap som de sedan värderar 

får möjlighet att handla efter. Precis som Almers (2009) skriver så är det inte bara sakkunskapen 

som påverkar våra handlingar utan också hur vi är som personer, värderingar och det sociala. 

Därför tycker jag det är bra att man som lärare arbeta utifrån ett pluralistiskt perspektiv så att 

eleverna får ta del av varandras åsikter vilket i sin tur kan bidra till ett förändrat handlande.  

 

Resultatet visar också att en del informanter beskriver sin undervisning som normerande, de lär 

eleverna vad som är ”rätt” sätt att handla på, exempelvis hur man ska källsortera. Det går också 

att skönja en mer pluralistiskt undervisningstradition när lärare och eleverna för ett diagram och 

diskuterar sin konsumtion av papper, vad som händer när det slängs och varför man skall  

källsortera. Detta kan ses som pluralistiskt i den meningen att det sker en kommunikation 

mellan lärare och elever där man problematiserar kunskapsinnehållet och försöker få eleverna 

att diskutera, undersöka och dra egna slutsatser. Hedefalk (2014) skriver att istället för att 

läraren förväntas ha de ”rätta” svaren och det blir en envägsdialog i undervisningen skall läraren 

istället agera som medupptäckare. Detta gäller inte bara undervisning om den ekologiska 

aspekten utan också den sociala aspekten. Informanterna strävar efter ett hållbart klassrum och 

där alla skall behandlas lika. Ett exempel på detta var att eleverna först får samtala om hur man 

är en god talare och lyssnare, för att sedan träna på att hålla presentationer och ge respons till 

varandra. Genom denna undervisning lär sig eleverna hur man visar respekt för varandra vilket 

bidrar till ett hållbart socialt klimat i klassrummet.  

 

Många av informanterna använder digitala verktyg som hemsidor och film när de undervisar 

om hållbar utveckling. Transformativt lärande sker också genom att man följer med teknikens 
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utveckling, vilket resulterar  i att undervisningen också blir uppdaterad. Både eleverna och 

lärarna lär sig ny kunskap som sedan kan blir nya handlingar.  

 

Av de beskrivningar som informanterna gett av sin undervisning om hållbar utveckling ser man 

att mycket handlar om återvinning, källsortering och lära elever att våra  val kommer att påverka  

nästkommande generationer. Men vissa informanter beskriver också att de berör den sociala 

aspekten, värdegrunden och även ekonomiska aspekten när de pratar om att använda så lite 

material som möjligt för att inte öka kostnaderna. Att vissa lärare känner sig osäkra på begreppet 

hållbar utveckling och inte beskriver alla tre aspekterna kan beror på det som Öhman (2006) 

fick fram i sin studie. De kom fram till att lärarna kände sig osäkra på vad undervisning om 

hållbar utveckling innebar. Men det kan också handla om, som tidigare nämnts,  intresse och 

kunskap. Hur insatt är läraren själv i exempelvis miljöfrågor? Eller  vet lärarna ens själva om 

att de undervisar om hållbar utveckling när de diskuterar exempelvis värdegrundsfrågor  med 

sina elever?  

4.3 Sammanfattning 

När frågan ställdes om vad de anser menas med hållbar utveckling kunde jag se att lärarna talar 

olika om begreppet. Ett svar var att ”ingenting försvinner allt finns kvar” vilket till största del 

kan kopplas till den ekologiska aspekten men i informantens svar nämns också hur viktigt det 

är att eleverna också känner till de andra två aspekterna av begreppet hållbar utveckling. Hur 

lärarna talar om begreppet hållbar utveckling är olika hos varje individ vilket resulterar i att 

undervisningen om begreppet ser annorlunda ut hos informanterna. Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att resultatet visar att det finns både likheter och skillnader på hur lärare talar 

om begreppet hållbar utveckling och hur de beskriver sin undervisning om hållbar utveckling. 

Likheterna som framkom ur resultatet var att alla informanterna fokuserade miljöaspekten när 

de beskrev hållbar utveckling. Alla informanterna källsorterade i sina klassrum och beskrev det 

som något som var självklart för dem att göra. Den största skillnaden var att några av 

informanterna också beskrev den sociala och ekonomiska aspekten och inte bara miljöaspekten. 

De informanter som beskrev hållbar utveckling som mer än bara miljön var de informanter som 

arbetar i de högre åldersklasserna.. Ytterligare en likhet var materialet som informanterna 

använde sig av i sin undervisning. Internet och filmer användes  när de undervisade om hållbar 

utveckling, och  diskussioner var enligt lärarna vanliga i klassrummen. Skillnaden mellan 

informanternas undervisning var att de i de lägre åldersklasserna mest arbetade med den sociala 

aspekten, det vill säga värdegrunden, där de exempelvis diskuterade om hur man skall vara mot 

varandra. I de högre åldersklasserna arbetade man mer konkret med miljön, exempelvis 

arrangerades en miljövecka med praktiska inslag. 

4.4 Fortsatt forskning  

Förslag på forskning kan vara att studera hur undervisningen ser ut i praktiken inne i 

klassrummet. Vilket lärande sker hos eleverna? Hur elever ser på begreppet Hållbar utveckling 

hade också varit intressant att veta mer om.  

Vidare förslag på forskning kan också vara att intervjua rektorer, vad säger de?   
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4.5 Implikationer för mitt framtida yrke  

Det jag har lärt mig från min studie är att lärare kanske inte vet att begreppet hållbar utveckling 

handlar om så mycket mer än bara miljön. Jag utgår ifrån att alla vill bibehålla och förbättra vår 

miljö och utveckla vårt samhälle i en hållbar riktning, men varför är begreppet då fortfarande 

så otydligt? Genom att jag har studerat vetenskapliga texter till denna studie har jag lärt mig att 

se på saker från olika perspektiv. Det gäller att man kritiskt granskar det man läser och tar ut 

den information som är relevant för en studie. Grunden för att kunna se på något ur olika 

perspektiv och kritiskt granska de resultat som varje perspektiv resulterar i kräver att man 

noggrant läser in sig på vad som skall undersökas.   
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