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1. Inledning  
Frågor kopplade till hållbar utveckling är mer aktuella än någonsin. Toppmöte efter toppmöte 

avlöser varandra och nya överenskommelser ersätter de förra. Samtidigt levererar media 

larmrapporter om en stundande eller redan pågående global katastrof. Någon som har fått stor 

uppmärksamhet är aktivisten Greta Thunberg som har gett skolungdomars åsikter och oro ett 

ansikte i den pågående debatten och som dessutom sätter press på världens ledare, nu senast 

på FN:s klimattoppmöte i New York (23/9 2019). Sverige som land har höga ambitioner när 

det gäller miljö- och utvecklingsfrågor. Enligt uttalande från regeringen finns ambitionen att 

vara världsledande när det gäller att genomföra Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2015). Detta 

innebär i sig höga ambitioner för utbildning för hållbar utveckling som är ett av de 17 

utpekade mål som eftersträvas i Agenda 2030. I praktiken är det i den dagliga verksamheten, 

från förskola till högskola, som arbetet med att nå målen ska utföras och det är också där som 

eventuella förändringar kommer få betydelse.  

I den här studien har jag medvetet valt att i huvudsak använda mig av uttrycket ”utbildning 

för hållbar utveckling”. Istället för ordet för förekommer bland annat uttrycket ”utbildning om 

hållbar utveckling”, vilket av uttrycken som bör användas råder det delade meningar om. Att 

jag väljer att använda för motiveras dels utifrån den tidigare forskning som presenteras där det 

är detta uttrycket som dominerar och som flera argumenterar för (bland annat Bursjöö, 2014), 

likaså används det i läroplanen. Min personliga tolkning är att undervisning om något är inte 

samma sak som att undervisa för något. I undervisning för hållbar utveckling finns en vilja att 

påverka de lärande, uppmana dem till att agera, vilket inte ordet om uppmanar till. Syftet med 

införandet av hållbar utveckling i undervisningen är just att skapa en hållbar utveckling och 

därmed känns det för mig självklart att i fortsättningen använda ordet för.   

1.1 Syfte  
Tidigare forskning pekar på många frågor kring vad utbildning för hållbar utveckling skall 

innehålla och de begränsade möjligheter för lärare att förverkliga de målsättningar som finns 

(Johansson & Magnusson, 2008; Bursjöö, 2014). Undersökningar är främst genomförda på 

grundskolan med hållbar utveckling som ett ämnesövergripande område. Syftet med denna 

studie är att undersöka om den påstådda problematiken även gäller på gymnasiet och då 

speciellt för ämnet fysik. Detta för att synliggöra problem och otydligheter alternativt 

presentera en motsägelse till tidigare påståenden. Undersökningen blir även en konkretisering 

i och med att fokus sätts på enbart ett ämne. Fysiken är där extra intressant eftersom hållbar 

utveckling även ingår specifikt i det centrala innehållet för kursen Fysik-1.  

1.2 Bakgrund 
Inledningsvis ges här en överblick av hur begreppet hållbar utveckling har vuxit fram 

internationellt och nationellt. Här presenteras även hur begreppet tas upp och har tagits upp i 

den svenska läroplanen, samt hur begreppet framställs i fysikämnets ämnesplan.  

1.2.1 Varför tala om utbildning för hållbar utveckling?  
Begreppet hållbar utveckling tillkom under 1980-talet och fick sitt genombrott via 

Brundtlandkommissionen 1987:  
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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.” (World 

Commission on Environment and Development, 1988, s. 57).  

Detta är den mest välkända definitionen av begreppet hållbar utveckling. En hållbar 

utveckling innefattar tre olika men sammanhängande perspektiv: miljömässigt, ekonomiskt 

och socialt hållbar utveckling.  

Statens offentliga utredning (2004:104) presenterar fem milstolpar för det internationella 

arbetet för hållbar utveckling: FN-konferensen om den mänskliga miljön i Stockholm, 

Brundtlandkommissionen, FN-konferensen i Rio de Janeiro om miljö och utveckling, FN:s 

millenniedeklaration med tillhörande milleniemål och slutligen världstoppmötet i 

Johannesburg om hållbar utveckling. Dessa fem presenteras här kortfattat: 

Startskottet för det internationella samarbetet för miljöfrågor kan utifrån utredningen sägas 

vara FN-konferensen 1972 i Stockholm om den mänskliga miljön. Ett resultat av konferensen 

blev bildandet av FN:s miljöprogram United Nations Environmental Programme, UNEP. 

Redan under detta möte lyftes miljöundervisning fram som angelägen.  

1983 tillsatte FN en grupp med uppdrag att analysera de kritiska frågorna kring miljö och 

utveckling, The World Commission for Environment and Development, eller 

Brundtlandkommissionen. Gruppens arbete redovisades via Brundtlandrapporten och blev 

därmed genomslaget för begreppet hållbar utveckling. Rapporten betonade dels 

generationsperspektivet, det globala perspektivet och de tre sammankopplade perspektiven 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt.  

Ytterligare en FN-konferens 1992 i Rio de Janeiro om miljö och utveckling ledde till en 

internationell överenskommelse i form av Agenda21. Denna innehöll en omfattande och 

detaljerad plan för en hållbar utveckling och betonade betydelsen av lokalt, regionalt och 

nationellt arbete. I Sverige bidrog det till att samtliga kommuner deltog i arbetet med 

Agenda21. Utbildningsfrågan kring hållbar utveckling sattes i centrum och ett helt kapitel 

ägnades åt detta.  

År 2000 antogs FN:s millenniedeklaration, vilken innehöll de åtta Milleniemålen. 2002 hölls 

FN-toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg där det fastslogs att all utveckling måste 

vara hållbar och att de tre perspektiven av hållbar utveckling måste integreras. Mötet 

resulterade även i en omfattande genomförandeplan där det fastslogs att hållbar utveckling 

ska genomsyra all form av utbildning på alla nivåer.  

Utöver nämnda FN-konferenser och överenskommelser har en lång rad med olika möten och 

initiativ bidragit till vad undervisning för hållbar utveckling har blivit idag. Andra 

mellanstatliga samarbetsorganisationer som OECD och EU, frivilligorganisationer som 

Greenpeace och WWF är några av dem som har bidragit (SOU 2004:104).  

I alla nämnda konferenser har Sverige deltagit och därmed förbundit sig att följa de beslut och 

överenskommelser som blivit resultaten. Efter konferensen i Johannesburg tillsatte svenska 

staten Kommittén för utbildning för hållbar utveckling, som ligger bakom SOU 2004:104. I 

utredningen fastslås att:    

”Utbildning för hållbar utveckling bör syfta till att de lärande erövrar förmåga och vilja att 

verka för hållbar utveckling lokalt och globalt.” (SOU 2004:104, s.12).  
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Det internationella arbetet med en hållbar utveckling uppdateras ständigt och tidigare 

överenskommelser ersätts med nya. År 2015 ersattes Milleniemålen med De globala målen 

och Agenda 2030. Detta innefattar 17 nya mål som ska vara uppnådda till år 2030 i alla 

världens länder. Målen innefattar miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 

Det finns inget som juridiskt binder länderna till att följa agendan eller att uppnå de satta 

målen, allt bygger på att länderna frivilligt åtar sig att göra detta (Svenska FN-förbundet, u.å.). 

Sveriges regering tar dock en klar ställning i arbetet med att uppnå målen:  

”Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 

– både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet av 

agendan.” (Regeringskansliet, 2015).   

De globala målen har en direkt koppling till skola och utbildning för hållbar utveckling via 

mål nummer fyra: ”God utbildning för alla”. Målet innefattar tio delmål varav mål 4.7 

fokuserar på ”Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap”: 

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för 

att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och 

hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-

våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens 

bidrag till hållbar utveckling.” (UNDP, 2015).  

1.2.2 Hållbar utveckling i den svenska läroplanen 
Utbildning för hållbar utveckling förekommer i den svenska skolan sedan 1990-talet och 

innan dess hade undervisning som berör miljöfrågor förekommit sedan 1960-talet. I och med 

att ”undervisning om miljöfrågor” beskrevs som väsentlig under FN-konferensen 1972 

(Stockholm) med temat miljö, fick undervisningen ökad betydelse. Fram till dess var fokus i 

huvudsak på naturmiljön och skador på denna men efter konferensen fick denna syn på 

miljöfrågor kritik av fattigare länder som menade att hänsyn även måste tas till människans 

livskvalitet. Detta ledde till att undervisning om miljöfrågor utvidgades till att även innehålla 

sociala, kulturella, ekonomiska och politiska frågor (Skolverket, 2002).  

Att dessa frågor har flera beröringspunkter kan utläsas redan i Lgy70 där så kallad miljövård 

tas upp som ett lämpligt område för samverkan mellan ämnen:  

”Då det gäller lämpliga intresseområden för samverkan förtjänar miljövården särskild 

uppmärksamhet. Den har naturliga beröringspunkter med såväl yrkesbetonade som estetiska, 

naturorienterande och samhällsorienterande ämnen och ämnesområden. En väl genomförd 

ämnessamverkan bör här kunna leda eleverna till insikten om vikten av att miljövården ges 

tillräckligt utrymme i samhällsplaneringen.” (Skolöverstyrelsen, 1970, s. 31). 

Som nämnts tidigare tillkom begreppet hållbar utveckling under 1980-talet och fick sitt 

genombrott via Brundtlandkommissionen 1987. Under 1990-talet började sedan 

miljöundervisningen bytas ut till eller kompletteras med utbildning för/om hållbar utveckling 

(Skolverket, 2002). Bland annat omnämns begreppet i Lpf94 under ”Skolans värdegrund och 

uppgifter”, under rubriken ”Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna”: 
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”Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva 

medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt 

till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 8). 

Att undervisa för begreppet hållbar utveckling ingår idag i alla gymnasieskolans kurser. 

Formuleringen i läroplanen är i stort sett densamma som den från 1994 så när som på ett 

förtydligande där ordet ”bör” har förstärkts med ordet ”ska”. Citatet återfinns i Läroplanen 

under rubriken ”Skolans värdegrund och uppgifter”, närmare bestämt under 

”Gymnasieskolans uppdrag”: 

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna […] Undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.” (Skolverket, 2011, s. 7).  

Under ”Övergripande mål och riktlinjer” kan under ”Kunskapsmål” även läsas att:  

”Det är skolans ansvar att varje elev …  kan observera och analysera människans samspel 

med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling” (Skolverket, 2011, s. 10).  

1.2.3 Hållbar utveckling och ämnet fysik  
Hållbar utveckling ska behandlas av hela skolorganisationen men finns också omnämnt 

specifikt i vissa ämnesplaner. I ämnesplanen för fysik lyfts kunskaper om hållbar utveckling 

fram som en del av fysikämnets syfte:   

”Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens 

begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och hållbar 

utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället.” (SKOLFS 2010:107). 

Tydligaste kopplingarna i det centrala innehållet återfinns i kurserna Fysik1a samt Fysik1b1 

och Fysik1b2: 

”Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.” och ”Ställningstaganden i 

samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar 

utveckling.” (SKOLFS 2010:107).  

Även här syns att betoningen på hållbarhet har förstärkts genom en jämförelse av dessa 

formuleringar med mål från tidigare ämnesplaner för Fysik A: 

”Eleven skall ha kännedom om energiprincipen och energiomvandlingar, känna till 

innebörden i begreppet energikvalitet samt kunna använda kunskaperna om energi för att 

diskutera energifrågor i samhället”  

Samt ämnesplan från Fysik B: 

”Eleven skall kunna diskutera miljöfrågor och etiska frågor med anknytning till fysiken” 

(Skolverket, u.å.). 

Innehållet som berör miljöfrågor i den gamla respektive nya ämnesplanen har stora likheter 

med ett fokus på energifrågan. Genom att använda sig av begreppen hållbart och hållbar 

utveckling utvidgas dock undervisningen eftersom detta innefattar samtliga tre perspektiv: 



 

9 
 

miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Medan läroplanen ger en helhetssyn på 

begreppet kan ämnesplanen i fysik ses som en konkretisering med tillämpningar inom hållbar 

utveckling, exempelvis via sitt extra fokus på energifrågan. Det skulle även kunna tolkas som 

att fysikämnet har ett utökat ansvar när det gäller att undervisa för hållbar utveckling.  
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2. Tidigare forskning  
Här presenteras vad tidigare forskning visat kring undervisning om hållbar utveckling med 

koppling till fysikämnet, huvudsakligen under rubriken utbildning för hållbar utveckling. 

Tydlig koppling kan även göras till forskning inom området som kallas samhällsfrågor med 

naturvetenskapligt innehåll och inledningsvis görs därför en presentation av dessa två 

forskningsområden. Områdena går mer eller mindre in i varandra men det har i denna studien 

inte helt gått att klargöra deras relation. En tolkning som kan förenkla läsningen är att se det 

som att de har en gemensam delmängd. I kapitlet följer sedan en beskrivning av identifierade 

undervisningstraditioner inom utbildning för hållbar utveckling och en översikt av tidigare 

undersökningar där lärare tillfrågats kring sin syn på utbildning för hållbar utveckling. 

Slutligen beskrivs några ramverk för vad utbildning för hållbar utveckling bör eller kan 

innehålla. 

2.1 Utbildning för hållbar utveckling (UHU) 
Utbildning för hållbar utveckling, UHU (engelska Education for sustainable development, 

ESD), växte fram under slutet av 1900-talet i samband med att begreppet hållbar utveckling 

blev mer och mer etablerat. Det används både internationellt och nationellt, bland annat i 

policydokument av FN och i den svenska läroplanen (Björneloo, 2007; 

Skolforskningsinstitutet, 2018). UHU är ett förhållningssätt i undervisning och kan definieras 

utifrån två perspektiv, dels utifrån ämnesinnehållet, dels utifrån undervisningsmetoder. 

Ämnesinnehållet ska vara holistiskt, det vill säga att det finns en helhetssyn via miljö-, 

ekonomi- och sociala perspektivet. Frågor som tas upp inom UHU är komplexa och antingen 

saknar de svar eller har de olika svar beroende på vilket av tidigare nämnda perspektiv man 

utgår ifrån (Skolforskningsinstitutet, 2018). Exempel på frågor som behandlas inom UHU kan 

vara fattigdomsbekämpning, klimatförändringar, hållbar konsumtion, migration, risker och 

katastrofer och biologisk mångfald (SWEDESD1, u.å.). Undervisningsmetoder inom UHU är 

elevcentrerade med fokus på att eleverna ska utveckla handlingskompetens, kritiskt tänkande, 

framtidsscenariekompetens och förmågan att ta gemensamma beslut. Detta via en 

värdebaserad undervisning som innefattar kritiska förhållningssätt och ställningstaganden i 

komplexa frågor som rör en hållbar framtid (Skolforskningsinstitutet, 2018; SWEDESD, u.å.).   

”ESD handlar om läroplaner och lärandeinnehåll, pedagogik och lärandemiljöer, 

lärandemål och social omvandling i formellt, icke-formellt och informellt lärande” 

(SWEDESD, u.å.).  

UHU i kombination med traditionell fysikundervisning med dess begrepp, fenomen och 

laborationer kan tänkas innebära en ny dimension inom fysikundervisning. Fysiken är ett 

ämne där det som eftersöks ofta är konkreta värden, det finns ett rätt eller fel medan frågor 

inom UHU har en helt annan karaktär där fokus ligger på saker som diskussioner, argument 

och samarbete.  

 

 

 
1 Nationell samordnare för Unescos globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling med uppdrag 

att främja UHU i Sverige och internationellt. 
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2.2 Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI)  
Undervisning via samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) eller engelska socio-

scientific issues (SSI) används med syfte att öka motivationen hos elever att studera 

naturvetenskap men också för att skapa förutsättningar för lärande. Arbete med SNI i 

undervisning är utbrett såväl nationellt som internationellt och det finns mycket forskning 

inom området. Olika forskare har också definierat begreppet, den beskrivning av SNI som 

presenteras i denna studie kommer ursprungligen från de engelska forskarna Mary Ratcliffe 

och Marcus Grace (2003). Utmärkande för undervisning utifrån SNI är att den baseras på 

öppna, verklighetsbaserade frågor som möjliggör att eleverna dels kan bidra till att påverka 

undervisningen samtidigt som innehållet kan kopplas till andra sammanhang utanför skolan. 

SNI tydliggör behovet av naturvetenskaplig kunskap i samhället genom att ta upp frågor med 

naturvetenskaplig koppling som har större eller mindre påverkan på samhället. Undervisning 

utifrån SNI utgår från verkliga och aktuella händelser och innefattar ofta att eleverna själva 

ska ta ställning mellan olika alternativa lösningar i intressekonflikter på olika nivåer i 

samhället. På detta sätt kan eleverna bli personligt engagerade och värderingar utmanas. SNI 

kan därmed bidra till att utveckla kommunikationsförmåga, förmågan att se olika perspektiv 

och öka handlingskompetens. Samtidigt är det i och med sin komplexitet ett utmanande inslag 

i undervisningen. Exempel på vad SNI-frågor kan handla om är framsteg i genetik, debatten 

om vaccinering av barn eller miljöfrågor (Ottander & Ottander, 2016; Ekborg, Ideland, 

Lindahl, Malmberg, Ottander & Rosberg, 2016). Frågeställningar inom UHU och SNI har 

därmed flera beröringspunkter via samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll som saknar 

direkta svar eller lösningar där etiska frågor dessutom utgör ett viktigt perspektiv (Bursjöö, 

2014). Det centrala innehållet, målen och kunskapskraven för fysik pekar tydligt på att SNI 

bör ingå i undervisningen (Ekborg, et.al.,2016).  

Presley, Sickel, Muslu, Merle-Johnson, Witzig, Izci & Sadler (2013) har tagit fram ett 

ramverk med flexibla riktlinjer för framgångsrik SNI-undervisning och lärande via SNI. 

Bland annat beskriver de tre egenskaper eller förmågor som lärare bör ha för att på ett 

framgångsrikt sätt främja SNI-undervisning. Först och främst ska läraren vara förtrogen med 

ämnet i fråga, detta innefattar dels kunskap om det vetenskapliga innehållet relaterat till 

frågan, dels medvetenhet om samhällsdebatten inom samma fråga. Exempelvis politiska, 

ekonomiska och etiska aspekter. Den andra egenskapen är att kunna gå in i rollen som 

lärande vilket innebär läraren är öppen med sina begränsade kunskaper inom frågan och ser 

sig själv som bidragande till kunskapande istället för en auktoritet. Läraren måste även vara 

bekväm med att ta upp osäkerheter i klassrummet (ibid.).  

I studien tas även upp andra faktorer som främjar en god SNI-undervisning. En faktor är 

undervisningens design i fråga om hur problem presenteras och vilka hjälpmedel som är 

möjligt att använda sig av, en annan är önskvärda lärandeupplevelser. Även klimatet i 

klassrummet och yttre omständigheter är viktiga faktorer. I det ideala klassrummet finns höga 

förväntningar på eleverna och en bra miljö för samarbete och interaktioner. Lärare och elever 

är trygga med varandra och visar varandra respekt. Yttre faktorer kan vara den support som 

lärare får för att bedriva SNI-undervisning, tillgång till material och styrdokumentens upplägg 

(ibid.). När det gäller klassrumsklimatet och relationerna mellan elever och elev och lärare är 

det alltid högt prioriterat i all form av undervisning. Däremot kan det tänkas vara extra 

önskvärt i undervisning via SNI just på grund av att det är ett stort fokus på kommunikation. 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Sickel,+Aaron+J/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Muslu,+Nilay/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Merle-Johnson,+Dominike/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Witzig,+Stephen+B/$N?accountid=14827
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Eilks (2015) menar i sin artikel att en naturvetenskaplig undervisning som genomgripande 

innehåller SNI kombinerat med UHU-ramverk innebär stora möjligheter att främja lärande-

förmågor och skapa en mer rättvis bild av naturvetenskap som forskningsområde respektive 

dess plats samhället.  

2.3 Undervisningstraditioner 
Inom utbildning för hållbar utveckling kan göras en indelning i tre olika 

undervisningstraditioner: faktabaserad, normerande och pluralistisk. Traditionerna kan ses 

som idealbeskrivningar av olika åsikter om hur undervisningen kring hållbar utveckling ska se 

ut och de flesta lärare kan placeras mer eller mindre inom en tradition. Traditionerna ska ändå 

ses som en förenkling av en mer komplex verklighet och i praktiken förekommer alltid en 

blandning (Bursjöö, 2014; Sandell, Öhman & Östman, 2003). Den faktabaserade 

undervisningstraditionen utgår från teorin att problem kan lösas via ny forskning och 

undervisningen fokuseras därför på fakta och modeller. Inom undervisningen används ett 

klassiskt naturvetenskapligt arbetssätt med provtagningar och mätningar i naturen. Den 

normerande undervisningstraditionen ser istället problem som attityd- och livsstilsfrågor. 

Utbildningen har som uppgift att förmedla värderingar kring rätt och fel beteende (Bursjöö, 

2014). Den pluralistiska undervisningstraditionen ser i sin tur problem som konflikter mellan 

olika värderingar och intressen. Det finns sällan en enkel lösning utan lösningar kan variera 

beroende av perspektiv och synsätt. Undervisningen har till uppgift att lära eleverna att 

kritiskt värdera och analysera olika perspektiv (Bursjöö, 2014). Traditionerna skulle kunna 

sägas beskriva olika tidsepoker för undervisning om miljö där den faktabaserade tog form i 

samband med att miljöundervisning började förekomma i skolorna på 1960-talet. Den 

normerande följde under 1980-talet i samband med förändringar i grundskolans styrdokument 

och samhällsdebatten kring kärnkraft. Under 1990-talet blev miljöfrågan mer och mer 

internationellt uppmärksammad och en bredare syn på miljöproblemen genom en definition 

av hållbar utveckling som innehåller både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet 

medförde den pluralistiska undervisningstraditionen. Sandell et.al (2003) beskriver 

förändringen som att: 

”…vi går från en syn på miljöproblematiken som ett tydligt och väldefinierat vetenskapligt 

problem till en syn på miljöproblematiken som både mer omfattande och mer diffus och 

abstrakt.” (s. 139).  

Som nämnts tidigare så förekommer fortfarande alla tre traditionerna i skolan och ingen av 

traditionerna värderas bättre eller sämre än den andra (ibid.).  

Sund och Wickman (2008) har i en studie där gymnasielärare intervjuades kring sin 

undervisning relaterad till hållbar utveckling kommit fram till att lärares personliga 

engagemang kan avgöra vilken undervisningstradition de undervisar enligt. För varje lärare 

kunde identifieras ett så kallat ”object of responsibility”, utifrån detta grundade lärarna sina 

argument kring hur, vad och varför de undervisade på ett visst sätt och vilka långsiktiga mål 

läraren hade för elevernas utveckling. Kopplingen mellan lärarens personliga syn på hållbar 

utveckling och hur de undervisar syns även i en studie av Bursjöö (2014).   

Ett annat sätt att se på variationerna i hur undervisning för hållbar utveckling ser ut kan vara 

via valet mellan ordet för och ordet om som berördes redan i inledningen. Inger Björneloo 

(2007) reflekterar kring vilka skillnader som ordvalet kan innebära. Hon menar att 

övergången från att använda om till att använda för har skett i samband med att bilden av 
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elever som passiva mottagare av kunskap har förändrats till en syn på elever som ”aktiva och 

kritiska i lärandet.” (s. 30). Orden kan också symbolisera olika former av lärande. Lärande 

om hållbar utveckling utmanar ej rådande normer vilket däremot lärande för hållbar 

utveckling gör. Ytterligare ett steg skulle vara att prata om lärande som hållbar utveckling 

vilket skulle innebära att både rådande normer men också hela världsbilden skulle utmanas 

(Bursjöö, 2014). Vilket ordval en lärare använder sig av skulle därmed kunna ha betydelse för 

vilket sätt hen undervisar kring hållbar utveckling.  

2.4 Forskning kring vad utbildning för hållbar utveckling inom fysikämnet bör eller kan innehålla  
Engström, Gustafsson och Niedderer fokuserar i sin forskning på hållbara energisystem för att 

integrera hållbar utveckling i fysikundervisningen (2011). En undersökning har genomförts 

(Engström, et.al., 2011) där elva experter inom fysik, fysikutbildning och energi anger vilket 

innehåll de anser vara relevant för undervisning om energi inom gymnasiefysiken relaterad 

till hållbara energisystem. Experterna bestod av ingenjörer inom energi, energiexperter från 

energimyndigheten och universitet, fysiker, forskare inom fysikdidaktik, en fysiklärare från 

gymnasiet och en fysiklärare från universitetet. Undersökningen resulterade i fem olika 

huvudområden som bör ingå:  

• grundläggande fysikaliska begrepp (energibegrepp, termodynamikens andra lag…),  

• hur dessa begrepp tillämpas i vetenskap och teknik (naturfenomen, energiresurser, 

existerande teknik…),  

• hur begreppen kan användas i större sammanhang relaterade till mänskliga behov och 

värderingar (miljökoppling, energiflöden, den egna energianvändningen, ekonomi, 

politik, etik…),  

• problem angående energiproduktion och energianvändning (energiavfall, negativ 

miljöpåverkan…) och 

• framtida lösningar på dessa problem (minska och effektivisera användningen, 

förnybara energikällor, effektivare teknik…).  

 

Ordningen som huvudområdena räknas upp kan även ses hierarkiskt. När det gäller hur 

kunskapen värderas i skolan rankas de två första områdena, som definieras som faktainnehåll, 

högst medan de övriga tre som definieras som värderingsinnehåll är lägre rankade. Engström 

et.al. (2011) menar att en jämn fördelning mellan faktainnehåll och värderingsinnehåll är 

önskvärt. I forskningen genomförs även en fallstudie av en undervisningssekvens inom värme 

och energi i en fysikklass samt en läromedelsgranskning där en jämförelse görs mellan 

innehållet och de framtagna huvudområdena. Båda undersökningarna visar på att mycket 

större vikt läggs vid faktainnehåll än värderingsinnehållet (ibid.).  

I ett konferensbidrag tar Ingela Bursjöö (2016) upp fysikämnets ansvar för att undervisa om 

de globala målen som tagits fram av FN. För att förstå hela sammanhanget kring exempelvis 

mål nummer 7, ”Hållbar energi för alla”, krävs goda kunskaper i termodynamik och om 

energiomvandlingar samt en förståelse för vad begrepp som energiprincipen och 

energikvalitet innefattar. I slutändan innebär detta att om framtidens energibehov ska kunna 

lösas måste dessa kunskaper inom fysik förmedlas.  

2.5 Förutsättningar i praktiken 
Johansson och Magnusson (2008) har undersökt kopplingen mellan förväntningar på 

utbildning för hållbar utveckling i teorin och hur det fungerar i praktiken, samt hur stödet från 
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samhällets institutioner till svenska gymnasieskolor ser ut för att undervisningen ska kunna 

genomföras. Undersökningen genomfördes via intervjuer med politiker, tjänstemän, 

universitets- och gymnasielärare med kopplingar till ämnet. Totalt deltog nio personer, varav 

två gymnasielärare, en som undervisat i samhällsvetenskapliga ämnen och en som undervisat i 

naturvetenskapliga ämnen.  

Under intervjuerna utpekas en del hindrande faktorer kring utbildning för hållbar utveckling. 

Dels att begreppet i sig är svårdefinierat vilket medför en osäkerhet kring vad som faktiskt ska 

undervisas om, dels att lärare känner att de inte har de kunskaper som krävs. En annan faktor 

är ansvarsfrågan och frågetecken kring vem som ska ansvara för att undervisningen över 

huvud taget bedrivs. En annan svårighet är att kursplanens innehåll är för omfattande och att 

annat därför måste prioriteras bort för att ge utrymme för frågor kring hållbar utveckling, 

vissa uttrycker även en oro att ämneskunskaperna ska bli lidande. När man talar om 

undervisning för hållbar utveckling innebär det ofta att nya arbetssätt behöver introduceras 

vilket krockar med de traditionella undervisningsmetoderna. Bland annat kan rena 

organisatoriska problem kring undervisningen motverka ämnesövergripande arbete, som ofta 

är det som förespråkas i undervisning för hållbar utveckling (Johansson & Magnusson, 2008).  

Trots många internationella överenskommelser och införande av begreppet i styrdokumenten 

så anser flera av de intervjuade att detta inte har lett till någon betydande förändring i 

utbildning för hållbar utveckling i gymnasieskolan. De pekar på bristande engagemang hos 

skolledning och flera tror att den huvudsakliga faktor som avgör om utbildningen alls skall 

förekomma är den enskilde lärarens intresse och engagemang. Ingen av de intervjuade anser 

att styrdokumenten är en del av problemet (ibid.). Björneloo (2011) uttrycker det som att 

hållbar utveckling ”hamnar mellan stolarna – eller ämnena – i gymnasieskolan” (s. 124).   

Liknande resultat kan utläsas i Bursjöös (2014) studie av hur naturvetenskapslärare i 

grundskolan ser på utbildning för hållbar utveckling. Intervjuade lärare inom fysik, kemi och 

biologi uttrycker att utbildning för hållbar utveckling är komplext och utmanande. Både 

metoder och innehåll beskrivs i studien som ”kontroversiella och öppna för skilda 

tolkningar” (Bursjöö, 2014, s. 70). Bland annat anser de tillfrågade att undervisningen 

krockar med deras mål att ha en värdeneutral undervisning. Det kan också bero på att 

undervisningen innebär ett ifrågasättande av innebörden av kunskap, värden och attityder. 

Ingen av de intervjuade lärarna har erbjudits kompetensutveckling inom området utbildning 

för hållbar utveckling, de har själva tagit reda på innehåll och möjliga metoder. De 

intervjuade lärarna upplever även en motsättning mellan samhällets allt större fokus på 

debatten kring hållbar utveckling samtidigt som det prioriteras ned i skolan. De upplever även 

att läraruppdraget i sig förändrats över tid med en ökad komplexitet och mindre utrymme för 

samarbete med kollegor. Just samarbete, gärna ämnesövergripande, är något som lärarna 

önskar mer tid för inom exempelvis utbildning för hållbar utveckling. Studien beskriver även 

ett dilemma kring hur lärarna ska välja och prioritera uppgifter och att en svårighet kan vara 

att skolan har flera övergripande mål samtidigt, exempelvis arbete med entreprenörskap.  

Ytterligare ett dilemma som nämns i intervjuerna är en form av överanvändning av begreppet 

”hållbar utveckling”. De intervjuade upplever att begreppet används vid alla möjliga tillfällen 

i det syfte som passar för stunden. Begreppet liknas till och med vid en ”kliché” (ibid.).  

Att det finns frågetecken och brister i UHU syns även i regeringens utredning: 
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Dock konstaterar vi att den integrering av ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner 

som vi finner nödvändig ännu inte har slagit igenom på bred front. Lärare uttrycker 

osäkerhet inför hur perspektivet hållbar utveckling ska konkretiseras i pedagogisk 

verksamhet/ undervisning och efterfrågar fortbildning. (SOU 2004:104, s. 13).  

I en rapport från SWEDESD anses att det finns behov av att fastställa nationella ambitioner 

för UHU och rapporten baseras på en konferens som anordnades med syfte att ta fram 

konkreta förslag på åtgärder för att främja UHU. I en enkätundersökning presenteras åtgärder 

som konferensdeltagarna anser bör prioriteras. Bland de deltagare som representerade 

förskola, grundskola och gymnasiet lyftes kompetensutveckling, revidering av styrdokument 

och finansiella resurser (SWEDESD, 2018).  

2.6 Sammanfattning av indikationer 
Utifrån tidigare forskning och andra undersökningar finns indikationer på att det finns ett 

antal problem kopplade till undervisning för hållbar utveckling. Dessa problem sammanfattas 

här i fem punkter:  

• Hållbar utveckling är ett svårdefinierat begrepp som bidrar till en osäkerhet kring 

vilket innehåll som ska undervisas om. 

• Lärare känner att de saknar tillräckliga kunskaper. 

• Det är otydligt vem som har ansvar för att utbildningen bedrivs och det finns ett 

bristande engagemang från skolledning. Personligt engagemang är det som avgör 

undervisningens omfattning.  

• Tidsbrist och redan stort ämnesinnehåll i kursplaner.  

• Lämpligt arbetssätt skiljer sig från de traditionella vilket kan leda till organisatoriska 

problem, exempelvis med ämnesintegrerad undervisning. 

3. Frågeställning 
Syfte och tidigare forskning har lett fram till följande frågeställning:  

• Vilka förutsättningar upplever fysiklärare på gymnasiet att de har för att undervisa för 

hållbar utveckling? 

• Hur skiljer det sig i jämförelse med tidigare ämnesövergripande undersökningar och 

studier från grundskolan?  
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras val av metod för insamling av data för att besvara 

studiens frågeställningar. Här beskrivs även urvalet av deltagare i undersökningen, hur 

materialet har analyserats och vilka etiska överväganden som har gjorts.  

4.1 Datainsamlingsmetod  
4.1.1 Fenomenografisk metodansats 
Studien följer en fenomenografisk metodansats. Forskningsfrågan syftar till att svara på hur 

informanterna i studien uppfattar ett visst fenomen, i detta fallet hur det är att undervisa för 

hållbar utveckling i fysik och huvudfokus ligger på att ta reda på och beskriva variationer i 

människors sätt att uppfatta fenomenet. Utgångspunkten är att människor uppfattar händelser i 

sin omgivning på olika sätt, men också att det finns ett begränsat antal av uppfattningar. En 

uppfattning definieras som ett sätt att förstå en företeelse. Utfallsrummet är summan av 

uppfattningar kring en specifik företeelse och antalet uppfattningar är begränsat. Det går dock 

aldrig vara säker på att en undersökning har täckt upp hela utfallsrummet (Dahlgren & 

Johansson, 2019).  

Fenomenografi lämpar sig för att analysera data som insamlats från enskilda individer via 

halvstrukturerade, tematiska intervjuer, vilket också är huvudsaklig datainsamlingsmetod i 

den här studien. Målet är att få de intervjuade att prata fritt utifrån egna upplevelser och 

åsikter. Intervjun bör därför innehålla färre, öppna frågor men kring ett styrt tema. En 

intervjuteknik som används för att uppnå så uttömmande svar som möjligt kallas för probing 

och den innebär att intervjuaren ställer följdfrågor för att få den intervjuade att utveckla och 

fördjupa sina svar. Tekniken kan även innefatta att intervjuaren är tyst och bara nickar eller 

hummar för att visa att hen lyssnar vilket kan uppmuntra den intervjuade att prata vidare 

(Dahlgren & Johansson, 2019).  

4.1.2 Enkäter  
För att välja ut och hitta lärare som var villiga att ställa upp på intervju genomfördes en 

inledande enkätundersökning bland fysiklärare på gymnasiet. Dessa skickades ut via mail och 

samlades in via ett program för webbenkäter. Enkäten skickade ut till 38 olika fysiklärare på 

tolv olika skolor i sex olika kommuner. Av dessa besvarades elva enkäter.  

Enkätsvaren ingick inte i sig i den huvudsakliga data som analyserades men gav en bild av 

vilka lärare som valde att svara på enkäten över huvud taget samt vilka som i sin tur var 

villiga att ställa upp på en intervju. Enkäter har både för och nackdelar, respondenten kan 

välja att svara var och när det passar hen bäst och det är möjligt att nå ut till många 

respondenter på kort tid. Samtidigt är det inte alla som gillar enkätforumet och väljer att inte 

svara vilket gör att det blir ett stort bortfall (Patel & Davidsson, 2019). Trots dessa faktorer 

ansågs enkäten vara bästa sättet att komma i kontakt med potentiella informanter. Att det 

dessutom är en kvalitativ undersökning där det är skillnader i uppfattningar snarare än 

mängden svar som har betydelse gör att nämnda risker till stor del kunde bortses ifrån. 

Enkätfrågor finns bifogade i Bilaga 1.   
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4.1.3 Intervjuerna  
Huvudsaklig datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer för att på ett 

trovärdigt sätt kunna besvara frågeställningen. Intervjuerna innehöll elva frågor och en extra 

för de lärare som arbetat ämnesintegrerat. De inledande frågorna var kontrollfrågor för att få 

en överblick över vilka kategorier som deltagarna tillhörde, till exempel vilka läroplaner de 

arbetat efter. Resterande frågor berörde med olika ingångsvägar lärarens uppfattningar av 

begreppet hållbar utveckling, undervisning och yttre förutsättningar kopplade till hållbar 

utveckling inom ämnet fysik. De som uppgav att de arbetat ämnesövergripande fick även en 

fråga kring vad de tycker om det. Frågorna ställdes på ett sätt som gjorde att flera frågor 

kunde ge svar på samma sak vilket gjorde att vissa frågor kanske inte behövde ställas. 

Samtliga frågor finns bifogade i Bilaga 2. 

För att välja ut deltagare till intervju fanns kraven att de deltagande lärarna skulle ha arbetat 

efter minst två läroplaner, gärna tre, samt att de skulle arbeta på olika skolor. En avskiljning 

gjordes mellan lärare som arbetat ämnesintegrerat och lärare som inte gjort det. Från de elva 

enkätsvaren tackade sex lärare ja till att delta i en intervju. Endast fyra valdes ut till intervju 

på grund av att två av lärarna arbetade på samma skola samt att en av lärarna hade mindre än 

ett års erfarenhet och därmed inte hunnit behandla ämnet. De utvalda lärarna arbetade på fyra 

olika skolor i fyra olika kommuner för att minska risken för snedvridet resultat på grund av 

samarbete inom skolan/kommunen.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket var nödvändigt för att kunna genomföra en 

fenomenografisk analys (Dahlgren & Johansson, 2019).  

4.2 Analysmetod 
4.2.1 Analys av urvalet  
För att få en bild av vilka som deltagit i undersökningen undersöktes om det fanns några 

mönster bland de elva som deltagit i enkätundersökningen utifrån de frågor som ställts samt 

om det gick att dra några slutsatser kring vilka som inte deltog. På samma sätt jämfördes 

sedan de som valt att tacka ja till att delta i en uppföljande intervju med de som avböjt. 

Johansson och Svedner (2010) beskriver dessa grupper som externt respektive internt bortfall.  

4.2.2 Fenomenografisk analys 
Intervjusvaren transkriberades och analyserades sedan med fenomenografisk analysmetod. 

Tillvägagångssättet för analysen stämmer bra överens med delsteg som beskrivs av Patel och 

Davidsson (2019). Inledningsvis lästes allt insamlat material igenom för att skapa en 

helhetsbild. Därefter urskildes likheter och skillnader i informanternas utsagor och dessa 

sorterades upp i olika högar, oberoende av vem som har sagt vad. Rent praktiskt innebar det 

att intervjuerna skrevs ut och relevanta delar där informanterna pratar om ett visst fenomen 

klipptes ut. Målet var sedan att skapa kategorier där varje kategori enbart behandlade 

uppfattningar kring ett visst fenomen. För att slutföra analysen studerades sedan 

underliggande strukturer i kategorisystemet. I denna studien handlar kategorierna om faktorer 

som de intervjuade lärarna tog upp som påverkar undervisningen för hållbar utveckling i 

fysikämnet och vilka skillnader som finns i uppfattning av dessa faktorer.   

4.2.3 Sammanställning av resultatet   
Slutligen gjordes en sammanställning av de uppfattningar som uppkom under intervjuerna och 

den efterföljande fenomenografiska analysen.   
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4.3 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet har satt ihop fyra huvudkrav kring forskningsetik. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & 

Davidsson, 2019). I detta stycke sammanfattas hur hänsyn tagits till dessa i studien.   

Enkäten skickades ut via mail tillsammans med information kring studiens syfte, dels 

övergripande – att ta reda på fysiklärares förutsättningar att undervisa för hållbar utveckling, 

men även enkätens syfte – att hitta ett urval till uppföljande intervju kring samma tema. 

Samma information upprepades i enkäten. Vid intervjutillfällena upprepades studiens syfte 

återigen muntligt. Informationskravet anses därmed uppfyllt, likaså samtyckeskravet eftersom 

det både i förfrågan om deltagande i enkät och intervju framgår att deltagande är frivilligt.  

För att uppnå konfidentialitetskravet är de personer som deltagit i enkät och intervjuer i 

studien helt anonyma, ingen annan än författaren har tillgång till information kring vilka som 

deltagit. Information som namn på skola, ort och annat som skulle kunna leda till en specifik 

deltagare publiceras inte i studien för att minimera risken för identifiering. För att göra en 

rättvis analys av intervjuerna togs beslutet att spela in dessa, efter godkännande av deltagarna. 

För att skydda deltagarnas anonymitet raderades dessa intervjuer efter transkribering. All 

insamlad information användes enbart för denna enskilda studie för att svara på de 

frågeställningar som den syftar till att besvara vilket också är innebörden av nyttjandekravet.  
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5. Analys och resultat 
Detta avsnittet inleds med att analysera urvalet - informanterna. Vilka är de och vilka är inte 

med? Därefter kommer den fenomenografiska analysen av intervjuerna. Resultatet redovisas 

via olika kategorier som informanterna tagit upp som påverkar undervisningen för hållbar 

utveckling i ämnet fysik. De kategorier som har noterats är personligt engagemang, tolkningar 

av begreppet hållbar utveckling, styrande faktorer såsom läroplanen och läromedel samt 

ämnesintegrering. Dessa delas sedan in i olika uppfattningar som framkommit kring den 

aktuella kategorin. Till exempel handlar kapitel 5.2.1 om kategorin ”Personligt engagemang” 

och den första uppfattningen om denna kategorin är ”Undervisning för hållbar utveckling 

kräver ett större personligt engagemang”. Analysen avslutas med att svara på om de 

framkomna uppfattningarna är desamma som de indikatorer från tidigare forskning som listats 

i kapitel 2.6. 

5.1 Informanterna  
Samtliga fyra lärare som deltog i studiens andra del har arbetat med läroplanerna Lpf94 och 

Gy11. Antalet år i yrket låg i ett spann mellan 10–25 år. Lärarna arbetade på skolor av olika 

storlek, några i städer, andra på betydligt mindre enheter där de hade få eller inga kollegor 

inom fysikämnet. Tre av lärarna uppgav att de hade arbetat ämnesintegrerat med hållbar 

utveckling medan den fjärde inte hade gjort detta. Lärarna arbetade på olika sätt med hållbar 

utveckling i sin undervisning och uttryckte att de tycker att undervisningen är betydelsefull.  

Externt bortfall 

Utifrån de frågor som finns i enkäten går inte att dra några stora slutsatser kring vad som 

definierar urvalet och vilka som inte finns presenterade. Värt att notera är dock att av de elva 

deltagarna i enkäten så hade nio av dessa mellan 10–25 års erfarenhet som fysiklärare och 

hade undervisat enligt Lpf94 och Gy11, en deltagare hade kortare erfarenhet, en hade längre. 

Den som hade längre erfarenhet var också den enda deltagare som hade undervisat under 

Lgy70. Uppslutningen i enkätsvaren bland lärare med lång erfarenhet samt kortare erfarenhet 

är därmed mycket låg.  

Internt bortfall  

Sex av elva enkätdeltagare erbjöd sig att delta i intervju. Bland dessa var det två som inte 

hade arbetat ämnesintegrerat, övriga som svarat att de saknade den erfarenheten avböjde 

intervju.  

5.2 Resultat av fenomenografisk analys  
5.2.1 Personligt engagemang  

Undervisning för hållbar utveckling kräver ett större personligt engagemang  

En av de mest framträdande faktorerna som framkommer i undersökningen och som påverkar 

undervisningen för hållbar utveckling är vikten av personligt engagemang. Det dyker upp 

under ett flertal tillfällen i studien och berörs av samtliga lärare. Den gemensamma 

uppfattningen är att undervisning i ämnet kräver ett större engagemang även om 

informanterna beskriver det på olika sätt. Informanterna beskriver att de brinner för ämnet och 

därför lägger ner mer tid och energi på det. En uppfattning är att det personliga engagemanget 

är en förutsättning för att kunna bedriva en bra undervisning: 
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”Ett ämne som jag inte brinner för det kommer jag inte lägga fram på ett lika bra sätt, jag 

kommer inte lägga lika mycket tyngd på en sådan sak. Så är det ju.”  

Informanterna beskriver dels begreppet hållbar utveckling som något som ingår i ämnet fysik 

men motiveringen till att de undervisar om det är inte enbart för att det ingår i kursen utan för 

att de helt enkelt själva tycker att det är viktigt. I en del av svaren kan det tolkas som att 

lärarna uppfattar det personliga engagemanget som en form av plikt, att de känner det som att 

det är deras skyldighet att undervisa för hållbar utveckling: 

”… det är lite min skyldighet att ge dem en bild av det aktuella forskningsläget utifrån vad de 

kan ta till sig kunskapsmässigt.”  

I detta fallet beskriver läraren sig själv som en form av vägledare för eleverna och att för hen 

så är det en självklarhet att gå in i rollen. Hållbar utveckling beskrivs inte enbart som ett ämne 

som ska tas upp som en del av fysiken och skolan utan det uppfattas som något som handlar 

om mänsklighetens framtid: 

”Om vi ska bo kvar på den här planeten så behöver alla tänka på det. Och speciellt de som är 

ungdomar och barn nu.”  

Att uttrycka sig på detta sättet visar på ett mycket starkt personligt engagemang och åsikten 

tyder på att informanten anser att kunskaper om hållbar utveckling är något livsviktigt. Det 

tyder också på att informanterna undervisar för och inte om hållbar utveckling, de vill påverka 

framtiden och ge sina elever handlingskompetens för en hållbar utveckling.  

Det finns en variation av personligt engagemang och/eller kunskap bland lärare som kan 

påverka undervisningen  

Att det finns luckor när det gäller kunskap och/eller engagemang hos kollegor är en 

uppfattning som också förekommer och det kan tolkas som ett problem. Informanter upplever 

att det finns kollegor som inte känner samma engagemang, eller tycker att det är ”jobbigt” att 

undervisa inom hållbar utveckling:  

”Det är ett sådant ämne, om man inte själv har pluggat inom det så tror jag att det är ett lätt 

ämne att hoppa över.”  

”Det är ju inte alla som brinner för det men vi behöver ju fler som brinner för det.” 

Det är svårt att dra några slutsatser kring information som lämnas om utomstående lärare som 

inte själva har fått ge sin bild av det hela men det kan ändå ge en bild av hur lärare upplever 

förutsättningarna för ämnet i och med att de upplever att kollegor inte har samma 

engagemang eller kunskaper. Utifrån intervjuerna kan även tolkningen göras att det 

personliga engagemanget skulle kunna komma från eller påverkas av lärarutbildningen. En 

lärare beskriver till exempel hur hen har läst kurser kopplat till hållbar utveckling under sin 

utbildning och hur det fortfarande är en källa till inspiration. Det skulle därför kunna vara så 

att det i huvudsak är kunskap och inte engagemang som saknas och att detta i sådana fall leder 

till en osäkerhet. Flera av de tillfrågade berättar att det är de själva som ansvarar för att 

uppdatera sig i ämnet och endast en av dem bekräftar att hen har fått någon form av 

kompetensutveckling.  

 

 



 

21 
 

5.2.2 Begreppet hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling är ett omfattande ämne i ständig förändring vilket gör det 

avancerat och tidskrävande  

En av de svårigheter som tagits upp i tidigare forskning angående hållbar utveckling är att 

begreppet i sig är svårdefinierat och komplicerat (Johansson & Magnusson, 2008). Flera av 

informanterna beskriver en verklighet där det är ett faktum. När man talar om hållbar 

utveckling så beskrivs det som ”avancerat”, ”ett enormt område” eller ett ”jobbigt ämne” 

”Hållbar utveckling är ju så mycket mer än det som fysiken kan erbjuda, tänker jag. Och då 

blir det mer otydligt för mig.”  

”Huvuddelen av de svenska politikerna har inte ens fattat det här och ska man förvänta sig 

att några gymnasieelever ska fatta det då är det lite svårt.” 

Dessa två citat beskriver komplexiteten ur två synvinklar men uppfattningen är densamma; 

hållbar utveckling är ett stort ämne och ibland svårt att greppa, inte enbart för eleverna utan 

för hela samhället. En förklaring till att det upplevs svårt kan vara att ämnet är i ständig 

förändring, en av lärarna uttrycker: 

”Men det förändras ju så snabbt. Alltså när jag har gjort en lektion i fysik 1 för två år sedan 

… på de två åren har ju hänt så mycket så då måste man ju leta upp nytt. Så det är ju rätt 

ansträngande att vara en duktig lärare i det ämnet för man måste ju vara uppdaterad.”  

Denna uppfattning återkommer i flera kommentarer, att det är ett måste att hela tiden 

uppdatera sig och vara med i debatten. Detta gör att man inte har samma nytta, eller kanske 

ingen nytta alls av läromedel utan måste skapa sitt eget material. Kravet att hitta egna källor 

till information innebär i sig en svårighet och dessutom avgöra ifall det är relevant och 

trovärdig information. Det finns många, som någon informant uttrycker det, som har 

ekonomiska intressen i ämnet och detta gör det extra komplicerat.  

”Det är svårt att hitta relevant information eftersom det finns så många aktörer som har det 

här som sitt levebröd. Och då kan det komma fram all möjlig information.” 

”Det finns mycket information men det är inte allt som är trovärdigt och det är ju naturligtvis 

ett bekymmer eftersom det finns sådana enorma pengar att tjäna i den här branschen för 

närvarande.” 

Det är lätt att hitta information och inspiration till undervisning för hållbar utveckling  
I kontrast till uppfattningen att det är svårt att hitta trovärdig information förekommer även 

uppfattningen att det är lätt att hitta information just för att hållbar utveckling ständigt är i 

ropet och att det därför kommer influenser från alla håll hela tiden via olika mediekanaler.  

 
”Jag kan hitta inspiration om man ser någon film på vetenskapens värld … eller man är på 

något föredrag eller man hör något … det kan vara på lite olika ställen eller att man lyssnar 

på någonting på vetenskapsradion…” 

Hållbar utveckling inspirerar eleverna och skapar nya möjligheter i undervisningen 

Samtidigt som uppfattningen finns att det är ett komplicerat område så finns även 

uppfattningen att hållbar utveckling är något som inspirerar och motiverar elever vilket skapar 

möjligheter i undervisningen.   
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”Det är väldigt många som är intresserade och kan man då i sin undervisning få in det eller 

om det är någon intressant artikel någonting sådant som man kan ge eleverna.” 

”Det visionära fina man skulle kunna se då, det är ju att de skulle kunna använda sin fysik 

och diskutera det i ett större sammanhang då och att det mer tangerar samhällsutveckling och 

samhällets utmaningar och sådant. Och det är ju sådant som eleverna nappar på.” 

Lärarna beskriver det som att hållbar utveckling i undervisningen skapar värde både för elever 

och lärare. En lärare menar även att många av eleverna i framtiden vill jobba med frågor inom 

hållbar utveckling.  

5.2.3 Styrande faktorer  

Läroplanen har blivit tydligare kring vad som ska tas upp om hållbar utveckling 

Under intervjun fick informanterna frågan om de tycker att bytet av läroplan bidragit till 

förändringar i deras undervisning för hållbar utveckling. I denna frågan skiljer sig deras 

åsikter åt. Alla medger att det innebar en förändring men inte nödvändigtvis inom hållbar 

utveckling och det har inte påverkat deras undervisning. En av informanterna tycker däremot 

att den nya läroplanen (Gy11) innebar en förtydligande: 

”Nu är det ju mer uttalat att man ska undervisa hållbar utveckling, det var det ju inte i den 

förra, tyckte inte jag. Jag tycker att det är tydligare nu, att det ska finnas. ”  

Läroplanen innebär en (nödvändig) begränsning i undervisning för hållbar utveckling  

Några av informanterna beskriver läroplanen som en begränsning i undervisningen för hållbar 

utveckling. Dels att visst innehåll som de skulle vilja ta upp behandlas på högstadiet istället 

för på gymnasiet, exempelvis energikällor. När en av lärarna ombads att beskriva hur hen 

önskade att undervisningen för hållbar utveckling såg ut och sen fick frågan vad som hindrade 

att hen undervisade på det sättet idag så var det just kursplan och kursmål som ansågs vara 

hindret.  

En annan lärare uttrycker läroplanen som ett hinder att arbeta ämnesövergripande med hållbar 

utveckling: 

”Vi är ju så styrda av vad vi måste gå igenom enligt det centrala innehållet, vad är det vi ska 

bedöma i slutet av kursen? Hade vi inte haft det så styrt så hade det ju varit en helt annan 

grej.” 

Samtidigt anser läraren att det måste finnas begränsningar från styrdokumenten för att behålla 

en likvärdig utbildning:  

”Har man det för öppet så går det ju inte fråga någonting på slutprovet om det heller. Hur 

ska jag då veta… då blir det ju väldigt personligt för läraren … det måste vara något 

mätbart. Och så vill de ju inte styra för mycket, men de få grejerna som de har nämnt är ju 

det som jag tror att de flesta bara går igenom det.”  

Läraren beskriver en komplexitet. Styrdokumenten måste finnas för att ge en likvärdig 

utbildning och något som går att bedöma, men det gör också att risken är stor att man tappar 

helheten och enbart undervisar om de fenomen som omnämns i ämnesplanen.   
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Läroplanen är öppen för skilda tolkningar vilket ger möjlighet att styra sin egen undervisning  

En annan uppfattning om läroplanen motsäger båda de två tidigare beskriva uppfattningarna, 

den säger att läroplanen varken är tydlig eller styrande och att den tvärtom ger utrymme för 

egna tolkningar:  

 

”Läroplaner allmänt är ju ganska luddigt formulerade, så där finns ju möjlighet att styra 

själv.”  

Tid och stoffträngsel begränsar undervisning för hållbar utveckling  

När det gäller tidsfaktorn finns det bara en uppfattning. Tiden begränsar, dels genom att 

läraren inte har tid att planera, dels för att eleverna ska ha tid att arbeta med alla områden. 

Informanter upplever också att det finns en stoffträngsel vilket innebär prioriteringar som kan 

leda till att vissa moment måste väljas bort.  

”Fysiken är ganska tuff och det är ett rätt omfattande centralt innehåll. Och… man kan väl 

tangera det i många olika sammanhang sådär, man kan prata om hållbarhet så, men att göra 

ett större arbete kring det, känns tidsmässigt rätt tufft för eleverna för de tycker redan nu att 

fysiken är svår.” 

”Tiden är, det är ju inte bara tid för eleverna, det är tid för en själv att fundera, det är ju ett 

så enormt område. Så man måste nästan begränsa sig, man måste ha en idé om vad man vill 

jobba med och i vilken omfattning då och få den tiden att reflektera och arbeta fram eget 

material kring sådant.” 

Läromedlens tolkning av hållbar utveckling kan styra undervisningen  

När det gäller läromedel kopplat till hållbar utveckling i fysiken så finns uppfattningen att 

läraren är styrd av sitt läromedel och det påverkar tolkningen av vad undervisning för hållbar 

utveckling är.  

”Tyvärr så är vi lärare rätt så styrda av hur läromedlen tolkar det centrala innehållet.” 

Uppfattningen är att läromedel tar upp det som finns i det centrala innehållet men att det kan 

tolkas på många olika sätt och därför kan innehållet hamna i helt olika områden beroende på 

vilken lärobok som används.   

Läromedel är otillräckliga när det kommer till hållbar utveckling  

En annan syn på läromedel är att de är otillräckliga när det kommer till hur de tar upp och 

behandlar begreppet hållbar utveckling. De fokuserar ofta på grundläggande fysikaliska 

begrepp och tappar därmed helhetsgreppet.  

”Om man tittar på det som tas upp i läroböckerna så tycker jag det är lite torftigt.” 

”Det finns inte så mycket material i böckerna till det mer än att det tangerar och nämns 

möjligtvis på sin höjd. Utan böckerna är ju väldigt fokuserade på fysikaliska samband och 

storheter och begrepp och den biten och hur man kan hantera det. Så man får nästan släppa 

boken då, om man ska jobba med hållbar utveckling.” 

5.2.4 Ämnesintegrerad undervisning  
Ämnesintegrerad undervisning är bra och ger en helhetsbild av begreppet hållbar utveckling  

En uppfattning av ämnesintegrerat arbete i undervisning för hållbar utveckling är att det är bra 

för att eleverna ska få en samlad och medveten bild av ämnet.  
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”Jag tycker att det är jätte, jättebra … det blir så lätt i skolvärlden att man tror att, jaha nu 

läser jag matte då är det bara här och nu läser jag svenska nu är det bara här, nu jobbar jag 

med fysiken. Utan egentligen och när man kommer ut i verkligheten så går ju alla ämnen in i 

varandra.” 

Läraren beskriver också att de har ett stort ämnesövergripande arbete på skolan som sträcker 

sig över flera dagar.  

I intervjun fick deltagarna svara på hur de skulle vilja att undervisning för hållbar utveckling 

såg ut om de hade obegränsat med tid och resurser. En uppfattning är att man skulle vilja ha 

ett mer ämnesövergripande arbete: 

”Skulle man jobba med hållbarhet på det viset då skulle det ju vara något genomgripande för 

liksom, hela verksamheten.” 

Ämnesintegrerad undervisning är svårt i praktiken  

Andra uppfattningar om ämnesintegrering är att det kan vara problematiskt, komplicerat och 

svårt att genomföra på ett värdefullt sätt.  

”Alltså ibland kan ju eleverna också tycka att det är… krystat.” 

I flera svar beskrivs ämnesintegrering som önskvärd men svår att planera, att det finns många 

hinder, organisatoriska och administrativa eller samarbetsproblem mellan lärare.  

”Om vi ska ha de här tvärvetenskapliga arbetena ja då måste det ju fungera med kurserna. 

Den som har svenska, den som har samhällskunskap och vad det nu är för någonting. 

Kurserna måste ligga samma år. […] Och sen ska det ju fungera, om jag tycker att 

samhällskunskapsläraren är lite otrevlig och den tycker att jag är en dryg människa ja då 

kommer vi inte vilja jobba ihop.” 

5.3 Sammanställning av resultat  
Efter intervjuer och analys har följande uppfattningar kunnat identifieras som upplevda eller 

potentiella problem i undervisning för hållbar utveckling inom fysiken på gymnasiet: 

• Hållbar utveckling uppfattas som ett stort och ständigt föränderligt begrepp som kan 

göra det svårhanterligt i undervisning.  

• Personligt engagemang och kunskap har stor betydelse för undervisningen.   

• Man upplever tidsbrist och stoffträngsel.  

• Strukturella och administrativa problem med ämnesintegrerad undervisning.  

• Avsaknad av färdigt material eller trovärdiga källor samt brister i läromedel.  

• Läroplanen är för styrd vilket gör att man missar helheten.   

 

Utöver detta noteras att ingen av informanterna säger sig ha brist på kunskaper. Trots det 

nämns i flera av intervjuerna att det skulle vara önskvärt med föreläsare utifrån som kunde 

prata om ämnet.  

Som motvikt till de upplevda problemen presenteras även ett antal positiva uppfattningar som 

framkommit under intervjuerna kring de olika kategorierna:  
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• Det är lätt att hitta information och inspiration till undervisningen.  

• Hållbar utveckling inspirerar och motiverar elever samt skapar nya möjligheter i 

undervisning.   

• Läroplanen har blivit tydligare angående vad som skall tas upp.  

• Läroplanen gör det möjligt att styra sin egen undervisning.   

• Ämnesintegrerad undervisning bidrar till att skapa en helhetsbild av begreppet hållbar 

utveckling.  

 

I tabell 1 nedan presenteras en sammanställning av resultatet i tabellform med uppfattningarna 

tillsammans med de indikatorer som identifierats från tidigare undersökningar (Bursjöö, 2014; 

Johansson & Magnusson, 2008) och som listades i kapitel 2.6. För att förtydliga likheter och 

skillnader har tidigare identifierade indikatorer delats in enligt de fyra kategorier som används 

för uppfattningarna i analysen (begreppet hållbar utveckling, personligt engagemang, styrande 

faktorer och ämnesintegrering).  

 

 



 

26 
 

Tabell 1: I tabellen görs en sammanställning av uppfattningar om undervisning för hållbar utveckling 

som denna studien samt tidigare studier från Bursjöö (2014) och Johansson och Magnusson (2008) har 

visat.  

Kategorier Tidigare undersökningar på 

grundskolan samt ämnesövergripande 

Fysiklärare på 

gymnasienivå 

Begreppet hållbar utveckling  Hållbar utveckling är ett svårdefinierat 

begrepp som bidrar till en osäkerhet kring 

vilket innehåll som ska undervisas om. 

 

Hållbar utveckling 

uppfattas som ett stort 

och ständigt föränderligt 

begrepp som kan göra 

det svårhanterligt i 

undervisning.  

Det är lätt att hitta 

information och 

inspiration till 

undervisningen.  

Hållbar utveckling 

inspirerar och motiverar 

elever samt skapar nya 

möjligheter i 

undervisning.   

Personligt engagemang Det är otydligt vem som har ansvar för att 

utbildningen bedrivs och det finns ett 

bristande engagemang från skolledning. 

Personligt engagemang är det som avgör 

undervisningens omfattning.  

Lärare känner att de saknar tillräckliga 

kunskaper. 

Personligt engagemang 

och kunskap har stor 

betydelse för 

undervisningen. 

Styrande faktorer  Tidsbrist och redan stort ämnesinnehåll i 

kursplaner. 

Man upplever tidsbrist 

och stoffträngsel. 

Avsaknad av färdigt 

material eller trovärdiga 

källor samt brister i 

läromedel.  

Läroplanen är för styrd 

vilket gör att man missar 

helheten.   

Läroplanen har blivit 

tydligare angående vad 

som skall tas upp.  

 

Läroplanen gör det 

möjligt att styra sin egen 

undervisning.   

Ämnesintegrering Arbetssätt skiljer sig från de traditionella 

vilket kan leda till organisatoriska 

problem, exempelvis med 

ämnesintegrerad undervisning. 

Strukturella och 

administrativa problem 

med ämnesintegrerad 

undervisning.  

Ämnesintegrerad 

undervisning bidrar till 

att skapa en helhetsbild 

av begreppet hållbar 

utveckling.  
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6. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras metodvalet, dess konsekvenser och möjliga förbättringar som skulle 

kunna göras. I resultatdiskussionen jämförs resultatet med tidigare undersökningar och en 

diskussion förs kring vilka slutsatser som kan dras. Slutligen presenteras förslag för vidare 

forskning inom frågeställningen.  

6.1 Metoddiskussion 
I metodavsnittet presenteras problem som kan medfölja vid användning av 

enkätundersökningar. I och med att enkäten inte är den huvudsakliga källan till resultatet så 

togs beslutet att använda denna metod för att få tag i informanter. Trots det kan den låga 

uppslutningen ha haft viss inverkan på resultatet. Samtliga informanter verkade ha ett 

brinnande intresse för ämnet hållbar utveckling. Detta väcker frågor kring ifall de som svarat 

på enkäterna är de lärare som har ett extra stort intresse och då sannolikt även har större 

kunskaper i just de här frågorna. Detta fenomen skulle då troligtvis förstärkas ytterligare 

bland dem som valde att ställa upp på en intervju. Eftersom det som efterfrågas i 

undersökningen är uppfattningar så medför inte urvalet ett felaktigt resultat men däremot ökar 

sannolikheten att det inte är heltäckande, det vill säga det motsvarar inte hela utfallsrummet. 

Detta kan innebära att fler likheter än skillnader hittas bland informanternas svar. För att 

undvika att denna situation uppstår beskriver Johansson och Svedner (2010) en metod som 

skulle innebära att man aktivt skulle behöva uppsöka de som valt att inte svara på enkäter och 

försöka få dem att medverka i en intervju. Här kan dock diskuteras hur det skulle rimma med 

samtyckeskravet, om en tillfrågad har valt att inte delta kan det tolkas som ett nej vilket i 

sådana fall ska respekteras, detta är också motiveringen till att en sådan utvidgning av studien 

inte har genomförts. Det är också värt att påpeka att denna undersökning är kvalitativ och inte 

har ambitionen att ge ett heltäckande svar på hur situationen ser ut utan vill snarare ge en 

indikation på hur det kan vara och om det finns anledning till att vidare studera fenomenet.   

6.2 Resultatdiskussion 
6.2.1 Jämförelse med tidigare undersökningar från högstadiet och ämnesövergripande studier 
Samtliga av de indikationer som tagits upp i tidigare undersökningar berörs under intervjuerna 

i olika omfattning (se tabell 1, sidan 23). Begreppet hållbar utveckling och vad det innehåller 

beskrivs som stort och avancerat. Denna uppfattning stämmer bra med den som beskrivs i 

undersökningar av Johansson & Magnusson (2008) och Bursjöö (2014). Det som utmärker sig 

extra tydligt i denna studien är att informanterna beskriver hur begreppets innebörd förändras 

över tid och att det innebär att lärare måste uppdatera sig och sitt material nästan årligen för 

att det ska vara relevant. Samtidigt finns uppfattningen att begreppet är en källa till inspiration 

både för lärare och elever. Detta är en viktig poäng och något som bör utnyttjas så ofta det 

bara går.  

En sak som skiljer sig från tidigare forskning är att tidigare har kunskapsbrist hos lärare tagits 

upp som ett problem (se till exempel Johansson & Magnusson, 2008). När detta berörs under 

intervjuerna verkar uppfattningen hos informanterna dock vara att de har tillräckligt mycket 

kunskap, de säger sig vara villiga att delta i kompetensutveckling men verkar inte se det som 

något alarmerande. Frågan är om detta är utmärkande för just fysiken, att 
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hållbarhetsperspektivet är något som naturligt kommer in i fysiken och att fysiklärare tycker 

att de kunskaper de har i fysik går att applicera på hållbarhetsfrågor. I och med sina 

fysikkunskaper tycker de att de har tillräckligt med kunskap. Kanske att omnämnandet av 

hållbarhet i ämnesplanen för fysik också gör att fysiklärare känner en trygghet i att de vet vad 

de ska ta upp och därmed kan begränsa sig inom ett område där de känner sig trygga. Det 

skulle också kunna indikera att den kunskapsbrist som lärare i andra undersökningar har pekat 

på är just naturvetenskaplig.  

Det faktum att informanter upplever att kollegor inte har samma kunskaper och samma 

intresse är ett påstående som måste tas med en nypa salt. Dessa lärare har inte själva fått ge 

sin syn på saken och för att kunna svara på om det faktiskt är på det här sättet skulle flera 

lärare på samma arbetsplats behöva intervjuas. Trots det så är det uppfattningar som 

framkommit i analysen och en tydlig uppfattning är att det förhåller sig på detta sättet. Det 

skulle kunna ses som en indikation på att det åtminstone finns olika former av engagemang 

och vid en återblick till tidigare forskning kring undervisningstraditioner från Sund & 

Wickman (2008) så är det mycket troligt att det är just så. Detta skulle i sådana fall bero på att 

lärarna undervisar enligt olika traditioner, alternativt har olika syn när det gäller ifall 

undervisning ska bedrivas för eller om hållbar utveckling. Slutsatsen av detta är att även om 

det betyder att alla undervisar för hållbar utveckling så kan det faktum att undervisning sker 

enligt olika traditioner i sig upplevas som ett problem för dem som ser sig själva som mer 

engagerade i frågan. Likaså om vissa lärare undervisar för medan andra undervisar om hållbar 

utveckling vilket i sig kan innebära helt olika undervisningsmetoder. En del av förklaringen 

till de samstämmiga svaren som diskuteras i metoddiskussionen skulle därmed kunna vara att 

samtliga lärare undervisar enligt samma undervisningstradition samt att alla undervisar för 

hållbar utveckling.  

Bristande ledning var något som kommit upp under tidigare studier, i denna studien framkom 

inte några tydliga åsikter kring ledningens betydelse men däremot visar det sig att, precis som 

tidigare studier pekat på (Johansson & Magnusson, 2008), att det personliga engagemanget 

spelar en betydande roll. Frågan är om denna faktor är något negativt eller något positivt. För 

undervisningens kvalité borde detta enbart ha positiva konsekvenser, särskilt ställt i relation 

till de faktorer som Presley et.al. (2013) listar för en god SNI-undervisning. Bland annat att 

läraren ska vara förtrogen med ämnet på så sätt att hen är insatt i samhällsdebatten kräver i 

praktiken att läraren engagerar sig i vad som händer i omvärlden. Likaså att läraren ska gå in i 

rollen som lärande. Det som gör det personliga engagemanget till ett potentiellt problem är att 

engagemang är något som kan variera kraftigt vilket gör att funderingar väcks kring frågor om 

likvärdig undervisning. Om den huvudsakliga faktorn för en lyckad undervisning för hållbar 

utveckling är den enskilde lärarens engagemang i frågan så är sannolikheten stor att det som 

lärs ut har stora variationer. Likaså talar uppfattningen, att det är ett stort och svårfångat 

ämne, för att likvärdigheten i utbildningen kan vara bristfällig. I intervjuerna beskriver lärare, 

som själva ser sig som engagerade, hur svårt det kan vara att hitta trovärdig information. Det 

är intressant att åsikterna här skiljer sig åt eftersom det även finns uppfattningen att det är lätt 

att hitta information. Risken att icke-trovärdig information kan slinka in i undervisningen är 

därmed inte helt obefintlig.  

När det gäller läroplanen är åsikterna spretiga. En uppfattning är att den är för styrd, en annan 

att den är öppen för skilda tolkningar och en tredje att den är tydlig. Att dra någon slutsats 

utifrån detta är svårt annat än att åsikter kring läroplaner alltid har funnits och alltid kommer 
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finnas och att skriva en läroplan som alla tycker likadant om är troligtvis omöjligt. Däremot 

innebär det att det alltid finns en förbättringspotential.  

Slutligen dyker även de organisatoriska problem som nämnts i tidigare undersökningar upp 

återigen. Föga förvånande är tidsbrist och omfattande innehåll faktorer som lärare upplever 

som stora begränsningar även när det kommer till undervisning för hållbar utveckling. När det 

gäller organisation kring ämnesintegrerade projekt så är även detta ett förväntat resultat 

eftersom det handlar om samarbeten mellan ämnen. Upplever den ena läraren att det är svårt 

att pussla ihop så bör det även gälla de övriga lärare som samarbetet berör. Det finns dock en 

positiv syn på ämnesintegrerad undervisning för hållbar utveckling och därför goda argument 

för att fortsätta hitta möjligheter för detta.  

Sammanfattningsvis så är resultaten till stor del samstämmiga när det gäller upplevda 

problem, se tabell 1 sidan 23. Det som utmärker sig är att fysiklärare inte säger sig uppleva att 

de saknar kunskaper samt att frågan lyfts kring brister hos läroböckernas material och ifrån 

andra källor.  

6.2.2 Slutsatser  
Undervisning innebär alltid ett komplicerat pussel där så mycket som möjligt ska hinna läras 

inom en begränsad tid och budget. Resultatet av studien skulle kunna vara ett konkretiserande 

exempel på komplexiteten i läraryrket i allmänhet. Fokus har dock legat på just hållbar 

utveckling inom fysikundervisningen på gymnasiet och slutsatsen är att det finns upplevda 

problem kring hur undervisningen inom området ska eller bör bedrivas både inom fysiken och 

ämnesövergripande och resultatet styrker därmed de resultat som tidigare undersökningar 

pekat på. Samtidigt finns det också förutsättningar som upplevs som möjligheter i 

undervisningen, till exempel elevers intresse i ämnet. Dessa möjligheter är sådant som bör 

lyftas och dra nytta utav.  

Hur allvarliga de upplevda problemen är beror på vad man vill uppnå och hur högt elevernas 

kunskaper i ämnet prioriteras. Utifrån den dagliga debatten om de miljörelaterade problem vår 

planet befinner sig i kan det tänkas att det finns ett allmänintresse för att framtida generationer 

ska kunna hantera dessa och att vi försäkrar oss om att skolan faktiskt ger dem verktyg som är 

användbara för framtiden. Svaret på hur detta målet kan uppnås ligger utanför den här 

studiens ramar. Utifrån resultatet går dock att tänka sig ett antal åtgärder för att förbättra 

situationen. Ett personligt engagemang är inte något om går att köpa sig till, däremot går det 

att öka kunskaper hos lärare och kanske väcka ett större intresse genom obligatoriska kurser 

med fokus på ämnet redan inom lärarutbildningen. För redan aktiva lärare kan 

kompetensutveckling med stöd och riktlinjer kring bra källor från skolverket vara en väg att 

gå för att minska arbetsbelastningen för lärare och öka likvärdigheten i utbildningen.  

6.3 Vidare forskning 
Studien har fokuserat på fysiklärare och deras uppfattning av ämnet hållbar utveckling och 

kringliggande faktorer. För vidare forskning skulle det vara intressant att ta reda på vad som 

faktiskt lärs inom hållbar utveckling i fysiken, vad har eleverna för kunskaper och finns det 

något samband mellan lärarens syn på ämnet och elevernas kunskaper? Målet med all 

undervisning är att eleverna ska tillgodogöra sig nya kunskaper, men går det att fastställa att 

eleverna lär de sig det som läraren och/eller läroplanen vill att de ska lära sig?  
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Bilagor 
Bilaga 1: Enkäten 

1. Namn? 

 

2. Vilken skola undervisar du på?      

 

3. Hur länge har du undervisat i fysik (antal år)?  

 

4. Vilken/Vilka läroplaner har du undervisat utifrån? 

 

5. Har du någon gång arbetat ämnesintegrerat inom området hållbar utveckling?  

 

6. Har du någon gång arbetat med området hållbar utveckling utan ämnesintegrering? 

 

7. Kan du tänka dig att delta i en uppföljande intervju angående hur du ser på 

förutsättningarna att arbeta med hållbar utveckling och fysik? Din medverkan skulle 

betyda mycket för mitt arbete. Om ja, fyll i din epost-adress och/eller telefonnummer 

nedan. Du kan närsomhelst välja att ta tillbaka din intresseanmälan.  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
1. Namn och skola 

 

2. Hur länge har du undervisat i fysik? 

 

3. Vilka läroplaner har du undervisat utifrån?  

 

4. Tycker du att det är tydligt vad undervisning för hållbar utveckling är och skall 

innehålla? Motivera gärna varför. (Ex enligt skolverket, läroplan, ämnesplan, 

ledning…) 

 

5. Upplever du att det finns utmaningar/svårigheter med att undervisa för hållbar 

utveckling inom fysikämnet? Vilka? Skiljer dessa sig från utmaningar inom andra 

områden i fysiken som mekanik och ellära? 

 

6. Vilka möjligheter ser du med att inkludera hållbar utveckling som en del i din 

undervisning?  

 

7. Om du har undervisat från flera olika läroplaner, hur har förändringarna i läroplanen 

påverkat din undervisning för hållbar utveckling? Kan du beskriva förändringarna? 

 

8. Var/hur hittar du inspiration och innehåll till undervisningsinnehåll kopplat till hållbar 

utveckling? Är det svårt? 

 

9. Har du blivit erbjuden/deltagit i kompetensutveckling relaterad till hållbar utveckling? 

Anser du att du skulle behöva mer kunskaper?  

 

10. Om du hade obegränsat med tid och resurser, hur tycker du att man borde arbeta med 

hållbar utveckling i skolan? I fysiken? Vad är det som hindrar att man arbetar så idag? 

 

11. Finns det något samarbete på din skola där man arbetar ämnesövergripande kring 

hållbar utveckling? Är ledningen involverad? Hur?  

 

12. I enkäten svarade du att du har arbetat ämnesintegrerat med hållbar utveckling, vad 

tyckte du om det?



 

 

 


