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ABSTRAKT 

Hållbar utveckling är ett komplext och politiskt begrepp, vars definition och mening är 

omtvistad. Inom ämnesplanen i biologi för gymnasieskolan återkommer begreppet ett 

flertal gånger och genom kopplingen till miljöundervisning har biologiämnet en tydlig 

anknytning till hållbar utveckling. 

Det finns lite forskning kring hur lärare och elever uppfattar begreppet hållbar 

utveckling samt hur de ser på undervisning för hållbar utveckling. Denna undersöknings 

syfte är att svara på detta; specifikt hur ett antal biologilärare och elever beskriver 

hållbar utveckling, samt hur biologiundervisningen anses relatera till begreppet. 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer, vilka transkriberades och användes vid 

en fenomenografisk analys. 

Resultaten visar att lärarna beskriver hållbar utveckling olika, från en ekologisk 

beskrivning till en bredare sådan där ekologiska, ekonomiska och sociala 

intressekonflikter skildras. Lärarna ser olika motiv till utbildning för hållbar utveckling, 

där styrdokument, kopplingen till hållbar utveckling genom ekologi och andra 

arbetsområden, samt undervisning för att förändra framtiden ses som incitament. Även 

en skeptisk hållning till att biologiämnet borde behandla hållbar utveckling som helhet 

uttrycks. Lärarna beskriver att hållbar utveckling i undervisningen medför olika typer av 

svårigheter, som att undervisningen behandlar politiska och emotionellt laddade frågor. 

Elevernas beskrivning av hållbar utveckling är inte lika mångfacetterad som lärarnas och 

utgörs primärt av en ekologisk dimension som saknar konfliktperspektiv. Eleverna 

berättar att undervisningen de mött inom biologiämnet inte behandlat frågor om hållbar 

utveckling i särskilt stor utsträckning och att de precis som lärarna beskriver att motivet 

till att lära sig om hållbar utveckling är att vara bättre rustad för framtiden, samt ha 

möjlighet att förändra den. 

Didaktiska implikationer av resultaten är att undervisningen bör uppmärksamma 

konfliktperspektivet, att lärare måste hitta vägar till samarbete över ämnesgränserna och 

att undervisningens emotionella påverkan på eleverna bör tas i beaktande av läraren. 

Nyckelord: Utbildning för hållbar utveckling, biologi, fenomenografi, 

handlingskompetens, ämnesövergripande 
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1 INTRODUKTION 
Hållbar utveckling är ett politiskt laddat, komplext och mångtydigt begrepp som har 

fått mycket kritik just för dess vaga definition (Williams & Millington 2004). 

Samtidigt kan man hävda att det är just otydligheten som gör begreppet så 

användbart, då det kan användas i varierande sammanhang. Begreppet kan uppfattas 

som tvetydigt och paradoxalt (Bursjöö 2014), då den första delen ‘hållbar’ som kan 

spåras till en ekologisk diskurs där kretsloppstänkande och långsiktighet står i fokus, 

medan den andra delen ‘utveckling’  kan sägas ha sitt ursprung i en klassisk 

ekonomisk diskurs som bygger på konstant ekonomisk tillväxt som idé (Öhman & 

Öhman 2012). Resultatet är ett begrepp med inbyggda spänningar (ibid.). 

Så vad är då hållbar utveckling? En av de mest citerade definitionerna formulerades 

1987 i rapporten Vår gemensamma framtid av den av FN utsedda 

Brundtlandkommisionen (Världskommissionen för miljö och utveckling) och lyder i 

den svenska översättningen: 

“En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.” (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988 

s. 57)  

Det är en definition som har hängt med under många år och som fortfarande verkar 

kunna säga tillräckligt om begreppet även om den är vag och inte säger något om 

vems behov det är som ska tillfredsställas eller i vilken grad nutida och framtida 

generationer ska kunna tillfredsställa sina behov. Enligt Världskommissionen för 

miljö och utveckling (1988) framgår det dock att det rör sig om alla människor på 

jorden och att det inte är fråga om enbart ekologisk hållbarhet, utan hållbar 

utveckling rör även ekonomisk och social utveckling. Ett vanligt, om än kritiserat 

sätt att illustrera ett integrerat och holistiskt perspektiv på hållbar utveckling är ett 

Venn-diagram med de tre nämnda dimensionerna representerade av delvis 

överlappande cirklar (Carter & Moir 2012). Ett sådant exempel kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1. Modell av helhetsperspektiv på hållbar utveckling. 

Sverige har som nation varit och är en del av det internationella arbete som har som 

mål att möjliggöra en hållbar utveckling på lokal såväl som global nivå och 

regeringen har som övergripande mål att föra en politik som främjar hållbar 

utveckling och vill t.ex. inta en ledarroll vid implementerandet av FN:s globala mål 

för en hållbar utveckling (Löfvén 2015). Trots att det pågår en debatt om vad hållbar 

utveckling egentligen betyder verkar det finnas en omfattande enighet bland politiker 
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om att utbildning har en viktig roll att spela när det gäller att bygga morgondagens 

lokala och globala mer hållbara samhällen (Skolverket 2002). Internationella 

policydokument som har påverkat den svenska skolans utveckling, som United 

Nations Decade of Education for Sustainable Development (UNESCO 2004), 

uttrycker mycket stora förväntningar på utbildningens möjligheter att påverka och 

bidra till samhällelig, ekologisk samt ekonomisk hållbar utveckling. Men då hållbar 

utveckling är ett elastiskt och politiskt laddat begrepp kan utbildning för hållbar 

utveckling uppfattas som kontroversiellt, då det innefattar frågor om livsstil, etik och 

politik (Bursjöö 2014; Sandell, Öhman & Östman 2003). Detta medför konsekvenser 

för lärarna, som får brottas med problemet om hur undervisningen ska kunna 

undvika att vara normerande och odemokratisk (Sund & Öhman 2014). Då begreppet 

har kommit att bli så elastiskt till sin användning, har röster inom forskarvärlden 

höjts som menar att det inte längre finns någon substans kvar till följd av att 

begreppet blivit avpolitiserat (Knutsson 2011; Sund & Öhman 2014). Enligt 

Knutsson (2011) är utbildning för hållbar utveckling på väg att utvecklas till ett 

okritiskt utbildningskoncept, där de stora politiska intressekonflikterna i globala 

utvecklingsfrågor aldrig kommer fram i ljuset. För att undvika att utvecklingen 

fortsätter i den riktningen måste undervisningen lyfta fram just de politiska 

intressekonflikterna i undervisningen (ibid.). 

Den bild av hållbar utveckling som elever i den svenska gymnasieskolan möter 

varierar stort beroende på vilket program eleverna läser. Elever på det 

naturvetenskapliga programmet läser idag inte naturkunskap, vilket är det 

tvärvetenskapliga ämne som har tydligast innehåll kopplat till begreppet hållbar 

utveckling. Istället ska elever som går det naturvetenskapliga programmet få en 

fördjupad förståelse för det innehåll naturkunskapskurserna behandlar genom kurser 

i biologi, kemi och fysik. Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur 

biologilärare tolkar begreppet hållbar utveckling, då detta ligger till grund för hur 

uppdraget att inkludera innehåll med koppling till hållbar utveckling i 

undervisningen uppfattas. Det är också relevant att undersöka hur eleverna uppfattar 

undervisningen i biologiämnet relaterat till begreppet hållbar utveckling. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Historiskt perspektiv på utbildning för hållbar 
utveckling 

En slags startpunkt för miljörörelsen och miljöundervisningen i västvärlden kan 

spåras till biologen Rachel Carsons (1962) mycket uppmärksammade bok “Tyst vår” 

(Borg 2011). Miljöundervisningen som växte fram under 1960-talet kom till en 

början att behandla främst hur människor påverkar och skadar den lokala miljön och 

beskrivs av Borg (2011), Sandell, Öhman och Östman (2003) samt Skolverket 

(2002) som undervisning grundad i en faktabaserad undervisningstradition, där 

miljöproblem ses som orsakade av brist på kunskap som också då kan åtgärdas med 

mer kunskap genom forskning. Sambandet mellan kunskap och handling anses vara 

kausal vilket innebär att kunskap per automatik medför handling (Sandell, Öhman & 

Östman 2003). I den här undervisningstraditionen har naturvetenskaplig kunskap och 

forskare inom de naturvetenskapliga disciplinerna genom sin expertkunskap en 

viktig roll för att styra samhället i en önskvärd riktning och eleverna förväntas att 

utifrån objektiva fakta själva kunna agera. 

Den faktabaserade undervisningstraditionen byts successivt ut på 1980-talet till en 

normerande undervisning om miljöfrågor, som utöver brister i faktakunskaper såg 

miljöproblem som värdefrågor och därmed även inkluderade moraliska 

ställningstaganden i undervisningen (Borg 2011; Sandell, Öhman & Östman 2003). 

Miljöundervisningen i den här kontexten ses framför allt ha uppgiften att förmedla 

miljövänliga goda värderingar utifrån korrekt vetenskaplig kunskap (Bursjöö 2014; 

Sandell, Öhman & Östman 2003). 

Under FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 så antas handlingsprogrammet Agenda 

21, vilket kom att påverka miljöundervisningen i svensk skola på ett genomgripande 

sätt. Globaliseringen av ekonomin och det faktum att det i miljödebatten fanns så 

skilda uppfattningar om var problemens orsaker fanns att finna, krävde en ny syn på 

hur miljöfrågor skulle hanteras i skolans undervisning (Borg 2011; Skolverket 2002). 

Svaret har i efterhand kommit att inrymmas i det som idag kallas den pluralistiska 

undervisningstraditionen. Miljöfrågor ses av denna undervisningstradition som 

sammanlänkade med andra samhällsfrågor och därmed är det inte längre bara den 

ekologiskt kopplade miljöproblematiken som är i fokus i undervisningen, vilket får 

som konsekvens att ordet miljö ofta ersatts med begreppet hållbar utveckling 

(Skolverket 2002). Enligt denna tradition orsakar ekologiska, ekonomiska och 

sociala dimensioner intresse- och värderingskonflikter som alla måste ingå i 

undervisningen för att eleverna ska kunna få en bild av problemens komplexitet 

(Borg 2011; Bursjöö 2014; Skolverket 2002). Den pluralistiska 

undervisningstraditionen förutsätter en holistisk syn på hållbar utveckling där en 

helhetssyn på hållbarhetsfrågor eftersträvas, då ekologiska, ekonomiska och sociala 

utmaningar var för sig inte kan ge en rättvis bild av frågor som rör hållbar 

utveckling. Den pluralistiska undervisningstraditionen har på senare tid allt mer 

kommit att bli synonym med begreppet undervisning för hållbar utveckling (Öhman 

2006). 

Undervisning för hållbar utveckling har uttryckts som ett demokratiskt 

bildningsideal, där begreppet handlingskompetens är av central betydelse (Almers 

2009; SOU 2004: 104). Med handlingskompetens som undervisningsmål menas att 

eleverna inte bara ska få kunskap om problem relaterade till hållbar utveckling, utan 
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även att eleverna ska utveckla en förmåga och vilja att vara en del av lösningen på 

dagens och morgondagens hållbarhetsproblematik (Almers 2009). 

2.2 Uppdraget att utbilda för hållbar utveckling 

Det framgår av läroplanen för gymnasieskolan från 2011 att alla lärare i svenska 

gymnasieskolan har ett uppdrag att i sin undervisning “belysa hur samhällets 

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

utveckling.” (Skolverket 2011a, s. 7). I examensordningen för ämneslärarexamen 

krävs att lärarstudenten kan “visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra 

bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen, samt en hållbar utveckling” (SFS 2011:688 s. 20). 

Exakt vad som krävs av varje enskild lärare är föremål för individuell tolkning av 

läro- och ämnesplaner. Innan den senaste läroplanen från 2011 skrevs, formulerades 

på uppdrag av den svenska regeringen ett betänkande med förslag på strategi för hur 

skolan ska förhålla sig till begreppet hållbar utveckling (SOU 2004:104). I detta 

betänkande skrivs handlingskompetens fram som ett centralt begrepp kopplat till 

utbildning för hållbar utveckling. För att göra utvecklandet av handlingskompetens 

möjlig sammanfattas sju karaktärsdrag som utbildningen bör karaktäriseras av (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. 

I läroplanen för gymnasieskolan från 2011 (Skolverket 2011a) skrivs hållbar 

utveckling fram i examensmålen för det naturvetenskapliga programmet på följande 

sätt: “Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling 

ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens 

roll i frågor om hållbar utveckling” (Skolverket 2011a, s. 47), samt att “lärarna ska 

organisera och genomföra sitt arbete så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande.” (Skolverket 2011a, s. 10-11) 

I syftesdelen av ämnesplanen i biologi kan man läsa att biologiämnet “ska bidra till 

att eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel för 

livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem 

genom ekologin” (Skolverket 2011b, s. 1) 
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I det centrala innehållet i Biologi 1 ges uppdraget att undervisa om “Ekosystemens 

struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt 

ekosystemtjänster.” (Skolverket 2011b, s. 3 ), “Ekologiskt hållbar utveckling lokalt 

och globalt samt olika sätt att bidra till detta” (ibid. s. 3) samt “Ställningstagande i 

samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar 

utveckling.” (ibid. s.3) och i kursen Biologi 2 “Frågor om religion, etik och hållbar 

utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden.” (ibid, s. 

6). 

I kommentarmaterialet till biologiämnesplanen kan man läsa att “undervisningen ska 

bidra till förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel hur vårt sätt att 

leva påverkar en hållbar utveckling.” (Skolverket 2011c, s. 1). Det följer sedan en 

definition på hållbar utveckling från Världskommissionen för miljö och utveckling 

(se 1. INTRODUKTION) samt att det tydliggörs att “hållbar utveckling innehåller en 

ekologisk, en ekonomisk och en social dimension som alla är ömsesidigt beroende av 

varandra” (ibid. s. 1). Vidare kan man läsa i kommentarmaterialet om begreppet 

ekosystemtjänster som förtydligas som ett begrepp som har en koppling till hållbar 

utveckling för individ och samhälle. 

Sammanfattningsvis kan ovanstående skrivningar i styrdokumenten tolkas som att 

det holistiska perspektivet (SOU 2004: 104) på hållbar utveckling som förespråkas 

av den pluralistiska undervisningstraditionen (Bursjöö 2014; Borg 2011) är den syn 

på hållbar utveckling som lyfts fram genom styrdokumenten och som lärare ska 

förhålla sig till. 

2.3 Tidigare forskning 

Forskningen kring frågor om utbildning för hållbar utveckling är relativt ny och det 

finns begränsad kunskap om hur begreppet hållbar utveckling tolkas och används i 

skolan. Aktuell forskning som är relevant för detta examensarbete är Bursjöö (2014) 

som i sin doktorsavhandling intresserar sig för hur grundskollärare inom 

naturvetenskapliga ämnen tolkar och utbildar för hållbar utveckling, samt Borg 

(2011) som i sin licentiatuppsats kvalitativt och kvantitativt undersöker hur olika 

ämneslärare i gymnasieskolan utifrån ämnestradition uppfattar uppdraget att 

undervisa för hållbar utveckling. Vidare är Ojalas (2015) forskning om emotionella 

aspekter och framtidstro i relation till utbildning för hållbar utveckling relevant för 

undersökningen samt det elevperspektiv på utbildning för hållbar utveckling som 

undersöks av Öhman & Öhman (2012), som med pragmatisk diskursanalys 

undersöker hur elever på gymnasiet väljer att framföra en presentation med koppling 

till hållbar utveckling. 

2.3.1 Lärares attityd till utbildning för hållbar utveckling 
Bursjöös (2014) resultat som bygger på enkäter, intervjuer och 

klassrumsobservationer visar att lärare anser att utbildning för hållbar utveckling är 

ett svårrealiserat och komplext uppdrag. Många lärare med en längre 

arbetslivserfarenhet har inte fått någon utbildning om hållbar utveckling. Både lärare 

och lärarstudenter uppfattar det som en stor utmaning att inkludera hållbar utveckling 

i undervisningspraktiken. Vidare varierar viljan att inkludera utbildning för hållbar 

utveckling i undervisningen stort mellan lärare. Vissa lärare tar avstånd till 

uppdraget, medan andra lärare har en mer neutral inställning och anser sig följa och 

respektera läroplanen och ytterligare en grupp lärare anser sig ha en stark betoning 

av utbildning för hållbar utveckling i sin undervisning. Bursjöö (ibid.) nämner fyra 
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olika skäl till att lärare tar avstånd till att ta upp hållbar utveckling i undervisningen: 

de anser att naturvetenskapliga ämnen inte bör behandla politiskt laddat innehåll, de 

anser att det inte finns möjligheter till kollegialt samarbete på deras arbetsplats, de 

anser att de har bristande kompetens på området, eller de anser sig vara dåliga 

förebilder för eleverna. Den andra gruppen av lärare som har en neutral inställning 

till utbildning för hållbar utveckling ser inte uppdraget som viktigare än något annat 

uppdrag uttryckt i läroplan eller ämnesplan. Den tredje gruppen lärare prioriterar 

innehåll med anknytning till hållbar utveckling högre och undervisningen utmärks av 

att den präglas av ett holistiskt förhållningssätt till hållbar utveckling där ekologiska, 

sociala och ekonomiska frågor behandlas som lika viktiga i undervisningen. 

2.3.2 Etiska perspektiv på undervisning för hållbar 
utveckling 

Etiska frågor är centrala i undervisning för hållbar utveckling (Öhman 2006). Ett sätt 

att inkludera argumentationer och livsstilsfrågor i naturvetenskapliga ämnen och 

därmed få med en etisk dimension i undervisningen är att arbeta med s.k. ’socio-

scientific issues’, eller samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) 

(Bursjöö 2014). Utbildning för hållbar utveckling kan alltså ha en tydlig koppling till 

SNI, även om det omvända inte alltid är sant. 

Lärare inom naturvetenskapliga ämnen har visat sig vara tveksamma till att arbeta 

med etiska perspektiv, då de inte anser sig ha tillräcklig kompetens att inkludera t.ex. 

ekonomiska och sociala frågor i undervisningen (Borg 2011). Samtidigt påpekar 

Borg (2011) att lärare inom naturvetenskapliga ämnen generellt ser på miljöproblem 

som kunskapsproblem. Det kan alltså vara så att det är den faktabaserade 

kunskapstraditionen som hindrar lärare från att både förstå och undervisa om hållbar 

utveckling. Borg (2011) framhäver att det framför allt behövs kompetensutveckling 

som rör hur lärare inom de naturvetenskapliga ämnena kan inkludera ett 

helhetsperspektiv på hållbar utveckling i undervisningen. Denna helhetssyn behövs 

om lärarna ska kunna ersätta den rådande faktabaserade undervisningstradition med 

en pluralistisk undervisningstradition. 

Bursjöös (2014) resultat visar på att det finns två olika sätt för lärare att förhålla sig 

till hur naturvetenskapliga ämnen ska hantera värdefrågor kopplade till hållbar 

utveckling. Vissa lärare ser inte värdeneutralitet som ett problem när det gäller att 

inkludera etik i undervisningen, utan ser eventuella problem som uppstår i 

undervisningen när det gäller att hantera värdefrågor som orsakade av 

kompetensbrist. Andra lärare ser helst att undervisningen i naturvetenskapliga ämnen 

är fri från värderingar som en konsekvens av att undervisningen enligt dem ska vara 

värdeneutral. Bursjöö (2014) anser att risken med denna syn på värdeneutralitet i 

undervisningen är att den kan leda till att eleverna inte tränas i att fatta välgrundade 

beslut och drar slutsatsen att en helt faktabaserad undervisning som undviker etiska 

frågor inte är förenlig med skollag och läroplan. 

2.3.3 Känslomässiga perspektiv på undervisning för 
hållbar utveckling 

Eftersom skolan har ett uppdrag att utveckla elevernas handlingskompetens för 

hållbar utveckling är tron på att framtiden kan inrymma konstruktiva lösningar på 

dagens och morgondagens problem en viktig faktor som bör behandlas i skolan, då 

den påverkar elevernas känslor, framtidstro (Ojala 2013) och handlingskompetens 

(Ojala 2015). 
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Enligt Ojalas (2015) resultat är det viktigt hur läraren pratar om och bemöter känslor 

i relation till frågor om hållbar utveckling. En ovilja från lärarens sida att inkludera 

en känslomässig dimension i undervisningen har funnits leda till en ökad risk att 

elevernas tro på att de själva har makt att förändra minskar, medan känslan av att det 

som ligger utanför elevernas kontroll trots allt kommer att lösa sig ökar, vilket enligt 

Ojala är ett resultat av förnekelse. Av denna anledning föreslås att emotioner som 

uttrycks i en undervisningssituation bör tas tillvara och användas konstruktivt i 

undervisningen. Resultaten implicerar också att en lösningsorienterad och positiv 

attityd vid bemötandet av elevernas känslouttryck är viktig. Det sistnämnda påpekar 

Ojala stämmer väl med annan forskning om hur effektiv känsloreglering utvecklas 

hos yngre barn genom att känslorna bemöts på ett positivt sätt av föräldrar och lärare. 

2.3.4 Elevers bild av hållbar utveckling 
Öhman & Öhman (2012) studerade hur elever på det naturvetenskapliga programmet 

presenterade ett ämnesövergripande temaarbete som behandlade stadsplanering och 

hållbar utveckling. Fallstudien tar avstamp i en vidare diskussion om 

förutsättningarna för hållbar utveckling, där två ståndpunkter som står i motsättning 

till varandra ställs: harmoniperspektivet respektive konfliktperspektivet. De båda 

perspektiven beskriver vilken relation de ekologiska, sociala och ekonomiska 

dimensionerna har till varandra, där harmoniperspektivet framhåller ett harmoniskt 

förhållande, medan konfliktperspektivet för fram ett förhållande grundat i 

intressekonflikter. Resultaten från undersökningen visar att eleverna väljer att 

presentera uppgifterna på ett likartat sätt och det genomgående mönstret som förenar 

elevernas presentationer är att det finns en systematisk avsaknad av konflikter i 

framförandena. Istället för att lyfta fram och diskutera konflikterna mellan de 

ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna så för eleverna fram en bild av en 

harmonisk relation. “Ett genomgående mönster i elevernas språkbruk är att 

miljövänlig teknik ska skapa en ekologisk hållbarhet utan att det leder till ökade 

omkostnader för människor och samhälle.” (ibid., s. 65) och vidare att det “innebär 

att det moderna samhällets grundläggande principer för framåtskridande – ökad 

materiell välfärd genom ekonomisk tillväxt och teknikutveckling – inte ifrågasätts.” 

(ibid. s. 68). 
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3 SYFTE 
Det finns en tydlig vilja från FNs utbildningsorgan UNESCO att använda utbildning 

som ett verktyg för att möjliggöra en hållbar utveckling. Det finns skrivningar i den 

svenska läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011a) samt ämnesplanen i 

biologi (Skolverket 2011b) som gör det tydligt att undervisningens syfte, innehåll 

och mål direkt eller indirekt relaterar till hållbar utveckling. Samtidigt pågår en 

diskussion inom forskarvärlden om hur hållbar utveckling ska behandlas i 

undervisningen och från Skolverket finns inget vägledande material för lärare att 

stödja sig på sedan den nya läroplanen började användas 2011.  

Syftet med denna undersökning är att söka svar på hur biologilärare och elever på 

gymnasiet beskriver begreppet hållbar utveckling samt att undersöka hur lärare tolkar 

uppdraget att utbilda för hållbar utveckling inom ramen för biologiämnet, samt att 

också undersöka hur elever uppfattar undervisningen med avseende på hållbar 

utveckling. 

Frågeställningar: 

 Hur beskriver biologilärare begreppet hållbar utveckling? 

 Hur beskriver biologilärare den roll som biologiämnet spelar för undervisning 

för hållbar utveckling? 

 Hur beskriver elever som går det naturvetenskapliga programmet begreppet 

hållbar utveckling? 

 Hur beskriver elever som går det naturvetenskapliga programmet den roll 

som biologiämnet spelar för undervisning för hållbar utveckling? 
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4 METOD 

4.1 Metodval och motivering 

Då syftet med undersökningen är att beskriva olika sätt som lärare och elever själva 

beskriver hållbar utveckling samt dess roll i biologiundervisningen har jag valt en 

kvalitativ metod. Motiveringen till detta är att syftet att beskriva ett så brett register 

som möjligt av lärares och elevers uppfattningar av begreppet hållbar utveckling 

samt utbildning för hållbar utveckling svarar väl mot den kvalitativa 

undersökningens syfte att söka en helhetsförståelse av enskilda fenomen (Larsen 

2009). En speciell form för kvalitativ analys är den metod som kallas 

fenomenografisk analys. Avsikten med denna metod är inte att beskriva verkligheten 

som den är, utan snarare att beskriva variationen av kvalitativt skilda kategorier i 

människors förklaringar av fenomen som de erfar på något sätt (Larsson 1986). 

4.1.1 Fenomenografins idé 
Fenomenografin utvecklades vid den pedagogiska institutionen på Göteborgs 

universitet av den s.k. inom-gruppen (inlärning- och omvärldsuppfattningar), ledd av 

professor Ference Marton. “Fenomenografin syftar till att avslöja kvalitativt skilda 

sätt att erfara olika fenomen.” (Marton & Booth 2000, s. 176). 

Inom fenomenografin förutsätts ett givet fenomen endast kunna tolkas eller erfaras 

på ett begränsat antal olika sätt. Fenomenografins syfte att identifiera olika sätt att 

erfara fenomen är endast möjlig genom att forskaren själv tar del av andra 

människors beskrivningar. Mitt fokus på informanternas beskrivningar av hur de 

uppfattar fenomen i sin omvärld är vad Marton & Booth (2000) kallar den andra 

ordningens perspektiv. Till skillnad från första ordningens perspektiv som handlar 

om det som kan observeras utifrån, alltså fakta, finns det inget som är antingen sant 

eller falskt i andra ordningens perspektiv, då det handlar om människors 

uppfattningar. Fenomenografin har alltså som mål att beskriva människors 

uppfattningar. Detta är en anledning till att t.ex. ett slumpmässigt urval inte 

nödvändigtvis ger resultat med högre kvalitet, tvärt om kan ett icke-slumpmässigt 

urval ge en större bredd av uppfattningar. 

Uppsättningen av kvalitativt skilda sätt att beskriva ett fenomen kallas inom 

fenomenografin för utfallsrum (Marton & Booth 2000). Denna helhet utgörs av de av 

forskaren formulerade beskrivningskategorierna, vilka ska spegla de olika sätt som 

fenomenet beskrivs samt relationerna mellan dem. Beskrivningskategorierna ska ha 

en tydlig relation till fenomenet så att varje kategori talar om någonting om sättet 

som fenomenet erfars. Samtidigt eftersträvas så få kategorier som möjligt för att 

möjliggöra att det som skiljer mellan kategorierna framträder så tydligt som möjligt. 

4.2 Undersökningens urval 

För att hitta lärare och elever att intervjua kontaktades två gymnasieskolor. Under 

arbetets gång har jag intervjuat fyra biologilärare verksamma inom gymnasiet, samt 

fem elever på det naturvetenskapliga programmet som går år två eller tre. Eleverna 

har läst kursen Biologi 1 och läser vid intervjutillfället kursen Biologi 2. Urvalet 

gjordes som ett bekvämlighetsurval där valet av lärare och elever avgjordes av hur 

enkelt det var att genomföra intervjuerna med avseende på t.ex. restid (Larsen 2009). 

Tre lärare som intervjuades arbetade på samma skola och fördelningen av eleverna 

var också tre från samma skola. Alla lärare som intervjuades var legitimerade lärare 
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med behörighet att undervisa inom biologiämnet, med mellan 13 och 36 års 

erfarenhet. 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

Innan varje intervju genomfördes fick intervjupersonerna muntlig information om 

undersökningens syfte, min roll som intervjuare, samt deras roll som subjektiva 

beskrivare av begreppet hållbar utveckling samt den roll biologiundervisningen har 

när det gäller att behandla frågor om hållbar utveckling. Intervjuerna genomfördes 

efter individuell överenskommelse om plats och tid med informanterna. Samtliga 

intervjuer spelades in i sin helhet, utan avbrott. Till lärarna och eleverna ställdes 

alltid samma fasta frågor, vilka är ordnade tematiskt, med den variationen att 

följdfrågor där jag bad informanten förtydliga något eller utveckla ett resonemang 

kunde variera beroende på situation. Intervjufrågorna testades först i två 

provintervjuer med elever för att tydliggöra eventuella oklarheter i 

frågeformuleringarna. Frågorna ställdes sedan under intervjuerna i den ordning som 

de kan läsas i Bilaga 1. Det är inte alla frågor som sedan har använts i analysen utan 

vissa frågor har bedömts falla utanför denna undersöknings syfte. 

Det är alltså frågan om en halvstrukturerad tematisk intervju där uppföljande frågor 

kan variera i viss mån (Dahlgren & Johansson 2009). Intervjuerna tog mellan 15 och 

25 minuter att genomföra med lärare som informanter samt mellan 11 och 18 

minuter att genomföra med elever som informanter. 

4.4 Analys 

Alla intervjuer transkriberades i sin helhet, vilket är en nödvändighet vid 

fenomenografisk analys för att materialet ska kunna analyseras med tillförlitlighet 

(Dahlgren & Johansson 2009). Under analysprocessen har jag utgått från den 

analysmodell som beskrivs i Dahlgren & Johansson (2009), vilken utgörs av sju steg. 

Det första steget går ut på att göra materialet bekant genom upprepad genomläsning. 

I steg två görs ett första försök att urskilja betydelsefulla uttalanden genom att klippa 

ut dem från textmassan. Detta steg kallas kondensation. Steg tre utgörs av att de 

utklippta passagerna jämförs för att söka efter variation och likhet. Denna variation 

och likhet används sedan i nästa steg för att gruppera utsagorna samt att relatera dem 

till varandra. För att kunna beskriva dessa kategorier behöver de artikuleras, vilket 

görs i steg fem genom att söka efter signifikanta likheter. Detta är en kritisk del i 

analysen då man här bestämmer bredden av variation i varje kategori. Kategorierna 

namnges sedan i korta ordalag (steg sex) och i steg sju, den kontrastiva fasen, 

jämförs än en gång alla passager för att söka efter något som förenar dem så att man 

därmed kan minska antalet kategorier. I detta sista steg definieras kategorierna i 

utfallsrummet. Relationen mellan kategorierna i utfallsummet kan ordnas på olika 

sätt, t.ex. hierarkiskt eller horisontellt (Uljens 1989). I ett hierarkiskt kategorisystem 

kan uppfattningarna ordnas kvalitativt beroende på omfattning och komplexitet. I ett 

horisontellt kategorisystem befinner sig kategorierna på samma kvalitativa nivå. 

4.5 Etiska överväganden 

Valet av metod medför alltid etiska överväganden (Vetenskapsrådet 2011). Jag har 

bedömt att en etikprövning för undersökningen inte är nödvändig då metoden som 

sådan och sättet den används på med all sannolikhet inte genererar några känsliga 

resultat eller utsätter informanter för obehag. Inga resultat kopplas samman med 

informanter eller skolor. Istället presenteras resultatet på ett dekontextualiserat sätt, 
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då det inte är metodologiskt intressant att knyta resultat till en viss informant eller 

skola. Studiens deltagare är 17 år eller äldre och jag har bedömt att studiens syfte har 

kunnat förstås av alla deltagare. Som konsekvens har jag bedömt att eleverna själva 

har kunnat ge sitt samtycke till att delta i studien, vilket skedde muntligt innan varje 

intervjutillfälle efter att jag försäkrat mig om att informanten fått information om 

undersökningens syfte, informantens frivillighet i deltagandet och att alla deltagare 

liksom skolor deltar anonymt. Jag informerade även om att det inspelade och 

transkriberade intervjumaterialet förvaras på ett sådant sätt att endast jag har tillgång 

till dem, samt att materialet kommer att raderas efter att det fyllt sitt syfte för studien.  
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5 RESULTAT 
Resultaten utgörs av de beskrivningskategorier som framträtt under analysen av 

intervjuerna och avser att besvara de fyra frågeställningarna uttryckta i 

undersökningens syfte. 

5.1 Beskrivningar av hållbar utveckling 

Utfallsrummets avsikt är att svara på frågeställningarna: hur beskriver biologilärare 

begreppet hållbar utveckling? samt hur beskriver elever som går det 

naturvetenskapliga programmet begreppet hållbar utveckling? 

5.1.1 Biologilärarnas beskrivning av begreppet hållbar 
utveckling 

Beskrivningskategorierna bygger på intervjuerna med lärarna och har utformats i ett 

hierarkiskt system med tre kategorier ordnade från en enklare beskrivning av hållbar 

utveckling till en mer komplex och utvecklad sådan. De kategorier som har 

konstruerats är ekologifrågor, ekologi- och ekonomifrågor samt konfliktfrågor och 

illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2. Illustration av hur beskrivningskategorierna ekologifrågor, ekologi- och 

ekonomifrågor samt konfliktfrågor relaterar till varandra utifrån ett Venn-diagram av hållbar 

utveckling. 

Hållbar utveckling som ekologifrågor utgörs av beskrivningar som för fram att det 

som är centralt för hållbar utveckling är användandet av ekosystemets ändliga och 

förnybara resurser samt de miljöproblem som är kopplade till denna användning. 

Ekologiskt fotavtryck är ett begrepp som nämns för att beskriva resursanvändning i 

ett globalt perspektiv, dock utan att nämna fördelningspolitik eller intressekonflikter. 

Det är främst människans eller samhällsapparatens behov av resurserna och behovet 

av ekosystemet som ett livsuppehållande system som ger incitamentet att använda 

resurserna på ett långsiktigt sätt. Ekonomiska och samhälleliga aspekter av 

resursanvändningen som skulle kunna kopplas till etiska frågor nämns inte. Nedan 

följer två citat som beskriver hur resursernas användning behöver följa samma 

principer som råder i ekosystemet med flödande energi och ett slutet kretslopp av 

materia, respektive hur hållbar utveckling idag mer har kommit att handla om 

globala utvecklingsfrågor än som tidigare mest lokala miljöproblem: 
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“Hållbar utveckling det är det man hoppas att människan ska kunna leva på 

jordklotet i oändlig tid, det innebär då att man måste jobba på ett sätt så att man 

jobbar med resurser som inte tar slut. I stort sett så är det att jobba i ekosystemet 

och använda resurser därifrån och se till att avfallet blir råvaror för ny 

produktion [...] Så att så länge vi gräver i jordskorpan så har vi problem. [...] vi 

ska ha energi från de flödande systemen, sol vind och vatten.” - Lärare 1 

“Hållbar utveckling handlar ju mycket om miljöproblem egentligen för mig. 

Men det har ju mer och mer börjat att handla om, från början så pratade man ju 

mer eller det var mer aktuellt med enskilda miljöproblem, nu pratar man mer och 

mer om hållbar utveckling globalt och fördelning av jordens resurser och hur 

olika stora ekologiska fotavtryck vi människor har från olika länder” - Lärare 2 

I kategorin ekologi- och ekonomifrågor beskrivs ekosystemet och samhällsekonomin 

som framträdande dimensioner i vad som inbegriper hållbar utveckling. Resurserna 

existerar i ett slutet ekosystem vilket kräver att de inte förbrukas utan återanvänds i 

ett kretslopp. Det ekologiska perspektivet åtföljs av ett samhällsekonomiskt 

perspektiv där industri, produktion och förändrad markanvändning ges som exempel 

på hållbar utveckling om ekologiska principer tillåts påverka ekonomin. Ingen direkt 

konflikt mellan den ekologiska och den ekonomiska dimensionen uttrycks i 

beskrivningen. Nedan följer ett citat som illustrerar kategorin: 

“Hållbar utveckling, då ringer väl ändå klockorna om något slags biologiskt 

baskunnande, ekologi i botten och sen att bygga på det här med kretsloppstänk 

och att det sen har anammats av samhället, industrin, tekniken och så, under 

resans gång, men i grunden på något sätt så ligger den här ekologiska tänkesätten 

då […] sen kom ju det här med certifieringar som företagen gjorde. Det var ett 

väldigt sug efter miljökunnigt folk, det var nog på 90-talet. [...] Tanken var ju då 

att de skulle vakna till och få in det som jag tänker på om hållbar utveckling och 

även i produktion och då kom också hela det här med sopsortering in i skolans 

värld, det tänkesättet. […] samtidigt som vi ju inte har så mycket ängar kvar så 

måste vi inse att de har funnits, att de är påverkade av människan, att människan 

förändrar landskapet och det är väl egentligen biologiska grejer kanske. [...] Men 

det är ju faktiskt hållbar utveckling, just det här med hållbart skogsbruk 

exempelvis.” - Lärare 3 

I kategorin konfliktfrågor konstitueras hållbar utveckling av beskrivningar som för 

fram konflikterna mellan olika intressen av ekonomisk, ekologisk, samhällelig eller 

politisk karaktär. De motstående drivkrafterna ger upphov till intressekonflikter och 

dilemman och det är dessa intressekonflikter som utgör förklaringar på 

hållbarhetsproblem som i grunden handlar om resursfrågor och makt. De olika 

intressen som beskrivs ge upphov till intressekonflikterna är politiska, ekonomiska 

och ekologiska. Denna kategori exemplifieras med följande citat:  

“jag tycker att det handlar om att leva ett liv som leder till att man inte tär på 

resurserna på jorden [...] Sen är det ju i ett större perspektiv naturligtvis. Politiskt 

och... man kan också prata om hållbarhet när det gäller makt, ekonomi [...] Jag 

tänker detta med makt så handlar det om att dom som liksom har makt och 

inflytande på jorden globalt, drivkrafterna är ju liksom ofta ekonomiska. [...] Det 

är svårt att få ihop miljömål med politiska mål liksom, det är det jag menar 

eftersom dom politiska målen är styrda av vinstintressen.” - Lärare 4 

5.1.2 Elevernas beskrivning av begreppet hållbar 
utveckling 

Elevernas beskrivningar har under analysprocessen placerats i två kategorier: 

ekologifrågor samt ekologi- och samhällsfrågor inordnade i ett hierarkiskt system 
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ordnat från en enklare beskrivning av hållbar utveckling till en mer komplex och 

nyanserad sådan. Kategorierna och relationen mellan dem illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3.  Illustration av hur beskrivningskategorierna ekologifrågor och ekologi- och 

samhällsfrågor relaterar till varandra utifrån ett Venn-diagram av hållbar utveckling. 

I kategorin ekologifrågor beskrivs hållbar utveckling på ett sätt som liknar lärarnas 

beskrivningar i kategorin med samma namn; att råvaror och energiresurser måste 

exploateras på ett sätt som även kan fortgå i ett längre tidsperspektiv. Energi måste 

komma från förnybara källor och materiella resurser måste användas i ett kretslopp. 

Ett medel att nå ett slutet kretslopp av materia är individens valmöjligheter att 

källsortera och konsumera medvetet för miljöns bästa. Kategorin exemplifieras av 

nedanstående citat: 

“Helt enkelt någonting som fungerar i längden och som är förnyelsebart och 

någonting som är hållbart, att det funkar i framtiden. Det kan vara allt från att 

energikällor är förnyelsebara till att transportmedel som inte förstör miljön eller 

använda... undvika engångsartiklar eller leva en livsstil som inte förstör miljön 

utan är hållbar [...] att återvinna saker, minska matsvinn, handla ekologiskt och 

allt sånt” - Elev 5 

I den mer komplexa kategorin ekologi- och samhällsfrågor framhålls humanism och 

miljöhänsyn som viktiga ideal för att finna en balans mellan människa och 

ekosystem. Konflikten mellan samhället och ekosystemet lyfts inte fram i 

beskrivningen utan det förutsätts att det går att ta beslut som både är bra för miljö 

och samhälle. Människor har som individer valmöjligheter som konsumenter och det 

är också genom denna konsumtionsmakt som hållbar utveckling kan nås på ett 

individuellt plan. Denna kategori exemplifieras av citatet nedan: 

“Det betyder ett samhälle som fokuserar på hållbara aspekter. Alltså lever i 

samlevnad med miljön. Att man tar hänsyn till naturen och miljön men ändå 

försöker göra det så bra som möjligt för dom som lever i samhället. Att man 

försöker ta beslut som inte... som är så skonsamma mot naturen och miljön men 

ändå driver samhället framåt och bra beslut för samhället generellt. [...] man har 

ju makt som konsument att välja bättre produkter för ja, naturen och miljön, men 

även för människor i andra länder som är med och tar fram produkterna” - Elev 3 

5.2 Beskrivningar av biologiämnets roll för 
undervisning för hållbar utveckling 

Här presenteras analysen av lärarnas och elevernas beskrivningar på frågor som har 

med undervisning för hållbar utveckling i biologiämnet att göra. Utfallsrummets 
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avsikt är att svara på frågeställningarna: hur beskriver biologilärare den roll som 

biologiämnet spelar för undervisning för hållbar utveckling? samt hur beskriver 

elever som går det naturvetenskapliga programmet den roll som biologiämnet spelar 

för undervisning för hållbar utveckling? 

5.2.1 Lärarnas beskrivning av motiv till undervisning för 
hållbar utveckling 

I lärarnas beskrivningar över incitamenten för att inkludera hållbar utveckling i 

biologiundervisningen har fyra kategorier identifierats, kallade styrdokument, 

naturlig koppling till ämnet, för att förändra framtiden samt det kanske det inte 

borde. Utfallsrummet utgörs av ett horisontellt kategorisystem. I kategorin 

styrdokument beskrivs uppdraget som givet genom statligt reglerade dokument. 

Uppdraget uttrycks som liggande utanför lärarens kontroll och illustreras av följande 

exempel: 

“dels så ska vi ju behandla hållbar utveckling för det finns ju med i våra direktiv 

liksom. Så det är inget vi kan välja att göra eller inte.” - Lärare 4 

Kunskapen om förutsättningarna för en hållbar utveckling anses av de intervjuade 

lärarna vara nära sammanlänkade med biologiämnet då många arbetsområden 

naturligt kan associeras till hållbar utveckling. Dessa beskrivningar har sorterats i 

kategorin naturlig koppling till ämnet. Biologiämnet handlar om livet och hållbar 

utveckling anses handla om hur människan som art ska kunna överleva i ett längre 

tidsperspektiv. Nedan följer ett exempel som får illustrera denna kategori: 

“på nått vis passar det ju väldigt bra på det man diskuterar i biologi, men det 

passar ju också in i fysikämnet och samhällskunskap och allt vad man har 

liksom. Men just kanske i när man pratar om ekosystem och så så är det kanske 

angeläget att förstå liksom konsekvenser, kretsloppstänkande.” - Lärare 4 

I kategorin för att förändra framtiden argumenterar lärarna för att eleverna på det 

naturvetenskapliga programmet måste få med sig kunskaper om hållbar utveckling 

eftersom de annars skulle missa det hållbarhetsperspektiv som beskrivs som kopplat 

till biologin, vilket andra elever får genom naturkunskapskurserna. Lärarna berättar 

att det är viktigt att alla elever kommer i kontakt med kopplingen mellan biologi och 

hållbarutveckling för att kunna påverka och styra samhällsutvecklingen mot en högre 

grad av hållbarhet. Två citat som illustrerar detta följer nedan: 

“det måste ju ge eleverna tillräcklig kunskap så att de kan ta ställning i 

samhällsfrågor, i politik så som vi kan styra samhället, så att man kan styra det i 

den riktningen” - Lärare 1  

“dom få ju ingen naturkunskap så ska dom få med sig det här över huvud taget 

som samhällsmedborgare så är det rätt så viktigt att de också får en del av det” - 

Lärare 2 

En skeptisk hållning till att inkludera hållbar utveckling som ett helhetsperspektiv i 

biologiundervisningen uttrycks också i kategorin det kanske det inte borde. Den 

undervisning som bör bedrivas beskrivs i stället kunna beröra hållbar utveckling mer 

indirekt, vilket ska kunna ge eleverna redskap att förstå hur en hållbar utveckling kan 

nås. Undervisningen behöver inte behandla hållbar utveckling ur mer än ett 

ekologiskt perspektiv. För att eleverna ska kunna få ett helhetsperspektiv på hållbar 

utveckling nämns andra ämnen som ett medel för det. Den primära orsaken till att 

hållbar utveckling inte kan behandlas på ett bredare sätt i biologiundervisningen 

anges vara tidsbrist p.g.a. biologikursernas omfattande innehåll. Följande citat ges 

som exempel på kategorin: 
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“Alltså egentligen tycker jag inte att det bara ska vara i biologiämnet, det är så 

vansinnigt stort som det är. Och till biologiämnet ska tillhöra de här 

grundläggande typ ekologiska grejerna mer. Man kan ju ta upp miljöaspekterna i 

östersjön, eller som ett ekosystem om det är problem just där. [...] Biologin ska 

omfatta oerhört mycket, det är ett jättepaket för de få timmar vi har, så jag tycker 

inte att det ska vara huvuddelen, men det ska ge redskap” - Lärare 3 

5.2.2 Elevernas beskrivning av motiv till undervisning för 
hållbar utveckling 

Eleverna beskriver att frågor om hållbar utveckling naturligt relaterar till 

biologiämnet med en liknande argumentation som framfördes av lärarna. Dessa 

beskrivningar har placerats i en kategori kallad naturlig koppling till ämnet. Det 

framkom också i elevernas beskrivningar att de ser hållbar utveckling som viktigt för 

att förändra framtiden genom att påverka samhällsutvecklingen. Dessa beskrivningar 

har placerats i kategorin för att förändra framtiden. Tillsammans inordnas de två 

kategorierna i ett horisontellt kategorisystem. I kategorin naturlig koppling till ämnet 

dras paralleller mellan kunskap om livet och de konsekvenser för naturen och 

människan som skadliga och giftiga ämnen har. Nedan följer två citat som illustrerar 

denna kategori: 

“För att det är just biologi som hållbar utveckling har att göra med också, med 

miljön och liv. Liv generellt. Giftiga ämnen som förstör för livet på jorden.” - 

Elev 1 

“Därför att det är ju liksom koppling till biologi, med naturen och så. Man lär 

sig, alltså i biologi lär man sig hur allting fungerar i naturen och i livet, och när 

man pratar om miljö så kan man ju få förståelse kring hur avgaser och kemikalier 

påverkar miljön och även hur vi alltså ja, odlingar allting, det finns många 

saker.” - Elev 3 

I kategorin för att förändra framtiden beskriver eleverna en framtid där hållbar 

utveckling är en idé som genomsyrar produktion och tjänster i samhället. Kunskap 

om hållbar utveckling gynnar då eleverna som individer då det gör dem mer 

attraktiva på en framtida arbetsmarknad, samtidigt som det gynnar samhället som 

kollektiv. Följande citat ger en bild av detta resonemang: 

“För att det är så pass viktigt och för att visa oss naturvetare, förmodligen 

kommer vi att stöta på det en hel del i framtiden. Jag tror att hållbar utveckling 

kommer att vara en stor del av hur vi tänker när vi utvecklar nya produkter och 

nya tjänster i framtiden. Om vi ska arbeta med att utveckla dom är det bra att vi 

har en grund i hållbar utveckling.” - Elev 4 

Det finns även ett mer generellt argumenterande för att framtidsfrågor är viktiga och 

relevanta för alla ämnen. Detta ger incitament för att inkludera hållbar utveckling i 

undervisningen av alla ämnen, illustrerat av följande citat: 

“Hållbar utveckling är så viktigt för att vi ska kunna få en framtid som är hållbar 

som det så fint heter. Därför är det så viktigt att integrera det, precis som att vi 

ska integrera demokratiarbete, jämställdhetsarbete i alla ämnen. Då tycker jag att 

hållbar utveckling också borde vara en sådan integrerad del av utbildningen.“ - 

Elev 5 

5.2.3 Lärarnas mål med undervisning för hållbar 
utveckling 

Två beskrivningskategorier har konstruerats utifrån intervjumaterialet: kunskap om 

ekologi och miljöproblem, samt handlingskompetens.  I den förstnämnda kategorin 
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beskriver lärarna att de förväntar sig att eleverna ska få en bättre förståelse för att 

ekosystemen är känsliga och lätta att påverka för människan, samt vilka 

implikationer det har för vårt sätt att leva, t.ex. genom att eleverna övas i att 

reflektera hur livsstil är sammankopplat med resursanvändning. Följande citat ges 

som exempel på kategorin: 

“ja man vill ju att eleverna ska förstå människans plats i ekosystemet, hur 

beroende vi är av naturen för att vi ska få vår matförsörjning tryggad, för att vi 

ska få råvaror så att vi kan bygga vårt samhälle och producera det vi behöver [...] 

Leva på ett sunt eller tryggt sätt. Lagom mycket prylar så att man kan ha ett bra 

liv.” - Lärare 1 

Konkreta mål som lärarna nämner är t.ex. att eleverna lär sig vad ett ekologiskt 

fotavtryck är, illustrerat av citatet nedan:  

“att förstå vad ett ekologiskt fotavtryck är för någonting, ska man hinna med 

någonting på den här miljö och samhälle så kanske man ska diskutera det då.” - 

Lärare 3 

I den andra kategorin lyfts handlingskompetens fram som något att sträva mot, 

genom att eleverna både får kunskaper, t.ex. om hur de själva påverkar utvecklingen 

genom hur de lever sina liv, samt att målet också är att eleverna känner att de har 

makt och vilja att påverka utvecklingen. Denna kategori illustreras med följande 

citat: 

“man vill att eleverna ska förstå vilka konsekvenser deras eget liv har och att de 

kan göra något åt det [...] dom måste liksom känna till hur saker kan hänga ihop 

och vad man kan göra. [...] dom ska ju känna framtidstro, optimism och 

förväntan och förundran inför livet… ja det skulle man vilja.” - Lärare 4 

5.2.4 Elevernas beskrivning av de kunskaper de fått om 
hållbar utveckling 

Utifrån elevernas beskrivningar har ett horisontellt kategorisystem konstruerats, där 

två kategorier ingår: kunskap om ekologi och miljöproblem, samt fragmentarisk 

kunskap. I kategorin kunskap om ekologi och miljöproblem ingår skildringar som för 

fram att de egna kunskaperna om hållbar utveckling ökat som en konsekvens av en 

större förståelse för hur naturen fungerar. Det ger möjligheter att själv dra slutsatser 

om frågor kopplade till hållbar utveckling. Kategorin illustreras av nedanstående 

citat: 

“man har fått kunskap om hur naturen fungerar, då kan man ju dra slutsatser om 

saker som man kanske läser om i andra sammanhang” - Elev 3 

I samma kategori framställer eleverna de egna kunskaperna om hållbar utveckling 

som kopplade till kunskaper om miljöproblem. Detta exemplifieras med citatet 

nedan: 

“Alltså det är mestadels information om att det finns ett problem och att det 

måste lösas [...] t.ex. Östersjön, problemet är syretillförseln och alla arter håller 

på att dö ut” - Elev 1 

Ett utmärkande drag i elevernas beskrivningar är att de skattar de egna kunskaperna 

om hållbar utveckling lågt och att de beskriver att de i undervisningen inte har 

behandlat hållbar utveckling i särskilt stor omfattning. Beskrivningar där 

kunskaperna uttrycks som otillräckliga för att förstå hållbar utveckling ur ett 

helhetsperspektiv har placerats i kategorin fragmentarisk kunskap. Citatet nedan 

illustrerar kategorin:  
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“Jag skulle säga att dom är kompletterande, men att man måste ha någon 

grundläggande kunskap, man måste få en helhetsbild, att dom som vi fått på 

lektionerna inte räcker. För att man ska få en hel bild.” - Elev 5 

5.2.5 Lärarnas beskrivning av undervisningens 
genomförande 

Två distinkta förhållningssätt kan urskiljas utifrån lärarintervjuerna, vilket utgör de 

två beskrivningskategorierna: i samband med annat ämnesinnehåll samt 

ämnesöverskridande. Kategorierna inordnas i ett horisontellt kategorisystem. I 

kategorin i samband med annat ämnesinnehåll förs kopplingen mellan biologi och 

hållbar utveckling fram som den faktor som också definierar hur undervisningen kan 

bedrivas och vad som undervisningen kan innehålla. Frågor om hållbar utveckling 

behandlas genom diskussioner som uppstår under lektionerna, i relation till olika 

områden i biologikurserna. Ekologin utgör den kontaktyta mot begreppet hållbar 

utveckling som oftast nämns, men även annat kursinnehåll så som biologisk 

mångfald, evolution, genetik och genteknik nämns som inkörsportar till frågor om 

hållbar utveckling. Nedanstående citat ges som exempel på kategorin: 

“Vi läser ju t.ex. i biologi ett så läser man ekologi och då kommer man ständigt 

in på hållbar utveckling, hur vi påverkar ekosystemen och hur vi påverkar 

kretsloppen. Så där kommer vi ju på något sätt alltid in. Någonstans så mynnar 

det ofta ut i det när man diskuterar” - Lärare 4 

I samma kategori beskrivs ämnesinnehållet i biologikurserna beröra ett 

hållbarhetsperspektiv mer indirekt genom den naturliga kopplingen mellan biologi 

och hållbar utveckling, vilket illustreras av följande två citat: 

“Men vi har ju kanske inte precis... det har ju blivit som en följd av annan 

biologiundervisning inte att man precis har lagt upp det utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv” - Lärare 3 

“indirekt har jag nog pratat rätt så mycket om några saker som handlar om 

hållbar utveckling” - Lärare 2 

I kategorin ämnesöverskridande talar lärarna om vikten av att lärare inom olika 

ämnen samarbetar i gemensamma projekt och uppgifter. Både lärare och elever 

behöver ha en helhetssyn på hållbar utveckling och detta uppnås bäst genom 

samarbete över ämnesgränser samt mellan skolan och övriga samhället, genom t.ex. 

föreningar, organisationer och universitet. Kategorin illustreras med nedanstående 

citat: 

“Sen försöker vi jobba lite med gemensamma projekt. Vi ska vara med i det här 

projektet Unga Reportrar t.ex. och då försöker vi få med elevernas alla kurser 

och det handlar om att eleverna ska skriva ett miljöreportage som ska vara med i 

en tävling. Egentligen tycker jag att det vore mer kul att jobba mer så, än att var 

och en gnetar på med sina ämnen, att man har en helhetssyn och visa att det här 

är angeläget för många kurser liksom.” [...] Vi har haft en del sådana 

klimatprojekt och så på skolan. Jag tror att det är viktigt att man markerar det att 

det här är något som vi tar upp i alla kurser som är en anledning för alla. En 

helhetssyn. Att man kan jobba med samhället också, att man bjuder hit en 

organisation, föreningar, att man samarbetar med [...]universitet och deras 

forskning om det här.” - Lärare 4 
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5.2.6 Elevernas beskrivning av undervisningens 
genomförande 

Två beskrivningskategorier som är horisontellt relaterade har konstruerats utifrån 

elevintervjuerna: i samband med annat ämnesinnehåll, samt schemabrytande. 

Eleverna beskriver att de i biologiundervisningen har arbetat relativt lite med frågor 

om hållbar utveckling och uttrycker att de har svårigheter med att ge exempel på 

undervisning som har varit kopplat till hållbar utveckling, vilket gör att utfallsummet 

baseras på ett begränsat intervjumaterial. Det konkreta exempel som samtliga elever 

ändå nämner är ett arbetssätt baserat på diskussioner och ett konkret innehåll som 

nämns är frågor kopplade till Östersjön. Undervisning innehållande aspekter av 

hållbar utveckling beskrivs ha behandlats i samband med annat ämnesinnehåll, också 

det främst genom diskussioner. Dessa beskrivningar har likt lärarnas beskrivningar 

placerats i kategorin i samband med annat ämnesinnehåll. Det är ett uteslutande 

ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling som beskrivs i denna kategori, vilket 

exemplifieras med följande citat: 

“Vi har inte läst så jättemycket om det, men vi har pratat om det ibland när vi 

kommit in på sidogrenar. Om någon har en fråga så har vi pratat om saker. [...] vi 

snackade om fosforcykeln och så gick vi igenom försurning i östersjön och hur 

bilarna påverkar luften och allt sånt. Mycket om östersjön har vi pratat.” - Elev 5 

Schemabrytande aktiviteter som temadagar och studiebesök kopplas av eleverna 

samman med hållbar utveckling. Denna kategori kallad schemabrytande illustreras 

av följande två citat: 

“Vi har varit på temadag med hållbar utveckling, det är väl det, inte så 

jättemycket jag kommer på.” - Elev 3 

“Vi har besökt, gjort studiebesök. Där man kollar på hur fabriker kan med hjälp 

av alger minska koldioxidutsläpp.” - Elev 4 

5.2.7 Lärarnas beskrivning av undervisningspraktikens 
svårigheter 

De intervjuade lärarna ser själva uppdraget att inkludera hållbar utveckling i 

biologiundervisningen som problematiskt av olika anledningar, eller inte alls. De 

fyra kategorier som har konstruerats utifrån beskrivningarna som lärarna givit när det 

gäller att undervisa för hållbar utveckling är ingen svårighet, svårighet till följd av 

stoffträngsel, svårighet till följd av komplext innehåll, samt svårighet till följd av 

känsligt innehåll. Kategorierna är placerade i ett horisontellt kategorisystem. 

I kategorin ingen svårighet beskrivs helt enkelt undervisningen som fri från problem 

kopplade till frågor om hållbar utveckling, vilket illustreras av följande citat: 

”Egentligen så är det väl inga svårigheter för oss lärare att lägga dit det och jag 

tror att vi har rätt så stor förståelse för hur ett samhälle måste se ut i två-tre-

fyrahundra år till.” -Lärare 1 

Ett problem med att behandla hållbar utveckling i undervisningen som nämns, men 

som inte är specifikt kopplat till hållbar utveckling, är tidsbrist. Dessa beskrivningar 

har inordnats i kategorin svårighet till följd av stoffträngsel: 

“Det är ju stoffträngsel som gör att det är svårt… det är ju så mycket som man 

ska... om man vill hinna med några olika saker [...] Det är svårigheten tycker 

jag.” - Lärare 3 

En mer specifik svårighet relaterad till undervisningens innehåll är den politiska 

koppling som undervisningen får när frågor om hållbar utveckling behandlas. 



22 

 

Undervisningen beskrivs i kategorin svårighet till följd av komplext innehåll generera 

frågor kopplade till ideologiska ställningstaganden. Denna politiska dimension blir 

relevant när framtidsfrågor diskuteras samt med vilka medel som denna framtid ska 

kunna nås. Citatet nedan exemplifierar denna kategori: 

“Svårigheten kan ju också vara att det lätt blir politik liksom. Det blir det ju 

naturligtvis, politik i den bemärkelsen av politisk filosofi, vad är det för samhälle 

vi vill ha. Det är ju en jätteviktig fråga som man kanske den viktigaste vi ska 

prata om med ungdomarna. Vad är det för värld vi vill ha, vad är det för 

samhälle vi vill leva i.” - Lärare 4 

Lärarna nämner att det finns en risk med att eleverna bara möter frågor om hållbar 

utveckling separerade ämnesvis och därför inte kopplar ihop kunskaperna till en 

större helhet. En metod som nämns av lärarna för att få eleverna att nå en helhetssyn 

på hållbar utveckling trots att innehållet är komplext och måste belysas ur flera olika 

perspektiv för att förstås i ett större sammanhang är att lärarna samarbetar över 

ämnesgränserna för att underlätta detta. 

I den sista kategorin svårighet till följd av känsligt innehåll beskrivs problem som 

emotionellt orsakade på något sätt. Orsaken till svårigheten beskrivs dels som en 

brist på emotionell koppling mellan eleverna och innehållet i undervisningen, dels 

som en övervägande negativ känslomässig reaktion som eleverna kan uppleva i 

relation till undervisningens innehåll, vilket beror på hur undervisningen bedrivs. 

Den förstnämnda beskrivningen av att eleverna inte är känslomässigt engagerade i 

undervisningen exemplifieras av följande citat: 

“Nu när man diskuterar möts man av rätt mycket passivitet, de blir inte så 

provocerade, fast man då kan måla upp att det inte kommer att gå så bra för 

jordklotet. Så de blir mer passiviserade än engagerade.” - Lärare 1 

Denna beskrivning kan ställas i kontrast med en beskrivning som tvärt om lyfter 

fram riskerna för undervisningen med att hantera potentiellt känslomässigt laddat 

innehåll. Hur undervisningen genomförs och vad den behandlar nämns som viktigt 

för hur den mottas av eleverna p.g.a. att valet av innehåll och arbetsmetod beskrivs 

påverka elevernas känslor. Detta medför enligt läraren att en ensidigt 

problemorienterad undervisning bör undvikas till förmån för en undervisning som 

också behandlar lösningar på problemen samt att goda exempel lyfts fram för att 

motverka att eleverna exponeras för en ensidigt negativ bild. Risken beskrivs annars 

vara att negativa känslor och hopplöshet kopplat till undervisningens innehåll 

påverkar eleverna och försämrar förutsättningarna för lärande. Detta resonemang 

illustreras av nedanstående citat: 

“Man vill liksom inte att dom ska få någon sorts hopplöshetsbild liksom. Det kan 

ju vara lätt att känna så när man läser i tidningen liksom. Någon gång hade vi en 

övning där vi satt och klippte ut i tidningar, klippte ut artiklar som handlade om 

miljöforskning och klimatproblem och så och det blir väldigt problemorienterat 

[...] En ung person kan ju känna ångest över detta liksom. Här växer jag upp och 

jag är arton år och jag ser hur världen går under liksom och en livsstil som vi 

kanske, alltså deras generation kanske inte tycker att den är värd något, dom får 

ju liksom inte uppleva den. Och leva på det här viset som man gör i västvärlden 

då. Det känner jag att jag vill ju förmedla bilden av att det här är något som vi 

kan vända liksom. [...] då gäller det att presentera någon slags motbild. Naturen 

har en fantastisk förmåga att återhämta sig, det finns ju goda exempel” - Lärare 4 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Lärarnas beskrivningar av vad hållbar utveckling betyder för dem spänner mellan 

hållbar utveckling som miljöproblem och olika aspekter av resursanvändning i 

kategorin ekologifrågor, där den ekologiska dimensionen framträder tydligast, till 

hållbar utveckling som ett komplext begrepp där intressekonflikter mellan 

ekosystem, ekonomi och samhällsutveckling beskrivs i kategorin konfliktfrågor. Att 

lärarna har ett övervägande fokus på en ekologisk dimension av hållbar utveckling är 

kanske inte särskilt förvånande med tanke på att ekologi är ett arbetsområde inom det 

centrala innehållet i kursen Biologi 1. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara 

biologiämnets tradition i faktabaserad undervisning där diskussioner av politiska och 

etiska beröringspunkter undviks till förmån för förmedling av fakta om miljöproblem 

(Borg 2011; Sandell, Öhman & Östman 2003). Men då målet med undervisningen är 

att eleverna ska få en holistisk förståelse för hållbar utveckling enligt den 

pluralistiska undervisning som förespråkas genom styrdokumenten, är det också en 

förutsättning att lärarna har en helhetssyn på hållbar utveckling och att det finns 

möjlighet för olika ämneslärare att samarbeta över ämnesgränserna (Borg 2011). 

Denna studie visar dock att lärarna upplever att biologikursernas innehåll är för 

omfattande, vilket uttrycks i kategorierna det kanske det inte borde och svårighet till 

följd av stoffträngsel. Tidsbristen ses som en viktig anledning till att undervisningen 

inte kan hantera hållbar utveckling ur annat än ett ekologiskt och naturvetenskapligt 

perspektiv, då alternativet att närma sig hållbar utveckling genom en pluralistisk 

undervisning skulle innebära för hög arbetsbörda. Detta resultat kan relateras till 

Bursjöös (2014) resultat gällande lärares beskrivningar av att ämnesövergripande 

samarbeten omöjliggörs p.g.a. att läraruppdragets komplexitet har ökat, vilket flera 

lärare i Bursjöös undersökning ser som orsak till att en pluralistisk undervisning för 

hållbar utveckling inte är möjlig att genomföra idag, då arbetsbördan är för stor. 

Detta kan också jämföras med resultaten i Öhman (2006) som fann att lärare menar 

att undervisningens ämnesuppdelning och den fasta schemaläggningen fungerar som 

en barriär för utbildning för hållbar utveckling då ämnesövergripande samarbeten 

blir svåra att genomföra. Utan ämnesövergripande samarbeten menade lärarna att det 

blev svårt att få en progression i undervisningen, vilket ledde till att eleverna kunde 

uppleva undervisningen som tjatig, då miljö är ett undervisningsinnehåll som ofta 

upprepas. 

Det gemensamma i elevernas och lärarnas beskrivningar av hållbar utveckling är 

främst hur resursfrågor lyfts fram som centrala. Däremot finns det i elevernas 

beskrivningskategorier ingenting som kan kopplas samman med intressekonflikter, 

utan den kategori som berör flera dimensioner kallad ekologi- och samhällsfrågor 

beskriver snarare det som Öhman & Öhman (2012) kallar ett harmoniperspektiv. 

Avsaknaden av konfliktperspektivet tolkar jag som att eleverna inte uppfattar hållbar 

utveckling som ett politiskt laddat begrepp, vilket bekräftar Knutssons (2011) 

slutsats att hållbar utveckling har kommit att bli urvattnat och avpolitiserat, samt 

Öhman & Öhmans (2012) slutsats att utbildning för hållbar utveckling riskerar att bli 

konsensusorienterad, vilket döljer de ideologiska konflikterna för eleverna. Den 

tydligaste pedagogiska implikationen av elevernas beskrivningar av hållbar 

utveckling är enligt mig att undervisningen i någon mån bör uppmärksamma frågan 

om konflikt kontra harmoni för att göra eleverna medvetna om olika ideologiska 

perspektiv på hållbar utveckling. 
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Resultaten visar också att handlingskompetens kan urskiljas som ett mål med 

undervisningen som lärarna beskriver, utöver undervisningsmålet att eleverna ska få 

faktakunskaper primärt om ekologi och miljöproblem. Det sistnämnda målet delas 

med eleverna, som beskriver att målet med undervisningen främst handlar om att 

erhålla kunskaper om ekologi och de störningar på ekosystemen som människan 

orsakar. Parallellt med undervisningens mål kan beskrivningar av undervisningens 

motiv ställas, där både lärare och elever kan sägas erfara syftet att förändra framtiden 

med undervisning för hållbar utveckling, i kategorin för att förändra framtiden. 

Undervisningens syfte ses som att förändra framtidens samhälle och göra en hållbar 

utveckling möjlig, vilket kan kopplas samman med transformativa processer som 

syftar till att förändra elevers värderingar, ideal, känslor och etiska beslutstaganden 

(Bursjöö 2014) vilket också är ett syfte med undervisningen som uttryckts av 

UNESCO (2004). 

Bursjöö (2014) konstaterar att den sammanlagda mängden kompetenser som en 

lärare behöver utveckla för att framgångsrikt ta sig an utbildning för hållbar 

utveckling är omfattande och berör förutom ämneskompetens en välutvecklad etisk 

kompetens, vid sidan av relationell-, kommunikativ- och digital kompetens och att 

kompetensutvecklingsbehovet är fortsatt stort. Lärarnas beskrivningar av svårigheter 

kopplade till undervisning för hållbar utveckling visar i denna undersökning att det 

finns en stor bredd i hur problemtyngd undervisningen anses vara, samt orsakerna till 

problemen. Beskrivningar i kategorin svårighet till följd av känsligt innehåll visar att 

lärarna dels anser att eleverna har svårt att relatera emotionellt till 

undervisningsinnehållet, dels att eleverna kan reagera negativt på ett emotionellt sätt 

om undervisningen har ett ensidigt problemperspektiv och inte lyfter fram möjliga 

lösningar och goda exempel. Läraren som beskriver det senare menar att det inte är 

konstruktivt om eleverna känner hopplöshet inför framtiden, vilket är intressant då 

det kan kopplas till Ojalas (2015) forskning om hopp och framtidstro i undervisning 

för hållbar utveckling. Detsamma gäller för den förstnämnda beskrivningen där 

läraren lyfter fram elevers emotionella passivitet i samband med att hinder eller 

problem för hållbar utveckling behandlas i undervisningen. Ojala (2015) menar att 

det är viktigt att diskutera möjliga vägar till en hållbar framtid i undervisningen och 

att elevernas emotioner respekteras och uppmärksammas av läraren. Risken är annars 

att den hoppfullhet inför framtiden som eleverna utvecklar snarare bygger på 

förnekelse av problem än hopp av mer konstruktiv karaktär. Det är det Ojala kallar 

konstruktivt hopp som är eftersträvansvärt i undervisning för hållbar utveckling då 

det kan kopplas samman med engagemang och handlingskompetens. 

Lärarna beskriver att undervisning som på något sätt behandlar hållbar utveckling 

ger upphov till etiska problem i kategorin svårighet till följd av komplext innehåll, 

där etiska frågeställningar till följd av en ideologisk eller politisk fråga väcks genom 

undervisningen. Precis som konstaterats av Borg (2011), Bursjöö (2014) och Öhman 

(2006) kan undervisning för hållbar utveckling inte undvika etiska frågor, om 

undervisningen ska bedrivas på ett pluralistiskt sätt. 

6.2 Metoddiskussion 

I denna undersökning har fyra biologilärare och fem elever intervjuats. Om jag i 

studien hade använt ett större urval är det högst troligt att resultaten hade visat på 

större variation i beskrivningarna av hållbar utveckling. Vidare är det också troligt att 

lärare med olika bakgrund och erfarenhet, t.ex. nyutexaminerade lärare, hade kunnat 

bidra till en större variation i resultaten. Högskoleverket fann i en granskning av den 
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tidigare lärarutbildningen att graden av utbildning lärarstudenterna fick med 

avseende på utbildning för hållbar utveckling till stor del var beroende av enskilda 

engagerade utbildares insatser, snarare än att det fanns strukturer i 

utbildningssystemet som garanterade detta (Bursjöö 2014). Det finns en osäkerhet i 

hur lärarstudenter i dagens lärarutbildning förbereds att arbeta med frågor om hållbar 

utveckling (Ibid.). 

En metod att öka validiteten i en fenomenografisk undersökning är att använda s.k. 

förhandlad samstämmighet, vilket betyder att analysen av intervjumaterialet görs av 

flera personer oberoende av varandra vartefter beskrivningskategorierna jämförs och 

bearbetas vidare i samarbete (Dahlgren & Johansson 2009). Tyvärr har detta 

förfarande inte varit möjligt att genomföra i detta examensarbete. 

När intervjufrågorna konstruerades testades de först på två elever för att säkerställa 

att eleverna förstod frågorna och att de genererade resultat som var användbara för 

undersökningen. Trots detta var min intervjuteknik outvecklad under de första 

intervjuerna och jag använde inte följdfrågor lika effektivt som i senare intervjuer. 

Intervjutekniken förbättrades med andra ord när jag gjorde fler intervjuer och de 

senare intervjuerna tenderade att generera mer information än de tidiga, troligtvis till 

följd av förbättrad intervjuteknik. 

En metod som kunde ha använts för att öka validiteten i undersökningen hade varit 

att bädda in aspekter av hållbar utveckling i olika resonemang eller påståenden för 

informanten att ta ställning till, istället för att förlita mig på raka intervjufrågor, då 

det sistnämnda kanske inte alltid fungerar så bra om fenomenet är mer eller mindre 

okänt och oreflekterat för respondenten. 

6.3 Fortsatta studier 

I både litteraturen och av intervjuade lärare i denna undersökning nämns att 

ämnesövergripande eller ämnesintegrerande arbetssätt är en förutsättning för 

skapandet av en helhetsförståelse för hållbar utveckling. Men vad utgör grunderna 

för ett framgångsrikt ämnesövergripande samarbete? Hur bör detta samarbete se ut 

för att eleverna ska skapa sig en helhetsförståelse för hållbar utveckling och 

samtidigt vara ett arbetssätt som lärarna hinner planera, genomföra och bedöma? 

Det är komplexa frågor att undersöka och sannolikt finns det inga universella 

lösningar, men behovet av vägledning för att kunna genomföra en utbildning för 

hållbar utveckling på ett sätt som överensstämmer med de politiska ambitionerna 

som ges uttryck för genom styrdokumenten verkar i dagsläget stort, vilket motiverar 

vidare forskning. 

Ett mer konkret fokus på hur lärare medvetet väljer att inkludera etiska och 

känslomässiga aspekter av hållbar utveckling i undervisningspraktiken vore 

didaktiskt intressant att undersöka, t.ex. genom observationer och intervjuer av lärare 

och elever. Ytterligare en relevant fråga att undersöka är hur olika lärosäten väljer att 

inkludera utbildning för hållbar utveckling i lärarutbildningarna. 
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Bilaga 1 

Frågor till lärare 

Bakgrundsfrågor 
 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur länge har du undervisat i biologiämnet? 

 Beskriv hur din utbildning ser ut. 

Tolkning av begreppet hållbar utveckling 
 Kan du beskriva vad begreppet hållbar utveckling betyder för dig? 

 Hur ser du på din egen möjlighet att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle? 

 Vilken syn på framtiden gällande hållbar utveckling har du? 

Syn på utbildning om/för hållbar utveckling 
 Hur har du arbetat med hållbar utveckling i din biologiundervisning? 

 Hur tycker du att biologiämnet ska behandla hållbar utveckling? 

 Varför bör biologiämnet behandla hållbar utveckling? 

 Vilket innehåll i biologikurserna bör behandla hållbar utveckling? 

 Vilka kunskaper om hållbar utveckling vill du att dina elever ska få med sig från 

biologiundervisningen? 

 Vilka svårigheter ser du med att inkludera hållbar utveckling i biologikurserna? 

 Finns det något som du vill tillägga? 

 

Följdfrågor 
 Kan du berätta mer? 

 Hur tänker du då? 

 Kan du förtydliga? 

 Kan du ge något exempel? 

Frågor till elever 

Bakgrundsfrågor 
 Vilken årskurs går du? 

Tolkning av begreppet hållbar utveckling 
 Kan du beskriva vad hållbar utveckling betyder för dig? 

 Hur ser du på din egen möjlighet att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle idag? 

 Hur ser du på din egen möjlighet att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle när du 

är vuxen? 

 Vilken syn på framtiden gällande hållbar utveckling har du? 

Syn på utbildning om/för hållbar utveckling 
 Hur har ni arbetat med hållbar utveckling i biologiundervisningen? 

 Hur tycker du att biologiämnet ska behandla hållbar utveckling? 

 Varför bör biologiämnet behandla hållbar utveckling? 

 Vilket innehåll i biologikurserna bör behandla hållbar utveckling? 

 Hur skulle du beskriva de kunskaper om hållbar utveckling du fått genom 

biologiundervisningen? 

 Hur påverkar de kunskaper du har om hållbar utveckling din livsstil? 

 Finns det något som du vill tillägga? 

 
Följdfrågor 
 Kan du berätta mer? 

 Hur tänker du då? 

 Kan du förtydliga? 

 Kan du ge något exempel? 


