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ABSTRACT 

Wiggen, F. 2016. Hållbar utveckling i geografiundervisningen – Lärares inställningar och 
undervisningsmetoder. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

Den här studien undersöker hur undervisningen i hållbar utveckling ser ut i geografi i årskurs 7–9. Syftet var att 
undersöka hur lärare arbetar mot och tolkar hållbar utveckling gentemot läroplanen och kursplanen i geografi för 
skolans årskurs 7–9. För att ta reda på syftet och besvara frågeställningarna utfördes kvalitativa intervjuer med 
fyra lärare verksamma inom SO-ämnena i Eskilstuna. Resultatet visar att lärare till viss del tolkar begreppet 
hållbar utveckling olika, något som kan tyda på bristande information och en avsaknad av tydliga riktlinjer. 
Begreppet definieras i hög grad utifrån ett ekologiskt perspektiv, medan andra aspekter av begreppet såsom 
sociala och ekonomiska nämns mer implicit. Undervisningen inom hållbar utveckling kan se mycket olika ut, 
men många arbetar med fältstudier och temaarbeten. Samtliga respondenter ansåg att det är både möjligt och 
fördelaktigt att arbeta ämnesövergripande inom hållbar utveckling. I resultatet belyses eventuella brister i lärares 
kunskaper inom ämnet, vilka också efterfrågar fortbildningar kring ämnet. Detta förhindras dock av en brist på 
både tid och pengar inom skolan.  
 

 

Keywords: Hållbar utveckling, grundskola, läroplan, kursplan, geografiundervisning 

 

Handledare: Mikael Wingård.  



	
	

Innehåll	
1. INLEDNING	...................................................................................................................................	4	

1.1 Syfte frågeställningar	................................................................................................................	4	

1.2 Avgränsningar	...........................................................................................................................	5	

1.3 Centrala begrepp	.......................................................................................................................	5	

2. TEORIER OM HÅLLBAR UTVECKLING	..................................................................................	6	

2.1 Hållbar utveckling – begreppets framväxt	.................................................................................	6	

2.2 Miljöundervisning i skolan växer fram	.....................................................................................	7	

2.3 Hållbar utveckling i dagens kurs-och läroplaner	.......................................................................	8	

2.4 Geografiämnet och hållbar utveckling	......................................................................................	8	

3. TIDIGARE FORSKNING	..............................................................................................................	9	

3.1 Olika former av miljöundervisning	...........................................................................................	9	

3.2 Undervisning i hållbar utveckling utifrån tre dimensioner	......................................................	11	

3.3 Lärare, läromedel och hållbar utveckling	................................................................................	11	

4. METOD	........................................................................................................................................	12	

4.1 Inför undersökningen	..............................................................................................................	12	

4.2 Urval	........................................................................................................................................	13	

4.3 Intervjusituationen	...................................................................................................................	13	

4.4	Tematisering	............................................................................................................................	14	

5. HÅLLBAR UTVECKLING I GEOGRAFIUNDERVISNINGEN	...............................................	15	

5.1 Tolkningar av begreppet hållbar utveckling	............................................................................	15	

5.2 Geografiämnets bidrag till hållbar utveckling	.........................................................................	16	

5.3 Undervisningen i hållbar utveckling	........................................................................................	17	

5.4 Svårigheter i undervisningen om hållbar utveckling	...............................................................	19	

6. DISKUSSION	...............................................................................................................................	20	

6.1 Hållbar utveckling- ett begrepp med olika tolkningar	.............................................................	20	

6.2 Olika arbeten för att uppnå målen om hållbar utveckling	........................................................	22	

6.3 Att undervisa i hållbar utveckling är inte alltid lätt	.................................................................	23	

7. SLUTSATSER	..............................................................................................................................	24	

REFERENSLISTA	............................................................................................................................	25	

Bilaga 1 – intervjuguide	................................................................................................................	27	



4	

1. INLEDNING 
	
Som född på 1990-talet har jag ständigt under min uppväxt blivit påmind om hållbar 
utveckling. Profetior med såväl positiva som negativa domar för jordens framtid redovisades i 
både media och i de flesta skolämnena. Hållbar utveckling har dock inte alltid varit en lika 
självklar del av undervisningen som det är idag. Miljöaspekten smög sig in i skolan under 
1980-talet och har sedan dess fått ett allt större fokus. Detta kom som ett svar på 1960-talets 
miljöupplysning och FN:s miljökommission som bildades under 70-talet (Björneloo, 2008, s. 
15ff). Under 1980-talet blev begreppet hållbar utveckling internationellt i samband med 
Världskommissionens rapport Vår gemensamma framtid (WCED, 1987). I denna beskrevs 
hållbar utveckling ha en tvärvetenskaplig betydelse, vilket kräver kunskaper från både 
samhällsvetenskapen och naturvetenskapen. Det blev även en ny syn på miljöproblematiken 
och diskussioner kom att handla om en hållbar utveckling utifrån tre dimensioner: 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt (WCED, 1987).  

Skolundervisningen har en stor påverkan i formandet av vår identitet och förståelsen av 
världen (Linnér, 2005, s. 19) vilket innebär att undervisningen i hållbar utveckling påverkar 
elevers syn på jorden samt miljöproblematiken. Hållbar utveckling berörs idag i dagens 
läroplan och ett flertal kursplaner. I kursplanen för geografiämnet finns hållbar utveckling 
med utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. I det centrala innehållet i geografiämnet årskurs 
7–9 finner vi rubriken miljö, människor och hållbarhetsfrågor, vilken implicit innehåller 
punkter som berör alla tre dimensioner av hållbar utveckling (Skolverket, 2011).  

Begreppet hållbar utveckling är svårdefinierat vilket gör att utbildningen inom det är 
svårt att ta sig an. År 2004 sa FN:s dåvarande generalsekreterare att det nya århundradets 
största utmaning är få en så abstrakt idé som hållbar utveckling till en konkret verklighet för 
människor över hela världen. En stor del av denna utmaningen faller således på lärare, vilka 
efterlyser klarare riktlinjer inom utbildningen för hållbar utveckling (Björneloo, 2007, s. 22). 
Problematiken kring begreppets otydlighet uppstår då verksamma lärare ska tolka vad som 
står i kurs-och läroplaner, även gällande begreppet hållbar utveckling. Verksamma lärare har 
skiftande kunskap rörande begreppet och den ämnesövergripande aspekten kan ibland falla 
bort (Borg, 2011, s. 30). Skolverket har gjort en undersökning som visar att alla lärare inte 
berör hållbar utveckling i sin undervisning, dess betoning i kurs-och läroplaner till trots. 
Anledningen till detta har bland annat visat sig bero på ett behov av fortbildningar inom 
ämnet (Skolverket, 2002, s. 129). Med detta i åtanke är det intressant att undersöka hur 
verksamma lärare uppfattar och undervisar inom hållbar utveckling i det tvärvetenskapliga 
geografiämnet.  

1.1 Syfte frågeställningar 
I denna studie undersöks hur lärare som undervisar i geografi i årskurs 7–9 arbetar med 
hållbar utveckling. Frågeställningar för undersökningen är följande: 
 
• Hur tolkar lärare begreppet hållbar utveckling i relation till läroplanen och dess kursplan i 
ämnet geografi?  
• Hur arbetar lärare för att uppnå målen om hållbar utveckling enligt kursplanen för 
geografiämnet i årskurs 7–9? 



5	

• Vilka svårigheter upplever lärare i arbetet att uppnå målen med undervisningen om hållbar 
utveckling i geografi? 

1.2 Avgränsningar 
Då begreppet hållbar utveckling växt fram via miljöfrågor och miljöproblematik ägnas ett 
särskilt fokus till detta i bakgrunden till studien. I övrigt ses begreppet ur ett tvärvetenskapligt 
perspektiv i enlighet med Brundtlandskommissionen (WECD, 1987), där en utveckling ska 
vara hållbar utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.  

Uppsatsen undersöker undervisningen om hållbar utveckling inom geografiämnet i 
grundskolans årskurs 7–9. Därmed avgränsas studien ytterligare till att undersöka hållbar 
utveckling utifrån de aspekter som lyfts fram i kursplanen för geografiämnet, samt vad som 
står skrivet i läroplanen (Skolverket, 2011). Inom många högstadieskolor i Eskilstuna 
undervisar lärare i samtliga samhällsorienterade ämnen (samhällskunskap, historia, religion 
och geografi), kallat SO. Då det endast ingår två eller tre ämnen för en lärarexamen och det 
ingår fyra ämnen i SO-ämnena finns en risk att lärare som medverkar i studien inte har en 
examen inom geografiämnet. Att utföra denna studien i gymnasiet hade varit av godo då det 
krävs en utbildning inom geografiämnet för att få undervisa. Dock är ämnet mycket litet inom 
gymnasieskolan och geografi ingår numera enbart i ett fåtal inriktningar. Därmed finns det få 
verksamma lärare, vilket skulle kunna resultera i en problematik att få ihop ett tillräckligt stort 
urval. Hållbar utveckling integreras i många ämnen och även i läroplanen, vilket innebär att 
lärare bör ha en uppfattning om begreppet. Många har efter ett antal verksamma år som SO-
lärare blivit legitimerade i de SO-ämnen som saknas i lärarexamen. Personligen är jag 
intresserad av att i framtiden undervisa i grundskolans årskurs 7–9, vilket gör det relevant att 
utföra studierna inom de årskurserna.  

1.3 Centrala begrepp 
I uppsatsen förekommer en del begrepp som är centrala för studien. Det är därmed nödvändigt 
med definitioner av begreppen. Hållbar utveckling definieras i uppsatsen enligt 
Brundtlandskommissionens	(WCED,1987) tvärvetenskapliga definition. Det innebär en 
utveckling ska vara utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Ekologisk 
hållbarhet innebär ett skydd för miljön genom en hållbar försörjning. Detta innebär att 
ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga säkras och att jordens resurser används 
effektivt (Fegler & Unemo, 2000, s. 24). Inom social hållbarhet står människan i centrum. 
Denna finns bestämmelser inom FN om förbättring var målet är att bl.a. utrota fattigdom, 
främja social integration, åstadkomma jämlikhet och jämställdhet samt att påskynda de minst 
utvecklades lärande (Fegler & Unemo, 2000, s. 24). Ekonomisk hållbarhet innebär att den 
långsiktiga ekonomiska tillväxten inte äventyras. Detta eftersom tillväxt ger mer resurser 
vilka kan fördelas bland medborgarna (Fegler & Unemo, 2000, s. 24).  

Ett annat återkommande begrepp är miljöfrågor och miljöproblem. De syftar exempelvis 
till växthuseffekten, försurning, minskad albedoeffekt och en minskad biodiversitet, hur 
människor påverkat dessa utfall samt hur vi kan leva för att minska eller undvika 
förödelserna. Detta diskuteras bland annat i Planetary Boundaries (Rockström et.al, 2009). 
Med läroplan menas det styrmedel vilken beskriver skolans uppdrag med mål och riktlinjer. 
Läroplanen kompletteras även med kursplaner vilka är styrmedel för samtliga skolämnen och 
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innehåller centralt innehåll samt mål och riktlinjer för de olika ämnena som lärare skall beröra 
och tolka.  

2. TEORIER OM HÅLLBAR UTVECKLING  
	
Miljöfrågor har varit på agendan sedan 1960-talet. Detta var ett resultat av bland annat Rachel 
Carsons alarmerande rapport Tyst vår från 1962 där hon skrev om kemikalier inom jordbruket 
(Björneloo, 2008, s. 16). Även livsmedelsforskaren Georg Borgström bidrog under denna tid 
till miljöfrågans framväxt då han kritiserade de rika ländernas ohållbara konsumtion 
(Wingård, 2011, s. 19). Därefter har ett stort antal rapporter om vår jords (icke)välmående 
efterföljt och miljöproblem har varit på tapeten sedan dess. Som svar på 1960-talets 
upplysning om miljöfrågor bildades United Nations Environment Programme (UNEP) under 
1970-talet, vilket blev FN:s miljöprogram och startskottet för ett internationellt samarbete 
rörande miljöfrågor (Björneloo, 2008, s. 15f). Flera mål och kommissioner har följt vilket 
format såväl samhällets som skolans syn och arbete kring miljöfrågor och hållbar utveckling. 
Följande avsnitt redogör för hållbar utveckling, begreppets framväxt och påverkan på 
skolundervisningen i kurs-och läroplaner med ett särskilt fokus mot geografiämnet.   

2.1 Hållbar utveckling – begreppets framväxt  
Miljöproblem och miljöfrågor blev som ovannämnt omdiskuterat under 1960-talet. Under 
1970-talet myntades begreppet hållbar utveckling vilket från 1980-talet och framåt kom att 
ersätta samtalet inom miljöfrågor. Detta nya fokus kom i samband med 
Brundtlandskommissionen (Björneloo, 2007, s. 19) och FN-kommissionens World 
Commission on the Environment and Developments publicering av rapporten Our common 
Future (WCED, 1987). I denna beskrivs att en hållbar utveckling ska tillgodose dagens behov 
utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov (WCED, 1987). 
Med ett sådant generationsperspektiv blir det tydligt att hållbar utveckling sker utifrån ett 
tvärvetenskapligt perspektiv var ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet går hand i hand 
(Björneloo, 2008, s. 17). 

Efter 1980-talets Brundtlandsrapport gjordes större satsningar för tvärvetenskapliga 
arbeten mot en hållbar utveckling i FN:s regim. Begreppet blev internationellt accepterat 
utifrån tre de dimensionerna och blev målsättning hos såväl regeringar som företag och 
frivilligorganisationer (United Nations, 1992). Ett antal dokument och mål inom FN sattes 
upp vilka antogs av länder världen över. Arbetet har lett till en strävan efter hållbar utveckling 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Viktiga milstolpar i arbetet för hållbar 
utveckling hittills har bland annat varit Riokonferensen 1992 där Riodeklarationen, Agenda 
21 undertecknades av flertalet länder inom FN innehållande 40 kapitel med handlingsprogram 
för att bekämpa fattigdom och arbeta mot en hållbar utveckling under det 21:	a århundradet 
(Persson & Persson, 2015, s. 201, 204). År 2000 påbörjade FN ett arbete kallat Milleniemålen 
vilken innehöll 8 milleniemål som skulle uppnås år 2015. Dessa mål antogs av både stater och 
organisationer (Persson & Persson, 2015, s. 203f). I september år 2015 hölls ett möte för att se 
över resultaten av arbetet. Det konstaterades att stora framgångar skett och många av målen 
var nådda (Millenniemalen.se). Under mötet år 2015 antogs nya mål i strävan om en mer 
hållbar värld, kallad Agenda 2030. Den bygger på en fördjupning av milleniemålen som bland 
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annat ämnar utrota fattigdom och vidta omedelbara åtgärder mot klimatförändringar 
(Globalamalen.se)  

Begreppet hållbar utveckling är idag en självklar del inom såväl politiken som i skolan. 
Även om definitionen inte är helt tydlig är det ett begrepp som rört mångas läppar. År 2004 
släppte statens offentliga utredningar (SOU) rapporten Att lära för hållbar utveckling. I denna 
beskrivs begreppet på följande vis: Hållbar utveckling handlar om att värna givna resurser. 
Det håll- bara samhället är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar (SOU 
2004:104, s. 10). Citatet förklarar en tvärvetenskaplig syn av begreppet där synvinklar som 
resursfördelning och det demokratiska samhället integreras. Den ekonomiska aspekten av 
begreppet vävs in i argumentet för resursfördelningar då detta står som grund för ett lands 
handelsmöjligheter. Björneloo skriver en längre förklaring till hållbar utveckling som 
följande: 

 
Hållbar utveckling handlar om ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan folkgrupper och 
nationer, mellan kvinnor och män. En helhetssyn på människors och samhällens behov, 
förutsättningar och problem är utgångspunkten. Världens länder är beroende av varandra och beslut 
som fattas i ett land påverkar även människor i andra länder. Samtidigt som framtidens stora frågor 
måste hanteras genom ett internationellt samarbete är tanken om individens delaktighet och ansvar 
tydlig (Björneloo, 2008, s. 10). 

 
Björneloo beskriver det tvärvetenskapliga perspektivet av begreppet hållbar utveckling, men 
ger också en förklaring till hur världen hänger samman och hur viktigt det är med ett 
internationellt arbete kring hållbar utveckling.  

FN:s internationella arbete för hållbar utveckling berör samtliga individer då det 
involverar världsomspännande mål som ska säkerställa en framtid för dagens samhälle och 
kommande generationer. För att målen ska uppnås räcker dock inte löften från politiker. Det 
krävs också engagerade samhällsmedborgare som förstår innebörden av och har ett driv för att 
arbeta för hållbar utveckling (SOU 2004:140, s. 125).   

2.2 Miljöundervisning i skolan växer fram 
Miljöfrågor blev aktuellt i skolan i samband med den politiska debatten redan under 1960-
talet. Efter grundandet av FN:s miljöprogram (UNEP) på 1970-talet ledde påtryck till att 
miljöfrågor fick en plats i läroplanstexter, vilket ges i uttryck inom 1980 års läroplan för 
grundskolan (Skolverket, 1980). Huvudfokus i undervisningen låg till en början, under 1960–
1970-talet, på det ekologiska perspektivet och de skador som skett i naturmiljön. Under 1980-
talet flyttades detta fokus till att bli mer samhällsvetenskapligt som ett svar på FN:s 
kommissioner. I 1980-talets läroplan lades fokus på miljöundervisning med ett livslångt 
lärande (Björneloo, 2008, s. 16f). Under detta skede syftade undervisningen till att lära 
eleverna att handla miljövänligt med hjälp av kunskap om miljöproblem och upplysa om 
miljövänliga beslut och värderingar. Sedan 1992 års Riokonferens och Agenda 21 utvecklades 
undervisningen i miljökunskap till en undervisning i hållbar utveckling ur ett 
tvärvetenskapligt perspektiv med dimensioner om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 
(Öhman & Östman, 2002, s. 10–15).  
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Idag ses hållbar utveckling som ett tvärvetenskapligt begrepp och något som berör såväl 
naturorienterande som samhällsorienterade ämnen. Då miljöproblematik under de senaste 60 
åren har förändrats under snabb takt med arbeten både lokalt och internationellt är det möjligt 
att förutsätta en utveckling och förändring även i framtiden. Det gäller även undervisningen i 
hållbar utveckling som har, och kommer sannolikt även i framtiden att, förändras utefter 
rådande samhällsdiskurser kring ämnet. 

2.3 Hållbar utveckling i dagens kurs-och läroplaner 
Som nämnt ovan har miljöfrågor funnits med och utvecklats i läroplaner sedan 1980-talet. 
Den förra läroplanen började råda år 1994 och kallades läroplanen för de frivilliga 
skolreformerna 1994 (Lpo94). Utmärkande för denna var att den bestod av både en gemensam 
läroplan samt enskilda kursplaner. Läroplanen och dess politiska text skiljer sig från 
kursplanerna som oftast är skrivna av ämneskunniga personer utifrån en svensk 
skolämnestradition. Med läroplansreformen 1994 följde ett nytt styrsystem kallat mål- och 
resultatstyrning, vilket innebar stora förändringar av kursplanernas utformning (Molin, 2006, 
s. 14).  

I Lpo94 hade en föreskrift gällande hållbar utveckling utformats. Under rubriken skolans 
uppdrag står det skrivet att miljöperspektivet ska genomsyra all undervisning samt även att 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2006). I kursplanerna saknades dock en 
konkretisering av de specifika krav eller mål eleverna förväntades uppnå i undervisningen om 
hållbar utveckling. Begreppet nämns endast en gång i läroplanen och då ur ett ekologiskt 
perspektiv och i kursplanerna beskrivs endast miljöundervisning utan det tvärvetenskapliga 
perspektiv som hållbar utveckling står för (Skolverket, 2006). Detta är något som utvecklats i 
dagens kursplaner där undervisningen i hållbar utveckling finns med i det centrala innehållet 
för nio ämnen med konkretiserade mål och kunskapskrav (Skolverket, 2011). I dagens 
läroplan för grundskolan står samma text kvar under rubriken skolans uppdrag angående 
hållbar utveckling. Inslaget beskriver en långsiktighet i lärandet om hållbar utveckling 1980-
talets läroplan (Skolverket, 1980). Hållbar utveckling syftade förr och syftar än idag att följa 
eleven in i såväl privatlivet som i det efterföljande arbetslivet.   

2.4 Geografiämnet och hållbar utveckling  
Geografiämnets väg in till dagens kursplan har inte varit rak. Delar av ämnet lärdes ut redan 
under 1600-talet, men då utspritt inom andra ämnen. Under slutet av 1700-talet kom geografi 
in på skolschemat som ett dubbelämne tillsammans med historia (Molin, 2006, s. 37). Det var 
inte förrän på 1800-talet och början på 1900-talet som geografi kom in som eget ämne då dess 
status stärktes i samband med nationalistiska strömningar. 

Vad som är geografiämnets kärna har diskuterats inomvetenskapligt så länge ämnet 
funnits (Molin, 2006, s. 19). Under 50-talet delades geografivetenskapen upp i två 
vetenskapliga discipliner, naturgeografi och kulturgeografi, vilka också fick tillhöra olika 
fakulteter. Denna indelning lever kvar än idag och diskussionen kring delningens vara eller 
icke-vara har förts återkommande (Molin, 2006, s. 20f). Delningen har i vissa fall inneburit att 
de olika geografiska disciplinerna hamnat vid olika institutioner, trotts att de båda är en del av 
geografiämnet som helhet. Vid vissa lärosäten, exempelvis Uppsala universitet, tillhör 
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däremot både naturgeografi och kulturgeografi samma institution, men det finns en tydlig 
uppdelning mellan det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga.   

I skolan undervisas geografi som ett sammanhållet ämne, vilket har gjort det 
problematiskt i tolkandet av kunskapsinnehåll då den vetenskapliga geografin till viss del är 
delad. Molin (2006) beskrivs ämnet följande: Geografi som ett sammanhållet ämne kan då, 
utifrån hur vi idag klassificerar de vetenskapliga disciplinerna, beskrivas som ett 
tvärvetenskap-ligt ämne som innehåller ämnesstoff från två skilda vetenskapliga kunskaps-
områden, naturvetenskap och samhällsvetenskap (Molin, 2006, s. 20). Geografi som en 
sammanhållen disciplin blir således ett tvärvetenskapligt ämne då det involverar både 
naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det gäller även geografiämnet i skolan vilket innebär 
det att ämnet är tvärvetenskapligt. Då det gäller hållbar utveckling berörs detta i allt från 
lokala till globala sammanhang inom geografiämnet. Hållbar utveckling är även 
tvärvetenskapligt i geografiämnet då det involverar såväl samhällsvetenskapliga som 
naturvetenskapliga sammanhang. I det centrala innehållet för kursplanen i geografi för 
grundskolan årskurs 7–9 står följande under rubriken Miljö, människor och hållbarhetsfrågor:  

  
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och 

vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.   
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga 

risker.   
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.  
• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.   
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.   
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. 
 (Skolverket, 2011, s. 163) 

 
Miljöaspekten integreras i ett tvärvetenskapligt perspektiv inom geografiämnet där det går att 
utläsa punkter för alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Detta ges tillkänna genom att 
belysa hållbar utveckling inom såväl klimatpåverkan och biologisk mångfald som i 
fördelningen av naturresurser och människors levnadsstandard. 

3. TIDIGARE FORSKNING 
	
Sedan miljödebattens uppkomst under 1960-talet har det drivits forskning kring miljöfrågor 
med olika inriktningar. Med begreppet hållbar utveckling och dess uppkomst i läroplanerna 
har även sådan forskning bedrivits. Min uppsats riktar fokus mot forskning angående 
undervisningen i hållbar utveckling, hur denna sett ut och förändrats över tid samt hur 
undervisningen inom detta kan se ut idag.  
3.1 Olika former av miljöundervisning  
Miljöundervisningen har sett olika ut i olika skeden. Det beror på faktorer så som rådande 
diskurser inom miljöpolitiken samt olika utbildningstraditioner. År 2001 utfördes en studie 
om miljöundervisningen i skolan på uppdrag av Skolverket (Öhman & Östman, 2002). I 
studien genomfördes intervjuer och enkäter där lärare fick besvara vilken sorts 
miljöundervisning de bedriver. För att kunna göra detta kategoriserades miljöundervisningen i 
tre utbildningsfilosofiska teorier som dominerat utbildningsdiskussionen under den senare 
delen av 1900-talet och början av 2000-talet. De olika traditionerna kom att kallas 
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essentialism, progressivism och rekonstruktivism (Öhman & Östman, 2002, s. 12). 
Essentialismen utgår från en vetenskaplig disciplingrund inom utbildningen där ämnet står i 
centrum med tillhörande vetenskapliga begrepp och modeller. Läraren ses som en 
ämneskunnig expert som förmedlar sina kunskaper till eleverna. Progressivismen bygger på 
att eleven står i centrum och undervisningen ska därmed utgå från elevens intressen och 
behov. Samarbete och problemlösningar ses som en viktig del i kunskapsprocessen där eleven 
ska utveckla sina kunskaper genom direkta erfarenheter av natur och samhälle. 
Rekonstruktivism lägger tonvikten på skolans demokratiska roll för en utveckling av ett 
framtida samhälle. Analyser utifrån undervisningens innehåll och synsätt dominerar och 
elever ska lära sig att kritiskt värdera olika alternativ (Öhman & Östman, 2002, s. 12). Dessa 
ovannämnda utbildningsfilosofier kan därefter kopplas till tre olika skiften i 
miljöundervisningen:  
 
1. Faktabaserad miljöundervisning. Denna uppkom i samband med miljöfrågornas framfart 
under 1960-och 1970-talet. Under denna tid pekade miljöundervisningen på problematiken 
som ett kunskapsglapp vilken vetenskapen kunde råda bot på. Därmed skulle 
miljövetenskapliga experter, vilka främst var aktiva inom naturkunskapen, lösa 
miljöproblemen. I utbildningen låg fokus på att förmedla vetenskapliga fakta och begrepp. 
Denna undervisningssyn platsar i essentialismens utbildningsfilosofiska traditioner. Med 
dessa faktakunskaper förväntades eleverna därefter ta ställning och handla (Öhman & 
Östman, 2002, s. 13). I denna undervisningsform kommer den demokratiska processen efter 
utbildningen. En invändning mot faktabaserad miljöundervisning är avsaknaden av elevens 
deltagande och därmed frånvaron av demokratiska diskussioner där eleverna får testa sina 
ståndpunkter (Öhman, 2008, s. 19).  
 
2. Normerande miljöundervisning. Under 80-talet skedde ett skifte i problematiken med 
miljöundervisningen. 60-talets kunskapsbaserade miljövetenskap förändrades och 80-talets 
paradigmskifte betonade istället kopplingen mellan miljömoraliska ställningstaganden och en 
kunskapsbaserad argumentation. Med andra ord ansågs människan numera behöva inrätta sig 
efter naturen och undervisningen skulle därmed lära eleverna att handla miljövänligt utifrån 
miljövänliga värderingar (Öhman & Östman, 2002, s. 13f). Under den här 
undervisningsformen ansågs således den demokratiska processen uppkomma innan 
utbildningen (Öhman, 2008, s. 19). Traditionen var till en början i utbildningsfilosofiska 
termer en blandning mellan essentialism och progressivism för att sedan gå över till enbart 
progresssivism (Öhman & Östman, 2002, s. 13f).  
 
3. Pluralistisk miljöundervisning. Öhman och Östman (2002) kallade denna till en början för 
undervisning om hållbar utveckling, men bytte så småningom benämningen till pluralistisk 
miljöundervisning (Öhman, 2004, 2008). Miljöundervisningen fortsatte att utvecklas i takt 
med yttre påverkningar från bland annat FN. Miljöproblem har integrerats till 
samhällsutvecklingen och termen har i stort sätt ersatts av begreppet hållbar utveckling. Detta 
begrepp definieras utifrån en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I undervisningen 
blir samtalet viktigt där olika uppfattningar lyfts fram och diskuteras. Erfarenheter såväl som 
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vetenskapliga uppfattningar står i centrum och utbildningen ämnar lära eleverna att aktivt och 
kritiskt värdera olika alternativ och ta ställning. Denna form av undervisning kan ses som 
rekonstrutivistisk. (Öhman & Östman, 2002, s. 13f, Öhman, 2004, Öhman, 2008).  

3.2 Undervisning i hållbar utveckling utifrån tre dimensioner 
Tidigare studier tyder på att en undervisning i hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna 
(ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet) kan vara bristfällig. I Borgs (2011) 
undersökningar med olika ämneslärare verksamma konstaterades ett glapp mellan 
ämnesgrupper gällande innebörden av begreppet hållbar utveckling. Många lärare belyste den 
ekologiska aspekten inom hållbar utveckling som särskilt viktig. Lärare verksamma i 
samhällskunskap skiljde sig dock då de inte ansåg den ekologiska biten som särskilt. Lärare 
verksamma inom naturorienterande ämnen involverade den sociala och ekonomiska aspekten 
i mycket liten grad. Borgs (2011) resultat visade även en osäkerhet hos lärare kring huruvida 
ekonomi ses som en förutsättning för hållbar utveckling. Nyexaminerade lärare kände en 
större osäkerhet kring hållbar utveckling än lärare som varit verksamma en längre tid (Borg, 
2011, s. 30). 

Pettersson (2014) utförde en studie i vilken hon intervjuade lärare verksamma inom 
yrkesprogram på gymnasieskolor. Studien bekräftar Borgs resultat angående de olika 
uppfattningarna om definitionen av hållbar utveckling. Studien belyser även en osäkerhet hos 
lärare angående den ekonomiska dimensionen och hur detta inkluderas som en förutsättning 
för hållbar utveckling (Pettersson, 2014, s. 91). Detta uppmärksammar således ett glapp 
mellan läroplanen, undervisningen och Brundtlandskommissionens definitioner av begreppet 
hållbar utveckling.  

3.3 Lärare, läromedel och hållbar utveckling 
I Rum, Frirum och Moral skriver Lena Molin (2006) om läromedels påverkan i 
geografiundervisningen. Molin analyserar visserligen den tidigare rådande kursplanen från 
1994, men hennes resultat är relevanta och applicerbara även på dagens kursplan. I studien 
utfördes observationer och intervjuer med lärare som undervisade i geografi. Resultatet visade 
att miljöfrågor och hållbar utveckling inte gavs stort utrymme i undervisningen trots dess 
betoning i kurs- och läroplanen. Miljöfrågor lyftes under lektionstillfällen i form av 
faktainnehåll ur ett naturvetenskapligt perspektiv där problematiseringar och en 
tvärvetenskaplig aspekt kring miljöfrågor saknades. Samtliga i studien som berörde 
miljöfrågor ansåg att det var tillfredsställande att arbeta tvärvetenskapligt, men att läroböcker 
saknade denna aspekt. Det framkom även en svårighet att finna lämpligt material för 
undervisningen och planeringen tog lång tid i och med sökandet. Geografiboken som 
användes för undervisningen innehöll endast ett tre och en halv sidor långt kapitel om hållbar 
utveckling, vilken fanns längst bak i boken (Molin, 2006, s. 179f).  

Även Lorentzon (2004) skriver om de problem som Molins forskningsresultat pekar mot. 
Den mest positiva bilden av miljöundervisning finns i förskoleklassen samt i tidiga årskurser 
där barn praktiskt och konkret arbetar med miljöfrågor. Dessa blir svåra att uppfölja i de 
högre åldrarna och miljöundervisningen tycks avstanna och ingen fördjupning av lärandet 
sker. Även elevernas engagemang minskar med tiden då äldre elever kan beskriva 
miljöundervisningen som tjatig (Lorentzon, 2004, s. 10f).  
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Det kan även skilja sig i hur olika lärare ser på sina egna förutsättningar i undervisningen 
om hållbar utveckling. En brittisk studie gjord av Paula Jones m.fl. undersökte geografilärares 
uppfattningar om, och förhållandesätt till, undervisning i hållbar utveckling. De kom fram till 
tre olika uppfattningar hos lärarna vilka bestod i lärare som kände sig bekväma med att 
laborera med begreppet hållbar utvecklings många innebörder, lärare som var mer 
ifrågasättande vilka ansåg begreppet svårtolkat och slutligen lärare som ansåg sig själva ha 
bristande kunskaper inom ämnet vilket sågs utgöra en barriär för undervisningen (Jones, et.al, 
2008, s. 344).  

4. METOD 
	
Den här studien har utgått ifrån en kvalitativ metod. Empiri har samlats in via litteraturstudier 
tillsammans med planering och genomförande av intervjuer med verksamma lärare. Detta har 
skett omväxlande allteftersom uppsatsen utvecklats. Metodvalet motiverades genom att andra 
liknande studier såsom bland annat Björneloo (2008), Pettersson (2014) och Wingård (2011) 
använt sig av intervjuer med verksamma eller studerande lärare. Deras studier, vilka redovisas 
i tidigare avsnitt, har haft olika synvinklar med grund i miljöfrågor eller hållbar utveckling 
inom skolan. Följande avsnitt redogör för hur min studie planerats och genomförts.  

4.1 Inför undersökningen 
Den kvalitativa intervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 
utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 
vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). Kvale och Brinkmann 
förklarar vad en kvalitativ intervju i stora drag handlar om. För att besvara syfte och 
tillhörande frågeställningar i min studie har undersökningen skett i form av kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjuerna ämnat ge en djupgående bild av vad 
lärares tankar är angående hållbar utveckling i skolan och i geografiämnet (Bryman, 2011, s. 
413). Syftet med intervjuer var att få en förståelse för forskningsämnet från den levda 
vardagen utifrån respondentens perspektiv. Jag vill få en bild av lärarnas livsvärld utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv, det vill säga världen så den påträffas i vardagslivet och hur den 
upplevs (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39, 44f).  

Till intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) med teman som skulle beröras 
under intervjutillfällena. Noga övervägningar gjordes för att de teman som valdes i högsta 
möjliga grad skulle kunna ge den information som studien krävde. En ordningsföljd med 
teman som smidigt kunde följas förbereddes, även om intervjuerna gavs flexibilitet i 
ordningsföljden. Intervjuerna inleddes med korta bakgrundsfrågor om respondenten vilka kan 
ligga som grund till analyser av resultaten (Bryman, 2011, s. 419). Därefter följde inledande 
frågor angående hållbar utveckling i skolan. Under intervjutillfällena följde även 
uppföljningsfrågor samt sonderande frågor för att få respondenterna att utveckla sina svar 
ytterligare. Många av frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) består av indirekta frågor där 
lärarna själva fick diskutera fram ett svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 150f). 
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4.2 Urval 
Undersökningen utfördes genom fyra intervjuer med lärare verksamma inom SO-ämnena i 
årskurs 7–9 i Eskilstuna kommun. Förfrågan skickades ut via mail till rektorerna på samtliga 
av Eskilstuna kommuns högstadieskolor. I mailet presenterade jag mig själv och syftet med 
studien med en förfrågan om kontaktuppgifter till SO-lärare verksamma på skolan. Det var ett 
fåtal rektorer som vidarebefordrade mitt mail till lärare och enstaka besvarade mailet med en 
mailadress till SO-lärare. Under processens gång skickades två olika mail ut, ena med ett 
längre utlägg med bakrunsinformation om mig och uppsatsen och det andra mycket kortare 
och mer simpelt mail. De som hade fått den kortare förfrågan svarade i större utsträckning än 
dem som fått den längre. Dock tog kontakten slut och jag fick inte tag i någon lärare på det 
sättet. Efter att snabbt lagt om min strategi då tiden började rinna iväg kontaktades 
verksamma lärare i andra ämnen i min bekantskap för att be dem höra om deras kolleger var 
intresserade av att delta. Detta var ett mycket mer effektivt tillvägagångssätt och jag fick 
snabbt kontakt med möjliga deltagare. Även lärare som intervjuats i ett tidigare arbete 
kontaktades. Urvalet skedde därmed genom ett målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman, 
2011, s. 434).  

4.3 Intervjusituationen 
Intervjuerna tog plats på respektive lärares arbetsplats. På så sätt fick de känna en trygghet 
och ett visst övertag i den miljö vi befann oss i och jag fick en inblick i lärarnas vardagsmiljö. 
Innan intervjuerna började informerades lärarna om studiens syfte för ge en tydlig bild av 
vilken slags studie de skulle delta i och därmed ha en chans att dra sig ur om de inte ville 
medverka. Respondenterna blev även informerade om att uppsatsen skulle publiceras. För att 
skydda lärarnas identitet gavs de i resultatredovisningen andra namn för att kunna vara 
anonyma, de blev frågade om de själva hade önskemål om ett visst namn, annars tilldelades 
de ett namn.  

Intervjuerna spelades in med respondenternas godkännande. Inspelningen gjordes på min 
mobil vilken sattes i flygplansläge för att vi inte skulle bli störda under intervjuerna. Detta 
användes tillsammans med vissa anteckningar som underlag till resultat och analyser. 
Fördelar med att spela in intervjuer är enkelheten att gå tillbaka till intervjutillfället och då få 
exakta citat från respondenten. Dessutom kan analyser av röst och tonläge göras med hjälp av 
en inspelning, något som kan missas vid anteckningar (Ryen, 2004, s. 56). Respondenterna 
informerades om att det inspelade materialet endast skulle användas för denna studie. 
Inspelningarna raderades efter transkiberingen.  

Intervjuerna var semi-strukturerade och liknade ett samtal var fokus låg på 
respondenternas svar. Användandet av intervjuguiden gav samtalet en flexibilitet som 
förutsättning för att kunna fokusera på lärarnas svar. Intervjuerna fick fortgå i den ordning 
som stämde in i samtalets gång. Även om samtliga teman i intervjuguiden berördes krävdes 
ingen särskild ordning i samtalet. Genom denna frihet kunde annan information än den 
tilltänkta dyka upp (Bryman, 2011, s. 419ff). 

Målet med en kvalitativ intervjustudie var att kunna ringa in respondenternas åsikter och 
uppfattningar angående ämnet. En svårighet med metodvalet var den subjektivitet som 
uppstår vid tolkningar av analysmaterialet. Det finns en risk att jag tolkar in annat än vad 
respondenternas avsett med sina svar. För att undvika detta skickades transkriberingen till 
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respondenterna vilket gav dem en chans att korrigera eventuella feltolkningar. För att få en 
mer generaliserad bild av studieämnet hade enkäter istället kunnat vara ett metodval för 
studien. Dessa kunde ge ett större urval, dock blir det svårare att undersöka ämnet på djupet 
utifrån respondenternas tankegångar och jag har själv bristfälliga kunskaper inom kvantitativa 
metoder. Eftersom uppsatsen syftade till att undersöka hur lärare undervisar i hållbar 
utveckling och undervisning ofta har ett bakomliggande syfte som grundar sig i kurs-och 
läroplaner blev intervjuer ett passande metodval.  

4.4 Tematisering 
För att kunna föra en analys av det insamlade materialet skapades en tematisering med grund i 
intervjuguiden innan intervjutillfällena. Den kom sedan att revideras efter insamlandet av 
material för att passa in i de svar studien gett. En tematisering innan intervjutillfället var 
viktigt för klargörandet av de teman som skulle undersökas och bottnar i formuleringen av 
forskningsfrågorna. Viktigt att fundera över innan intervjun var således varför, vad och hur 
studien skulle göras. Med en tematisering lades fokus på vad-frågan i studien. För att kunna 
utföra en intervju krävdes en bild av det fenomen som studerades för att veta var den nya 
kunskapen skulle integreras. Tematiseringen bestämmer vilka aspekter av ett ämne 
intervjufrågorna ska kretsa kring (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120, 122). Tematiseringen för 
studien mynnade ut i följande: 
 
1. Tolkningar av hållbar utveckling. Detta tema grundar sig i begreppet hållbar utvecklings 
tvärvetenskapliga definition där ekonomi, ekologi och social hållbarhet involveras (WCED, 
1987). Begreppet förekommer i den rådande läroplanen och i ett flertal kursplaner, bland 
annat i kursplanen för geografi (Skolverket, 2011). Eftersom Borgs (2011, s. 30) samt 
Petterssons (2014, s. 91) studier visade att den tvärvetenskapliga definitionen av begreppet 
hållbar utveckling inte alltid var självklar hos verksamma lärare blev det intressant att 
undersöka hur lärare tolkar begreppet hållbar utveckling. 
 
2. Geografiämnets bidrag till hållbar utveckling. Geografiämnet i skolan är ett 
tvärvetenskapligt ämne (Molin, 2006, s. 20, Skolverket, 2011), något som begreppet hållbar 
utveckling också är (WCED, 1987). Därmed kom ett tema också att beröra vad lärare anser 
om geografiämnets bidrag till hållbar utveckling. 
 
3. Undervisningen i hållbar utveckling. Det tredje temat, undervisning i hållbar utveckling, 
grundar sig i Öhman & Östman (2002) och Öhmans (2004, 2008) utbildningstraditioner och 
skiften i miljöundervisning för att se vilken/vilka traditioner som framkommer utifrån 
respondenternas svar. 
 
4. Svårigheter med undervisningen i hållbar utveckling. Då det visat sig finnas vissa 
svårigheter med undervisningen i hållbar utveckling, såsom brist på fortbildningar 
(Skolverket, 2002, s. 129), bristfällig information i läroböcker (Molin, 2006, s. 179f) samt ett 
minskat engagemang hos äldre elever i sakfrågan (Lorentzon, 2004, s. 10f) blev den sista 
tematiseringen en undersökning om svårigheter med undervisningen i hållbar utveckling. 
Frågan gällande svårigheter fanns från en början endast i intervjuguiden, men var inte tänkt 
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att ha en större vikt i uppsatsen. När de två första intervjuerna väl var gjorda insåg jag att 
detta var någonting lärare hade mycket att berätta om och därmed fick det stå som tema i 
studien. 

5. HÅLLBAR UTVECKLING I GEOGRAFIUNDERVISNINGEN 
	
I tidigare avsnitt har en teoretisk genomgång av hållbar utveckling förts med grund i 
begreppets framväxt från miljöfrågor till dess väg in i kurs-och läroplaner. Detta avsnitt 
undersöker genom intervjuer hur hållbar utveckling tolkas, planeras och genomförs i 
praktiken inom skolundervisningen. Totalt medverkade fyra SO-lärare verksamma i 
Eskilstuna. Respondenterna i studien är anonyma och har fått välja eller blivit tilldelade 
anonyma namn. De medverkande lärarna kallas Alice, Miriam, Sara och Svea. Samtliga 
undervisar i SO och svenska, ett omedvetet sammanträffande. Svea är den enda lärare som 
inte är utbildad inom något av SO-ämnena, men har till stor del undervisat i det sedan hon 
började arbeta år 1976. Alice, Miriam och Sara har varit verksamma i 12, 13 respektive 19 år. 
Miriam och Sara arbetar på samma skola.  

5.1 Tolkningar av begreppet hållbar utveckling 
Tolkningen av begreppet hållbar utveckling skiljde sig något mellan de intervjuade lärarna, 
men många var inne på samma spår. De flesta var eniga om att hållbar utveckling blivit mer 
aktuellt med tiden. Många påpekade en bredd i begreppet där man måste se på hållbar 
utveckling i litet och stort. Sara förklarade att hållbar utveckling handlar om ett samhälle som 
utvecklas hållbart där alla delar måste förstå sin påverkan på utvecklingen. Alice kom in på 
hur eleverna behöver förstå helheten och förstå att de val som görs kan ge en påverkan någon 
annanstans. Hon tog upp ett framtidsperspektiv: Så jag tänker att vi måste börja leva mer 
hållbart för att jorden ska räcka till i framtiden för kommande generationer. Även Svea 
belyste framtidsperspektivet där hållbar utveckling handlar om att göra val som håller både 
för oss själva och kommande generationer. Miriam valde att lyfta fram resursfördelningen 
som en viktig aspekt i beskrivningen. Hon berättade att: 

 
Det handlar väldigt mycket om hur vi hushållar, hur vi använder jordens resurser. Vad är bra, vad är 
dåligt. Framförallt vad kan vi göra för att förbättra hur det faktiskt ser ut. Det pratar vi ganska mycket om. 
Det skulle jag vilja säga är kärnan i hållbar utveckling. Hur du använder energi och jordens resurser över 
huvud taget. (Miriam) 

 
Resursfördelningen nämndes vid olika tillfällen under samtliga intervjuer. Svea kom ganska 
direkt in på en ekonomisk aspekt inom hållbar utveckling. I sin förklaring av begreppet 
inledde hon med Att vi ska lära oss att göra val som är bra för våran miljö. Därefter 
problematiserade hon det faktum att vuxna och politiker inte alltid gör hållbara val och att det 
då blir svårt att lära ut. Hon menade att detta bottnar i ett konsumtionssamhälle.  
 

Allting handlar ju bara om konsumtion. Hela vår värld är byggds på konsumtion. Alla företagen vill ju 
bara att vi ska konsumera för annars går de ju omkull och vi är ju mer på det tåget. Kolla nu bara på 
juletiden. Enligt mig är det emot hållbar utveckling. (Svea) 
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Svea fortsatte med att belysa bostadsförhållandena i Eskilstuna. Segregationen i Eskilstuna är 
inte heller hållbar sa Svea. Hon förklarar att vissa områden i staden är utpräglade 
invandrarområden och anser att det skapar en känsla av ”vi och dem”. 

Många av respondenterna lyfte den blivande amerikanske presidenten Donald Trump 
med en viss oro där det påpekades att han ses som en förnekare till klimatförändringar. Ofta 
nämndes han i samband med diskussioner kring elevernas förståelse för begreppets innebörd, 
där det visade sig att många ungdomar fått en större förståelse för miljöfrågor och hållbar 
utveckling sedan USA:s presidentval. 

5.2 Geografiämnets bidrag till hållbar utveckling 
Vid frågan om geografiämnets roll i undervisningen om hållbar utveckling var meningarna 
delade. En del ansåg att just geografiämnet inte har någon särskild påverkan gällande 
undervisningen, medan andra påpekade att geografiämnet istället hade en stor roll inom 
hållbar utveckling. Sara beskrev tidigt i intervjun att samhällskunskap, och särskilt geografi, 
kommer in på hållbar utveckling. Hon menade att geografins bidrag är att få en förståelse för 
människans roll och påverkan i utvecklingen och hur människor interagerar i samhället. Sara 
berättade att det är viktigt att se geografiskt var platser ligger, vilka klimat som finns och vad 
det är som styr klimatet, men också vad som händer om klimatet förändras. Hon påpekade att 
hennes undervisning i hållbar utveckling också handlar om människors rörelsemönster, något 
de naturorienterande ämnena inte berör på samma sätt och förklarade att geografiämnet 
belyser samspelet mellan människor och natur. Svea ansåg att hållbar utveckling tangerar de 
flesta ämnena, men att det i geografin blir viktigt att belysa handels-och rörelsemönster. Hon 
förklarade att de i klassen diskuterar fenomen som transporter i handel och dess 
konsekvenser, men också migration och bostadsmönster. I geografi pratar vi såklart mycket 
om klimat och förändringar som skett avslutar Svea denna fråga. Miriam förklarade att 
geografiämnet bidrar med mycket i undervisningen om hållbar utveckling, men beskrev 
samtidigt en bredd i geografi där olika ämnesområden tangerar andra SO-, men också NO-
ämnen. 
 

För mig är det jätteviktigt att eleverna får en röd tråd och där tycker jag att geografi inte står som ensamt 
ämne utan där kan du väva in det du läser i No, historia, samhällskunskap och religion. Det tycker jag är 
fördelen med att läsa geografi, att du kan plocka in allt det här i ämnet så. (Miriam) 

 
Detta påpekar också Alice, men hon ansåg inte att geografi bidrar mer än andra ämnen i 
undervisningen om hållbar utveckling. Hon förklarade att begreppet hållbar utveckling 
förekommer i flera ämnens kursplaner och ansåg därför att det är viktigt att se hållbar 
utveckling sammankopplat med andra ämnen. 
 

Det finns ju i flera ämnen, jag ser egentligen inte geografi som det stora utan förstår eleverna vad det 
är som håller på att hända så tänker inte jag att det är speciellt i geografi, utan jag tänker att man vill 
lära dem det här begreppet och vilka val som kan gynna dem i framtiden och det är väl för att man 
tänker som en SO-lärare och allting hänger ju ihop (Alice). 
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Alice lyfter även under detta tillfälle vikten av att arbeta ämnesövergripande inom ämnet, 
något hon försöker göra i all sin undervisning, inte minst i SO-ämnena. Hon anser det vara 
viktigt att försöka koppla undervisningen till elevernas vardagliga liv för att på så sätt försöka 
ge dem en större förståelse. Det eleverna lär sig ska inte endast vara för skolans skull och 
även moment som inte är ämnesövergripande försöker Alice lära ut på ett sätt som ger 
eleverna en känsla av att det angår dem. Lyckas man med det blir de flesta engagerade och 
intresserade säger Alice. Detta är något respondenterna var eniga om. Samtliga lärare ansåg 
att det går att arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling. Det hänger jättemycket ihop 
med NO-ämnena det här och hemkunskap, det går att plocka in väldigt många ämnen 
berättade Sara. Miriam ansåg, precis som Alice, att det är viktigt att arbeta 
ämnesövergripande, inte minst inom SO-ämnena för att ge eleverna en röd tråd i lärandet. När 
jag frågade om hon brukar arbeta med andra ämnen berättade hon att de ibland arbetar 
tillsammans med NO-ämnena. Många påpekar dock att ett arbete med andra ämnen än NO-
ämnen också skulle vara möjligt. I svenska smyger hållbar utveckling in genom att eleverna 
får läsa texter som handlar om det.  

Många av respondenterna ansåg att skolorna kunde bli bättre på att arbeta 
ämnesövergripande eller temamässigt tillsammans med flertalet ämnen. På många av skolorna 
har sådana arbeten varit på gång. Lärarna berättade med stort engagemang hur dessa arbeten 
kunde gått till. Men alltid händer det nått. Vi har ju utsatta konferens-tider när planering ska 
ske, men sen blir det brist på tid berättade Svea. Bristen på tid var något även Miriam tog upp 
som svårighet. Men sen har vi varit ganska dåliga på att jobba hela skolan. Vi har pratat om 
att vi måste bli bättre på det. Men vi har ju tidsperspektivet i skolan, det är det som är 
problemet sa Miriam. Brist på tid var ett problem som uppkom i de flesta intervjuerna på ett 
eller annat sätt.  

5.3 Undervisningen i hållbar utveckling 
Samtliga lärare kunde på ett enkelt sätt beskriva hur de arbetar med hållbar utveckling i sin 
undervisning. Alice och Sara förklarade att de arbetar med begreppet i årskurs 8 och 9 och att 
det då sker återkommande, gärna i större arbeten som sträcker sig över flera veckor. Samtliga 
berättade att begreppet ofta berörs även i andra SO-ämnen, såsom samhällskunskap, när de 
diskuterar saker som händer i världen. Miriam sade att de flesta arbetsområdena berör hållbar 
utveckling och att hon redan under historielektionerna i årskurs sju börjar diskutera den första 
miljöförstöringen när människan blev bofast.   

Sara liknade hållbar utveckling med ett pussel där man måste lära ut alla olika delar innan 
eleverna kan få en helhetsbild och förståelse för ämnet. Hennes lektioner brukar ske i teman 
där eleverna med olika undervisningsmetoder får lära sig om hållbar utveckling. Ofta arbetar 
hon utifrån en viss inriktning, exempelvis miljökällor och ibland sker arbetena även 
ämnesövergripande. Då arbetar lärarna på att bygga en röd tråd i undervisningen. 
Undervisningen kan då inledas med en genomgång med efterföljande diskussion och därefter 
får eleverna arbeta självständigt exempelvis utifrån böcker. Sara avslutar ofta arbetet med att 
eleverna får genomföra en redovisning eller ett prov på området. Miriam förklarade att hon 
sällan arbetar med enbart hållbar utvecklig, utan att det snarare står som en del i ett annat 
arbete. I undervisningen har de gjort en del studiebesök på olika platser i staden, såsom hos 
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Eskilstuna Energi och Miljö1. Hon förklarar även att hållbar utveckling också blir ett naturligt 
ämne att ta sig an när de diskuterar fenomen som naturkatastrofer. 

 
Vi kan exempelvis kika på tsunamikatastrofen och kolla om effekterna hade blivit lika stora om man inte 
hade tagit bort alla mangroveträd. Och varför gör man det, jo tigerräkor. Allt sånt här kommer liksom in i 
små delar skulle jag vilja påstå. (Miriam) 

 
De flesta respondenterna förklarade liksom Miriam att hållbar utveckling sällan står som 
ensam del, utan ofta är ett inslag i nästan all undervisning. Många berättade om kreativa 
arbetssätt inom hållbar utveckling och har också kombinerat detta med fältstudier. Sara och 
Miriam har haft kontakt med Naturskolan2 i Eskilstuna kommun vilka haft undervisning om 
hållbar utveckling ute i fält. Alice berättade om ett projekt i samarbete med Eskilstuna 
kommun som involverat fältarbete och som blivit väldigt lyckat. Detta skedde 
ämnesövergripande med naturorienterande ämnen och sträckte sig över en lång tid. I arbetet 
skulle eleverna komma fram till lösningar kring hur staden kunde förändras för en mer hållbar 
framtid. Man tilldelade eleverna områden där de skulle undersöka möjliga förbättringar. De 
skulle även hitta på uppfinningar som skulle hjälpa i arbetet för en hållbar framtid. Projektet 
hade sedan avslutats i Eskilstunas stadshus där eleverna fått redovisa sina arbeten för bland 
annat politiker. Planeringen under projektet skedde varierat, en del kom från själva 
projektledarna och en del fick Alice och hennes kollegor stå för själva. Under tillfällen då hon 
själv planerat lektionerna diskuterade hon med eleverna om bland annat FN:s arbeten kring 
hållbar utveckling. Svea berättade att hon ofta berör hållbar utveckling när de diskuterar 
boendemönster och varför människor är bosatta på vissa platser och inte andra.  
 

Och sen är det ju när vi pratar om klimatet. Det är ett stort arbetsområde som jag själv tycker att det är lite 
roligt. Det är väl det som ligger tätt ihop med hållbar utveckling. Det är intressanta diskussioner om 
varför det är så svårt att göra nått åt saken. (Svea) 
 

Klimatet nämns under flertalet intervjuer inom olika sammanhang. Ofta tas klimatet upp som 
problematiskt i form av klimatförändringar, men också i samband med boendemönster och 
resursfördelningar. Jag frågade även när respondenterna ansåg att en undervisning varit 
lyckad. Sara berättade då:  
 

Någonstans när man har byggt alla bitarna färdigt. När man har gått igenom olika områden som vi jobbat 
med och kan se ett helhetsperspektiv, då tycker jag att man når toppen egentligen. Då man kan förstå hur 
allting hänger ihop och att saker inte händer av en slump. (Sara) 

 
Många påpekade att en undervisning blivit lyckad när eleverna tagit till sig informationen och 
fått en förståelse för begreppet. Svea förklarade att en lyckad undervisning är när majoriteten 

																																																													
1 Ett resurs-och miljöföretag i Eskilstuna som erbjuder bland annat vattenverk, elverk, värmeverk, miljöstationer 
mm. Se http://eem.se för mer information. 
2Eskilstuna kommun, Naturskolan https://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/pedagog-
eskilstuna/naturskolan.html		
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av eleverna är engagerade och arbetsvilliga. Hon beskrev att hon då oftast också fått med de 
eleverna som inte brukar vara lika intresserade. 

Många var osäkra på vilken miljöforskning de använder sig av i undervisningen. Just vid 
tillfället när frågan ställdes fick jag inga svar, men under intervjuernas gång kom exempelvis 
Rockström, Kyotoavtalet, Milleniemålen, Greenpeace m.fl. fram. Sara förklarar att hon ibland 
använder sig av andra böcker än just kursboken i sin undervisning om hållbar utveckling. 
Dessa förklarar hållbar utveckling, särskilt den ekologiska biten, på ett mer komplext sätt än 
den vanliga läroboken. Denna fakta förklarar hon att de flesta eleverna tar till sig helheterna 
av, men det är främst de eleverna med särskilt intresse som förstår de mer komplexa delarna.  

5.4 Svårigheter i undervisningen om hållbar utveckling 
När jag frågade lärarna om vilka svårigheter som finns med undervisningen i hållbar 
utveckling kom de flesta till slut in på en brist i sina egna kunskaper gällande ämnet. Flera 
ansåg att lärarutbildningen inte gav tillräckliga kunskaper inom hållbar utveckling och trycker 
på behovet av fortbildningar för lärare var de kan ges inspiration till hur begreppet kan läras 
ut. När jag frågade Alice sa hon följande: 

Jag skulle nog behöva lite mer input för mig. Vi får ju väldigt sällan välja våra egna fortbildningar. Jag 
håller mig uppdaterad via lärartidningar, men ibland skulle man vilja att någon ruskar till en och ger en 
själv lite som man kan få med sig och ge till eleverna. (Alice) 

Fler av lärarna påpekade bristen på fortbildning och beskrev att ansvaret att fortbilda sig inom 
området ligger hos dem själva. Förr kunde kommunen komma med förslag som man kunde ta, 
nu är det ens eget ansvar. Sen är det ju såklart pengabrist. Men förr var man ju ofta på 
fortbildning av något slag berättade Svea.  

Jag frågade om de vet om fortbildning som de kan ta och får olika svar. Inte rakt av som 
jag känner till. Det finns det säkert, men ingenting man blivit erbjuden säger Sara. Hon 
förklarar sedan att skolan tidigare fick gå en fortbildning om hållbar utveckling, men denna 
riktade sig mot samtlig personal inom skolan och gav inga kunskaper om hur det kunde 
undervisas. Fler lärare beskriver att fortbildningar de erbjuds oftast är för skolan i allmänhet 
och inte för hur de ska bli bättre pedagoger. Ibland är det så mycket annat. Bara om man ska 
in i ett nytt datasystem eller så och det är väldigt sällan inriktat fokus på undervisning och 
vad jag kan göra för att utveckla min undervisning förklarade Alice. Svea och Miriam 
förklarade däremot att de inte tror att det är svårt att hitta fortbildningar, men att det snarare 
mynnar ut i en ekonomisk fråga från skolans sida. Miriam påpekade också fördelarna med att 
hitta information på nätet.  

Andra svårigheter som lärare beskrev med undervisningen i hållbar utveckling är 
avsaknaden på bra läroböcker kring ämnet. Sara sa att läroboken i geografi de har för stunden 
inte är särskilt bra då den inte har någon naturlig ordning. Hon förklarade att hon och hennes 
kolleger själva fått hitta ett bra upplägg med boken för att få geografiundervisningarna att bli 
tydliga för eleverna. Miriam berättade att hon gärna skulle vilja ta ut eleverna mer på 
fältstudier i ämnet. Däremot anser hon att det inte finns så många platser att åka till i 
Eskilstuna. Svea förklarade en svårighet med att vuxna inte alltid lever för en hållbar 
utveckling. Den största svårigheten tycker jag är att jag inte är trovärdig eftersom 
vuxenvärlden inte riktigt tar det här på allvar berättade Svea. Hon problematiserade det 
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faktum att hon själv i klassrummet kan stå och predika för något hon själv inte alltid lever 
efter. Detta problem kan även finnas då Många elever har fått förutfattade meningar hemifrån 
fortsatte hon.  

En annan utmaning som lärarna beskrev var att få eleverna att förstå ett såpass abstrakt 
begrepp som hållbar utveckling. Sara förklarade att det tar tid att få det att sjunka in hos 
eleverna. Många sade dock att eleverna är bekanta med begreppet eftersom det är väldigt 
aktuellt i samhället och de har fått lära sig det redan tidigare i skolan. I undervisningen sade 
många att det är svårt att få eleverna att förstå vad som håller på att hända när konsekvenserna 
inte slagit till än förklarade Sara. Hon försöker visa för sina elever vad som hänt hittills 
utifrån det ekologiska perspektivet, men det svåraste berättade hon är för att Det inte är 
konkret som det här är sten och det här är berg utan det finns många tänkbara scenarion. 
Hon berättade att det är svårt att lära eleverna vad konsekvenserna av miljöpåverkan bli 
eftersom utfallet kan skilja stort beroende på hur, när och om människan tar tag i det.  

6. DISKUSSION 
	
Den här studien syftade till att undersöka hur lärare som undervisar i geografi i årskurs 7–9 
arbetar med hållbar utveckling. För att ta reda på detta utfördes en litteraturgenomgång kring 
begreppet hållbar utveckling, dess uppkomst samt begreppets väg in i kurs-och läroplaner. 
Därefter utfördes intervjuer med lärare verksamma inom SO-ämnen i Eskilstuna. Det här 
avsnittet diskuterar och analyserar resultaten i studien. 

6.1 Hållbar utveckling- ett begrepp med olika tolkningar 
Som nämnt återkommande i uppsatsen är hållbar utveckling ett tvärvetenskapligt och 
tredimensionellt begrepp vilket förutsätter en utveckling som skall vara hållbar utifrån ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv (WCED, 1987). Borg (2011) och Pettersson 
(2014) kom i sina studier fram till att det ekologiska perspektivet av hållbar utveckling ofta 
framställs som särskilt viktigt. Detta är något som även kan antydas av resultaten i denna 
studie. Många av respondenterna valde vid definitionen av begreppet hållbar utveckling att 
förklara begreppet med bl.a. miljöproblematik och klimatförändringar. Det kan finnas flera 
grunder till det ekologiska perspektivets framtoning inom hållbar utveckling. Begreppet växte 
fram utifrån en miljödebatt varpå den sociala och ekonomiska aspekten kom som en 
förlängning efter Brundtlandskommissionen (WCED, 1987, Björneloo, 2007, s. 19). 
Undervisningen i hållbar utveckling har följt denna utvecklingen i samhället varpå olika 
undervisningstraditioner funnits. Denna historiska utveckling från miljöproblematik till 
hållbar utveckling bör beaktas i diskussionen kring det ekologiska perspektivets särskilda 
framtoning inom begreppet hållbar utveckling. Undervisningen i hållbar utveckling grundas 
således i en faktabaserad undervisning om miljöproblem, alltså utifrån ett ekologiskt 
perspektiv utan de andra dimensionerna (Öhman & Östman, 2002, s.13f). Därefter 
utvecklades undervisningen eftersom och under 1980-talet kom en viss social hållbarhet in i 
bilden, en så kallad normerande miljöundervisning, för att senare under 1990-talet att 
utvecklats till en pluralistisk undervisning i hållbar utveckling utifrån tre dimensioner (Öhman 
& Östman, 2002, s. 13f, Öhman, 2004, Öhman, 2008). Gamla traditioner kan till viss del ligga 
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kvar och därför kan en särskild betoning läggas på det ekologiska perspektivet i definitionen 
av begreppet hållbar utveckling.  

Den sociala aspekten av begreppet hållbar utveckling framkom hos de flesta, många 
nämnde detta dock implicit. Sara diskuterade exempelvis hur hållbar utveckling sker i litet 
och stort och syftade då till en samhällsaspekt. Fler av respondenterna nämnde även migration 
och emigration, som en del av hållbar utveckling.  Dock skedde detta som oftast i relation till 
klimatförändringar vilket ger beskrivningen av en social aspekt som grundas i en ekologisk. 
Detta är självfallet även korrekt då samtliga aspekter av hållbar utveckling ska ses som 
sammanhållet och inte separata perspektiv, att en ekologisk aspekt kan ge en social 
konsekvens är således riktigt.  Även om de tre dimensionerna på sätt och vis hänger ihop med 
varandra är det dock viktigt att belysa hur den sociala aspekten framkom som konsekvens av 
den ekologiska, eftersom att denna aspekt tycktes framkomma som särskild central gentemot 
de andra två dimensionerna. Svea nämnde i sin tolkning av begreppet hållbar utveckling 
bosituationen i Eskilstuna. Hon tog upp segregationen i staden vilket hon förklarade som 
ohållbar då det ger en känsla av ”vi och dem”. Hon förklarade att boendemönster är något hon 
ofta diskuterar med sina elever när hon pratar om hållbar utveckling, vilket också platsar i en 
social aspekt av hållbar utveckling.  

Borg (2011) och Petterssons (2014) studier bland verksamma lärare visade att det 
ekonomiska perspektivet av hållbar utveckling var den dimension lärare visade mest 
osäkerhet kring och i minst utsträckning undervisade om. Respondenterna i den här studien 
bekräftar detta till viss del då den ekonomiska aspekten diskuterades minst. Svea ifrågasatte 
dagens konsumtionssamhälle ur ett hållbarhetsperspektiv i sin definition av begreppet hållbar 
utveckling och var ensam om att nämna en ekologisk aspekt explicit redan i början av 
intervjun. De flesta av de andra lärarna belyste ekonomiska aspekter under intervjuernas gång. 
Miriam valde exempelvis att lyfta fram resursfördelningar som en viktig aspekt. Detsamma 
gäller Alice och Sara, men ingen nämner uttryckligen ekonomi.  

Ingen av respondenterna beskrev hållbar utveckling utifrån tre dimensioner i enlighet 
med Brundtlandskommissionen (WCED, 1987). En möjlig grund till detta kan vara att hållbar 
utveckling inte definieras i kurs-och läroplaner på detta sätt. Exempelvis framkommer 
samtliga aspekter av hållbar utveckling i kursplanen för geografi under rubriken Miljö, 
människor och hållbarhetsfrågor (Skolverket, 2011, s. 163), men det förklaras aldrig 
uttryckligen vara hållbar utveckling utifrån tre dimensioner. Det kan även finnas en avsaknad 
av definition av begreppet i läroböcker som lärarna undervisar utifrån. En möjlighet är även 
att respondenterna kan vara medvetna om begreppets innebörd utifrån tre dimensioner, men 
inte kom att tänka på att besvara frågan på detta sätt. Då samtliga dimensioner berördes mer 
eller mindre under samtliga intervjuer finns en medvetenhet av begreppets tvärvetenskapliga 
innebörd, trots att få valde att lyfta dessa i sin tolkning av begreppet. Det kan även grundas i 
otydliga riktlinjer inom ämnet, vilken i sin tur kan leda till att lärare tolkar begreppet olika. 
Om så är fallet blir detta olyckligt då hållbar utveckling fått stor plats i kurs-och läroplaner 
och därmed ska beröras ofta i skolan. I och med det skulle tydligare riktlinjer för begreppets 
innebörd vara av godo.  

Svea och Alice lyfte fram framtidsperspektivet i sina tolkningar av hållbar utveckling. 
Detta överensstämmer med Brundtlandskommissionens (WCED, 1987) och läroplanen där det 
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står att hållbar utveckling ska ske i ett livslångt lärande (Skolverket 2011). Det genom att de 
båda menar att vi måste leva och lära för en hållbar utveckling för kommande generationer.  

6.2 Olika arbeten för att uppnå målen om hållbar utveckling  
När jag bad lärarna beskriva hur de planerar och genomför sin undervisning i hållbar 
utveckling fick jag blandade svar. Detta var föga förvånande då det finns en oändlig variation 
av lektionsupplägg. Att arbeta ämnesövergripande var något samtliga respondenter såg som 
positivt och ansåg vara både möjligt inom samtliga skolämnen. Som oftast förklarades 
ämnesområdet ske tillsammans med de naturorienterande ämnena. Geografiämnet förklarades 
vid sådana arbeten kunna bidra med samhällsgeografi varpå de naturorienterande ämnena står 
för djupare naturkunskaper. Svenska, vilket samtliga respondenter också undervisade i, kunde 
bidra till hållbar utveckling genom att få eleverna att läsa texter som har med hållbar 
utveckling att göra.  

Fler av lärarna beskrev att ett arbetsområde i hållbar utveckling ofta inleddes med en 
genomgång med efterföljande diskussioner i klassen. Undervisningen kan därmed 
argumenteras för att platsa in i en rekonstruktuvistisk undervisningstradition (Öhman & 
Östman, 2002, s. 12). Svea berättade exempelvis under intervjun att hon använder sig av 
elevernas egna erfarenheter för att lära ut om exempelvis migration. Genom denna 
undervisningsform sätts elevernas egna erfarenhet i centrum, vilket till viss del kan 
argumenteras för ett inslag av en progressiv undervisning (Öhman & Östman, 2002, s. 12).  

Fältstudier av ett eller annat slag var något som nämndes under flertalet intervjuer. 
Miriam förklarade att de varit på studiebesök hos Eskilstuna Energi och Miljö. Sara berättade 
om en exkursion tillsammans med naturskolan och Alice om hur hennes elever fått undersöka 
vilka förbättringar som kunde göras i olika områden i staden. Alice berättade om ett 
skolarbete som varit mycket omfattande och involverat såväl kommunen som 
kommunalpolitiker. Under arbetet fick eleverna information från föreläsningar, faktablad och 
diskussioner. Under denna undervisningsform får eleverna själva aktivt ta ställning till hållbar 
utveckling och då komma med möjligheter och svårigheter i samhället. Denna 
undervisningsform platsar därmed i en rekonstruktuvistisk undervisningstradition med en 
pluralistisk miljöundervisning (Öhman & Östman, 2002, s. 13f, Öhman, 2004, Öhman, 2008). 

Få lärare kunde på rak arm förklara vilken miljöforskning de använder sig av i sin 
undervisning. Detta till trots nämndes en del forskare under intervjuernas gång. Anledningen 
kan grunda sig i att vi rört oss från en faktabaserad miljöundervisning (Öhman & Östman, 
2002, s. 13). De olika undervisningarna kan säkerligen platsa i fler skiften eller traditioner. 
Denna studie skrapar endast på ytan av en lektionsplanering och gör bedömningen i vilken 
tradition och miljöundervisning lektionerna platsar i. För en rättvis analys skulle 
observationer av lektionstillfällen och lektionsplanering vara av nytta.  

Undervisningen i hållbar utveckling beskrev samtliga lärare som kontinuerlig. Den 
förklaras av respondenterna finnas med i de flesta arbetsområden, både inom geografi och 
andra ämnen. Detta överensstämmer med läroplanen (Skolverket, 2011) där det uttrycks att 
hållbar utveckling ska genomsyra all undervisning. Det råder dock delad mening bland 
respondenterna angående geografiämnets särskilda roll i hållbar utveckling eller ej. Miriam 
och Sara ansåg att geografiämnet bidrar mycket till hållbar utveckling, men belyste samtidigt 
vikten av att arbeta ämnesövergripande. Alice såg inte geografiämnet som ett särskilt ämne 
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för hållbar utveckling utan ansåg att eleverna ska förstå begreppet som helhet utifrån alla SO-
ämnen. Många beskriver liksom Alice att det är viktigt att få eleverna att förstå begreppet som 
helhet, den röda tråden måste finnas med i undervisningen.  

6.3 Att undervisa i hållbar utveckling är inte alltid lätt 
Jones (et.al, 2008, s. 344) studier visade att vissa lärare kunde se bristerna i sina kunskaper 
som en barriär för undervisningen. Detta var något många av respondenterna belyste som en 
svårighet i undervisningen i hållbar utveckling. Sara berättade exempelvis att hennes 
utbildning för snart 20 år sedan inte berörde hållbar utveckling på samma sätt som samhället 
gör idag. Även Alice påpekade att hon själv skulle vilja få mer kunskap om ämnet. 
Respondenterna förklarade att de gärna skulle ta fortbildningar i ämnet, men brist på tid och 
pengar hindrar dem. Fler berättade att dem inte på rak arm vet var de skulle hitta en 
fortbildning om ämnet, men att det är relativt enkelt att söka på internet. Detta behov av 
fortbildning hos och bristande kunskaper hos lärare belystes i Skolverkets (2002, s. 129) 
studie sedan 14 år tillbaka. En osäkerhet kring begreppet hållbar utveckling hos lärare 
beskrivs även i Borgs (2011, s. 30) undersökning. Hennes studie tyder på att nyexaminerade 
lärare känner sig mer osäkra på begreppet än lärare som varit verksamma en längre tid. Sett 
till denna studie var Svea, som varit verksam lärare under längst tid, också den respondent 
som närmast definierade begreppet hållbar utveckling utifrån tre dimensioner.  Detta kan 
också bero på att lärare förr blev erbjudna fortbildningar, men att ansvaret att både hitta och 
medverka i dem nu lagts hos lärarna själva. Med tanke på att studier visat en brist på 
fortbildning för 14 år sedan (Skolverket, 2002) kan detta anses paradoxalt.  

Andra försvårande aspekter som togs upp var bristfälliga läroböcker. Sara förklarade att 
deras kursbok är krånglig och inte har någon naturlig gång. Detta är något som även Molin 
(2006, s. 179f) tar upp som problematisk i miljöundervisningen. Andra problem som 
framkom indirekt är avsaknaden av ämnesövergripande arbeten. Samtliga lärare anser att 
hållbar utveckling var möjligt och fördelaktigt att arbeta ämnesövergripande med, men många 
förklarar också att det sällan blir så. Samarbeten mellan NO-ämnena och SO-ämnena nämns 
ofta, men fler respondenter har också förklarat att de gärna gjort större arbeten med fler 
ämnen och då pekat på tidsbrist på skolan.  
 

  



24	

7. SLUTSATSER 
 
Hållbar utveckling definieras enligt Brundtlandskommissionen (WCED, 1987) som ett 
tvärvetenskapligt begrepp med en social, ekonomisk och ekologisk aspekt. Ingen respondent i 
studien definierade uttryckligen hållbar utveckling utifrån dessa tre dimensioner. Det 
ekologiska perspektivet var det mest förekommande i diskussionen kring hållbar utveckling. 
Den sociala och ekonomiska aspekten av begreppet berördes endast till viss del. Min studie 
bekräftar således tidigare forskning som beskriver att det ekonomiska perspektivet berörs 
minst och det ekologiska berörs mest i diskussionen om hållbar utveckling. Det är viktigt att 
belysa att majoriteten av respondenterna någon gång under intervjuerna berörde alla tre 
aspekter till viss del även om ingen valde att definiera begreppet utifrån de tre dimensionerna.  

Undervisningen i hållbar utveckling kan se olika ut. Många använde sig av fältstudier och 
temaarbeten i undervisningen för att nå målen i hållbar utveckling där elevernas erfarenheter 
tillsammans med kunskapsfakta och diskussioner står som grund. Det kan utifrån resultaten 
denna studie diskuteras för att majoriteten av respondenterna tycks undervisa utifrån en 
pluralistisk miljöundervisning och en rekonstruktuvistisk undervisningstradition (Öhman & 
Östman, 2002, s. 13f, Öhman, 2004, Öhman, 2008). För en fastställning av 
undervisningsmetoder och traditioner krävs dock djupare studier av undervisningsupplägg 
och undervisningssituationer då korta intervjuer endast ger en kortfattad förklaring av 
undervisningen.  

Förutsättningar att arbeta ämnesövergripande inom hållbar utveckling anses finnas. Dock 
påpekades en tidsbrist för planering av tematiska arbeten. Andra problem som belystes under 
intervjutillfällena var lärarnas egna bristande kunskaper. Många ansåg det nödvändigt med 
fortbildningar, men även här återfanns en tidsbrist och brist på information om var 
fortbildningar kan finnas. Samtliga var överens om tidsbristen i skolan, vilken också 
förhindrar inhämtandet av nödvändiga fakta.  Problem kunde även bestå i bristfälliga 
läroböcker inom hållbar utveckling.  

Resultaten i studien har framkommit utifrån intervjuer med fyra verksamma lärare som 
arbetar i Eskilstuna kommun. En generalisering av studien är på grund av det lilla urvalet inte 
möjlig. Studien kan endast belysa vad respondenterna för denna studie återberättat och föra en 
analys utifrån detta med bakgrund till utvald tidigare forskning. En djupare studie med 
tillhörande observationer kunde komplettera denna. Andra framtida studier inom ämnet som 
kan vara av nytta är fortbildningar inom hållbar utveckling för lärare, fortbildningar för 
högstadielärare, undersöka lärare och dess syn på hållbar utveckling utifrån tre dimensioner 
eller lärare och hållbar utveckling utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Jag hoppas även att 
denna studie kan vara av nytta till framtida studenter.  
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Respondenter 
”Alice”, verksam lärare i SO-ämnen och svenska i Eskilstuna 
”Miriam”, verksam lärare i SO-ämnen och svenska i Eskilstuna 
”Sara”, verksam lärare i SO-ämnen och svenska i Eskilstuna 
”Svea”, verksam lärare i SO-ämnen och svenska i Eskilstuna 
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Bilaga 1 – intervjuguide 
Gå igenom syfte innan intervjun startar. Frågar respondenten om det är okej att intervjun 
spelas in.  

Bakgrundsfrågor 

1. Verksam tid som lärare? 
2. Verksam tid på skolan?  
3. Varför valde du att arbeta som lärare på högstadiet? 
4. Är läraryrket som du hade förväntat dig?  
5. Vilka ämnen är du utbildad i? 

Hållbar utveckling och undervisning 

1. Hur definierar du begreppet hållbar utveckling som står i läroplanen? 
2. Vad anser du är geografiämnets bidrag till hållbar utveckling? Hur anser du att 

ditt/dina andra ämne/ämnen bidrar till hållbar utveckling? 
3. När kommer hållbar utveckling in i undervisningen, och i geografiundervisningen?  
4. Hur planerar och genomför du din undervisning om hållbar utveckling i geografi? 
5. Vilken miljöforskning använder du i din undervisning? 
6. Ge exempel på när du upplever att din undervisning om hållbar utveckling varit 

lyckad. Vad var det som gjorde att det blev lyckat? 
7. Finns det förutsättningar att arbeta ämnesövergripande inom hållbar utveckling? 
8. Anser du att det finns några svårigheter med undervisningen i hållbar utveckling, om 

ja; vilka? 
9. Hur ser du på framtidens undervisning inom hållbar utveckling? 

Avslutningsvis 

1. Upprepa syfte med studien 
2. Finns det något du vill tillägga som vi inte diskuterat? 
3. Anser du att frågorna varit relevanta för syftet?  
4. Tacka för medverkan 


