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Sammanfattning 
 

Hållbar utveckling är ett politiskt och omdebatterat begrepp, vars definition anses vara 

otydlig och motsättande. Lärande och utbildning för hållbar utveckling återfinns i flera 

av skolans läroplaner och kursplaner. Skolan har därigenom ett ansvar att undervisa för 

hållbar utveckling och belysa begreppet utifrån samtliga tre dimensioner, ekologisk, 

social och ekonomisk. Studien kommer belysa lärarens syn på begreppet, lärarens 

målsättningar samt lärarens didaktiska val i undervisningen för hållbar utveckling. 

 

Studien har genomförts genom sju semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma 

och undervisande lärare inom biologiämnet på grundskolan samt gymnasieskolan. 

Intervjuerna har transkriberats och analyserats genom en fenomengrafisk metod.  

Resultatet påvisar en variation i beskrivningen av begreppet hållbar utveckling, där 

flertalet lärare beskriver begreppet utifrån den ekologiska dimensionen. Samtliga lärare 

vill bidra till att eleverna gör medvetna val, däremot skiljer sig undervisningsmetoderna 

för hållbar utveckling mellan lärare och skolor. Trots begreppets mångdisciplinära 

karaktär så undervisar en av de sju lärarna ämnesöverskridande. De övriga sex lärarna i 

studien integrerar undervisning för hållbar utveckling tillsammans med annat 

ämnesinnehåll i biologin.  

 

Nyckelord; Hållbar utveckling, didaktiska val, biologi 
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1. INTRODUKTION 

 

Syftet med studien är att belysa undervisning i hållbar utveckling, som är ett aktuellt ämne 

i samhället. Forskare har gjort studier som visar att alla människor gemensamt på jorden 

lever som om vi hade 1,7 jordklot vardera (WWF living planet report, 2018, s. 15). I 

Sverige lämnar vi ett stort ekologiskt fotavtryck bakom oss, det vill säga att vi lever som 

om vi hade fyra jordklot. Det ekologiska fotavtrycket fungerar som ett mått på hur stor 

produktiv yta som krävs för att kunna producera det vi konsumerar, men även för att ta 

hand om av avfallet som blir kvar. Hälften av vårt avtryck kommer ifrån koldioxidutsläpp. 

Genomsnittsmänniskan i de fattiga länderna i världen har ett fotavtryck på 1.1 hektar, 

medan människorna i de rikaste länderna i världen har ett genomsnittligt fotavtryck på 

6,1 hektar. Skulle människan delat ytan lika mellan samtliga människor på jorden skulle 

vi haft 1.7 hektar var, istället lever vi i genomsnitt på 2.8 hektar per person (ibid, s.14).  

 

För att minska det ekologiska fotavtrycket som vi lämna efter oss idag, behöver världens 

samhällen ställa om. Vi behöver minska matsvinnet kraftig, minska köttkonsumtion och 

konsumera mer hållbart. Vi behöver även ställa om till en mer fossilfri ekonomi (WWF 

living planet report, 2018, s.15). Flera ekosystem drabbas hårt av människans 

levnadsvanor och har lett fram till minskade fiskbestånd, torka och vattenbrist samt 

enorma skövlingar av regnskog. Det har även resulterat i ökad koldioxidhalt i luften, ökad 

temperatur på jorden samt förlust av den biologiska mångfalden (ibid, s.15).  Rapporten 

visar vikten av att leva på ett mer hållbart sätt, vilket ger oss en inblick att vår levnadsätt 

måste bli mer hållbart, för att vi skall ha möjligheten att fortsätta existera och leva på den 

här planeten. För att förändra dagens ohållbara livsstil mot mer hållbar livsstil behövs det 

grundläggande kunskaper inom ämnet. Det behövs också en bättre förståelse för vilken 

enorm påverkan vi människor har på vår planet (WWF living planet report, 2018). 

Rapporten kan kopplas samman med övergripande mål för undervisning för hållbar 

utveckling i skolan.  

 

Begreppet hållbar utveckling återfinns i flera delar av skolans styrdokument i så väl 

läroplaner och kursplaner för flertalet ämnen och borde därmed vara en viktig del i 

undervisningen. Begreppet och dess innebörd bör lyftas upp och ta plats i undervisningen 

för att eleverna ska få en bredare kunskap och förståelse för begreppet, dess innebörd och 

komplexitet. Frågan är om fallet är så, vilket ligger till grund för föreliggande studie. 

Utgångspunkten blir en frågeställning angående beskrivning av begreppet hållbar 

utveckling, där fokus är att se hur lärare väljer att definiera och beskriva begreppet. I 

studien kommer även lärarens mål med undervisningen för hållbar utveckling ha en 

betydande del, det vill säga vad läraren vill att eleverna skall ta med sig från 

undervisningen. Studien kommer även ta avstamp från lärarens didaktiska val, vad lärarna 

undervisar i för hållbar utveckling, hur de väljer att undervisa samt varför de väljer den 

typ av undervisningsmetod.  

 
Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan 

generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder. 

 (SOU:2004:104, s.32).   
 

Hållbar utveckling är ett komplext och omdebatterat begrepp som lanserades av 

författaren och miljövetaren Lester Brown. I rapporten Vår gemensamma framtid som 

tillkom år 1987 av Brundtlandkommissionen gjordes följande definition (FN fakta hållbar 

utveckling, 2016, s. 1);  
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En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov.   

(FN fakta hållbar utveckling, 2016, s.1). 

 

Rapporten lyfter flera viktiga aspekter, bland annat hur hållbar ekonomisk tillväxt och 

socialutveckling är omöjligt att uppnå om naturresurser utarmas och miljön ödeläggs (FN 

fakta hållbar utveckling, 2016, s. 1). Motsatsen är också en viktig del, vilket innebär att 

den ekologiska hållbarheten endast kan uppnås genom social och ekonomisk stabilitet 

(Borg, 2011, s. 14).  Sammanfattningsvis menas det att hållbar utveckling omfattar den 

sociala-, ekonomiska- och ekologiska aspekten och kan inte behandlas utan integration 

av samtliga tre perspektiv (FN fakta hållbar utveckling, 2016, s. 1).  
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2. BAKGRUND 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare studier för hållbar utveckling, begreppets innebörd 

samt hur skolan och lärare ska förhålla sig till undervisning mot hållbar utveckling. 

Begreppet didaktik beskrivs även för att ge en bredare förståelse på hur lärare kan 

resonera när de undervisar.  

 

 

2.1 Begreppet hållbar utveckling  

Brundtlandskommissionen definition av hållbar utveckling (se sidan 1) kan ses som vag 

och otydlig (Björneloo, 2007, s.15). Definitionen är väletablerad och används av bland 

annat Skolverket (2011d) och i sammanfattningen från FN fakta hållbar utveckling (2016, 

s.1). Definitionens formulering tillfredsställa dagens behov kan vara svår att förstå och 

är en del av det som kan uppfattas som vagt och otydligt. Människor har olika behov, 

vilket kan skilja sig mellan samhällsklasser och geografiska delar av världen (Bjursjöö, 

2014a, s. 15). Borg (2011, s. 13) anser att begreppet hållbar utveckling är motsägelsefullt. 

Begreppets engelska term sustainable development och det svenska begreppet är en 

sammansättning av ett bevarande ord och ett framåtsyftande ord. Det leder fram till 

frågan; ”Hur ska man kunna bevara något samtidigt som man ska utveckla 

något?”(Borg, 2011, s.13). Otydligheten kan däremot bidra till begreppets flexibilitet där 

flera parter kan tolka och använda begreppet utifrån sitt syfte (Bjursjöö, 2014a; Borg, 

2011, s. 13). Orden hållbar utveckling tillsammans kan även ge en problematisk antydan. 

Ursprungligen anses hållbar spegla en ekologisk diskurs där naturen ses som ett 

kretslopp. Det vill säga att ämnen rör sig i en sluten krets och används flera gånger om. 

Utveckling tillhör en ekonomisk diskurs där tillväxt, effektivisering och teknologi ligger 

till grund (Öhman & Öhman, 2012, s.60)  

 

2.2 Tre dimensioner av hållbar utveckling 

Hållbar utveckling består av tre dimensioner, det ekonomiska-, ekologiska och den 

sociala utvecklingen (Areskoug, 2006, s.37). Hållbar utveckling kan identifieras på flera 

sätt beroende på vilken dimension fokus läggs på (Borg, 2011, ss.13-14). FN:s 

medlemsländer tog under ett 

medlemsmöte 2015 fram 17 

globala mål med 167 delmål 

och 230 indikationer för en 

hållbar utveckling. De 17 

huvudmålen syns i figur 1. 

Agenda 2030 tillhör den 

globala agendan som 

inrymmer de globala målen 

för hållbar utveckling och är 

den mest ambitiösa 

överenskommelsen som 

världens ledare någonsin har 

gjort. Med hjälp av de 17 

delmålen ska vi tillsammans 

utrota fattigdomen och bekämpa klimatförändringarna.  (Globalamalen.se, 2017). 

 

Figur 1; Bilden visar de 17 globala målen som FN:s 

medlemsländer tagit fram (Globalamalen.se, 2017).  
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2.2.1 Ekonomisk dimension av hållbar utveckling 

Utifrån de globala målen innefattar den ekonomiska aspekten mål som berör; hållbar 

industri, lika arbetsvillkor samt en minskad produktion och konsumtion 

(Regeringskansliet, 2016; Globalamalen.se, 2017).  Ekonomi handlar ”om hushållning 

med knappa resurser och att göra val inom snäva ramar” (Gulliksson & Holmgren, 2015, 

s. 145).  Vid en eventuell ökning av det ekonomiska kapitalet får det inte ske på bekostnad 

av välfärd eller ekosystemtjänster (ibid, ss. 145- 182). Det ekonomiska perspektivet för 

hållbar utveckling kan leda till resurskonflikter, det vill säga en konflikt om en resurs. 

Vatten är en viktig resurs för många organismers överlevnad och är orsaken till många 

konflikter i världen.  I de flesta fall handlar konflikterna om att förorenat processvatten 

släppts ut av närliggande företag i vattendrag och sjöar, vilket har lett till föroreningar. 

Fortsättningsvis har det i sin tur påverkat lokalbefolkningen genom till exempel minskat 

fiskbestånd. Konflikter som berör resurser är oftast väldigt komplicerade (Gulliksson & 

Holmgren, 2015, ss. 164-165).  

 

Ett land som behöver nå en ekonomisk tillväxt för att utvecklas. Det är däremot en 

utmaning för länder att framställa en hållbar ekonomisk utveckling utan att äventyra 

miljön samt att fördela välståndet rättvist (SOU:2004:104, s.33). Risken med ett 

nationalekonomiskt synsätt är svårigheten att bestämma ett rättvist värde på naturen. 

Däremot leder inte alltid en positiv utveckling av ekonomin i ett land till minskade 

humanitära katastrofer, utan kan istället utnyttjas av regeringar och väletablerade företag. 

(Borg, 2011, s.14). 

 
2.2.2 Ekologisk dimension av hållbar utveckling 

Det ekologiska perspektivet för en hållbar utveckling är väldigt komplext och berör 

många områden. Ekosystem och biologiskmångfald, rent vatten och sanitet, hav och 

marina resurser samt klimatförändringar är några av de globala målen som berör 

ekologisk hållbarhet (Regeringskansliet, 2016; Globalamalen.se, 2017). Kunskaper om 

ekosystemets funktioner och den biologiska mångfalden har stor betydelse för att bland 

annat kunna förstå vilken stor påverkan miljögifter, bekämpningsmedel, mark- och 

resursanvändning och föroreningar har. Okunskap inom de grundläggande begreppen kan 

leda till kaskadeffekter, vilket i slutändan kan påverka näringskedjan. Det ekologiska 

perspektivet kan ställas inför etiska dilemman. Människans försörjning förhållande till 

den biologiska mångfalden i ett område är ett av många dilemman som kan uppstå. En 

mer jämlik resursfördelning mellan världens befolkning skulle innebära en kraftig 

livsstilsförändring för människorna i västvärlden (Gulliksson & Holmgren, 2015, ss. 102-

136).  

 
2.2.3 Social dimension av hållbar utveckling 

Social hållbarhet kan definieras; 

 
Ett social hållbart samhälle är rättvist, jämlikt, inkluderande och demokratiskt. Det 

garanterar en rimlig livskvalitet för nuvarande och kommande generationer  

(Gulliksson & Holmgren, 2015, s. 69). 

 

Av de 17 globala målen finns det de som belyser den sociala aspekten av hållbar 

utveckling. Regeringskansliet (2016) åskådliggör de genom mål som strävar mot hållbara 

städer och samhällen, ingen fattigdom och svält samt att samhället skall vara jämlikt och 

jämställt. Den sociala dimensionen belyser även att resurser ska fördelas lika mellan 

människor oberoende av social status och makt (SOU 2004:104, s.33). Den sociala 

hållbarheten kan ses utifrån ett globalt, nationellt och ett lokalt perspektiv. Det globala 
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perspektivet för ett socialt hållbart samhälle är FN:s mänskliga rättigheter, som tar upp 

de grundläggande regler som är gemensamma för världens länder. Nationell social 

hållbarhet kan variera mellan länder. I Sverige har Statens folkhälsoinstitut tagit fram de 

11 folkhälsomålen, vilka är starkt kopplade till sociala frågeställningar. De handlar bland 

annat om trygga och goda uppväxtförhållanden, hälsofrämjande hälso- och sjukvård och 

gott skydd mot smittspridning. Det lokala perspektivet för social hållbar utveckling kan 

handla om utmaningar som berör infrastruktur, segregation och jämlikhet i olika städer 

(Gulliksson & Holmgren, 2015, ss. 69-79). Den sociala aspekten på hållbar utveckling 

kan ses parallellt med välfärd, jämlikhet, jämställdhet, demokrati och utbildning (ibid, 

80-88).  

 
2.2.4 Begreppet utifrån varierande perspektiv 

Det finns olika sätt att beskriva hållbar utveckling, beroende på vilket perspektiv som 

sätts i fokus får begreppet olika betydelser.  Ett synsätt på hållbar utveckling är de 

holistiskt perspektiv. Det vill säga att de tre dimensionerna belys i ett integrerat samband 

för att uppnå ett helhetsperspektiv av hållbar utveckling (Borg, 2011, ss. 13-14; 

SOU:2004:104, ss. 32-34). Den vänstra figuren 2.1 tydliggör det holistiska perspektivet 

för hållbar utveckling.  

 

Ett synssätt på hållbar utveckling är hierarkisk modell, där den sociala– och ekonomiska 

utvecklingen endast kan existera med den ekologiska dimensionen till grund. Utveckling 

av samhället kan ses som underordnad till naturen, där den sociala hållbarheten ligger till 

grund för den ekonomiska hållbarheten, vilket återspeglas i den högra figuren 2.2. Ett 

resultat och en förutsättning för ekonomisk utveckling är därmed den sociala 

utvecklingen (Borg, 2011, s.15).  

 

 

 

2.3 Hållbar utveckling i skolan 

2.3.1 Läroplaner- årskurs 7-9 och gymnasieskolan 

Hållbar utveckling som begrepp upprepas och belys i grundskolans läroplan. Skolans 

uppdrag är att belysa miljöperspektivet för eleverna, där bland annat hållbar utveckling 

står med som en väsentlig del (Skolverket, 2011a, ss-5-9). 

 
 

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

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

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

Figur 2.1. (vänster) Ett holistiskt synsätt av hållbar utveckling, där samtliga dimensioner 

integrerar med varandra. Figur 2.2. (höger) visar den hierarkiska modellen (KTH, 2018). 
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funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling. 

(Skolverket, 2011a, s. 8).  
 

 

Ett av grundskolans gemensamma mål är att eleverna ”har fått kunskaper om 

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” (Skolverket, 2011a, s. 12).  

 

Gymnasieskolans läroplan belyser hållbar utveckling och upprepas i flera ämnen och 

program i gymnasieskolan. Likt grundskolan har gymnasieskolan ett gemensamt uppdrag 

att belysa miljöperspektivet samt en strävan att arbeta och leva för en hållbar utveckling 

(Skolverket, 2011b, s. 7). 

 
Miljöperspektivet i undervisningen ska 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 ska 

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

skapa hållbar utveckling. 

(Skolverket, 2011b, s. 7). 
 

När eleverna lämnar gymnasieskolan skall de även ha kunskaperna med sig för att kunna; 

 
Observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet 

hållbar utveckling 

(Skolverket, 2011b, s. 10).  

 
 

2.3.2 Grundskolans kursplan- biologi 

I det centrala innehållet i kursplanen för biologi årskurs 7-9 står det att eleverna skall ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ställning i frågor som kommer in på ekologisk 

hållbarhet. För att kunna ta ställning och granska information, är en del av ämnets centrala 

innehåll att eleverna skall få kunskaper om ekosystem, biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster med mera (Skolverket, 2011a, ss. 164- 168). Det centrala innehållet för 

ämnet belyser även; 

 
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument 

och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling 

(Skolverket, 2011a, s. 167).  
 

För att uppnå en godkänd nivå, det vill säga betyget E i ämnet, ska eleven bland annat 

kunna; 

 
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar 

naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar 

utveckling 

 (Skolverket, 2011a, ss. 171-172).  
 

För att uppnå ett sådant kunskapskrav bör eleven ha en grundläggande kunskap i 

biologiska begrepp, modeller och teorier, vilket är en del av ämnets syfte (Skolverket, 

2011a, s.164).  
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2.3.3 Gymnasieskolans ämnesplan- biologi 

På gymnasiet finns det två biologikurser, biologi 1 och biologi 2. I den gemensamma 

ämnesplanen för biologi 1 och biologi 2 är ämnets ett av flera syften att eleverna; 

 
 […] utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel för 

livskvalitet och hälsa genom medicinen och för skyddande av jordens 

ekosystemgenom ekologin 

 (Skolverket, 2011c, s. 1). 
 

 I det centrala innehållet för biologi 1 ger Skolverket (2011c, s.3) lärarna uppdraget att 

undervisa kring; 

 
Ekologisk hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. 

Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till 

exempel frågor om hållbar utveckling.  

(Skolverket, 2011c, s.3). 

 
I det centrala innehållet för biologikurs 2 står det även; 

 
Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika 

arbetssätt och verksamhetsområden  

(Skolverket, 2011c, s. 6).  

 

I kursplanen understryks det att undervisningen skall bidra till kunskaper och förståelse 

för biologins betydelse för individ och samhälle. Diskussioner som utgår från människans 

levnadssätt kommer att behandla bland annat biologisk mångfald, ekosystem, vilket bör 

leda in till undervisning för hållbar utveckling. Utbildning i biologi skall förhoppningsvis 

leda fram till att eleverna förstår kunskapens användning, där de kan använda den för att 

vara delaktiga och engagera sig i samhället (Skolverket, 2011d).  

 

Gemensamt för grundskolans- och gymnasieskolans läroplan samt kursplaner för 

biologiämnet är att begreppet hållbar utveckling endast lyfts upp tillsammans med 

miljöperspektivet och inte på ett integrerat sätt.  

 

 
2.3.4 Uppdraget att utbilda för hållbar utveckling 

Skolverket (2011a; 2011b; 2011c) ger en anvisning att undervisning för hållbar 

utveckling ska bedrivas i grundskolan och gymnasieskolan. Skolverkets 

kommentarmaterial (2011d) ger tydliga exempel om att biologisk mångfald, ekosystem 

och ekosystemtjänster är innehåll som bör finnas med som grund i undervisningen för 

hållbar utveckling. Däremot är det upp till lärarens profession, att använda de didaktiska 

verktygen och besvara de didaktiska frågorna vad, hur och varför ämnesinnehållet bör ta 

del i undervisningen (Bjursjöö, 2014a, s.34). 

 
2.3.5 Bakgrund för nuvarande styrdokumenten för hållbar utveckling 

Under 2003 tillsatte den dåvarande regeringen en kommitté med experter från sin 

yrkesgrupp, som bland annat arbetade inom skola och universitet. De fick till uppdrag att 

innan den nuvarande läroplanen skrevs kartlägga och granska utbildningen för hållbar 

utveckling utifrån de tre dimensionerna. Utredningen kom fram till förslag hur skolan ska 

förhålla sig till utbildning för hållbar utveckling i rapporten Att lära för hållbar utveckling 
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2004 (SOU 2004:104, ss. 9, 31-32). I rapporten delger de deras förslag för undervisning 

för hållbar utveckling. Undervisningen i ämnesområdet bör ta ett bredare avstamp än att 

ge eleverna kunskaper om tillstånd i världen. Elevernas kunskaper ska inte stanna där, 

utan eleverna ska ges möjlighet att utveckla handlingskompetens där deras vilja och 

engagemang spelar in för att utvecklingen ska gå i en hållbar riktning (SOU 2004:104, ss. 

72-73). Skolan skall bidra till att eleverna blir självständiga demokratiska medborgare 

samt bidra till ett livslångt lärande (Skolverket, 2011a, s. 1; Skolverket, 2011b, s.1). 

Undervisning för hållbar utveckling bör innefatta nedanstående karaktärsdrag (SOU 

2004:104, s.73).  

 
 

- Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande 

arbetssätt.  

- Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs.  

- Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det 

lokala. 

- Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens 

form och innehåll.  

- Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle.  

- Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 

handlingsberedskap.  

- Utbildningens process och produkt är båda viktiga. 

(SOU 2004:104, s.73). 

 

2.4  Aspekter på undervisning för hållbar utveckling 

2.4.1 Undervisning för hållbar utveckling 

Innehållet för lärande för hållbar utveckling är en viktig del, där mänskliga rättigheter, 

naturresurser, hälsa, jämställdhet tillhör det innehåll som bör lyftas fram i undervisningen. 

Skolverket (2011a; 2011b; 2011c; 2011d) ger vägledning för vad som skall ingå. Däremot 

är det viktigt att flexibilitet för lärare finns kvar för att identifiera de kunskaper de anser 

vara viktiga på lokal nivå (SOU:2004:104, ss.71-72).  

 

Prepositionen framför begreppet hållbar utveckling anser forskare förändrar vilken 

ingång undervisningen får. Att undervisa om hållbar utveckling anses ge en passiv 

överföring av begreppskunskap och olika processer. Kunskapsöverföringen sker genom 

föreläsningar där eleverna lyssnar på läraren, det vill säga passiv överföring av kunskap. 

Undervisning i hållbar utveckling leder till experiment och därmed en ökad förståelse av 

ämnet. Användning av undervisning för hållbar utveckling blir riktningen av 

undervisningen förutbestämd och värderingar vävs in, vilket kan hindra generella 

handlingskompetenser (Borg, 2011, s.16). Det finns kritik mot undervisning för hållbar 

utveckling, vilket beror på att undervisningen bör var öppen och demokratisk. Därmed 

borde undervisningen vara mot hållbar utveckling. Därigenom skulle eleverna själva 

utveckla en kunskap utifrån sitt perspektiv och sin situation mot en hållbar utveckling 

(Sandell, Öhman & Östman, 2003, s. 171). Björneloo (2011, s. 17) beskriver undervisning 

för hållbar utveckling på ett mindre kritiskt sätt. Författaren anser att; 

 

 
 ”Det kan i prepositionen för också ligga en innebörd av handlingsberedskap; en 

förmåga att hantera problematik kring alla personliga val i utbudet av varor, tjänster 

och livsstilar i dagens samhälle. […] Prepositionen för behöver inte utgöra någon 
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normativ risk; snarare kan den vara en utmaning att se vilka verktyg den egna 

undervisningen kan bidra med”  

(Björneloo, 2011, s.17). 
 

Björneloo (2011, s.17) beskrivning av prepositionen för uppfyller mål som berör 

handlingskompets och livslångt lärande som undervisning för hållbar utveckling bör 

uppnå utifrån skolans styrdokument. Därför kommer prepositionen för hållbar utveckling 

användas i föreliggande studie. 

 
2.4.2 Undervisningsmetoder för hållbar utveckling 

Caiman et.al (2018, s.2) anser att beprövad erfarenhet och kunskaper om lärande, kommer 

att hjälpa lärare att ta kloka didaktiska beslut. Hur man väljer att utföra sin undervisning 

leder till olika lärarande för eleverna (Caiman et.al., 2018, s.2,12).  

 
Det handlar om att ställa sig vad, hur och varför-frågor i förhållande till 

undervisningens syfte, men även en problematisering kring hur vi uppfattar 

hållbarhet i ekonomiska, ekologiska, sociala och politiska sammanhang.   

 (Caiman et.al., 2018, s.2). 
 

Undervisningen för hållbar utveckling ska bidra till att elever i framtiden kan ge sig in i 

samhällsdebatten kring vårt sätt att utnyttja miljön (Sandell, Öhman & Östman, 2003, 

s.170). Vidare anser författarna att eleverna inte enbart ska förberedas för den 

demokratiska arenan utan att de även ska utöva den. Det kan ske genom diskussion, 

paneldebatter och/eller teater som återspeglar verkliga konflikter i samhället (ibid). 

Eleverna ges möjlighet att stärka sitt demokratiska arbetssätt utifrån inflytande samt 

delaktighet i undervisningen. I undervisning för hållbar utveckling ges även eleverna 

möjlighet att utveckla kritiskt förhållningsätt utifrån ett lokalt och globalt perspektiv. 

Undervisningsmetoderna hos lärare varierar i undervisning för hållbar utveckling, 

skillnaden handlar inte enbart om integration av samtliga perspektiv utan tar även hänsyn 

till demokrati och värderingar (Borg, 2011, s.16; Caiman et.al., 2018, s. 12).  

 

Denna syn på undervisning kan kopplas samma med John Dewey pedagogiska tänkande 

om Learning by doing (Lundgren, 2014, ss. 82-83). John Dewey (1859-1952) var 

amerikan och en frontfigur av pragmatismen, som har betytt väldigt mycket för den 

pedagogiska utvecklingen under 1900- talet. Dewey menade att utbildningen skulle utgå 

från elevens egna behov samt att den kunskap eleverna lär sig skall vara till nytta samt 

vara verklighetsförankrad. Dewey var även intresserad av skolans betydelse för den 

demokratiska fostran hos elever (Lundgren, 2014, s.187). Uttrycket learning by doing 

handlar om att eleverna inte endast skall lära sig kunskap genom förmedling, utan även 

utföra kunskapen praktiskt, det vill säga genom diskussion eller liknade metoder 

(Liedman, 2014, s. 239; Ne.se, learning by doing, u.å.). 

 

Vägen fram till en självständig demokratisk medborgare består inte av en väg. Flera stigar 

kommer slutligen leda eleverna fram till hållplatsen. Därifrån kommer eleverna ha 

kunskapen och därmed möjligheten att ta sig vidare i livet. En av stigarna är att läraren 

bör låta elevernas olika erfarenheter komma till uttryck under undervisningen. Skolan 

skall också erbjuda flera olika möten med natur och miljö, där elever ges möjlighet att 

samla på sig mer erfarenheter (Sandell, Öhman & Östman, 2003, s. 171).  Möten med 

natur och miljö kan ske direkt genom exkursion, men även indirekt genom kunskaper om 

till exempel växthuseffektens orsaker, global befolkningstillväxt från en lärobok (Sandell, 

Öhman & Östman, 2003, s. 155). Undervisning för hållbar utveckling ger lärarna en 

öppen pedagogisk arena samt möjligheter för ämnesöverskridande samarbeten, vilket kan 
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ses en förutsättning för att tydliggöra begreppets samtliga dimensioner (Caiman et.al, 

2018,s.12).  

 
2.4.3 Svårigheter med undervisning för hållbar utveckling 

Bursjöö (2014a, s. 85) skriver i sin studie att lärare saknar en specifik utbildning för att 

undervisa i hållbar utveckling, vilket kan leda till en svårighet för dem att motivera deras 

undervisningspraktik. Därmed blir det lärarens eget intresse som bidrar till en möjlig 

kompetensutveckling för hållbar utveckling (Bursjöö, 2014a, s. 86). Tidigare ansågs det 

att lärare kände en osäkerhet kring begreppet samt att pedagogiska verktyg och didaktiskt 

fortbildningar i ämnesområdet saknas (SOU:2004:104, s. 85).  Idag finns det moduler 

som forskare tillsammans med Skolverket har tagit fram för undervisning för hållbar 

utveckling (Lärarportalen u.å.).  Borg (2011, ss. 15-19) anser även att naturvetenskapliga 

lärare förknippar hållbar utveckling med den ekologiska aspekten. De sociala och 

ekonomiska dimensionerna beaktas inte till lika stor utsträckning i undervisningen 

framförallt hos naturvetenskapliga lärare. En orsak till lärares bristande begreppskunskap 

är att lärare sakar utbildning om begrepp och bakomliggandekunskaper som berör hållbar 

utveckling. Det bidrar till en begränsning i undervisning för hållbar utveckling i framtiden 

(Bjursjöö, 2014a, ss. 85-86). 

 

Att ge eleverna en bild av begreppets komplexitet och helhet genom ämnesövergripande 

samarbeten är idag en begränsning. Skolans strama schemaläggning har bidragit till 

minskat ämnesöverskridande samarbeten, vilket leder till att hållbar utveckling ses som 

ett moment i stället för en helhet. Ämnesstrukturen som finns i skolan kan ha bidragit till 

minskad ämnesöverskridande undervisning (Öhman, 2006, s. 29). Om inte utbildning för 

hållbar utveckling bedrivs som en helhet, blir det svårt för eleverna att se begreppet utifrån 

ett holistiskt perspektiv (Borg, 2011, ss. 14-16). Stannar utbildningen vid ett 

miljöperspektiv tenderar utbildningen att uppfattas som tjatig (Öhman, 2006, s. 29). 

Björneloo (2007, s. 126) anser också att skolans organisation gör det svårt att bedriva en 

ämnesöverskridande undervisning. Författaren poängterar att skolan har möjligheten att 

vidga det fältet, då ämnesöverskridande undervisning ger ingångar till helheter och att se 

sammanhang (Björneloo, 2007, s. 133). Däremot kan ämnesöverskridande undervisning 

vara begränsad utifrån lärarens egen kompetens, har lärarens bristfälliga kunskaper kan 

det ändå vara svårt att se helheten.  

 

2.5 Didaktiska val i undervisningen 

Didaktik som begrepp har en lång historia. Ordet didaktik har sitt ursprung från det 

grekiska ordet didaskein och betyder att undervisa; kan läras ut. Substantivet kan även 

betyda det som kan läras ut och det som lärs ut (Lundgren, 2014, s. 141). Didaktiken har 

sina rötter i Tyskland och har nära koppling till begreppet bildning. Det som kännetecknar 

den tyska kulturtraditionens förståelse av didaktik är att innehållet i ämnet sätts i centrum 

(Wahlström, 2015, s. 99). Didaktiken avgränsas mellan allmän-och ämnesdidaktik och 

kan idag förstås som en ömsesidig och öppen relation som är beroende av varandra 

(Wahlström, 2015, s.113).  

 

De klassiska frågorna som ställs inom didaktik är vad som är målet för lärandet, varför 

eleverna ska lära sig denna kunskap samt hur de ska lära sig eller kan uppnå en viss 

kunskap. Frågan vem som skall lära sig kunskapen har även tillkommit. Att ställa de 

didaktiska frågorna inför undervisningssituationer gör att undervisningen i sig utgör ett 

komplext nätverk med flera didaktiska aspekter. För lärare finns det inget givet sätt att 

förhålla sig till de didaktiska frågorna som fungerar för alla elever, vilket annars skulle 

förenklat läraryrket (Wahlström, 2015, s. 97).  
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Kunskapen som lärs ut i 

undervisningen kan ses utifrån en 

triangel (se figur 3), där de tre 

hörnen symboliserar lärare, elev 

och innehåll. Läraren måste ha flera 

yrkeskunskaper för att bli en god 

pedagog och lära ut kunskap till 

eleverna. Relationen mellan lärare-

elev kräver en social kompetens, 

där läraren bör skapa goda 

relationer till eleverna, ha 

kunskaper kring elevers utveckling 

samt att läraren ihop med 

föräldrarna har fostrans uppdrag 

för eleven. Relationen mellan elev- 

innehåll är relationen som möjliggör lärande. För personen som leder den pedagogiska 

verksamheten är kunskaper om elevers förkunskaper, och uppfattningar för 

undervisningsinnehållet viktigt. Relationen lärare- innehåll pekar på lärarens 

ämneskompetens i det undervisande ämnet där det krävs en förtrogenhet av läraren 

(Lindström & Pennlert, 2016, ss. 8-11). 

 
2.5.1 Lärarens förhållningsätt för hållbar utveckling i undervisningen 

Bursjöö (2014b, s.72) kom fram till i sin studie att lärarens beskrivning av begreppet 

hållbar utveckling är avgörande hur undervisningen kommer till att gestaltas. Vidare visar 

författaren att lärarna vill förmedla ett engagemang hos eleverna och inte enbart kunskap 

inom området. Borg (2011, ss. 32-33) visar i sin studie att lärare som undervisar i 

naturvetenskapliga ämnen arbetar utifrån traditionell faktabaserad undervisning med 

föreläsningar. Traditionell undervisning för naturvetenskapliga lärare är att förmedla 

faktakunskap till eleverna, vilket tros leda till att undervisning om sociala och etiska 

aspekter uteblir. Den sociala och ekonomiska aspekten av hållbar utveckling är ofta 

osäker mark hos naturvetenskapliga lärare och därmed utesluts det från undervisningen 

(ibid).  

 

Björneloo (2007, s. 157) antyder i sin studie att lärare tar hållbar utveckling som innehåll 

för givet i deras undervisning och att det passar in i vad de har gjort. Läraren bör inte ta 

innehåll och mål för undervisningen för hållbar utveckling förgivet utan bör diskutera och 

reflektera med eleverna för att de ska förstå innebörden av begreppet. Författaren anser 

att utan grundläggande begreppskunskap får inte eleverna möjligheten att förstå 

sammanhang, vilket leder till minskad förståelse och en begränsning för vidare 

förtrogenhet inom ämnesområdet. Fokus för innehållet bör även prövas i skilda kontext 

där eleven ges möjligheten att känna igen sammanhanget för att kunna reflektera och ta 

läran utav det (Björneloo, 2007, ss.43- 44).  Författaren anser även att lärandet för hållbar 

utveckling ska leda till att eleverna lär sig att sätta andras välmående framför sitt eget 

behov. Vägen fram för att uppnå ett sådant omfattande mål är långt. Det ställer höga krav 

på lärarna att eleverna ska kunna utveckla de kunskaper skolan ska ge för att de skall klara 

av att resonera för hållbar utveckling utifrån dess helhet.  

 

  

Figur 3. Den didaktiska triangeln visar hur lärare, 

innehåll och elev förhåller sig till varandra. 

Tolkning efter Lindström & Pennert (2016).  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Grundskolans- och gymnasieskolans läroplaner och kursplaner lyfter begreppet hållbar 

utveckling. Begreppet tas upp tillsammans med miljöperspektivet utan integration från 

den sociala- och ekonomiska dimensionen (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b; 

Skolverket, 2011c). När det gäller undervisning för hållbar utveckling finns flera riktlinjer 

att förhålla sig till (SOU:104:2004, s. 73). Lärarna bör utgå från karaktärsdragen och 

genom sin profession och erfarenhet använda sig av de didaktiska verktygen i 

undervisningen för hållbar utveckling. Genom ett gemensamt förhållningssätt till 

innehållet för hållbar utveckling kan skolans mål med likvärdig undervisning 

åstadkommas.  

 

Syftet med följande studie är att söka svar på hur undervisande lärare i biologi för årskurs 

7-9 och gymnasiet beskriver begreppet hållbar utveckling. Studien kommer även 

undersöka vilka mål lärarna har med undervisning för hållbar utveckling, både för sig 

själv och för eleverna. Studien ska även söka svar på vilka didaktiska val läraren gör i 

undervisningen som främjar elevernas eget intresse för en hållbar utveckling.  

 

Frågeställningen som ska besvaras i arbetet; 

- Hur beskriver biologilärare begreppet hållbar utveckling? 

- Vilka mål har lärare med undervisning för hållbar utveckling? 

- Hur beskriver läraren sina didaktiska val i undervisning för hållbar utveckling och 

hur motiverar läraren dessa? 
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4. METOD 

I följande kapitel kommer metoden att redovisas, intervju och analys utfördes av samma 

person. För att klarlägga forskningsfrågorna användes en kvalitativ studie för att belysa 

lärarens förståelse och undervisningsmetoder för hållbar utveckling.  

 

4.1 Undersökningens urval 

Lärarna valdes ut genom ett strategiskt samt bekvämlighetsurval, där lärarna skulle 

undervisa i biologi för att kunna delta i undersökningen. Avståndet till lärarna blev en 

begränsning, då restiden togs i beaktande (Alvehus, 2014, ss. 67-69). 

 

I tabell 1 ges en översiktsbild om de olika lärarna som deltagit i studien. Lärarna till 

undersökningen kontaktats direkt via mejl eller via rektorn, cirka 20 lärare har kontaktas 

i Växjö och Kalmar kommun. Vid de fall som mejlen gick via rektorn berodde det på att 

personallistor saknades eller att lärarnas undervisningsämnen inte stod med i listan. I 

mejlet förklarades undersökningens syfte och frågeställningar. Mejlet förklarade hur 

intervjun skulle ske och att den gärna spelades in. För att lärarna skulle få delta i studien 

behövde de vara utbildade lärare i biologi samt att de undervisade i ämnet just nu.  

 

I undersökningen deltog enbart en lärare som arbetar med undervisning på gymnasiet, 

vilket framförallt beror på av bortfall av inbokade intervjuer samt ett för litet urval av 

lärare.  I studien utfördes inte någon jämförelse mellan grundskola och gymnasieskolan 

och svaren bedömdes inte att påverkas av i vilken verksamhet läraren var verksam.  

Utifrån det valde forskaren att lärare C kunde delta i studien.  

 
Tabell 1; Beskrivning av deltagande lärare.  

Lärare 

      

Verksam i skola Verksam 

i biologi 

Undervisande  

ämne  

Verksamhet1 Kön Skola2  

A 25 år 15 år Matte, fysik, 

kemi, biologi, 

teknik 

                         

7-9 

Kvinna Grön 

B 15 år 15 år Matte, fysik, 

kemi, biologi, 

teknik 

                     

7-9 

Man Grön 

C 15 år 15 år Biologi, 

naturkunskap, 

geografi 

                  

GY 

Man Blå 

D 15 år 4 år Matte, fysik, kemi, 

biologi, 

7-9                    Kvinna Grön 

E3 6 år 6 år Fysik, kemi, 

biologi, Hem-o 

konsument- 

kunskap 

                     

7-9 

Man Röd 

F 9 år 9 år Fysik, 

kemi, biologi 

7-9 Kvinna Lila 

G 11 år 11 år Fysik, 

kemi, biologi 

7-9 Man Lila 

 
1 Kolumnen visar om läraren undervisar på grundskolan årskurs 7-9 eller gymnasieskola GY.  
2 Kolumnen visar vilken skola läraren arbetar på genom färgkodning för att kunna dra eventuella 

kopplingar mellan lärare, undervisning och skola.  
3 De två lärarna som har röd markering har mindre än 10 års arbetserfarenhet inom yrket. 
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4.2 Metodval och motivering 

Vid val av metod gjordes flera överväganden som resulterade i en kvalitativ studie, i form 

av intervju, vilket kan ses som en muntlig enkät med möjlighet till fördjupningsfrågor, 

som leder till öppna svar (Hwang & Nilsson, 2011, s. 82).  Intervju som metod är att 

föredra om intresset är att förstå hur människor resonerar och där avsikten är att urskilja 

generella handlingsmönster (Trost, 1993, s. 13), vilket är en överensstämmelse med 

denna studies syften.  

 

Analysen av undersökningen skedde med hjälp av en fenomenografisk analys, vilket är 

en metod för kvalitativ analys som består av sju steg. Metoden lämnar fokus från 

likheterna i människors uppfattning av omvärlden och riktar istället intresset till 

kvalitativt skilda kategorier för att se omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015, ss. 162-

163). Kategorierna urskiljer de generella likheter hos lärarna samt tydliggör de stora 

skillnaderna som finns mellan lärare och skolor, vilket klargörs i resultatet.  

 

4.3 Kvalitativ intervju 

Undersökningen genomfördes en kvalitativ intervju och kan jämföras med ett vanligt 

samtal med ett förutbestämt fokus, vilket bestäms av intervjuaren. Metodiken i intervjun 

kan påminna om ett föräldrar samtal (Kihlström, 2016, s.47). Intervjuns uppbyggnad kan 

skilja sig åt mellan; strukturerade, ostrukturerade samt semistrukturerade. 

Undersökningen som genomfördes kan tolkas in under semistrukturerade intervjuer. 

Denna form av intervju är fördelaktig för att samtalen inte skall bli för öppna eller 

uppstyrda, som vid de två andra intervju metoderna.  Frågorna var strukturerade och 

förutbestämda, dock var de öppna och kunde vid behov ställas i en annan ordning 

(Alvehus, 2014, s. 83; Kristensson, 2014, s. 134). Frågorna för intervjun finns under 

Bilaga 1. Intervjufrågorna testades innan de skulle användas tillsammans med en 

studiekamrat för att upptäcka eventuella frågetecken eller hinder. 

 

Intervjuerna bokades genom en individuell överenskommelse om plats och tid med 

läraren. Innan intervjun startade fick läraren återigen information om undersökningens 

syfte samt att de skulle beskriva hållbar utveckling och deras undervisning ur ett 

subjektivt perspektiv. Frågorna till lärarna ställdes i en specifik ordning, där de behövde 

förtydligas ställdes utvalda följdfrågor till lärarna. Frågorna kunde däremot skilja sig åt 

beroende på situation, till exempel om läraren kunde formulera sitt resonemang på ett 

annat sätt. Frågorna som ställdes finns under Bilaga 1 och ställdes i den ordningen de står.   

 

Samtliga intervjuer spelades in med motivering av att risken för fel citering minimeras 

samt att inspelning kan fungera som en trygghet för den intervjuade.  Innehållet blir 

tydligare och risken för missförstånd av det som sägs görs minimal, då inspelningen 

transkriberas ord för ord. Däremot finns nackdelen med inspelning att den intervjuade 

känner en begränsning över sin öppenhet, vilket skall tas i beaktan (Alvehus, 2014, s.85). 

Intervjuerna spelades in utan paus eller avbrott och under tiden fördes inga anteckningar, 

de tog mellan 15-30 minuter att genomföra. 

 

4.4 Analys 

Analysens utformning utgår ifrån fenomenografisk analysmodell och består av sju steg 

(Dahlgren & Johansson, 2015, ss. 166-171). De sju stegen är utgångspunkten för analysen 

av transkriberingen.  
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Det första av de sju stegen är att införskaffa bekantskap med materialet efter att detta 

blivit transkriberat. Genom att bekanta sig och läsa igenom materialet noggrant förenklas 

det senare arbetet i analysen. Under det andra steget, kondensation, startar analysen 

genom att skilja ut de delar som är mest betydelsefulla från intervjuerna. Vidare skiljs 

likhet och skillnader ut i materialet under steg tre. De ytliga delarna i form av synonyma 

ord låter jag inte ta fokus, utan likheter och variation i exemplen från underlaget granskas. 

Vidare grupperades likheter och variation under det fjärde steget och försöker relatera de 

till varandra. Den kritiska delen av analysen är att artikulera kategorierna, detta innebär 

att likheterna står i fokus. Kategorierna kräver en tydlig gränsdragning, där variationen i 

kategorierna är minimala. Under det sjätte steget sattes namnen på de olika kategorierna. 

Namnen på kategorierna ska sträva mot att vara korta och koncisa, för att få det mest 

signifikanta att framträda i materialet. Däremot var det svårt att uppnå det målet och 

därför är några av kategorinamnen längre. Under det sista steget, den kontrastiva fasen, 

jämfördes kategorierna ännu en gång för att vid möjlighet förena liknande kategorier. 

Genom att slå samman liknande kategorier minskar antalet och resultatet blir tydligare.   

 

4.5 Etiska överväganden  

En viktig aspekt vid en vetenskaplig undersökning är de etiska överväganden (Dovemark, 

2016, ss.151-152). Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram fyra huvudkrav som skall följas 

vid en undersökning i syfte att skydda informanterna. De fyra kraven innefattar 

informationskravet, som beskriver att forskaren ska informera om undersökningens syfte. 

Samtyckeskravet är att deltagarna deltar frivilligt utan tvång. Konfidentialitetskravet är att 

personuppgifter behandla på ett sådant sett att ingen utomstående eller oberörd kan ta del 

av informationen. Slutligen är det nyttjandekravet, vilket handlar om att uppgifterna 

endast får användas till undersökningens ändamål (Vetenskapsrådet 2017; Björkdahl 

Ordell, 2016, s.2, 26-27).   

 

De ovanstående kraven är uppfyllda i studien genom följande åtgärder. 

Undersökningsdeltagarna fick information innan intervjun startade, informationen 

berörde undersökningens syfte, deltagandets frivillighet samt att skolan och lärarnas 

deltagande kommer hanteras på ett sätt att informationen inte kommer spegla tillbaka på 

dem. Resultatet presenteras så de inte kan kopplas samman med informanterna, detta 

genom att lärarna presenteras i bokstäverna A-G och skolorna med färger.  Informationen 

om deras arbetsverksamma tid och om de arbetar på högstadieskola eller gymnasieskola 

presenteras i resultatet. Lärarna fick även informationen om att inspelningar förvarades 

där endast forskaren kunde komma åt dem samt att de kommer att raderas när de fyllt sitt 

syfte.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

En av svårigheterna med en kvalitativ metod är att uppnå trovärdighet. Genom att inte 

välja påståendefrågor ökar trovärdigheten i studien samt att tydligt beskriva 

forskningsprocessen (Kristensson, 2014, ss. 124-125; Trost, 1993, ss.66-68). Därmed har 

metoden för arbetet beskrivits ingående och tydligt. För att uppnå en hög validitet för 

undersökningen är det en fördel att testa sina frågor innan de skarpa intervjuerna. 

(Dimenäs, 2016, s. 231).  Före den första intervjun testades därför intervjufrågorna för att 

hitta eventuella frågetecken och missförstånd.  

 

Reliabiliteten i studien styrktes genom att intervjuerna spelades in. Anledningen är att 

delar kan missas vid anteckningar och att anteckningen är tolkning av svaret. Vid 

inspelning hörs det även om en ledande fråga eller liknades ställs, vilket kan påverka 

svaret från läraren (Dimenäs, 2016, s. 232).   
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5. RESULTAT 

Resultatet kommer presenteras i följande kapitel. Underrubrikerna representerar de 

frågeställningar som besvaras och som presenterades under kapitel tre. Kategorierna 

speglar skillnader som finns mellan lärarna inom varje frågeställning.  

 

5.1 Biologilärares beskrivning av begreppet hållbar utveckling 

Avsnittet har till avsikt att besvara frågeställningen; Hur beskriver biologilärare 

begreppet hållbar utveckling? 

 

Beskrivning av begreppet hållbar utveckling av lärarna i studien är tydligt delad. 

Beskrivningarna kan delas in i två kategorier; holistisk beskrivning samt hierarkisk 

beskrivning. Fördelningen av lärarna i de respektive kategorierna presenteras i Tabell 2.  

 
Tabell 2; Lärarens beskrivning av begreppet hållbar utveckling.  

Kategori Lärare  Skola 

Holistisk beskrivning  C  

E 

Blå 

Röd 

Hierarkisk beskrivning A, B, D 

F, G 

Grön 

Lila 

 

För kategorin holistisk beskrivning av begreppet tar lärarna hänsyn till de ekologiska, 

sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. I studien gav lärare C och 

E svar som kategoriserades som holistisk beskrivning.  

 

Lärare C och E utgår från beskrivning den allmänna definitionen av begreppet och 

förmedlar kunskap och förtrogenhet för begreppet hållbar utveckling. Utifrån lärarnas 

kommentarer ger de en holistisk beskrivning av begreppet hållbar utveckling och påvisar 

problematiken för att uppnå ett hållbart samhälle. Naturskogar och urskogar bidrar till 

stor biologisk mångfald samtidigt som skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. 

Det ger en indirekt beskrivning av den ekologiska och ekonomiska problematiken och 

dess möjliga konflikt samt begreppets komplexitet. Kategorin illustreras av nedanstående 

citat; 

 
Jag brukar utgå från de allmänna definitioner att hållbar utveckling är en utveckling som 

ska tillgodose nuvarande generationers behov utan att utarma möjligheterna för framtida 

generationer att uppnå sina behov. […] innebär med en hållbar utveckling med t.ex. på 

vilket sätt val som man gör i vardagen konsumtionsmönster, resor, energiutnyttjande 

osv.[…] ekonomi – Lärare C 

 

Jag utgår ifrån att hållbar utveckling ska vara både social, ekonomisk och ekologisk. Dom 

tre perspektiven som vi jobbar med hela tiden och en definition som vi brukar använda den 

att en utveckling där man använder/nyttjar resurser idag utan att ta av kommande 

generationers resurser. Det är väl en typ av huvuddefinition. Det är lätt att man riktar in sig 

på den ekologiska hållbara utveckling och sen glömmer man, framförallt eleverna glömmer 

perspektiven att den ska vara socialt hållbar och ekonomisk hållbar för att det ska räknas 

som en hållbar utveckling.– Lärare E 
 

I den andra kategorin hierarkisk beskrivning av begreppet hamnar de övriga fem lärarna 

i studien (se Tabell 2). Begreppets komplexitet och fullständiga innehåll delges inte i 

beskrivningen av begreppet, utan är begränsat till miljöperspektivet. Miljöproblem samt 
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resursutnyttjande till exempel försurning och konsumtion ingår i beskrivningen, dock 

utan hänsyn till de ekonomiska och sociala aspekterna i frågan. Lärarna beskriver även 

att våra val idag påverkar framtida generationer. Citaten nedan illustrerar kategorin;  
 

Det är väl helt enkelt när vi tar oss framåt genom synk med miljö och omvärld och allting så 

det verkligen fungerar och inte skenar iväg. – Lärare B 

 
Hållbar utveckling är att vi väljer handlingar som är hållbara helt enkelt redan idag men till 

tanke för framtiden […] Hållbar utveckling tar jag upp under miljökapitlet. – Lärare D 

 
Så som tolkar hållbar utveckling är ju rent miljömässigt[…] hur ska man kunna använda 

det här i framtiden […] Asså just begreppet hållbar utveckling är ju inte jätte lätt alla 

gånger, det är så många delar, men just energimässigt och konsumtion. – Lärare F 
 

 

5.2 Lärarens mål med undervisning för hållbar utveckling 

Följande avsnitt belyser frågeställningen; Vilka mål har lärare med undervisning för 

hållbar utveckling? 

 

Frågan om målet för undervisning för hållbar utveckling ger till viss del liknade resultat, 

samtliga lärare vill att eleverna ska bidra till en bättre framtid med medvetna val. 

Beskrivningen av målen för undervisningen skiljer sig dock åt. Två 

beskrivningskategorier har konstruerats från intervjumaterialet; handlingskompetens 

utifrån egen kunskap och reproduktion av anvisande ställningstagande. Lärarnas 

fördelning för de två kategorierna synliggörs i Tabell 3. Även här sågs en koppling mellan 

skolorna och de svar lärarna gav på frågan. 

 
Tabell 3; Lärarens mål med undervisning för hållbar utveckling. 

Kategori Lärare Skola 

Handlingskompetens 

utifrån egen kunskap 

C 

E 

F, G 

Blå 

Röd 

Lila 

Reproduktion av 

anvisande 

ställningstagande 

A, B, D Grön 

 

I den förstnämnda kategorin handlingskompetens utifrån egen kunskap illustrerar att 

lärarna förväntar sig en bakomliggande djupare kunskap och förståelse hos eleverna i de 

val de gör. De eventuella valen skall grunda sig i kunskaper om till exempel ekosystem, 

ekologiska fotavtryck och hur vi människor kan påverka näringskedjan säger lärarna. 

Kategori illustreras med följande citat;  

 
Det finns mål i båda att de ska kunna ta ställning och göra val utifrån en hållbar utveckling. 

[…]Det är att eleverna får verktyg och för att kunna ta ställning och göra egna val. Sen är 

det klart att vi har en agenda vi vill att eleverna ska kunna ta miljömässigt och klimatsmarta 

val[…]t.ex. vill folk bli vegetarianer, det är inget mål i sig, men målet är att man ska ha 

redskap och verktyg till att man ska kunna ta ställning till köttfrågan. – Lärare E 

 

I samma kategori beskrivs målet med undervisningen att kunskapen ska leda elevernas 

egen vilja att förbättra framtid genom kunskap.  
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Den allra viktigaste biten tycker jag är målen med utbildningen som ligger till grund för 

undervisningen med den godtagbara kunskapsnivån. Men utöver det rent känslomässigt 

som man ser som de ultimata vinsten är ju om man kan etablera en förståelse och ett 

engagemang som sträcker sig utanför ambitionerna att nå ett visst betyg på kursen. Även 

att de kan kunskapen och engagemanget som man utvecklar kan ligga till grund för att man 

får en medvetenhet och en vilja att hjälpa till och bidra till en bättre framtid. – Lärare C 
 

 

I den andra kategorin, reproduktion av anvisande ställningstagande, utrycker lärarna sig 

att målen med undervisning för hållbar utveckling handlar om att eleverna skall göra 

medvetna val i sin vardag. Till skillnad från den första kategorin uttrycks inte att eleverna 

utvecklar kunskap för att kunna ta ställning till framtida val. Istället ger läraren sina 

ställningstagande angående det aktuella ämnet, där eleverna förväntas ta efter lärarens 

idéer och åsikter. Lärarna vill förmedla till eleverna att deras val i vardagen kan påverka 

miljön och deras egen framtid. Lärarnas mål utgår från elevernas val här och nu där de 

vill uppnå en känsla hos eleverna att de kan påverka miljön genom sina handlingar och 

begränsar sig därmed vid den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Följande 

citat ger exempel på kategorin;  

 
Medvetenhet hos eleverna vill man ju ha. Det är väl det som är det viktigaste målet.- Lärare 

B 
 

Utifrån samma kategori utrycker lärare att elevers val i vardagen kan främjas genom att 

samtalar och pratar för hållbar utveckling, vilket förhoppningsvis leder fram till ett aktivt 

val, vilket illustreras av följande citat;   
 

Jag vill få eleverna att förstå att de valen man gör påverkar omgivningen och miljön och 

att smarta val kan minska påverkan […] vet de redan hur de bör svara. Sen är det inte säkert 

att de lever efter det. Det märker man redan, så är det i samhället, alla vet kanske vad man 

bör göra men sen gör man inte så. Och lite så är det, så det är inte helt lätt att göra men 

däremot främja gör man eftersom man pratar om det. – Lärare A 
 

 

5.3 Lärarens didaktiska val i undervisningen samt motivet av 

undervisningsmetod för hållbar utveckling 

I kommande avsnitt belyses den tredje frågeställningen; Hur beskriver läraren sina 

didaktiska val i undervisning för hållbar utveckling och hur motiverar läraren dessa? 

 

Två distinkta förhållningssätt kan urskiljas i materialet, ämnesöverskridande 

undervisning och undervisning tillsammans med annat innehåll. Fördelningen av 

undervisningsmetod för hållbar utveckling presenteras i Tabell 4. 

 

 
Tabell 4; Lärarnas undervisningsmetoder för hållbar utveckling. 

Kategori Lärare Skola 

Ämnesöverskridande E Röd 

Tillsammans med annat 

ämnesinnehåll  

A, B, D 

C 

F, G 

Grön 

Blå 

Lila 

 

Att arbeta med hållbar utveckling ämnesöverskridande gör endast Lärare E. I intervjun 

framhäver Lärare E att både lärare och elever behöver få ett helhetsperspektiv av 
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begreppet, vilket ämnesöverskridande samarbeten leder till. Samarbetet sträcker sig även 

utanför skolans väggar och ger eleverna möjligheter att kontakta politiker, starta event 

samt ställa ut sina produkter på diverse mässor. Kategorin illustreras med följande citat;  

 
Vi har ju då ett kollegialt lärarande där, så vi har projektgrupper som träffas en gång i 

veckan som sitter och planerar fortlöpande. Det är 10 veckors perioder ett sånt här projekt 

då, så just nu är det v. 5, så halvvägs. Då har vi olika professioner också, SO-lärare, NO-

lärare, engelsklärare, svenska och sådär. Så tanken är ju att vi ska gör det vi är bra på. Så 

det blir ju ämnesövergripande. […]SO-lärare har tagit bostadsfrågorna, staden, 

infrastruktur och sådana saker. Sen har vi då jag som NO-lärare har tagit mat utifrån de 

perspektiven då. […]Vi körde fyra baslektioner/workshop inom varje B, bilen, bostaden, 

biffen och beteende. De som redan kunde fick vara med där också, men det var mest för att 

komma upp till jämn basnivå för de som inte kan lika mycket. Vi jobbar mycket med att ta 

ställning och påverka. Det finns forskning som visar på att om man gör små framsteg, små 

val i rätt riktig leder det till att det blir en snöbollseffekt av det. – Lärare E 
 

Kategorin motiveras av Lärare E som anser att deras undervisning sker ”på riktigt”, 

genom att ämnesinnehållet är verklighetsförankrat.  Undervisningsmetoden har skapat ett 

engagemang hos eleverna där de får möjligheten att ta ställning genom att ta kontakt med 

kommun och riksdagsledamöter. Motivet för undervisningsmetoden illustreras med 

följande citat;  

 
För att man lär tillsammans. Det är mycket roligare att tillsammans som lärare sen märker 

man att eleverna tycker det är roligt sätt att jobba på. […] vi jobbar med hållbar utveckling 

på ett sätt, dels att inte förmedla en bild att det är kört. För det är det värsta man kan göra 

för många har redan klimatångest som det är, märker man många elever. – Lärare E 
 

Den andra kategorin tillsammans med annat ämnesinnehåll består av de lärare som inte 

använder sig av ämnesövergripande samarbeten för undervisning för hållbar utveckling. 

Kategorin har delats upp i två underkategorier, smalt miljöperspektiv och förståelse och 

samband. Anledningen till uppdelningen är att undervisningsmetoderna inom 

huvudkategorin skiljer sig åt, se Tabell 5.  

 
Tabell 5; Lärarnas varierade undervisningsmetoder inom kategorin tillsammans med annat 

ämnesinnehåll.  

Kategori Lärare Skola 

Smalt miljöperspektiv A, B, D Grön 

Förståelse och samband C 

F, G 

Blå 

Lila 

 

Lärare A, B och D beskriver inte under intervjun att de undervisar för hållbar utveckling 

utanför miljökapitlet i samma utsträckning som Lärare C, F och G. Till följd av det 

placeras de förstnämnda lärarna i underkategorin smalt miljöperspektiv, vilket 

kännetecknas av att undervisningen inte ger bakomliggande kunskaper och samband som 

orsakar bland annat miljöproblem.  Hållbar utveckling som begrepp tas i flera fall inte 

upp i kategorin utan genomsyrar undervisningen indirekt, till exempel med undervisning 

om plaster och material. Kategorin illustreras med följande citat;  

 
Det är lite som jag sa att det ingår i flera delar. Men givetvis är det stora kapitlet om miljön. 

I biologin är det jag vet inte asså man jobbar ju med det i samband med miljökapitlet.[…] 

jag väljer att tydliggöra genom att visa filmer t.ex. polarisarna som smälter. Jag har även 

gjort en övning med 25 hushållsavfallsämnen t.ex. hårspray, madrass osv. Där eleverna 
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skulle sortera och slänga rätt. De fick göra om det till de hade 22-23 rätt för att det är viktigt 

att återvinna rätt. – Lärare D 
 

Under samma kategori finns lärare som tar undervisningen för hållbar utveckling mer 

förgivet. De bakomliggande kunskaperna tas förgivet, samband och djupare förståelse 

tydliggörs inte, till exempel begreppskunskap.   
 

Jag vet inte om jag väljer att beskriva begreppet för eleverna. – Lärare B 
 

Lärarna för ovanstående underkategori motiverar sin undervisning med att det bland 

annat brukar dyka upp på nationella proven samt att man främja eleverna egna intresse 

genom att prata och diskutera om miljö. Motivationen för undervisningen illustreras 

med följande citat; 

 
Jag tror man måste få de att tänka det hela tiden. Jag tror inte det går att köra som ett enskilt 

tema på fem veckor och sen pratar vi inte så mycket mer om det utan hela tiden 

påverka/påminna. – Lärare A 

 

Under den sista kategorin förståelse och samband tar lärarna avstamp från att 

bakomliggande kunskap genomsyrar undervisningen. Lärarna F och G väljer att utgå från 

elevernas lokala omgivning och undervisningsmetoderna för undervisningen varierar 

mellan diskussion, paneldebatter och exkursioner. Grundläggande kunskap om till 

exempel ekosystem och ekologiska fotavtryck används för att förstå sambanden. Följande 

metod illustreras i citatet nedan;  
 

Framförallt när vi pratar om ekologi när vi tittat på vissa miljöproblem som t.ex. 

övergödning, försurning, miljögifter och anrikning. Det vi har funderat på är hur de själva 

påverkar, de har gjort ekologiska fotavtryck, hur mycket förbrukar jag, hur mycket 

konsumerar jag, hur påverkar det min lokala omgivning och kan jag själv märka det. När 

vi går in på Världsnaturens hemsida får man frågor om hemmet också som man får prata 

med sina föräldrar om det kan komma upp till en diskussion kring det. […] Sen när vi 

jobbar med ekologi, att vi är ute, vi är vid Östersjön, då vi fokuserat på Östersjön. Att vi är 

ute och är där och ser vad det är som påverkar, hur kan just du påverka din omgivning nära, 

försöka lokal förankra det. – Lärare F. 
 

Lärare C som arbetar på en gymnasieskola tar ett bredare avstamp i undervisningen för 

hållbar utveckling och väljer att utgå från forskningsartiklar. Lärare C beskriver att han 

mest fokuserar på miljöpåverkan, kvävets kretslopp med övergödning samt förlust av 

biologisk mångfald i sin undervisning för hållbar utveckling.  Lärare C:s ingång för 

undervisningen illustreras i följande citat; 

 
Det blir både lite i form av föreläsningar och olika diskussionsbaserade projekt och en del 

laborativa moment, som knyter an till t.ex. ekologiska fotavtryck finns sådana intraaktiva 

tjänster. Man kan även titta en del på biologisk mångfald med hjälp av databaser och göra 

jämförande studier. Man kan konkretisera en hel del på ämnesinnehållet där. […] under de 

senaste åren har jag börjat med Johan Rockströms planetära gränser, för jag tycker att det 

studien han och några fler författare publicerade i Nature behandlar det här med hållbar 

utveckling på ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv som egentligen ger en grund för 

allting inom ämnesområdet hållbar utveckling. […] men jag försöker även täcka in de här 

klassiska miljöproblemen med gifter, miljögifter, organiska miljögifter, tungmetaller, nu 

de här nya gruppen med perfluorerade högfluorerade ämnen, försurning och ozonuttunning 

och den biten. – Lärare C  
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Lärarna motiverar deras ämnesinnehåll utifrån att eleverna ska kunna angripa ett så 

komplext problem som miljön och hållbar utveckling. Motivationen för 

undervisningsmetoderna hos lärarna illustreras med följande citat;  
 

Jag motiverar det helt enkelt för att de ska kunna ta beslut när de kommer ut. […]. Jag vill 

att det ska vara så nära dom som möjligt, det ska vara saker som de själva gör. Köper 

irländskt kött i affären istället för att köpa svenskt. Köpa oxfilén från Argentina som är 

slaktad på Nya Zeeland till nyår eller vad det nu är. Att de ska agera som de bör göra för 

att vi ska hjälpa till så mycket vi kan. Så att det blir så närma de som möjligt så angriper de 

det mer. Om man tar exempel om vad som händer nere på Nya Zeeland så rycker de på 

axlarna o säger ’vad spelar det för roll för mig som bor i lilla Kalmar’. Men säger man att 

vi har mängder av döda bottnar längs Kalmarsund börjar det krypa lite närmre om man 

säger att det är här med. Så närma dom som möjligt. – Lärare G  
 

Jag motiverar på så sätt både för mig själv och för eleverna att när vi sysslar med hållbar 

utveckling så sysslar man egentligen med de ultimata förutsättningarna för vår existens. 

Och de kan inledningsvis bli ganska abstrakt och stort och svårt att greppa och samtidigt 

kan man om man tränger in lite i ämnet så kan man hitta många paralleller i vardagen och 

miljö och naturen i den omedelbara närheten som man kan relatera till. […]Jag tycker det 

är viktigt att man får båda sidorna egentligen om man följer miljödebatten i media får man 

lätt en liten skev bild.[…]det finns en del annat som kommer i skymundan t.ex. utfiskning 

av haven och förlusten av biologisk mångfald som är så enormt stor och ha så stor påverkan 

som inte så många är medvetna om.[…] De här små valen när det gäller livsstil kan få 

väldigt stort inflytande om många tänker på det sättet. Så är det också viktigt t.ex. hur man 

vad det gäller många val som kan påverka de här övergripande förhållandena t.ex. vad jag 

konsumerar, vilka energikällor jag väljer, vad jag placerar mina pengar kan ha betydelse 

för frågor för biologisk mångfald också. – Lärare C 

 

Lärare C säger även att det är viktigt att enbart se den negativa aspekten av människans 

miljöpåverkan. Han belyser i följande citat att det är viktigt att eleverna även får en 

förståelse att deras val kan leda till en positiv förändring; 

 
När det gäller många av de miljöproblemen har man kunnat komma tillrätta till det med 

också så jag tycker det är viktigt att ge den positiva bilden av det också för det är många 

som hamnar i en negativ spiral med klimatångest och att det är så stort och att vi kan aldrig 

rädd jorden vi kommer gå under. Det är lätt att etablera den känslan hos eleverna och då 

tycker jag det är viktigt att man visar på möjliga lösningar. Och på många av de här 

klassiska miljöproblemen har man kommit fram till ganska långt och lyckats ganska så bra 

så jag brukar ta upp de också. Men så brukar jag fokusera ganska så mycket på de här tre 

där det finns mycket att göra om man säger så. – Lärare C 

 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar resultatet vissa mönster mellan lärare och skolor. Lärare A, B 

och D, arbetar på skola grön. De tre lärarna ger samtliga en hierarkisk beskrivning av 

begreppet. Målet för deras undervisning kategoriseras under reproduktion av anvisande 

ställningstagande och undervisar utifrån ett smalt miljöperspektiv. Lärare C och E arbetar 

på två olika skolor, blå och röd. De beskriver begreppet utifrån en holistisk beskrivning 

och har målet för undervisningen att eleverna skall uppnå handlingskompetens utifrån 

egen kunskap, se kapitel 5.2. Det som skiljer Lärare C och E är vägen fram till målet, 

vilket kapitel 5.3 redovisar. Lärare C undervisar för hållbar utveckling tillsammans med 

annat ämnesinnehåll genom att eleverna skall utveckla förståelse och samband för 

hållbar utveckling. Medan Lärare E arbetar ämnesövergripande. Lärare F och G arbetar 

båda på skola lila och kategoriseras likt Lärare A, B och D under samma kategorier för 
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samtliga frågor. Lärarna kategoriseras under hierarkisk beskrivning och målen för 

undervisningen kategoriseras för handlingskompets utifrån egen kunskap.  De undervisar 

för hållbar utveckling tillsammans med annat ämnesinnehåll och likt Lärare C vill de 

utveckla förståelse och samband hos eleverna genom kunskap.  

 

Utifrån insamlad data kan det inte dras några kopplingar mellan undervisningsmetod och 

motivering av undervisningsmetod. Lärare motiverar sin undervisning till viss del på 

liknande sätt. Den eventuella skillnaden som finns är hur utförligt de beskriver sin 

motivation, vilket inte ger tillräckligt med underlag för att kategorisera svaren. Till 

exempel genom att undervisningen bör förmedla en positiv bild för att undvika 

klimatångest hos eleverna, knyta ämnesinnehållet till verkligenhet för eleverna samt att 

återkomma till ämnesinnehållet kontinuerligt. 
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6. DISKUSSION  

Syftet med studien var att se hur lärare beskriver begreppet hållbar utveckling, vilka mål 

lärare har med undervisning för hållbar utveckling samt vilka didaktiska val läraren gör 

i undervisningen. I följande kapitel kommer resultatet från studien kopplas ihop och 

relateras med tidigare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Beskrivning av begreppet hållbar utveckling 

Majoriteten av lärarna i studien beskriver begreppet hållbar utveckling utifrån ett 

ekologiskt perspektiv. Variationen mellan kategorierna för lärarnas beskrivning av 

begreppet faller samman med tidigare studier, som visat att naturvetenskapliga lärare i 

större utsträckning enbart beskriver begreppet utifrån ett ekologiskt perspektiv istället för 

ett holistiskt perspektiv (Borg, 2011).  Anledningen till den ofullständiga beskrivningen 

av begreppet visar inte studien, däremot kan en förklaring till resultatet vara att lärare 

saknar specifik utbildning i undervisning för hållbar utveckling (Bjursjöö, 2014a).  

 

En annan förklaring är att miljöperspektivet tar en stor del av undervisningen istället för 

ett holistiskt perspektiv för hållbar utveckling (Borg, 2011; Björneloo, 2007) är 

Skolverkets val att beskriva begreppet i läroplanerna. I biologiämnets kursplaner och 

kommentarmaterial (Skolverket, 2011a; 2011c; 2011d) för grund och gymnasieskolan 

kan det tolkas att utbildningen för hållbar utveckling skall ske integrerat med samtliga 

dimensioner. Däremot kan läroplanerna för skolan ge en annan bild för hur 

undervisningen för hållbar utveckling bör gestaltas, då enbart miljöperspektivet står med 

i beskrivningen för undervisning för hållbar utveckling (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2011b).  

 
6.1.2 Mål för undervisning för hållbar utveckling 

Flera lärare har som mål med undervisningen för hållbar utveckling att det ska bidra till 

att eleverna gör smarta och medvetna val, både idag och i framtiden. Resultatet för 

frågeställningen gav svar utifrån två olika intervjufrågor, då målet för undervisningen 

även dök upp under frågan av motivering för undervisningsmetoden. Lärarens mål för 

undervisningen varierar mellan att ge eleverna egna kunskaper för att kunna ta beslut eller 

att enbart ge eleverna färdiga ställningstagande utifrån lärarens tankar. Det sistnämnda 

målet är gemensamt för lärarna som arbetar på grön skola och kan tolkas som en 

överföring av värderingar. Om reproduktion av anvisande ställningstaganden fungerar 

som undervisningsmetod har forskaren inte funnit svar på i studien eller i tidigare 

forskning.  

 

Fyra av lärarna på tre olika skolor kopplar sitt mål med undervisningen till att eleverna 

skall ges kunskaper för att själva kunna ta ställning i frågor som berör hållbar utveckling. 

De vill ge eleverna verktyg och kunskap för att ta ett eget ställningstagande i aktuella 

frågor, vilket bidrar till att eleverna skapar ett engagemang för innehållet. De målen 

lärarna arbetar ifrån speglar Skolverkets (2011a; 2011b) mål att eleverna skall bli 

självständiga demokratiska medborgare samt att skolan skall bidra med livslångt lärande. 

De nämnda lärarna visar i sina svar från intervjun att de vill uppnå ett engagemang hos 

eleverna, vilket även Bjursjöö (2014a) visade i sin studie att lärare vill uppnå.  
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6.1.3 Undervisningsmetoder för hållbar utveckling  

Studien visar att en ofullständig eller en mer ekologisk förklaring av begreppet i viss mån 

kan sammankopplas med en mer miljöinriktad undervisning för hållbar utveckling. Det 

påvisade även Bjursjöö (2014b) i sin studie då undervisningen varierade beroende på 

lärarens beskrivning samt kunskaper för begreppet. Undervisning för begreppet utifrån 

ett holistiskt perspektiv uppnås enbart om lärarna har en god helhetssyn för begreppet 

(Björneloo, 2007; Borg, 2011; SOU:2004:104). Resultatet i denna studie följer tidigare 

forskares resultat till viss del, men skiljer vid Lärare F och G, vilket tagits upp under 

kapitel 5.4.  

 

Av samtliga lärare i studien är det enbart en lärare, E, som undervisar ämnesöverskridande 

med hållbar utveckling. Ämnesövergripande undervisning som utgår från ett holistiskt 

perspektiv, vilket bidrar till ökad kunskap samt ökat intresse hos eleverna (Björneloo, 

2007). Det bekräftas i studien då läraren vittnar om högt engagemang hos eleverna i 

undervisningen för hållbar utveckling. Majoriteten av eleverna har tagit ställning i olika 

frågor, kontaktat politiker samt valt att delta i olika utställningar.  

 

Vidare kan ämnesöverskridande undervisning förknippas med Deweys föreställningar 

om Learning by doing. Det Dewey menade var att undervisningen bör vara 

verklighetsförankrad för eleverna (Lundgren, 2014), vilket uppnås genom att eleverna ges 

en helhetsbild, såsom lärare E vittnar om sker på deras skola. Deweys hade tankar om att 

den optimala undervisningen borde utgå från elevernas egna erfarenheter och 

sammankoppla det med skolans värld genom diskussioner. Om det däremot uppstår en 

klyfta där emellan minimeras kopplingen med vardagslivet (Lundgren, 2014; Liedman, 

2014). Skolan där Lärare E arbetar utgår med undervisningen för hållbar utveckling från 

elevernas egna erfarenheter, likt som Dewey tänkte. Lärare E anser även att 

ämnesöverskridande undervisning för hållbar utveckling är avgörande för att det skall ske 

en progression inom ämnesområdet, vilket även Öhman (2006) visar i sin studie. Utifrån 

forskningen som nämnts ovan finns flera fördelar med ämnesöverskridande undervisning 

(Öhman, 2006; Borg, 2011; Björneloo, 2007), däremot visar resultatet att det endast sker 

undantagsvis. Varför undervisningsmetoden sker mer sällan hade varit intressant för 

vidare forskning.  

 
6.1.4 Bakgrundsfaktorernas betydelse 

Utifrån resultatet för lärarens beskrivning av begreppet (se 5.1) kan man se ett samband 

mellan beskrivningen av begreppet och vilken skola lärarna arbetar på. Detta gäller 

särskilt lärarna A, B och D som alla arbetar på skola grön. Dessa lärare följs åt i sina svar 

när det gäller såväl Tabell 2, 3 och 5. Detsamma gäller för lärarna F och G på skola lila. 

Framställningen av begreppet varierar inte mellan lärarna på skolorna i större grad, dock 

finns det en skillnad mellan skolorna i undersökningen. Vad skillnaden mellan skolorna 

beror på, visar inte studien, däremot kan man undersöka vidare om det finns ett samband 

med till exempel skolkultur. Att förklaringen av begreppet skiljer sig mellan skolorna kan 

vara ett problem som i längden kan bidra till minskning av likvärdiga undervisning mellan 

skolorna. Däremot kan de moduler som Läroportalen (u.å.) delar med sig minska risken 

för varierande undervisning mellan skolor. 

 

Lärare E och F är de som har kortast arbetserfarenhet av lärarna i studien. Lärare E 

utmärker sig väldigt positivt med sin beskrivning av begreppet, de uttalade målen för 

undervisningen samt undervisningsmetoder för hållbar utveckling. Lärare F beskriver 

begreppet mindre nyanserat, däremot använder Lärare F andra undervisningsmetoder för 

att nå fram till eleverna, genom till exempel exkursioner. Bjursjöö (2014a) anser att lärare 
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med kortare arbetstid i yrket borde ha svårare för att definiera begreppet, vilket studien 

inte kan stryka.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I undersökningen har sju biologilärare intervjuats. Om urvalet av lärare varit större hade 

förmodligen resultatet visat på bredare variation för både beskrivningen och 

förhållningssätt gentemot undervisningsmetoder för hållbar utveckling. För att kunna 

säkerställa kategorierna hade ett större intervjumaterial behövts. Variationen av 

beskrivningar för begreppet hade förmodligen utökas vid ett större omfång av lärare, 

särskilt vid flera skolor som den här studien indikerar.   

 

En möjlig felkälla i studien kan vara att lärarna inte ger en rättvisande bild i beskrivningen 

för begreppet samt hur de undervisar för hållbar utveckling. Det kan i förlängningen bidra 

till att lärarens svar bör vara under en annan kategori och att resultatet kunde blivit 

annorlunda. Det kan till exempel vara så att de har en uppfattning om begreppets samtliga 

dimensioner trots att detta inte yttrar sig under intervjun.  

 

Intervjufrågorna testades inför intervjuerna, vilket är en fördel. Trots detta är tidigare 

erfarenheter av intervjuer bristande hos forskaren och författarens intervjuteknik är 

outvecklad, vilket bland annat kan bidra till mindre effektiva följdfrågor. De senare 

intervjuerna tenderade att ge mer information, vilket kan höra samman med att 

intervjutekniken blev bättre.   
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7. SLUTSATS 

Sammanfattningsvis visar studien en varierande beskrivning av begreppet hållbar 

utveckling mellan lärarna i undersökningen, som till stor del sammanfaller med tidigare 

undersökningar. Intressant nog visade studien ett samband mellan lärares uppfattningar 

och deras skoltillhörighet, vilket inte tidigare studier visat. Att urskilja från resultatet är 

att undervisningen för hållbar utveckling i de flesta fall fastnar vid ett miljöperspektiv. 

Skillnader mellan skolorna kan bidra till att eleverna får med sig olika kunskaper från 

skolan, vilket kan minska skolans likvärdighet. Vidare hade en studie där samband mellan 

undervisningsmetod och engagemang varit intressant. Det vill säga om undervisning där 

verktyg och bakomliggande kunskaper tas förgivet eller uteblir bidrar till mindre 

engagemang samt mindre konsekvenstänkande angående personliga handlingar.  

 

Ännu en intressant del för vidare forskning hade varit om det finns ett samband mellan 

skolkultur och undervisning för hållbar utveckling. Finns det skilda skolkulturer som 

medför vissa konsekvenser för undervisningen, till exempel när det gäller undervisning 

för hållbar utveckling.  

 

Skolans mål för undervisningen finns i kursplaner och läroplaner som bland annat tar upp 

hållbar utveckling, undervisningsmetoderna för att eleverna skall uppnå målen är upp till 

läraren. Däremot borde det underlätta för lärare om de utgick från Statens offentliga 

utredningars riktlinjer (SOU:2004:104) eller från de handlingsplaner som börjar komma 

(Läroportalen, u.å.). En slutats som kan dras utifrån resultatet är att biologilärare 

undervisar enligt Skolverkets styrdokument (2011a; 2011b; 2011c), möjligen inte Lärare 

A, B och D, det vill säga att lärarna undervisar för hållbar utveckling i anslutning till 

miljöfrågorna och inte ämnesövergripande och inte integrerat med samtliga tre 

perspektiv. Däremot stämmer inte Skolverkets styrdokument överens med att 

undervisning bör ske utifrån ett holistiskt perspektiv som förordnas av vissa författare.   
 

Det resultat studien visar kan föra med sig konsekvenser för skolor, lärare och 

lärarutbildningen. Den främsta konsekvensen är att skolan inte ger eleverna en likvärdig 

undervisning när lärare tolkar in olika kunskaper för hållbar utveckling. 

Lärarutbildningen borde ta del av den aktuella forskning som berör undervisning för 

hållbar utveckling, genom att undersöka vilka brister lärarutbildningen har gentemot 

hållbar utveckling. Om lärarutbildning utvecklar en förtrogenhet av begreppet och visar 

möjligheter med undervisning för hållbar utveckling hos lärarstudenter, kan det kanske 

bidra till ökad likvärdig undervisning för hållbar utveckling i skolorna.  
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9. BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

Bakgrundsfrågor till läraren 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur länge har du undervisat i biologiämnet? 

Tolkning av begreppet hållbar utveckling 

 Kan du beskriva begreppet hållbar utveckling? 

 Hur väljer du att beskriva begreppet hållbar utveckling för eleverna? 

Utbildning i hållbar utveckling 

 Hur arbetar du med hållbar utveckling i din undervisning i biologi? 

- Hur ser din planering ut för denna undervisning? 

- Vilka mål vill du uppnå med din undervisning i hållbar utveckling? 

- Hur motiverar du dessa mål du satt upp för din undervisning? 

 Varför väljer du att undervisa kring hållbar utveckling på detta sätt? 

- På vilket sätt främjar dina undervisningsmetoder elevernas eget miljöintresse, 

konsumtionsvanor, möjlighet att uppnå kunskapsmålen med mera? 

 Har du någon erfarenhet av svårigheter som kan stötas på i undervisningen kring 

hållbar utveckling? 

- Hur har du valt att hantera dessa svårigheter och varför hanterar du de på detta 

sätt? 

 Finns det något du vill tillägga? 

 

Följdfrågor att använda; 

- Kan du förtydliga? 

- Hur tänker du nu? 

- Kan du ge något exempel? 

- Kan du berätta mer? 
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