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Sammanfattning		
Utbildning	pekas	ofta	ut	i	såväl	internationella	som	nationella	styrdokument	som	centralt	för	att	kunna	skapa	hållbar	utveckling.	
Det	saknas	dock	fortfarande	en	hel	del	kunskap	om	hur	utbildning	kan	utformas	och	genomföras	för	att	stärka	
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det	i		sin	egen	undervisningspraktik	samt	om	och	på	vilket	sätt	deras	uppfattningar	förändras	under	en	
kompetensutvecklingsinsats	utformad	som	en	studiecirkel	som	pågår	under	ett	års	tid.	Studien	är	genomförd	med	blandad	
metod.	Forskningsdesignen	är	en	före-efter	experimentell	design	med	en	kvalitativ	uppföljning	till	den	experimentella	delen	av	
datainsamlingen.	En	enkätundersökning	genomfördes	före	och	efter	studiecirkelns	genomförande	och	analyserades	med	SPSS	
icke-parametriskt	Wilcoxon	signed	rank-test.	De	uppföljande	intervjuerna	analyserades	med	en	fenomenografisk	ansats.	
Resultaten	visar	att	lärarna	ändrade	sina	uppfattningar	om	vad	lärande	för	hållbar	utveckling	kan	vara	till	både	innehåll	och	
uttryck.	Lärarna	ger	uttryck	för	ett	större	mod	att	utveckla	sin	undervisning	att	bli	mer	utmanande	för	elevernas	tänkande	och	
innehålla	fler	inslag	av	verkliga	kontexter.	Det	går	däremot	inte	att	säga	något	om	vad	som	faktiskt	händer	i	deras	undervisning	
och	vad	det	som	sker	i	undervisningen	gör	för	elevernas	förståelse,	utveckling	av	nyckelkompetenser,	motivation	och	
engagemang	för	att	arbeta	för	en	hållbar	framtid.	
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Inledning 
Det svenska utbildningsväsendet, ända från förskolenivå till gymnasienivå, har i sina 

styrdokument uppdrag att belysa hållbar utveckling, höja kunskaper och stärka engagemanget 

hos barn och elever (Skolverket, 2011a, 2011b, 2016). Det saknas dock fortfarande en hel del 

kunskap om hur utbildning kan utformas och genomföras för att stärka miljömedvetenhet och 

handlingskompetens hos elever och studenter (Olsson m.fl, 2016; Boeve-de Pauw m.fl, 2015).  

Mitt forskningsintresse handlar om utbildningens roll i omställningen till ett mer hållbart 

samhälle. Jag har närmare 20 års erfarenhet av att arbeta i kommunal skolverksamhet med 

miljöfrågor, utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling. Min erfarenhet är att 

många lärare upplever det som svårt att förstå och förhålla sig till begreppet hållbar 

utveckling och hur de ska hantera det i sin egen undervisning. Många av frågorna som rör 

hållbar utveckling är komplexa till sin natur. För att förstå frågorna på djupet ställs stora krav 

på kunskaper. Sådana frågor kan också kännas obekväma för att de hamnar nära den egna 

livsstilen och de personliga konsumtionsvalen. Eftersom det i stor utsträckning handlar om 

komplexa problem finns det sällan tydliga “rätt” och “fel”, vilket kan kännas svårt som lärare 

att förhålla sig till i undervisningen. Många yrkesverksamma lärare har dessutom inte fått 

någon utbildning i hållbar utveckling, varken under sin lärarutbildning eller senare.  Därför 

har jag i mitt yrkesarbete försökt utforma olika modeller för att bedriva kompetensutveckling 

för lärande för hållbar utveckling. I den här studien har jag utformat en studiecirkel för lärare 

på en skola årskurs f-5 med syftet att fokusera på vilka kompetenser elever behöver utveckla 

för att kunna leva i och hantera en komplex och föränderlig värld och vad det betyder för 

lärarnas egen praktik. I det ligger att utmana och problematisera både undervisningens 

innehåll och utryck och skolans och lärarnas roll i att utmana och träna eleverna att utveckla 

sina kompetenser. Jag vill i den här studien undersöka vilka kompetenser som ses som 

centrala för lärande för hållbar utveckling, hur lärarna uppfattar lärande för hållbar utveckling 

och hur de uttrycker att de förhåller sig till det i sin egen undervisning samt om lärarna 

förändrat sina uppfattningar och förhållningssätt i samband med studiecirkeln de deltagit i. 
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Bakgrund 
Det sägs allt oftare att vi lämnat den geologiska epoken holocen och numera befinner oss i 

antropocen, människans tidsålder, vilket innebär att människan har blivit den största 

påverkande kraften på vårt klot (Sörlin, 2017). Vi riskerar att överträda planetens gränser på 

en rad områden exempelvis genom påverkan på klimatet, utrotning av arter och ohållbar 

markanvändning – påverkan som kan få irreversibla konsekvenser (Rockström & Klum, 

2012). Dessa miljöproblem är ofta komplexa till sin natur och därmed svåra att överblicka, 

förstå effekterna av och också svåra att se konkreta lösningar på. Den här typen av  

svåröverblickbara problem kopplade till stor osäkerhet vad gäller effekter och möjliga 

lösningar brukar på engelska kallas ”wicked problems”, ibland på svenska översatt till ”vilda 

problem” (Jordan, m.fl, 2014; Kramming, 2017).  

Ända sedan FN:s konferens om mänsklig miljö i Stockholm 1972 har utbildning setts som ett 

viktigt verktyg för att hantera miljöutmaningar och skapa hållbar utveckling. 

Stockholmskonferensen följdes upp genom ministerkonferensen om miljöundervisning i 

Tbilisi 1977, anordnad av UNESCO och UNEP. Under 1960- och 1970-talen ansågs 

miljöproblemen primärt vara ett kunskapsproblem. Miljöutbildare antog att om eleverna fick 

bättre kunskaper så skulle det leda till miljömedvetna handlingar (Chawla & Flanders 

Cushing, 2007). Sedan dess har det skett en omsvängning från en faktabaserad 

miljöundervisning mot en mer pluralistisk undervisning för hållbar utveckling där 

internationella institutioner och deras policydokument spelat en central roll (Hansson, 2014; 

Jickling & Wals, 2008; Skolverket, 2002). Begreppet hållbar utveckling lanserades i FN-

rapporten Our common future och fick stor spridning genom FN:s konferens om miljö och 

utveckling i Rio de Janeiro 1992. Utbildning som verktyg för att uppnå hållbar utveckling 

sågs som fortsatt viktigt. Enligt Wickenberg (1999) nämndes ordet utbildning 486 gånger i 

konferensdokumentet Agenda 21. Utbildningens fokus breddades till att inte längre bara 

omfatta miljöaspekter utan också inkludera sociala och ekonomiska aspekter. Vid FN:s 

världstoppmöte om miljö 2002 antogs en resolution som deklarerade att decenniet 2005-2014 

skulle vara ett decennium för lärande för hållbar utveckling, ofta refererad till som Dekaden. 

Den har följts upp av styrdokumentet Global Action Programme, förkortat GAP (UNESCO, 

2014). Även FN:s hållbarhetsmål som antogs hösten 2015 innehåller ett mål om utbildning 

och där mål 4.7 specifikt handlar om lärande för hållbar utveckling:  

By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to  
promote sustainable development, including, among others, through education  
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for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender  
equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship  
and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable 
development. (Förenta Nationerna, 2015) 

 
De nuvarande svenska läroplanerna för grundskola och gymnasium (Skolverket, 2011a, 

2011b) har tydliga mål rörande hållbar utveckling, såväl i de övergripande kapitlen 1 och 2 

som i många av kursplanerna/ämnesplanerna och det gällde även för läroplanerna som antogs 

1994. Trots det starka stödet i policydokument på internationell och nationell nivå verkar 

många kommuner och enskilda skolor uppleva det som problematiskt att implementera 

lärande för hållbar utveckling. Breiting och Wickenberg (2010) refererar till en studie som 

genomfördes 2000-2001 som visade att många lärare var osäkra på vad som menas med 

lärande för hållbar utveckling och följaktligen inte visste hur de skulle undervisa om det. 

Enligt Bursjöö (2014) så uttrycker både lärare och lärarstudenter att det är en stor utmaning 

att arbeta med lärande för hållbar utveckling. Torbjörnsson (2014) visade att de 

gymnasieelever som ingick i hans studie gav uttryck för att den undervisning de fått hade haft 

få inslag av moraliska resonemang kopplat till hållbar utveckling och perspektiv på framtiden 

hade saknats helt. Naturskyddsföreningens kommunundersökning (2014) visade att mindre än 

häften av Sveriges kommuner hade strategier för att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet i 

skolorna och endast var femte hade särskilda medel avsatta för kompetensutveckling. Trots att 

policydokumenten är så övertygande om lärande för hållbar utvecklings potential för 

utbildning så saknas nyanserat och gediget vetenskapligt stöd som beskriver hur 

stödinsatserna påverkar och ger effekter på skolornas hållbarhetsarbete och elevernas lärande 

(Rickinson m.fl, 2016). 

Swedish International Centre of Education for Sustainable Development, SWEDESD, är en 

centrumbildning vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper på Uppsala universitet och de är 

utsedda av regeringen som samordnare för implementeringen av Global Action Programme i 

Sverige. SWEDESD anordnade seminariet Education’s role in achieving sustainable 

development under Almedalsveckan 2016 där utbildningsminister Gustav Fridolin 

medverkade. Han gav då uttryck för att den nationella analysen som gjorts angående mål 

nummer fyra i Agenda 2030, så var det just mål 4.7 där Sverige har det största jobbet att göra 

(SWEDESD, 2016). Han menade också att det saknas en överblick över vad som har gjorts 

och görs inom det svenska utbildningssystemet rörande lärande för hållbar utveckling. Detta 

gäller, enligt Fridolin, särskilt grundskola och gymnasium. Eva Friman, chef för SWEDESD, 

klargjorde på samma seminarium att deras undersökningar visat att det finns ett stort behov av 
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lärarfortbildning samt att det behövs mer forskning som bidrar direkt till utbildning men 

också mer grundläggande forskning kring hur lärande och undervisning kan förstås i en 

lärande för hållbar utvecklings-kontext.  
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Syfte och frågeställningar 
Jag är intresserad av att ta reda på hur kompetenser för lärande för hållbar utveckling beskrivs 

inom forskningsfältet och hur de kan utgöra utgångspunkten i en studiecirkel för lärare som 

undervisar i årskurs f-5. Vilka kompetenser bör eleverna utveckla för att undervisningen ska 

kunna benämnas som lärande för hållbar utveckling? Vilka kompetenser behöver lärarna 

besitta för att kunna bedriva den undervisningen och hur bör undervisningen utformas till 

innehåll och uttryck för att eleverna ska kunna utveckla de önskade kompetenserna? Råder 

det konsensus inom forskningsfältet eller skiljer sig forskarnas syn på vilka kompetenser som 

är utmärkande för lärande för hållbar utveckling? Detta är i fokus i litteraturöversikten och för 

utformningen av själva studiecirkeln. 

 

Ett annat syfte med studien är att undersöka hur lärarna som deltar i studiecirkeln uppfattar 

begreppet lärande för hållbar utveckling och hur de uttrycker att de förhåller sig till det i  sin 

egen undervisningspraktik samt om och på vilket sätt deras uppfattningar förändras när de 

deltar i en studiecirkel som pågår under ett års tid.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

• Hur uppfattar lärarna begreppet lärande för hållbar utveckling och på vilka sätt kan en 

kompetensutvecklingsinsats utformad som en studiecirkel påverka dessa 

uppfattningar? 

• Hur uttrycker lärarna att de förhåller de sig till lärande för hållbar utveckling i  sin 

egen undervisningspraktik och på vilka sätt kan en kompetensutvecklingsinsats 

utformad som en studiecirkel påverka deras förhållningssätt? 
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Teoretisk bakgrund  

Uppfattningar	och	förhållningssätt	
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om begreppet lärande för 

hållbar utveckling och hur de förhåller sig till det i sin egen undervisningspraktik samt om 

deras uppfattningar och förhållningssätt påverkas av den genomförda kompetensutvecklings-

insatsen. Därför behöver begreppen uppfattningar och förhållningssätt tydliggöras. Jag har 

utgått från de definitioner som Jonsson (2007) och Johansson (2008) använt sig av i sina 

avhandlingar eftersom de, liksom jag, använt sig av fenomenografisk metod i sina studier och 

deras forskningsområden också tangerar mitt. 

 

En uppfattning kan ses som en individs grundläggande förståelse av något (Johansson, 2008). 

Johansson (a.a, s 70) citerar Marton & Svensson:  
”Uppfattningar står för det som är underförstått, det som inte behöver  
sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den refe- 
rensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund på vilken  
vi bygger våra resonemang” (Marton & Svensson, 1978, s. 20). 

 

Uppfattningen speglar det vi tar för givet och som vi inte reflekterar över (Uljens, 1989). Det 

fenomenografiska uppfattningsbegreppet omfattar enligt Alexandersson (1994) såväl 

produkten av uppfattandet som själva uppfattandet. På senare år har uppfattningsbegreppet, 

menar Alexandersson (a.a.), kompletterats med erfarenhetsbegreppet. Att erfara, alltså 

förnimma, få kunskap eller kännedom om, är själva tankehandlingen och erfarenheten som 

görs utgör produkten. Det objekt som tanken riktas mot omnämns inom fenomenografin som 

vad-aspekten. Hur tanken riktas och innehållet i uppfattningen struktureras utgör hur-aspekten 

(a.a). 

 
Förhållningssätt är ett begrepp som ligger nära uppfattningar. Förhållningssätt är dock vidare 

och innebär att individen relaterar sig till det aktuella fenomenet och därmed rymmer 

förhållningssätt också normer och avsikter (Jonsson, 2007). När en människa blir medveten 

om att ett fenomen existerar så intar hon en hållning till det. På det sättet kan förhållningssätt 

ses som något som föregår en uppfattning. Vår uppfattning av ett fenomen kan vara påverkad 

av vårt förhållningssätt till det och förhållningssätt kan troligen på det sättet bidra till att 

generera uppfattningar (Johansson, 2008). 
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Kompetens kan relateras till såväl uppfattningar som förhållningssätt. Johansson (2008, s 73-

74) skriver: 

”Om kompetens uppfattas som en relation mellan en individ och delar  
av hennes omvärld, så innefattar kompetens både en individs uppfatt- 
ningar av och förhållningssätt till den professionella praktiken. Kompe- 
tensutveckling bör då ses som en utveckling av olika färdigheter i relation  
till olika uppfattningar av och förhållningssätt till denna professionella  
praktik, utifrån så som den uppfattas. Uppfattningen av de förmågor som  
krävs för en viss profession står i relation till hur man förhåller sig till pro- 
fessionen som helhet.” 

  

Johansson (2008) menar vidare att förhållningssätt är ett sätt att rama in ett fält av 

uppfattningar. En lärare som utvecklar sin kompetens – i det här fallet rörande lärande för 

hållbar utveckling – påverkas i sina uppfattningar om fenomenet som därmed bidrar till hur 

läraren förhåller sig till sin egen undervisning för hållbar utveckling. Men förhållningssättet 

till den egna praktiken kan också påverka på vilket sätt läraren utvecklar nya uppfattningar. 

På det sättet uppfattar jag det som att uppfattningar och förhållningssätt fungerar som 

kommunicerande kärl åt båda hållen. Johansson (a.a.) lyfter betydelsen av variation och 

upprepning för lärandet vilket är ett centralt tema inom den fenomenografiska forskningen. 

Lärande sker genom att gå från det man redan vet, det välbekanta, till det nya som ska läras 

in, det obekanta. ”Genom att betrakta det man redan vet på nya sätt (variation och 

upprepning) kan det nya göras välbekant och därmed läras in.” (Johansson, 2008, s 72) 

 

Kompetens	
Den generella betydelsen av kompetens anges enligt Nationalencyklopedin som ”kunnighet, 

skicklighet” och i Svenska Akademins ordlista beskrivs det som ”tillräcklig skicklighet, 

behörighet”. Rauch och Steiner, 2013, s 15) citerar Weinerts definition av kompetens:  
[ The] cognitive abilities and skills which individuals have or can acquire to  

solve given problems, as well as the related motivational, volitional and social 

willingness and skills to apply such solution in variable context successfully and 

responsibly. (Weinert, 2001a, 27f) (Rauch & Steiner, 2013, s 15) 
 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har drivit projektet 

Program Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) som utgör grunden för 

kompetensbegreppet i PISA-undersökningarna. Där slås det fast att kompetens är mer än bara 

kunskaper och färdigheter. Det inkluderar förmågan att möta komplexa krav genom att 
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använda och uppbåda psykosociala  resurser (inkluderande färdigheter och attityder) i en 

särskild kontext (DeSeCo, 2005).  

 

Eftersom det är opraktiskt med långa listor över alla kompetenser som individer kan behöva 

besitta har forskare, andra experter och institutioner inom ramen för DeSeCo-projektet 

samarbetat för att identifiera ett litet antal nyckelkompetenser som individer behöver för att 

kunna möta dagens komplexa samhällsutmaningar. Gemensamt för nyckelkompetenserna 

enligt OECD är att de måste bidra till önskvärda resultat för samhälle och individer, hjälpa 

individer att kunna möta viktiga krav i en rad olika kontexter samt vara viktiga inte bara för 

experter, utan för alla individer. DeSeCo-projektet delar in nyckelkompetenserna i tre 

kategorier. Den första handlar om att kunna hantera och använda olika verktyg interaktivt, 

såväl fysiska som sociokulturella som till exempel modern teknologi och språk. Kategori 

nummer två berör behovet av att kunna interagera i heterogena grupper. Den tredje kategorin 

handlar om att kunna ta ansvar för sitt liv och kunna agera självständigt. Det mest centrala i 

deras ramverk för nyckelkompetenser är individens förmåga att kunna tänka självständigt som 

ett uttryck för intellektuell och moralisk mognad och att kunna ta ansvar för sitt lärande och 

handlande. Tydligt kopplat till detta är förmågan att reflektera vilket inbegriper metakognitiv 

förmåga, kreativitet och kritiskt förhållningssätt. 
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Litteraturöversikt	
Genom sökningar i universitetsbibliotekets databaser har jag valt ut ett antal artiklar och 
avhandlingar som beskriver kompetenser för lärande för hållbar utveckling. Syftet är att 
undersöka om kompetenser för lärande för hållbar utveckling beskrivs på samma sätt eller om 
det finns olika beskrivningar inom forskningsfältet. Jag vill också undersöka på vilka sätt 
kompetenser som elever bör utveckla och kompetenser som lärare behöver besitta för att 
bedriva undervisning inom lärande för hållbar utveckling skiljer sig åt. 

Kompetenser	i	förhållande	till	lärande	för	hållbar	utveckling	
Begreppet hållbar utveckling nämns på två ställen i DeSeCo:s (2005) sammanfattning. I ett 
uttalande från OECD-ländernas utbildningsministrar slår de fast att:  

Sustainable development and social cohesion depend critically on the  
competencies of all of our population – with competencies understood to  
cover knowledge, skills, attitudes and values. (DeSeCo, 2005, s 4) 

 

På ett annat ställe (DeSeCo, 2005, s 6) nämns det att ekologisk hållbarhet behövs för ett 

framgångsrikt samhälle. Det finns dock inte någon beskrivning av vad de definierar som 

hållbar utveckling och de utvalda nyckelkompetenserna förklaras aldrig i relation till vår 

ickemänskliga omgivning. Det är således ett utpräglat antropocentriskt perspektiv som 

definierar OECD:s nyckelkompetenser. Det är därför intressant att ställa deras urval och 

beskrivning av kompetenser mot den diskurs som finns kring kompetenser inom 

forskningsfältet för lärande för hållbar utveckling.  

Wiek m.fl. (2011) konstaterar att utbildningslitteraturen som behandlar kompetens innehåller, 

vad gäller kompetens i allmänhet och i relation till hållbarhet i synnerhet, många tvetydigheter 

i den använda terminologin. Begreppet kompetens associeras till förmåga, färdighet, 

skicklighet, kapacitet, kvalifikation och en del andra begrepp. Wiek m.fl. (a.a.) väljer att 

definiera kompetens kopplat till hållbarhet som ett funktionellt ihoplänkat komplex av 

kunskap, färdigheter och attityder som gör det möjligt att lösa uppgifter och problem relaterat 

till verkliga hållbarhetsproblem, utmaningar och möjligheter. De väljer att skilja på generella 

kompetenser som kritiskt tänkande och grundläggande kommunikationsförmåga och 

nyckelkompetenser som har koppling till hållbarhet eftersom de senare inte varit i fokus i 

traditionell utbildning och därför behöver särskild uppmärksamhet.  

Barth m.fl. (2007) anser att begreppet nyckelkompetens är viktigt eftersom det utgör en 

kvalitativ utvidgning som pekar på vissa kompetensers särskilda betydelse. De menar dock att 

det är dömt att misslyckas att sammanställa en omfattande lista över alla möjliga och 

nödvändiga nyckelkompetenser eftersom en sådan lista skulle resultera i godtycke. När 
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kompetenser för lärande för hållbar utveckling ska formuleras trycker Rauch & Steiner (2013) 

på vikten av att inte endast fokusera på individuella förmågor och färdigheter utan också på 

inramningen och kontexten, till exempel undervisning, skola och samhälle.  

Det finns flera forskare som arbetat fram förslag på ramverk för nyckelkompetenser för 

hållbar utveckling. Wiek m.fl. (2011) konstaterar att det finns ett växande intresse för att få 

fram ett gemensamt ramverk för nyckelkompetenser som kan vägleda utvecklingen av 

program och kurser om hållbarhet, utvärderingen av undervisning och lärande och för 

utbildning av personal. De presenterar därför efter en bred litteraturgenomgång ett ramverk 

som riktar sig till hållbarhetskurser på högskolenivå. Ramverket innehåller fem 

nyckelkompetenser: systemtänkande, förutseende, normativa, strategiska och 

mellanmänskliga förmågor. I samband med litteraturgenomgången har de identifierat begrepp 

som är närbesläktade med deras nyckelkompetenser: 

• systemtänkande: systemiskt tänkande, sammanlänkat tänkande, holistiskt tänkande;  
• förutseende: förutseende tänkande, framtidstänkande, framsynt tänkande, 

mellangenerations-tänkande; 

• normativa: värdefokuserat tänkande, etiskt tänkande;  

• strategiska: handlingsorienterad kompetens, transformativ kompetens, 

implementeringskompetens;  

• mellanmänskliga: samarbetskompetens, deltagande, ämnesövergripande, 

medborgarkompetens. 

de Haan (2010) har ingått i en arbetsgrupp som arbetat fram ett analytiskt redskap kallat 

Gestaltungskompetenz som avser kompetenserna som behövs för att modifiera och skapa ett 

framtida samhälle som är socialt, ekonomiskt, teknologiskt och ekologiskt hållbart och där 

kompetenserna inte endast används som en reaktion på existerande problem. 

Gestaltungskompetenz-konceptet som de Haan (a.a.) beskriver har utformats och prövats 

inom ramen för ett nationellt skolutvecklingsprojekt i Tyskland kallat BLK 21. 

Analysredskapet som innehåller tolv subkompetenser har relaterats till DeSeCo:s 

nyckelkompetenser eftersom dessa har en internationell spridning och har stor betydelse i 

utbildningspolicysammanhang och också till klassiska kompetenstermer (tab. 1). 
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Tabell 1. Gestaltungkompetenz-konceptets tolv subkompetenser relaterade till DeSeCo:s 

nyckelkompetenser och klassiska kompetenstermer (de Haan, 2010, s 321). 

 

Även Cebrián & Junyent (2015) har tagit sin utgångspunkt i DeSeCo:s nyckelkompetenser 

när de utvecklat ett teoretiskt ramverk för professionella kompetenser inom lärande för hållbar 

utveckling. Deras ramverk handlar om att kunna föreställa sig olika framtida scenarier, 

förhålla sig till både tid och rum som kontext, hantera komplexitet och skapa förutsättningar 

för systemtänkande, kritiskt tänkande, beslutsfattande och deltagande för att agera för 

förändring, klargöra värderingar och ömsesidig respekt, skapa dialog mellan discipliner samt 

hantera känslor och oro. 

Ytterligare ett ramverk som fokuserar på centrala kompetenser för lärande för hållbar 

utveckling som utbildare behöver har tagits fram av United Nations Economic Commission 
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for Europe (UNECE) i Strategy for Education for Sustainable Development (2012). UNECE 

lyfter följande kompetenser: 

• ha ett holistiskt synsätt som försöker integrera tänkande och praktik, 
• kunna sätta sig in i förändringar som utforskar alternativa framtidsscenarier, lära från 

historien och inspirera till engagemang i nutid, samt 
• uppnå förändring som bidrar till att ändra sätten som människor lär på och systemen 

som stödjer lärande. 

De beskriver lärares lärande för att utbildningsväsendet ska kunna bidra till ett hållbart 

samhälle på följande sätt: 

a.  Lära för att veta hänvisar till förståelse för de utmaningar samhället står inför både 

lokalt och globalt och lärares och elevers potentiella roll (läraren förstår…); 

b. Lära för att göra syftar till utvecklandet av praktiska förmågor och 

handlingskompetens i relation till lärande för hållbar utveckling (lärare kan…); 

c. Lära för att leva tillsammans bidrar till utvecklingen av partnerskap och erkännande av 

ömsesidigt beroende, pluralism, ömsesidig förståelse och fred (läraren samarbetar på 

sätt som…); 

d. Lära för att vara handlar om utvecklingen av de personliga egenskaperna och 

förmågan att agera mer självständigt, omdöme och personligt ansvar i relation till 

hållbar utveckling (lärare är någon som…). 

Sammanfattningsvis kan sägas att Rychen & Salganik (2003) hävdar att det råder konsensus 

bland forskare och experter att kraven i dagens samhälle påkallar utveckling av förmågan att 

kunna hantera mental komplexitet, vilket inbegriper kritiskt tänkande och ett reflekterande 

och holistiskt förhållningssätt, men att denna förmåga inte är fullt utvecklad förrän i vuxen 

ålder. Tillräckligt empiriskt stöd, djup och stringens för nyckelkompetenserna saknas dock 

enligt Wiek m.fl (2011). Deras litteraturgenomgång pekade på brister i att lista specifika mål 

och utvärderingar för lärande. Nyckelkompetenserna presenterades som långa listor istället 

för konceptuellt ihoplänkade uppsättningar. Litteraturen saknade dessutom teoretiskt 

berättigande och noggrann genomarbetning av kritiska beståndsdelar som till exempel 

metodologi. Cebrián & Junyent (2015) är inne på samma linje. Eftersom detta är ett relativt 

nytt forskningsområde så finns det inte så många belägg för hur utvecklingen, resultaten och 

effekterna blir från utbildning som tar upp dessa kompetenser. De konstaterar att det krävs 

mer forskning kring utvecklingen och implementeringen av utvärderingsverktyg som berör 
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kompetenser för hållbar utveckling. Trots kritiken mot brister i empiriskt stöd för 

nyckelkompetenserna så konstaterar jag att samtliga forskare jag läst här beskriver centrala 

kompetenser för hållbar utveckling på ungefär samma sätt även om de använder lite olika 

begrepp. Alla berör holistiska perspektiv, att kunna visionera om en önskad framtid, skapa 

dialog och respekt, kritiska förhållningssätt, ge utrymme för känslor och värderingar samt 

vikten av att vara delaktig i att genomföra förändringar. 

Efter denna genomgång av nödvändiga kompetenser för lärande för hållbar utveckling är 

frågan hur forskningsläget ser ut rörande lärares kompetensutveckling, både för att lärarna 

själva ska utveckla dessa kompetenser och för att de ska kunna genomföra undervisning som 

hjälper eleverna att utveckla kompetenser som ses som centrala för hållbar utveckling. 

	
Lärares	kompetens	och	kompetensutveckling  
I föregående kapitel gjorde jag en genomgång av hur kompetens kan förstås i relation till 

lärande för hållbar utveckling. Här följer en forskningsöversikt över internationella studier 

som undersökt blivande och yrkesverksamma lärares kompetens rörande hållbar utveckling 

och utveckling av det professionella lärandet. Att förvärva kompetenser kan knappast 

jämföras med att förvärva kunskaper. Barth m.fl. (2007) beskriver det som att kompetenser 

kan läras in men inte läras ut. Därför kan det vara relevant att ställa sig frågan om och i så fall 

hur de kan läras genom olika kompetensutvecklingsprogram. I kompetensutvecklings-

sammanhang är Timperleys m.fl. forskning (2007, 2013) central. Deras forskningsresultat 

visar på vikten av att lägga fokus på professionellt lärande – istället för professionell 

utveckling – på alla nivåer från politik till praktik med utgångspunkt i elevernas behov att 

utveckla kunskaper och förmågor. Alla måste, enligt Timperley m.fl. (a.a.) delta i 

undersökande och kunskapsbildande cykler för att eleverna i slutändan ska utveckla sitt 

lärande.  

Læssøe m.fl. (2009) har genomfört en analys i tio länder av arbetet med målen i FN:s dekad 

för lärande för hållbar utveckling. De konstaterar att i samtliga tio länder ses 

kompetensutveckling som nyckeln för utveckling av lärande för hållbar utveckling. Trots det 

rådde det brist på tillräcklig kompetensutveckling för lärare. Den enskilda lärarens bristande 

kompetens påverkar inte bara den egna undervisningen utan resulterar också i negativ 

inverkan på skolornas engagemang i att utveckla sin undervisning för hållbar utveckling. De 

drar slutsatsen att höjd lärarkompetens är en förutsättning för att skolorna ska kunna 
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tillhandahålla en kvalificerad undervisning för hållbar utveckling. Som nämnts tidigare så 

finns det starkt stöd för lärande för hållbar utveckling i en rad internationella och nationella 

styrdokument. Om lärare utvecklar sin kompetens så skulle det också enligt Læssøe m.fl. 

(2009) underlätta kommunikationen mellan styrdokument och praktik. I flera länder var det 

ideella organisationer som tagit på sig rollen att kompetensutveckla lärare och ta fram 

undervisningsmaterial. Samma trend är tydlig i Sverige, där Håll Sverige Rent, 

Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Den Globala Skolan 

producerar mycket undervisningsmaterial och anordnar kurser för lärare. Læssøe m.fl. (a.a.) 

pekar på att det ofta är en handfull lärare som kan ses som pionjärer eller eldsjälar på en skola 

som först engagerar sig i lärande för hållbar utveckling. De kan vara viktiga på den lokala 

nivån men i längden måste lärande för hållbar utveckling ses som en gemensam utmaning där 

alla kollegor är delaktiga för att det ska bli en del av den konventionella undervisningen. 

 

Även Laurie m.fl. (2016) har genomfört en internationell studie där 18 länder ingick, där de 

undersökte hur lärande för hållbar utveckling kan bidra till kvalitet i undervisningen. Deras 

forskning ska ses som ett svar på utbildningsministrars och UNESCO:s behov av bevis för 

huruvida lärande för hållbar utveckling bidrar till kvalitet i grundskolan. Deras analys visar att 

lärande för hållbar utveckling bidrar på många sätt till kvalitet i undervisningen i grundskolan. 

Både undervisning och lärande förändras när hållbarhetsfrågor finns med i läroplanen och 

pedagogiken stödjer utvecklandet av förmågor, perspektiv och värderingar som är nödvändiga 

i byggandet av ett hållbart samhälle. Deras forskning identifierade också ett behov av att 

integrera lärande för hållbar utveckling i alla ämnen och att tillhandahålla kompetensut-

veckling för att kunna implementera lärande för hållbar utveckling.  

 

De flesta studier som genomförts rörande professionell utveckling i lärande för hållbar 

utveckling har genomförts på lärare eller studenter på högskolor och universitet. Alvarez-

Garcia m.fl. (2015) har genomfört en litteraturstudie av miljöundervisning/lärande för hållbar 

utveckling i olika grundskollärarutbildningar. De valde, genom en systematisk och noggrann 

urvalsprocess, ut 22 artiklar från vetenskapligt granskade tidskrifter och två 

doktorsavhandlingar. Syftet med deras studie var att undersöka vilka belägg som hittats i 

vetenskapliga studier som utvärderat och analyserat relationen mellan miljöundervisning/ 

lärande för hållbar utveckling, inkluderande miljökompetens, och den utbildning studenterna 

fick. En av de utvalda studierna var genomförd på två svenska universitet. Forskarnas 

generella slutsats från litteraturgenomgången var att miljökompetens i många fall saknas hos 
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lärarstudenterna och att det finns luckor i läroplanerna vad gäller miljöundervisning. De lyfter 

dock att det saknas forskning på det här området och att fler studier behövs för att stärka 

kunskapsbasen. Ett sätt att överbrygga klyftan mellan lärarutbildningen och yrkespraktiken är 

att använda sig av mentorskap mellan erfarna och nyblivna lärare. En studie kring mentorskap 

för nyblivna lärare med syftet att stärka lärande för hållbar utveckling på skolorna har gjorts 

på Cypern (Kadji-Beltran m.fl, 2014). Nyblivna och erfarna lärare fick först en 15-

timmarskurs om lärande för hållbar utveckling. Därefter skulle mentor och novis tillsammans 

på skolan utveckla och genomföra minst tre undervisningsteman. Studien visade på positiva 

effekter för såväl de nyblivna lärarna som mentorerna. Den här typen av mentorskap kan, 

enligt författarna, stimulera skapandet av kollegialt lärande, samarbete, solidaritet, reflektion, 

värde- och aktionsorienterad undervisning. 

 

Timperleys m.fl (2007, 2013) forskning lyfter vikten av, men också utmaningarna med, att 
använda externa handledare för lärares professionella lärande. Dahl Madsen (2013) visar på 
att utvecklingsprojekt i samarbete med externa aktörer kan ha en viktig stödjande roll för att 
förankra arbetet med lärande för hållbar utveckling. En annan stödstruktur kan också vara att 
genomföra praktikbaserad kompetensutveckling på skolan som får lärare att känna att de blir 
lärare för hållbar utveckling, att det alltså blir en del av deras läraridentitet. Olsson m.fl. 
(2016) konstaterar dock att externa handledare visar vaga eller inga effekter i en svensk 
kontext. Att undersöka lärarnas egna undervisning skulle kunna utgöra ett alternativt sätt att 
förstå hur lärande för hållbar utveckling kan utvecklas och bli mer effektiv. Lärarna som 
ingick i Dahl Madsens studie (2013) kände sig osäkra i början på hur lärande för hållbar 
utveckling skulle tolkas och hur de skulle lägga upp sin undervisning. Osäkerheten och 
förvirringen kan dock utgöra en bra utgångspunkt för att utveckla nya undervisningspraktiker. 
Det skapar utrymme för lärarna att definiera både på undervisningens didaktiska vad och hur. 
I den undersökande processen lär såväl lärare som elever. 

Axelssons doktorsavhandling (1997) visar på att det tar lång tid (i det fallet mer än två år) att 

förändra lärares förhållande till kunskap, lärande och delaktighet. Observationer, reflektioner 

och samtal kring klyftan mellan teori och praktik i den egna undervisningen var inslag som 

bidrog till att starta förändringsprocesserna. Till att börja med verkade inte lärarna själva 

uppleva något behov att lära om sin egen praktik genom observation och reflektion, men 

deras eget behov växte efter att det ställts krav på datainsamling från den egna undervisningen 

inom ramen för projektet de deltog i. 

Några	konceptuella	modeller	som	stöd	för	utformningen	av	studiecirkeln	
Denna studie bygger på utveckling av en studiecirkel som prövas för att undersöka hur den 
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kan påverka lärares uppfattningar och förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling. Det 

finns en rad olika konceptuella modeller för lärande för hållbar utveckling och här beskrivs tre 

av dem som haft betydelse för utformningen av studiecirkeln. Den första är Sterling (2014). 

Han beskriver tre olika versioner av lärande/undervisningsmetoder: lärande om hållbar 

utveckling (ESD I), lärande för hållbar utveckling (ESD II) samt lärande som hållbar 

utveckling (ESD III). ESD I har fokus på information, innehåll och tekniska lösningar. Den 

lärande får nya kunskaper men troligen inte ändrade värderingar eller bestående 

beteendeförändringar. Undervisningen i ESD I är generellt transmissiv eftersom den har fokus 

på överföring av kunskap. Detta kan enligt Sterling betecknas som första gradens lärande 

(kognition). ESD II bygger på kunskap och förståelse men inkluderar också djupare 

granskningar av föreställningar, värderingar och övertygelser som förekommer hos individer 

och i samhället.  Här får den lärande reflektera och ställa kritiska frågor som ger ett djupare 

emotionellt lärande och en känsla av engagemang. Undervisningen som tillämpas här är mer 

transaktionell. Det här räknas som andra gradens lärande (metakognition). Slutligen i ESD III 

så ligger fokus på att stärka individens förmågor och handlingskompetens med betoning på 

kreativitet och att kunna hantera komplexitet, osäkerheter och tvetydigheter, att kunna 

reflektera kritiskt, lära och lära om i samband med att lärande sker i hanteringen av verkliga 

problem. Här kan det handla om tredje gradens lärande när det sker förändringar i tänkesätt 

mot mer holistiskt, föränderligt och öppet sätt att se och förhålla sig till omvärlden 

(epistemisk förändring). Den här undervisningen kan ses som transformativ. Sterling har 

utarbetat en modell för att bygga upp kapaciteten för hållbar utveckling (fig. 1). Den är 

uppdelad i tre nivåer: strategier, pedagogik och utfall. Det finns fyra strategier – information, 

kommunikation, engagemang och kapacitetsuppbyggnad – och de är alla relaterade till de tre 

undervisningsmetoderna – pedagogiknivån –  beskrivna ovan. Utfallen – höja medvetenhet, 

utveckla förståelse, underlätta djupare lärande samt möjliggöra inverkan och reflekterad 

handling – är också ihopkopplade med strategierna och undervisningsmetoderna. Varje 

strategi har ett värde beroende på sammanhanget det ska tillämpas i, men pilarna från vänster 

till höger indikerar också att varje strategi kan bidra till nästa och att den lärande stärker sin 

kapacitet och fördjupar sitt lärande ju längre till höger den kommer.  
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Figur 1. Från Sterling (2014, s 100), delvis baserad på Scott & Gough (2003) 

Modellen går att koppla till UNECE:s (2012) och Wieks m.fl. (2011) beskrivna 

nyckelkompetenser ovan. 

En annan modell med fokus på vilka kompetenser lärare behöver besitta är KOM-BiNE som 

presenteras av Rauch och Steiner (2013). Den utgör ett ramverk för att kunna reflektera kring 

planering, implementering och utvärdering av lärande för hållbar utvecklings-aktiviteter. 

Modellen bygger på en tolkning av DeSeCo:s nyckelkompetenser, men de menar att det är en 

för stor utmaning att utveckla samtliga kompetenser på individnivå i de komplexa 

sammanhang som hållbar utveckling utgör och därför är samarbete nödvändigt. Basen för 

deras modell (fig. 2) utgörs av tre olika sammanhang där lärare behöver använda sina 

kompetenser. Dessa är: 

• själva undervisningen (instructional setting) i eller utanför klassrummet, 

• deltagande i utformningen av den egna utbildningsinstitutionen samt 

• nå ut till samhället för att hitta samarbetspartners och använda sig av miljöerna 

utanför skolan. 

Kärnområdet i modellen berör mer individuella aspekter och är uppdelad i fyra områden: 

kunskap, agerande, känsla och värderingar. Kunskap handlar om allmän kunskap som berör 

hållbar utveckling, att kunna knyta ihop olika ämnesområden och olika sociala och kulturella 

kontexter, att förstå att kunskap styrs av kultur och värderingar, att kunna hantera osäkerheter 

samt att kritiskt kunna utmana kunskap och gemensamt utveckla den vidare. Agerande 

fokuserar på att behärska metoder och strategier för att kunna tillämpa kunskap och att kunna 

utveckla metoderna vidare. Agerandet syftar till att kunna utveckla ett antal förmågor hos 

eleverna som att kunna tänka kritiskt och reflektera, utveckla värderingar, hantera 
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komplexiteter, utveckla framtidsperspektiv, kunna lösa konflikter, kommunicera och arbeta i 

grupp, lösa problem, delta och känna ansvar samt självständigt handlande. Läraren har fokus 

på att innehållet ska vara kontextbaserat och handlingsorienterat. Känsla berör empati och 

framtidstro, att vi tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling. De använda metoderna kan 

till exempel vara drama och konst, att lyssna och sätta sig in i andras situation. Här är det 

viktigt att lärarna bidrar till en tillåtande atmosfär. Värderingar har flera dimensioner. För det 

första handlar de om individens ståndpunkter och vad den argumenterar för. För det andra så 

relaterar de till utbildningens mål och om de ska stödjas eller förändras. För det tredje så 

handlar värderingar om hur de levs och manifesteras, medvetet eller omedvetet, genom 

människors attityder och föreställningar. Mellandelen i modellen, kommunikation och 

reflektion, vänder sig både in mot de individuella perspektiven och de utåtriktade aktiviteterna 

och fungerar därmed som länk mellan de två. Här ses det som viktigt att kunna hantera och 

reflektera kring ekologisk kunskap i förhållande till sina egna och andras värderingar och att 

kunna kommunicera och diskutera sig fram till rimliga och rättvisa lösningar. Den yttre ringen 

i modellen handlar om vision, planering, organisation och nätverkande. De tre första består i 

att sätta upp mål, reflektera över vad som är möjligt i den givna situationen och göra 

verklighet av idéerna. För att undervisningen ska kunna bygga på verkliga kontexter behöver 

lärare för hållbar utveckling samverka med aktörer utanför skolan och behöver därmed 

förmågan att bygga nätverk och skapa samarbete med olika aktörer i det omgivande 

samhället. 

 

Figur 2. Från Rauch & Steiner (2013, s 16) 
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Rauch och Steiner (2013) konstaterar att lärarna som deltog i deras studie upptäckte hur 

central den personliga reflektionen är för att utveckla sin undervisning eftersom lärande för 

hållbar utveckling handlar om att skifta paradigm. En annan erfarenhet lärarna gjorde var att 

de var tvungna att fördela sin undervisningstid annorlunda, dels för att utveckla relevanta 

kontexter, dels för att skapa utrymme för eleverna att reflektera kring sitt eget lärande. Dessa 

erfarenheter liknar dem som lärarna i Axelssons studie (1997) kom fram till.  

Den tredje modellen jag använt mig av är Hasslöfs (2009) reflektionsmodell 

(http://www.hutiskolan.se./reflektera-mera). Den berör områden som är viktiga att reflektera 

kring när man som lärare planerar sin undervisning för hållbar utveckling. Det första är att 

fundera över motiven för att beröra hållbar utveckling i sin undervisning (fig. 3). Vidare i 

planeringen är det bra att kunna förhålla sig till teorin om de selektiva 

undervisningstraditioner som finns på området (faktabaserad, normativ och pluralistisk 

undervisning). Elevernas egna frågor och intressen är centrala för att undervisningen ska 

skapa motivation hos eleverna att lära och vara aktiva. Sedan behöver läraren fundera över sin 

egen roll som handledare, val av stoff,  arbetssätt, kompetenser som eleverna ska utveckla 

samt samarbete med kollegor och omgivande samhälle. Hasslöf har formulerat ett antal frågor 

som kan användas som utgångspunkt: 

Hur ska vi utforma en undervisning som … 

• utgår från den verklighet där eleven befinner sig? 

• ökar elevernas tilltro till sin egen förmåga? 

• låter flera olika perspektiv komma till tals? 

• ställer eleven inför val? 

• ger eleverna möjlighet att kritiskt granska och värdera information? 

• ger eleverna möjlighet att ta ställning, att kommunicera och handla? 

• låter processer ta tid? 

• lyfter etiska värden? 

• inte alltid startar i basfakta för att senare ta upp värderingsfrågor? 

• låter eleverna genomleva demokrati? 

Innehållet i undervisningen behöver anpassas till de förhållanden som råder där den ska 

genomföras och därför behöver läraren fråga sig vilka frågor som är viktiga att lyfta i den 

aktuella miljön och vem som avgör vad som är viktiga frågor. Hur kan dåtid, nutid och 

framtid kopplas ihop och synliggöras, lokala och globala perspektiv knytas ihop, hur gå från 
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ämnesundervisning till mer holistiska perspektiv samt synliggöra vilka konsekvenser våra 

prioriteringar och beslut får vad gäller ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. 

 

 
Figur 3. Reflektionsmodell för att utforma innehåll i undervisning för hållbar utveckling, 

Hasslöf (2009)  
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Metod 

Blandad	metod	

Utgångspunkten i denna studie bygger på hypotesen att en kompetensutvecklingsinsats som 

löper över lång tid med kontinuerliga träffar och som ger möjlighet till kollegialt lärande och 

att praktiskt få pröva saker i sin egen undervisning påverkar lärares uppfattningar och 

förhållningssätt till innehållet i kompetensutvecklingen och att det också påverkar den egna 

undervisningspraktiken. Men jag vill inte bara mäta lärarnas uppfattningar och attityder före 

och efter insatsen, utan jag vill också fördjupa förståelsen av deras uppfattningar, på vilket 

sätt de eventuellt har förändrats och hur de själva beskriver de förändringarna. Därför har jag 

valt att använda mig av en blandad metodansats. 

Enligt Creswell & Plan Clark (2011) så innebär blandad metod att forskaren: 

• samlar och analyserar övertygande och noggrant både kvalitativa och kvantitativa data 

som är relaterade till den aktuella forskningsfrågan; 

• blandar, integrerar eller kopplar ihop de två typerna av data samtidigt genom att låta 

den ena bygga på den andra eller förankra dem i varandra; 

• antingen prioriterar den ena formen av data eller ger båda samma tyngd; 

• låter epistemologi och teoretiska perspektiv rama in tillvägagångssätten samt 

• kombinerar tillvägagångssätten i den specifika forskningsdesignen som styr 

planeringen av studien. 

Ett exempel på studiedesign med blandad metod som beskrivs av Creswell & Plan Clark 

(2011) är en grupp forskare som vill utvärdera ett program som har implementerats och löper 

över längre tid. Studien i exemplet inleds med att kvalitativa data samlas in för att avgöra 

vilka frågor som behöver behandlas. Den följs upp med utformningen av instrumentet, det vill 

säga enkäten, som ska användas både innan och efter implementeringen av programmet för att 

mäta effekterna. Utifrån jämförelsen av resultaten från första och andra tillfället genomförs 

slutligen uppföljande intervjuer för att kunna avgöra vad som fungerade eller inte fungerade i 

programmet. Forskningsdesignen är en före-efter experimentell design med en kvalitativ 

uppföljning till den experimentella delen av datainsamlingen (Farmer & Knapp, 2008). 

Det här upplägget har flera likheter med min studie. Jag hade en inledande diskussion med 

rektorn på den aktuella skolan för att ringa in hur lärarnas behov såg ut och vad studiecirkeln 
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som jag skulle genomföra behövde fokusera på. Därefter använde jag mig av en enkät som 

handlade om lärarnas uppfattningar och förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling före 

och efter studiecirkeln. Utifrån analysen av enkätsvaren genomförde jag intervjuer med ett 

mindre antal lärare för att fördjupa förståelsen. De valda metoderna kan ses som både stöd 

och komplement till varandra (Bryman, 2011). Störst tyngd har dock lagts på analysen av 

intervjusvaren. 

 

Fenomenografisk	ansats	
I den kvalitativa delen av min studie har jag genomfört intervjuer som har analyserats med en 

fenomenografisk ansats. Innan jag går in på den mer praktiska beskrivningen av hur jag gått 

tillväga i studien ska jag ge en kortfattad presentation av vad fenomenografisk ansats innebär. 

Fenomenografi är en förhållandevis ung metod och har sina rötter inom inlärningspsykologin 

och den gestaltpsykologiska traditionen. Den utvecklades i den pedagogiska forskningen som 

bedrevs vid Göteborgs universitet i början av 1970-talet (Alexandersson, 1994). Inom 

fenomenografin fokuserar forskarna inte på hur ”tingen är i sig” utan det är hur de visar sig 

för våra sinnen som är det centrala. Den fenomenografiska ansatsen går alltså ut på att 

beskriva hur olika företeelser eller objekt uppfattas av människor (a.a). Fenomengrafin är 

kritisk till teorier som utgår från generella och allmänna principer för inlärning och tänkande. 

I den fenomenografiska ansatsen anser man snarare att det finns ett beroendeförhållande 

mellan människans aktivitet och det kunskapsobjekt som aktiviteten riktas mot och att 

tänkandet, inlärningen, kunskapsbildningen och språkutvecklingen är en förändring i 

relationen mellan människan och hennes omvärld. Det är människan som är aktiv och som 

skapar relationen till objektet. I och med att hennes tänkande och handlande riktas mot något i 

omvärlden kan relationen sägas vara intentional (a.a).  

 

Det mest centrala begreppet inom fenomenografin är uppfattning, vilket i sammanhanget har 

betydelsen att skapa mening och som jag beskrivit tidigare i den här uppsatsen. Ett annat 

centralt begrepp är utfallsrum och innebär de kvalitativt skilda sätt att erfara något som kan 

urskiljas för en särskild företeelse (Dahlgren & Johansson, 2009). Gemensamt inom den 

fenomenografiska forskningen är att den utgår från att människor har olika uppfattningar av 

objekt och företeelser i världen. Olikheterna har sin grund i att olika människor gör olika 

erfarenheter genom att de har olika relationer till världen och gör olika analyser vilket leder 

till olika kunskap. Det är dessa olikheter, alltså variationer i uppfattningar, som är det 

fenomenografiska forskningsintresset (Alexandersson, 1994). 
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Inom fenomenografin använder forskaren sig av dekontextualisering. Det innebär att en 

uppfattning lyfts ut ur och frikopplas från sitt sammanhang – sin kontext – för att på så sätt 

göra det möjligt att jämföra och systematisera uppfattningar som självständiga tankeformer 

(Alexandersson, 1994, Uljens, 1989). Med det här tillvägagångssättet kan man föra ihop 

resultat som härrör från olika empiriska källor så att de blir användbara i andra sammanhang 

än det som studerats. 

 

Fenomenografin vill beskriva variationen i uppfattningar och istället för att utgå ifrån en 

kategorisering av deltagarna i till exempel kön, ålder och nationalitet och analysera hur svaren 

fördelar sig på de olika kategorierna så kategoriserar fenomenograferna de olika 

uppfattningarna som förekommer bland respondenterna och efter det undersöker de 

fördelningen av uppfattningar mellan exempelvis olika åldrar, flickor och pojkar och olika 

nationaliteter (Uljens, 1989). I mitt fall handlar det om en grupp lärares olika uppfattningar 

om lärande för hållbar utveckling i förhållande till deras profession och hur de kan 

kategoriseras.  

 

Vad gäller urvalsförfarandet så gör inte fenomenografin anspråk på att forskningsresultatet 

ska kunna generaliseras till populationen som undersökningspersonerna kommer ifrån. Det 

handlar snarare om att skapa förutsättningar för att få fram variationerna i hur en 

undersökningsgrupp uppfattar en och samma företeelse. Därför kan undersökningspersonerna 

handplockas så att inte gruppen blir för homogen (Alexandersson, 1994).  

 

Intervjuer är den vanligaste formen för att samla in data inom fenomenografin och dessa kan 

enligt Alexandersson (1994) variera från att vara öppna, semistrukturerade till tämligen 

välstrukturerade medan Dahlgren och Johansson (2009) menar att intervjuerna är 

semistrukturerade och tematiska. Dahlgrens och Johanssons analysmodell har sju steg medan 

den som Alexandersson presenterar har fyra faser. De representerar två sätt att gå tillväga som 

ändå har många liknande drag. Intervjuerna transkriberas och läses igenom noggrant flera 

gånger för att bekanta sig med materialet och få ett helhetsintryck. Därefter gäller det att hitta 

likheter och skillnader i materialet som därefter kan grupperas. Kategoriseringen av 

variationen i uppfattningar, alltså utfallsrummet, utgör huvudresultatet i den 

fenomenografiska studien (Alexanderson,1994; Dahlgren & Johansson, 2009).  
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Bakgrund	till	den	kvantitativa	delen	av	studien		
Jag har använt mig av ett enkätverktyg som tagits fram av två andra lärare med syfte att ta 

reda på hur lärare förhåller sig till lärande för hållbar utveckling (Grice, Mogren & Grantz, 

2018). Det teoretiska ramverk som de lärarna utgått ifrån i sin konstruktion av enkätfrågorna 

är de kompetenser som OECDs DeSeCo-projekt formulerat (DeSeCo, 2005). Med antagandet 

att lärares förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling kan säga något om deras 

undervisningskompetens för hållbar utveckling som också kan förstås som lärares 

professionella kompetens, formulerades 26 frågor med en 6-gradig Likertskala med de två 

ändpunkterna beskrivna som Inte alls, respektive Ja, absolut. Ytterligare ett svarsalternativ, 

Kan ej bedöma, är formulerat och ligger utanför skalan. De övriga fyra svarsalternativen i 

Likertskalan 2, 3, 4 och 5 består endast av siffror och är inte formulerade med ord. Utöver de 

26 frågorna i ursprungsenkäten har jag lagt till ytterligare två frågor, nummer 27 och 28. 

Utvecklingen av frågor till instrumentet baseras på teori kring de kompetenser elever antas 

utveckla i undervisning för hållbar utveckling, den pedagogik som i litteraturen skildras som 

elevbaserad, erfarenhetsbaserad, aktiv och deltagande, transdisciplinär och etisk samt resultat 

från studier som har fokuserat på lärares förståelse och förhållningssätt till lärande för hållbar 

utveckling (Rauch & Steiner, 2013; Borg m.fl, 2012).   

 

Bakgrundsvariablerna, kön, undervisningsstadium, undervisningskategori, år i yrket, ålder 

samt miljöintresse och engagemang i miljöfrågor finns också med i enkätens sista avsnitt. 

Kategorierna för ålder, antal år i yrket och undervisning är tagna från Borg m.fl. (2012). 

 

Genomförande	av	studiecirkeln	
Studiecirkeln som form har många likheter med aktionsforskning i och med att den ser 

deltagare och ledare som jämbördiga parter. Deltagarnas upplevelser, erfarenheter och 

synpunkter är utgångspunkt för innehållet och det ges stort utrymme till att ta del av de andras 

erfarenheter och synsätt (Rönnerman, red, 2012).  

 

Jag har under flera år erbjudit studiecirklar i utomhuspedagogik och lärande för hållbar 

utveckling för skolpersonal. Rektorn på föreliggande skola tog därför kontakt med mig med 

önskemål om en sådan satsning för personalen. Det utmynnade i två studiecirklar som löpte 

parallellt, en för lärarpersonalen och en för fritidspersonalen. Det är dock endast lärarna som 

ingår i denna studie. De var totalt cirka 22 stycken, antalet varierade lite under läsåret på 

grund av förändringar i personalsammansättningen.  
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Skolans rektor hade gjort en utvärdering av lärarnas arbete med lärande för hållbar utveckling 

läsåret innan som visade att  mycket fokus låg på avfall/skräp, energibesparing, matsvinn, 

ordning, sociala frågor, naturvetenskapliga fakta och normativa lösningar utifrån lärarens 

kunskaper och värderingar. Slutsatsen blev att lärarna behövde utmanas kring att arbeta 

ämnesövergripande med förmågor, dilemman, verkliga problem där eleverna får pröva, 

reflektera och utvärdera lösningar. Följande syfte och fokus på innehåll för studiecirkeln 

formulerades utifrån detta: 

• Att hantera komplexa frågor i undervisningen 

• Metoder för att utmana elevers tänkande 

• Metoder för att utveckla elevers handlingskompetens 

• Att stärka lärande genom att förlägga undervisningen i olika miljöer 

• Fokus på läroplanens kap 1 och 2 i relation till lärande för hållbar utveckling 

• Pröva olika uttryck i undervisningen och jämföra och reflektera kring utfall och 

effekter, till exempel utgå ifrån samma undervisningsinnehåll men genomföra 

undervisningen på olika sätt/i olika miljöer 

• Utveckla bedömning för lärande när undervisningen genomförs på andra ställen och 

med andra metoder än i klassrummet. 

 

Studiecirkeln löpte över hela läsåret med start i augusti och avslut i april. Den bestod av åtta 

tillfällen, cirka två timmar per tillfälle, oftast på eftermiddagstid efter avslutad undervisning. 

Mellan några av studiecirkeltillfällena fick lärarna i uppgift att läsa några av mig utvalda 

texter. Med respekt för lärarnas pressade arbetssituation och begränsade tid var texterna jag 

valde ganska korta och uteslutande på svenska. De fick också i uppdrag att pröva vissa av 

inslagen i studiecirkeln i sin egen undervisning, för att vid nästa studiecirkeltillfälle kunna 

reflektera tillsammans med mig och sina kollegor kring utfallet.  

 

Jag bjöd in lärarna till att påverka innehåll och arbetsformer redan i början av studiecirkeln. 

Men med tanke på att lärande för hållbar utveckling är stort och komplext och många lärare 

kände sig osäkra på vad det egentligen innebär och spridningen i gruppen dessutom var stor, 

så var det lättare sagt än gjort. Därför blev det så att jag styrde större delen av innehållet under 

höstterminen medan lärarna kom att styra mer under våren då de fick planera och pröva saker 

i sin egen undervisning i högre utsträckning. 
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Den	kvantitativa	delen	av	studien	
Vid studiecirkeltillfälle 1 och som första inslag fick lärarna fylla i enkäten eftersom jag ville 

få en bild av hur de uppfattade lärande för hållbar utveckling innan studiecirkeln började. 

Efter sista tillfället fick de fylla i samma enkät igen som avslutning.  

 

Urval	
Av de cirka 22 lärarna som deltog i studiecirkeln under läsåret var det 13 lärare som 

besvarade enkäten vid båda tillfällena. Det är deras svar som ligger till grund för den 

kvantitativa analysen. Det innebär att de lärare som endast besvarade enkäten vid första eller 

sista tillfället har sorterats bort. Bortfallet beror både på att några lärare helt enkelt har börjat 

eller slutat på skolan under läsåret och att några var frånvarande vid första respektive sista 

tillfället av studiecirkeln. 

 

Analys	
Enkäterna från lärarna som deltog vid båda tillfällena analyserade jag med hjälp av SPSS 

icke-parametriskt Wilcoxon signed-rank test. Ett icke-parametriskt test används när man inte 

kan räkna med att det finns en normalfördelning inom den testade gruppen, till exempel vid 

ett litet urval (Field, 2013). Testet rangordnar svaren och analysen bygger snarare på 

rangordningen än studiens aktuella data (a.a.). Wilcoxon signed-rank test används när det är 

samma urvalsgrupp som ska jämföras vid båda tillfällena. Rangordningen kompletteras med 

om förändringen är positiv eller negativ jämfört med första tillfället (a.a.). Detta test anger 

alltså inte medelvärdena för lärarnas enkätsvar vid de olika tillfällena. De uppgifterna tyckte 

jag dock också var intressanta för min analys och därför har jag även räknat fram 

medelvärdena för respektive fråga vid båda tillfällena. Den statistiska analysen användes för 

att se om det fanns några mätbara skillnader i lärarnas svar efter studiecirkelns genomförande 

jämfört med innan. Analysen av enkätsvaren skulle också kunna väcka nya frågor hos mig 

som kunde belysas i intervjuerna.   

 

Den	kvalitativa	delen	av	studien		
Eftersom min utgångspunkt är att undersöka variationer i lärarnas uppfattningar valde jag att 

göra enskilda intervjuer istället för gruppintervjuer, för att de inte skulle färgas av varandras 

uppfattningar. Jag tog fram en intervjuguide innehållande tio frågor, se bilaga 1. Intervjuerna 

genomfördes som semistrukturerade enskilda intervjuer med de fem lärare som anmält 
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intresse för att bli intervjuade. Utöver frågorna i intervjuguiden så ställde jag uppföljnings- 

och sonderingsfrågor för att få lärarna att fördjupa sina svar samt tolkande frågor för att 

säkerställa att jag förstått läraren på rätt sätt (Kvale,1996). Intervjuerna genomfördes vid tre 

olika tillfällen på skolan på eftermiddagstid efter att eleverna slutat.  

 

Urval	
Min ambition var att göra två intervjuer per arbetslag, sammanlagt sex stycken. På grund av 

lärarnas arbetsbelastning och att medverkan i studien ska vara frivillig så gick det inte att 

uppnå fullt ut. Jag genomförde sammanlagt fem intervjuer varav två i arbetslag f-1, två i 

arbetslag 2-3 och en i 4-5. De som ville bli intervjuade fick anmäla sitt intresse till skolans 

biträdande rektor, vilket innebar ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Efter att den 

biträdande rektorn meddelat mig vilka som ville ställa upp på att bli intervjuade kontaktade 

jag dem för att boka tid för intervjuerna. 

 

Analys	
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades efteråt. För att kunna skilja de olika 

intervjuerna åt i analysarbetet fick varje lärare en egen färg på typsnittet. Därför benämns 

lärarna som svart, röd, blå, lila och grön i resultatredovisningen. Jag har läst igenom de 

transkriberade intervjuerna noggrant flera gånger för att identifiera teman i lärarnas utsagor 

som kunde utgöra kategorier. Vid varje genomläsning skrev jag kommentarer i marginalen. 

Därefter klippte jag ut passager ur intervjuerna för att lättare se mönster i lärarnas uttryckta 

uppfattningar. Skillnaderna i uppfattningar som utkristalliserades döpte jag till olika 

kategorinamn vilka utgör den fenomengrafiska studiens utfallsrum. 

	
Metoddiskussion	
Blandad metod blir allt vanligare och i och med det kanske också mindre kontroversiellt. Men 

det finns också kritiker. Det är främst två argument som framförts mot blandad metod. Det är 

dels uppfattningen att de olika forskningsmetoderna bygger på kunskapsteoretiska teser som 

skiljer sig åt, dels uppfattningen att kvantitativ och kvalitativ forskning står för olika paradigm 

(Bryman, 2011). Bryman menar dock att det inte går att bevisa att det finns en fast koppling 

mellan metod och kunskapsteori och därför går det inte att säga med någon säkerhet att 

kvantitativ och kvalitativ metod verkligen står för olika paradigm. Det är snarare så att de 

överlappar varandra och har vissa element gemensamma. David & Sutton (2011) är inne på 

samma linje när de framhåller att all forskning innehåller både kvalitativa och kvantitativa 
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dimensioner, men att det finns en djupare klyfta mellan de som har en objektivistisk syn på 

den sociala världen och de som har en mer socialkonstruktivistisk eller fenomenologisk 

uppfattning. Med den blandade metoden kan det bli möjligt för mig att skönja förändringar 

som uppstått under studiecirkelns gång och få förståelse för hur förändringarna kan ha 

uppstått. 

 

Att forska på sin egen praktik innebär såväl möjligheter som svårigheter. Djupa kunskaper 

och förförståelse kan underlätta för att identifiera och synliggöra vad som sker inom den 

undersökta praktiken. Men det ställer också stora krav på distans och ett slags metaperspektiv 

till sin egen praktik och sitt sätt att förhålla sig till denna. Annars finns det risk för att 

förförståelsen styr analysen i en viss riktning eller att jag som forskare söker tecken på det 

som bekräftar mina egna uppfattningar. Jag måste, som Johansson (2008) uttrycker det, 

konfrontera mina egna normer och föreställningar om vad jag anser vara en önskvärd 

utbildning, i det här fallet relaterat till hållbar utveckling. Därför har jag försökt förankra 

studiecirkelns innehåll och uttryck i den forskning som finns på området och redovisa det så 

öppet jag kan. Jag försöker inte heller framhålla någon slags objektivitet i mina analyser utan 

de bygger på mina personliga val som ligger öppna för andra att granska och kritisera. 

 

Studien undersöker inte vad lärarna faktiskt gör i sin egen praktik eller vad det de gör gör med 

eleverna, utan endast deras egna utsagor om sin praktik. 

 

Den	kvalitativa	delen	av	studien	
Eftersom studien utgår från lärare som arbetar på en och samma skola och det är ett litet antal 

lärare som studien bygger på, så går det inte att dra några generella slutsatser från resultaten. 

Resultaten får snarare ses som ett bidrag till förståelsen för en grupp lärares uppfattningar och 

förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling. Det faktum att deltagandet i intervjuerna 

var frivilligt kan påverka analysresultatet. Kanske är det de lärare som har särskilt starka 

åsikter i frågan eller som är positivast inställda till lärande för hållbar utveckling och 

studiecirkeln som anmälde sitt intresse. Därför kan svaren inte sägas stå för skolan som helhet 

utan endast de lärare som medverkade i den kvalitativa delen av studien. 

 

Den	kvantitativa	delen	av	studien	
Lärarna som tog fram enkäten har prövat den i en pilotstudie med trettio lärare från en 

högstadieskola och två gymnasieskolor på två olika orter, för att bedöma frågornas validitet, 
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minska mätfel och undersöka instrumentets reliabilitet. Det gör sannolikt att svaren jag fått är 

mer tillförlitliga jämfört med om jag formulerat ett nytt enkätverktyg för den här studien. 

 

Begreppet hållbar utveckling kan tyckas bli prövat i en snävt ekologisk tolkning i frågorna 

genom att sju frågor innehåller ordet miljö, sex natur och tre natur och miljö. Enkäten prövar 

inte i första hand hur lärarna definierar hållbar utveckling eller lärande för hållbar utveckling. 

Däremot är perspektivet ekologisk hållbarhet något som alltsedan miljöundervisningens 

inträde i skolan blivit mest etablerat och traditionellt förknippat med hållbarhet. I vissa 

konceptualiseringar är den ekologiska dimensionen själva förutsättningen för de övriga 

ekonomiska och sociala dimensionerna (Borg m.fl, 2012). 

 

Vanligen vid användningen av kvantitativ metod försöker forskaren göra ett urval som gör att 

resultaten ska kunna säga något om populationen i stort (Bryman, 2011). Men eftersom denna 

enkätstudie inte genomförts för att få fram resultat som är generaliserbara till att gälla för 

andra grupper utan snarare skulle fungera som stöd för att upptäcka och synliggöra 

frågeställningar för den kvalitativa delen i studien har jag kommit till slutsatsen att det 

slumpmässiga urvalet inte är relevant i det här sammanhanget. Antalet deltagare i studien kan 

ses som för litet för en kvantitativ studie. Men eftersom studien rör en specifik skola och de 

kvantitativa och kvalitativa metoderna är relaterade till varandra så är det logiskt att urvalet 

finns på en och samma skola. Syftet med enkäten var att visa på eventuella trender i de 

berörda lärarnas uppfattningar och förhållningssätt och tydliggöra frågeställningar för den 

kvalitativa undersökningen.  

 

I samband med att lärarna skulle besvara enkäten vid andra tillfället hade jag beräknat tiden 

för dåligt vilket resulterade i att jag fick dela ut enkäterna som lärarna fick ta med sig och 

fylla i vid ett tillfälle som de själva valde. Jag hämtade sedan upp de ifyllda enkäterna veckan 

därpå. Det kan möjligen ha påverkat svaren, men på vilket sätt är svårt att uttala sig om.  

 

 

Etiska	aspekter	
Etiska principer som gäller för svensk forskning handlar om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

Deltagandet i studiecirkeln ingick i lärarnas arbetsuppgifter som en del av deras 

kompetensutveckling styrd av rektor, men lärarna informerades om att deltagandet i min 
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studie var frivillig och jag berättade vid första studiecirkeltillfället vad min studie handlade 

om och i vilket sammanhang jag skriver min uppsats. Jag upprepade den informationen även 

vid sista tillfället i samband med att de skulle besvara enkäten andra gången. 

 
Eftersom jag ville kunna se vilka som besvarat enkäten vid båda tillfällena utan att de skulle 

behöva röja sin identitet fick lärarna själva välja ett aliasnamn som de märkte sitt enkätsvar 

med. En lista över aliasnamnen och lärarnas signaturer sparades hos rektorn på skolan så att 

lärarna skulle kunna märka sina enkäter på samma sätt nästa gång. Listan hölls hemlig för 

mig.  

 

I samband med intervjuerna informerades lärarna om att det var frivilligt att delta och att de 

kunde välja att inte svara på frågor som de av någon anledning inte ville besvara, att deras 

identitet skulle hållas hemliga och att det endast var jag som skulle lyssna på och läsa de 

transkriberade intervjuerna. De intervjuade personerna har försetts med olika färger istället för 

namn i samband med transkriberingen. Jag skriver varken ut kön, ålder eller vilka ämnen de 

olika lärarna undervisar i, för att inte röja deras identitet. Ljudfilerna finns i min dator som 

endast jag har tillgång till och de transkriberade intervjuerna förvaras i låst skåp. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas av mig i samband med denna uppsats. 
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Resultat 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna som deltar i studiecirkeln uppfattar 

begreppet lärande för hållbar utveckling och hur de uttrycker att de förhåller sig till det i sin 

egen undervisningspraktik samt om och på vilket sätt deras uppfattningar förändras när de 

deltar i en studiecirkel som pågår under ett års tid.  

 

Resultatredovisningen bygger på analysresultaten från både de kvantitativa och kvalitativa 

analyserna i studien. De två undersökningsmetoderna fyller olika syften. 

Enkätundersökningen kan dels indikera om lärarna ändrat sina uppfattningar och 

förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling under studiens gång, dels väcka frågor som 

kan behöva undersökas mer genom intervjuer. Intervjuerna å sin sida kan leda till djupare 

förståelse av lärarnas uppfattningar och förhållningssätt och vad som kan ha lett till 

förändringar av dessa. Jag börjar med att gå igenom resultaten från enkätstudien eftersom den 

föregick intervjustudien och intervjuerna i viss mån bygger på resultaten från enkäterna.  

 

Resultat	från	enkätstudien	
Det var 13 lärare som besvarade enkäten vid båda tillfällena och det är deras svar som ligger 

till grund för resultatredovisningen. Analysen visar att det endast är tre frågor som ger ett 

statistiskt signifikant resultat av förändringarna mellan första och andra tillfället som innebär 

att nollhypotesen kan förkastas. Signifikansnivån är satt till ,05. Det är frågorna: 

 

Tabell 2. Frågor med statistiskt signifikant resultat. 

Fråga Medel tillfälle 1 

(skala 1-6) 

Medel tillfälle 2 

(skala 1-6) 

Signifikans 

p 

22. Jag har tillräckligt med kunskaper om 
hållbar utveckling för att inkludera det i min 
undervisning. 

3,54 4,50 ,023 

25. Jag känner till formuleringarna om hållbar 
utveckling i läroplanens inledande kapitel. 

4,31 5,15 ,027 

26. Jag vill lära mig mer om lärande för hållbar 
utveckling. 

5,61 4,77 ,026 

 

Den 6-gradiga Likertskalan har två ändpunkter där 1 står för Inte alls, och 6 Ja, absolut. Det 

tyder på att lärarna upplever att studiecirkeln har bidragit till att stärka deras kapacitet, både 

vad gäller kunskapen om innehållet i styrdokumenten i förhållande till hållbar utveckling och 

att arbeta med det i den egna undervisningen. Uppfattningen hos lärarna att deras kunskaper 

har höjts behöver dock inte betyda att hållbar utveckling inkluderas i undervisningen i högre 
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utsträckning. Det faktum att de upplever att deras kunskap har stärkts kan kanske förklara att 

de känner en minskad vilja att lära mer om lärande för hållbar utveckling.  

 

Generellt kan sägas att svaren från de 13 lärare som besvarade enkäten båda gångerna ligger 

förhållandevis högt på den 6-gradiga Likert-skalan vid både första och andra tillfället. 

Frågorna 1, 2, 12, 13, 19, 26 och 27 låg på 5 eller över vid första eller andra tillfället. Det 

tyder på att den undersökta lärargruppen uppfattar lärande för hållbar utveckling som:  

• ett viktigt undervisningsområde,  

• att den gärna ska ske utanför klassrummet samt  

• att de känner ett gott stöd från sin rektor.  

 

Hela enkäten inklusive svaren redovisas i Bilaga 1. 

 

Eftersom få frågor från enkäten fick statistiskt signifikanta resultat och syftet med studien är 

att få en fördjupad förståelse av lärarnas uppfattningar och förhållningssätt till lärande för 

hållbar utveckling och hur de eventuellt har förändrats i samband med studiecirkeln blir 

intervjuer med tillhörande analys centralt. 

 

Resultaten	från	den	fenomenografiska	analysen	
Utifrån enkätresultaten och tankar kring hur lärares uppfattningar och förhållningssätt till 

lärande för hållbar utveckling kan fångas in formulerades frågorna till intervjuerna, se bilaga 

2. Analysen presenteras inte utifrån svaren på respektive fråga i intervjuguiden utan 

resultatgenomgången bygger snarare på de kategorier som utkristalliserat sig i det 

fenomenografiska analysarbetet. Studiens utfallsrum har kategoriserats och underrubrikerna 

nedan utgör namnen på kategorierna. 

 

Lärande	för	hållbar	utveckling	–	från	fokus	på	miljöinnehåll	till	ett	förhållningssätt	i	lärandet	
Lärarnas uppfattningar om vad lärande för hållbar utveckling kan vara verkar ha förändrats i 

samband med att de deltagit i studiecirkeln. Samtliga intervjuade lärare uttrycker att de har 

vidgat sitt perspektiv på lärande för hållbar utveckling under studiecirkelns gång från att vara 

något som de tänker på som enbart en miljöfråga till att innehålla något större med flera 

perspektiv.  

…före kursen så skulle jag säga att det var typ återvinning eller alltså ren  

miljö och efter så tänker jag nog att det är ett jättestort begrepp som innebär  
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även det här med hur man är mot varann och tänka i ett stort perspektiv. Lärare svart 

Ursprungligen så tänkte jag miljö men efter det här året så tänker jag att det är 

egentligen allting vi gör. Lärare blå 

 

Alla lärarna nämner de sociala aspekterna när de beskriver de vidgade perspektiven, den egna 

hälsan och hur vi är mot varandra i gruppen. 

Och sen också det sociala i vårt samhälle, att alla trivs, stress och grejer är också 

liksom att vad vi vill göra för att människan ska må bra i dagens samhälle för att  

orka. Lärare röd 
…vi ska lära oss att vara rädda om varandra, vara rädda om vårt klassrum, att 

 alla ska må bra. Lärare blå 
 

Men ett par av lärarna betonar också att det sociala går utanför den egna gruppen och handlar 

om samhället i stort. 

jag tycker att det har blivit mycket större, och få ihop liksom en helhet för dem, 

att det blir, det här är deras samhälle där de lever nu, skolan och så ett steg  

längre ut och sen ett steg längre ut så att man liksom flyttar fokus eller perspektiv  

på olika sätt. Lärare grön 

För just det här med socialt alltså hur är vi mot varandra, hur tänker vi på u- 

länderna, hur kan vi få deras alltså få igång jobbet där också för det är ju också  

viktigt att de får kunskaper och bildar sig, så alltså får utbildning. Lärare lila 

 

Lärare grön trycker i citatet ovan på att samhället tillhör eleverna idag, att de ska ha möjlighet 

att vara aktiva samhällsmedborgare, men uppfattningen om att förbereda eleverna till att bli 

aktiva samhällsmedborgare kommer också upp.  

Det är att vi formar eleverna till framtida samhällsmedborgare. Lärare blå  

 

De intervjuade lärarna verkar således vara överens om att de efter studiecirkeln ser lärande för 

hållbar utveckling som ett område med många ingångar och perspektiv och där det inte bara 

ska ges utrymme till kunskapsinhämtning, det kognitiva. Det ska också finnas utrymme för 

det känslomässiga, att få må bra, hälsa och hänsyn. Undervisningen ska handla om elevernas 

liv, nu och i framtiden.  
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”Same	same	but	different”	eller	något	nytt	i	undervisningen?	
När det gäller hur lärarna uppfattar lärande för hållbar utveckling i förhållande till 

undervisning i andra skolämnen så är uppfattningarna inte lika sammanhållna. Alla lärarna 

utom en svarar direkt ja på frågan om lärande för hållbar utveckling skiljer sig från annan 

ämnesundervisning. Den läraren som inte ansåg att lärande för hållbar utveckling skiljer sig 

från annan ämnesundervisning menade att det varit en del av undervisningen länge, men att 

det inte kallats lärande för hållbar utveckling. 

vad det handlar om tror jag man har undervisat i länge och tänkt på med 

 temaarbete och alltihopa, bara att man inte har kallat det för lärande om  

hållbar utveckling om man säger så. Lärare röd 

 

De andra lärarna ansåg att det fanns flera skillnader jämfört med annan ämnesundervisning. 

Ett sätt som den skiljer sig, enligt dem, är den innehållsliga aspekten, att den är 

ämnesövergripande, arbetar med flera perspektiv samtidigt och är tematiskt uppbyggd. Men 

även plats och metodval lyfts som skillnader. Eleverna ska få möjlighet att koppla sitt eget liv 

och sina handlingar till det omgivande samhället, få ta ställning och agera. Både naturen och 

omgivande samhälle som till exempel butiker framhålls som platser viktiga att förlägga 

undervisning på, så att lärandet sker i verkliga kontexter. 

Ja, alltså att undervisningen, att man ska försöka ha en röd tråd, och att den  

ska hålla över sikt, att eleverna, ja, ska få kunskaper om så mycket mer än  

bara ja ämnesstoff, och dels om sin närmiljö om hur de påverkar den och  

vad de kan göra åt det, ja.. vill att det ska vara en helhet, annars kan det ju  

bli lätt varje ämne för sig. Det känns som att här vill man föra tillbaka lite  

det här tematiska och att man ska väva in inne och ute och att man ska ha, 

 ja, olika perspektiv på saker och ting.. Lärare grön 

Alltså så att de blir att eleverna blir aktiva, ja just det, istället för att jag  

ska säga att man ska vara rädd om naturen för att den ska finnas kvar. 

 Men alltså att ge positiva upplevelser kring naturen. Lärare lila 

Jag tänker i samhället, pratar man om reklam hur ser det ut i affärerna, 

Lärare lila 

 

Elevinflytande ses också som en viktig del i lärande för hållbar utveckling och att läraren inte 

ska servera färdiga svar utan det är något som söks och utforskas tillsammans. 

Det har ju också blivit mer modernt om man säger att ta in elevinflytande  

igen på ett större sätt än man vad man gjort innan. Det känns som att eleverna  
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har haft elevinflytande innan på kanske klassråd och elevråd och de får vara  

med till vissa delar men med lärande för hållbar utveckling då känns det som  

att de ska ta en ännu större del. Lärare grön 

… vi har inte de rätta svaren, utan de ska vi gräva fram tillsammans. Lärare svart 

 

Lärarnas utsagor speglar uppfattningar att lärande för hållbar utveckling till sin natur är 

ämnesövergripande och tematisk och arbetar med flera perspektiv samtidigt. Den ska helst 

kopplas till en verklig kontext i natur eller omgivande samhälle och eleverna ska få möjlighet 

att vara aktiva och vara med och påverka. Det ska finnas utrymme för det känslomässiga och 

att undersöka och söka svar som inte är givna på förhand.  

 

Mod	att	göra	annorlunda	
När lärarna uttalar sig om sitt förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling i sin egen 

praktik så kretsar flera av utsagorna kring mod. Att förändra sin undervisning vad det gäller 

lärande för hållbar utveckling handlar enligt de intervjuade lärarna mycket om att våga ändra 

tänkesätt, tänka nytt och göra på andra sätt än de brukar. De beskriver att de har mer fokus på 

syftet med undervisningen, varför-frågan verkar ha blivit viktigare och problematiseras mer. 

Också syftet med undervisningen och så, alltså varför, varför lär vi oss  

överhuvudtaget. Lärare blå 

 

Att göra annorlunda än en brukar handlar också om att våga släppa taget lite grand och stå ut 

med känna att en inte har full kontroll hela tiden. 

Så det är såna saker som man kanske hade önskat att det hade blivit fler utav,  

men det är ju att man måste släppa tyglarna själv för man vet inte vart det går. 

Lärare grön 

 

Lärarna utmanar mer medvetet elevernas tänkande och låter dem inte komma undan med 

enkla förklaringar. Lärandet behöver få ta tid för att eleverna ska hinna ta sig ned på djupet. 

Ett inslag i studiecirkeln var att arbeta med pedagogikforskaren James Nottinghams (2013) 

modell The Learning pit eller utmaningsmodellen, något som lärarna refererade till flera 

gånger under intervjuerna, ibland kallad gropen. 

Att man diskuterar på ett helt annat sätt med barnen kring de här grejerna och  

man gör det medvetet. Förr gjorde man det kanske mer slumpmässigt men nu 

tänker man ett steg till, på ett sätt som jag inte gjort förut... nu har man verkligen  

börjat reflektera över hur man kan få in eleverna till att faktiskt tänka på det  
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här och det tycker jag är spännande. Och eleverna har ju börjat vakna liksom, 

varför blev det så och vad var det som hände… jag tror också att vi har blivit  

duktigare på att slänga in de här funderingarna, att vi har liksom inte bara okej  

till deras svar utan faktiskt fråga men hur tänker du där.  Lärare blå 
nu har vi faktiskt gjort jättemycket sånt det senaste faktiskt. Då låter vi det ta tid  

då, så kanske vi inte har rotat i gropen otroligt mycket men vi låter det ta den tid  

det tar liksom. Lärare svart 

 

Att våga lyfta in känslomässiga perspektiv, att beröra eleverna, är ett sätt att nå fram till 

eleverna och få de mer motiverade till att lära mer. Det är en aspekt som poängteras av en 

lärare. 

ja det kan liksom vara att det händer saker i andra delar av världen eller för andra 

barn eller andra personer som är jobbiga och man pratar om såna saker och då 

 tycker jag att barn öppnar upp och då kan man komma jättelångt och det har jag  

inte gjort förut utan då kanske man mer håller sig till ja men ämnen som man alltid 

 har pratat om eller typiska texter för skolan, ja. Men att man vågar liksom ta upp  

det här lite jobbiga känsliga. Lärare grön 

 

Ytterligare en förändring i arbetssätt som lyfts är vikten av att samarbeta, både för att hinna 

med och för att eleverna ska få möjlighet att lära i sammanhang och fördjupa sina kunskaper. 

Jag tror att det är så vi behöver få jobba, behöver lära oss att jobba, att man inte 

 är ensam för det är jätte jätteviktigt för du hinner inte göra allt jobb själv och  

försöker du så lyckas… nä men alltså. Jag tror man når fler och får in de här 

 just fördjupningarna och så om man samarbetar fler lärare även om man inte  

är ett arbetslag kanske så kan man ändå hjälpas åt, Lärare lila 

Jag kan ju säga att för oss är det full pott på den. För vi har verkligen under 

 terminens gång jobbat mer och mer i tema, jobbat med äventyr inom området  

liksom eh, och vävt in alla möjliga bitar. Alla bitar egentligen. Lärare svart 

	
Utifrån lärarnas svar så verkar det som att en av de viktigaste aspekterna i kompetensutveck-
lingen är att hitta former för att lärarna ska våga pröva nya sätt att undervisa och att det 
bygger på att göra det tillsammans med kollegorna. 
 
 
Det	dialogbaserade	lärandet	för	hållbar	utveckling	
För att få en fördjupad förståelse för vad lärarna uppfattade som bra lärande så bad jag dem 

att tänka på en lektion som haft inslag av lärande för hållbar utveckling och där de tyckte att 
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det blivit en bra lärprocess. Utmärkande för alla exempel som lärarna lyfte var att det inte 

fanns några färdiga svar för vad eleverna skulle komma fram till på förhand och att det fanns 

mycket utrymme för dialog. Eleverna blev engagerade när de fick ta egna initiativ och 

använda olika uttryckssätt. Att utmana elevernas tänkande och skapa utrymme för att låta den 

ena frågan leda till den andra skapade nyfikenhet hos eleverna.  

Det var nog… att vi vågade börja…  låta de göra olika saker, att det händer olika 

saker i rummet. Lärare svart 

Ja men det blev en bra diskussion och det var många frågor eller det var många  

frågor från eleverna och tankar och många som sade varför äter vi inte mer vilt  

kom fram till exempel i Sverige och ja lite såna delar då. Lärare röd 

 

Två lärare använde bilder – i det ena fallet färdiga bilder som läraren valt och i det andra 

bilder som barnen ritade – för att skapa dialog och utmana elevernas tänkande. 

…de fick en fråga: varför tycker du, nu går ju de i förskoleklass så de förstod inte 

riktigt, varför tycker du att vi ska vara rädda om vår natur eller rädda om vår  

natur? Och varför är det viktigt för just dig? Och så fick de väl rita eller skriva  

och det var ju många som ritade och skr… Alltså, så det tyckte jag blev jättebra  

och sen kunde vi ha den diskussionen, alltså vi höll på i en vecka och pratade om  

de här teckningarna som de gjorde. Lärare lila 

… och så fick de diskutera två och två kring det och tyckte jag blev en väldigt bra  

grej för jag visade ju bara två bilder och utifrån de bilderna så konstaterade barnen  

att träden är ju slut och att man liksom, man kan inte ta mer än att det hinner växa  

upp. Men det var roligt för man lade verkligen inte orden i munnen på dem utan  

man frågade hela tiden, men hur tänker ni där, så det var kul. Lärare blå 

 

Dialogen handlar både om samtalet mellan eleverna och samtalet mellan lärare och elever. En 

infallsvinkel kan dessutom vara att eleverna bjuds in till att vara med påverka 

undervisningens innehåll och uttryck. En av lärarna lyfte ett sådant exempel där skolan skulle 

ha en skräpplockardag och hens elever ville göra något mer och de kom tillsammans fram till 

att de skulle skapa en miljöutmaning för hela skolan. 

Ja vi hade ju pratat om det här liksom vi har sagt det här om hållbar utveckling  

och att miljö är viktigt så sade jag att det kommer den här dagen och det pratade  

jag om och då tyckte de att det blir inte tillräckligt, nä. Och då hade vi pratat mycket 

om elevinflytande och då sade de att ”Kan inte vi få var med och planera det här?”  

Ja så att det gör vi, så det tyckte jag blev väldigt bra och väldigt uppskattat, alltså  
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från andra, och då kan jag känna att då blir det ju verkligen lärande för hållbar 

utveckling för de fick ju in skolan i sitt lilla projekt som ju fick jättemycket ringar  

på vattnet, ja. Lärare grön 

 

Kategorin Det dialogbaserade lärandet för hållbar utveckling exemplifierar språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, där lärandet får ta tid och elevernas egna frågor och 

motivation får stå i centrum. Elevernas tänkande snarare än memorerande av kunskaper 

uppfattas som syftet med undervisningen.  

 

Upplevda	hinder	för	ett	bra	lärande	för	hållbar	utveckling		
För att inte bara ringa in vad lärarna uppfattar som bra lärprocesser utan också fördjupa 

förståelsen för vad som uppfattas som dåliga lärprocesser, så blev de också ombedda att tänka 

på en lektion som hade haft inslag av lärande för hållbar utveckling och där de inte tyckte att 

det blev en bra lärprocess. Där det inte givits möjlighet att förbereda sig ordentligt och där 

läraren kanske inte heller var riktigt på det klara med syftet med lektionen var exempel på 

dåliga lärprocesser som lyftes. Även ett innehåll som upplevdes som abstrakt kunde kännas 

svårt att konkretisera så eleverna kunde förstå det.  

Och sen kom vi liksom inte, vi kom inte riktigt dit jag egentligen ville. För det jag 

tänkte, ja men nu är eleverna med men det är klart jag är inte så förberedd för jag  

fick mailet klockan tre på fredag eftermiddag och på måndag var det liksom dags  

att köra igång och jag kände att där hade jag nästan velat ha ett par veckor och 

verkligen sätta mig in och förbereda. Lärare blå 

Ja, vi hade ju… ibland kan jag känna att man är ute efter en sak och så blir det inte 

riktigt vad man har tänkt sig… Ja det blev för abstrakt så jag vet inte hur man skulle  

ha gjort för att få dem att förstå det. Och så kan jag känna ibland att det är med vissa 

såna stora mål eller begrepp som man ska försöka förklara att hur kommer man ner  

på deras nivå. Lärare grön 

 

Det verkar således upplevas som viktigt för lärarna att känna att de äger och känner sig klara 

över innehållet i undervisningen och att de kan tydliggöra det för eleverna och styra processen 

dit de vill. Det i sin tur innebär att det är en balansgång mellan att låta eleverna få mer 

inflytande över undervisningen där de styr innehåll och uttryckssätt i högre utsträckning, men 

att läraren ändå känner inte att hen tappar kontrollen utan istället bidrar till att utmana 

eleverna till bättre och djupare lärande. 
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Ytterligare ett upplevt hinder för att skapa ett bra lärande för eleverna är om det i klassen 

finns elever med funktionsvariationer som kräver särskilda anpassningar. I en grupp med 

många elever kan det upplevas som svårt att anpassa undervisningen så att alla elever hänger 

med, känner sig motiverade och får utmaningar som är anpassade till deras nivå. Särskilt 

komplicerat kan det bli för elever med funktionsvariationer som innebär svårigheter att 

förhålla sig till abstrakt innehåll, där undervisningen inte följer givna och tydliga ramar och 

det blir många sinnesintryck. Det som innebär bra lärprocesser för många elever kan för den 

här elevgruppen innebära att det blir svårt att lära. 

Så han fastnade i att det var för lite för flummigt för honom, han har ADHD då  

så då funkade inte just det för honom… Mer uppstyrt och konkret skulle det ha  

varit för honom. Lärare svart 

…alltså barn som har lite svårigheter kanske åt autismhållet och så de har lite  

svårt att vara ute, alltså röra sig i sån miljö, så hur man skulle kunna inkludera  

dem på ett bättre sätt för de är lite mer reserverade än kanske de barnen som är…  

som fungerar i grupp… Okänt och det kommer ljud och träden alltså löven bara  

rörde sig så blev det… ja så det var för mycket intryck så ute i naturen. Lärare lila 

 

Lärarnas utsagor pekar på att det är en utmaning att utforma lärande för hållbar utveckling för 

den här elevgruppen som har ambitionen att vara öppen, utforskande, kritiskt granskande och 

med elevernas egna frågeställningar och aktiva deltagande i centrum. 

 

I resultatkapitlet har jag försökt belysa hur lärarnas uppfattningar och förhållningssätt till 

lärande för hållbar utveckling kan kategoriseras och förstås samt om studiecirkeln kan ha 

bidragit till att förändra deras uppfattningar och förhållningssätt. Endast tre av 28 enkätfrågor 

resulterade i statistiskt signifikant resultat vilket därmed inte bidrog i någon hög utsträckning 

till att besvara studiens frågor. Däremot gav intervjuerna vid handen att lärarna förändrat sina 

uppfattningar om lärande för hållbar utveckling från ett smalare miljöperspektiv till ett 

bredare, mer holistiskt och problematiserande perspektiv, där elevernas tänkande och egna 

frågeställningar får större utrymme än lärarnas ”rätta” svar. Observera att svaren inte säger 

något om vad som faktiskt sker i undervisningen utan endast hur lärarna uttalar sig om den.  
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Diskussion	
I den här studien har jag försökt ta reda på hur uppfattningar och förhållningssätt ser ut 

rörande lärande för hållbar utveckling hos en grupp lärare på en skola årskurs f-5 som deltagit 

i en studiecirkel. Ambitionen har också varit att undersöka om uppfattningarna och 

förhållningssätten har förändrats under studiecirkelns gång som löpte under ett läsår och i så 

fall försöka förstå på vilket sätt förändringarna skett. I diskussionen relateras också resultaten 

till de kompetenser som identifierats inom forskningsfältet för lärande för hållbar utveckling, 

särskilt vad det gäller lärarens lärande samt hur lärarnas utsagor om utformningen av sin egen 

undervisningen kan förstås.  

 

Litteraturgenomgången visade på att flera forskare försökt identifiera olika 

nyckelkompetenser som bör ses som centrala i lärande för hållbar utveckling. Även om 

språkbruket skiljer sig lite åt, så uppfattar jag det som att det råder god samstämmighet kring 

vilka kompetenser som är viktiga. Samtidigt så framhålls det i flera studier att det saknas 

tillräckligt empiriskt stöd för de definierade nyckelkompetenserna.  

 

Det är endast tre frågor i enkäten som visar ett statistiskt signifikant resultat, medan de 

intervjuade lärarna ger uttryck för att studiecirkeln verkligen förändrat deras uppfattningar om 

lärande för hållbar utveckling och hur de förhåller sig till det i sin egen praktik. Det indikerar 

att enkäten antingen inte lyckas fånga upp den kvalitativa förändringen eller att de intervjuade 

lärarna inte är representativa för gruppen som helhet. Eftersom jag inte vet vilka lärare som 

lämnat vilka enkätsvar kan det inte undersökas.  

 

I UNECE-rapporten (2012) beskrevs kompetenser som lärare behöver besitta för att 

utbildningsväsendet ska kunna bidra till ett hållbart samhälle. Författarna delade upp lärarens 

lärande under fyra rubriker: lära för att veta, lära för att göra, lära för att leva tillsammans 

samt lära för att vara. Eftersom den här studien handlar om en kompetensutvecklingsinsats 

väljer jag att använda mig av de rubrikerna för att diskutera studiens resultat rörande lärarnas 

uppfattningar och förhållningssätt. 

 

Lära	för	att	veta	
Det här handlar om lärarens förståelse för de utmaningar samhället står inför för att hållbar 

utveckling ska kunna skapas och vilken roll lärare och elever kan spela (lärare vet…). 

Resultaten efter den genomförda studiecirkeln tyder på att lärarna har förskjutit sina 
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uppfattningar om vad lärande för hållbar utveckling inbegriper och vad det får för eventuella 

konsekvenser för deras egen undervisning. Innan studiecirkeln speglade lärarnas 

uppfattningar huvudsakligen ett rent miljöinnehåll och där eleverna skulle fås att ändra 

beteende. Men efteråt började lärarna beskriva lärande för hållbar utveckling som en mer 

komplex undervisning med många möjliga svar och där det sågs som viktigare att utmana 

elevernas tänkande än att ge snabba ”rätta” svar och istället ta elevernas egna frågor på stort 

allvar. Axelsson (1997) beskriver lärande som två förhållningssätt: lärande som följd av 

undervisning samt lärande som tar sin utgångspunkt i elevernas eget tänkande/förståelse med 

syfte att utveckla elevernas tänkande/förståelse. Min tolkning är att de berörda lärarna har 

förflyttat sig i riktning från det första förhållningssättet mot det andra. Kategoriseringen av 

uppfattningar som jag döpt till Lärande för hållbar utveckling – från fokus på miljöinnehåll 

till ett förhållningssätt i lärandet indikerar just det.  

 

Två av enkätfrågorna med statistiskt signifikant resultat berör Lära för att veta. Det är 

frågorna 25 och 26: Jag känner till formuleringarna om hållbar utveckling i läroplanens 

inledande kapitel (fick ett förbättrat värde andra gången) samt Jag vill lära mig mer om 

lärande för hållbar utveckling (fick ett försämrat värde andra gången). Det kan ses som ett 

negativt resultat att lärarna hade en minskad vilja att lära mer om lärande för hållbar 

utveckling efter studiecirkeln. Men med tanke på den begränsade tid som finns för 

kompetensutveckling så kan det finnas fog för att anta att lärarna upplever behov att lägga 

fokus på andra kompetensområden efter ett års satsning på lärande för hållbar utveckling. 

Dessutom låg medel för den frågan på 5,61, alltså nästan på 6 som var max, vid första 

tillfället. Vid andra tillfället hamnade medel på 4,77, vilket ändå kan ses som en stor vilja att 

lära mer. 

 

Lära	för	att	göra	
Den här punkten syftar på utvecklandet av praktiska förmågor och handlingskompetens i 

relation till lärande för hållbar utveckling (lärare kan…). En fråga från enkäten med statistiskt 

signifikant resultat som berör både Lära för att veta och Lära för att göra är fråga 22: Jag har 

tillräckliga kunskaper om hållbar utveckling för att inkludera det i min undervisning. Det 

tyder på att lärarna ökat sin säkerhet, kunskapsnivå och praktiska förmåga genom deltagandet 

i studiecirkeln. 
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Tre av kategorierna från den fenomenografiska analysen berör lärarnas förhållningssätt till sin 

egen praktik. ”Same same but different” eller något nytt i undervisningen, Mod att göra 

annorlunda samt Det dialogbaserade lärandet för hållbar utveckling visar alla på hur de 

intervjuade lärarna uppfattar det som skiljer lärande för hållbar utveckling från annan 

undervisning och deras uppfattning om undervisning som skapar bra lärprocesser. De ger 

uttryck för att de organiserar undervisningen på ett mer utmanande sätt och i högre 

utsträckning vågar pröva nya sätt att undervisa. Jag uppfattar att de förflyttat sina positioner 

från en undervisning med fler transmissiva inslag, ESD I enligt Sterling (2014), till mer 

transaktionell undervisning (ESD II). En lärare gav till och med exempel på undervisning som 

närmade sig transformativ undervisning (ESD III), där eleverna tog initiativ till att påverka 

och utforma undervisningens innehåll och uttryck, eftersom som de sade ville göra mer för 

miljön än att bara plocka skräp en dag och då gavs utrymme att planera och genomföra 

undervisning för andra klasser på skolan. Det går dock inte med säkerhet att säga att elevernas 

initiativ är en konsekvens av den genomförda studiecirkeln.  

 

Lära	för	att	leva	tillsammans	
Den här rubriken avser utveckling av partnerskap, pluralism, att erkänna ömsesidigt beroende, 

förståelse och fred (läraren samarbetar på sätt som…). Enligt Rauch & Steiner (2013) så 

behöver lärare kunna samverka med aktörer utanför skolan för att undervisningen ska kunna 

bygga på verkliga kontexter. Det innebär att de behöver ha förmåga att bygga nätverk och 

skapa samarbete med olika aktörer i det omgivande samhället. I intervjuerna gav lärarna 

uttryck för vikten av att samarbeta med sina kollegor på skolan. Det var dock inte någon som 

nämnde samarbetspartners utanför skolan. Det går därför inte att se att skolan i den här 

studien tagit sig an utmaningar att arbeta med verkliga samhällsproblem utanför skolan, så 

som Wiek m.fl. (2011) och Rauch & Steiner (2013) beskriver. 

 

Frågan i enkäten som frågade om det var viktigt att använda närsamhället och naturen i 

undervisningen för hållbar utveckling hade ett medel som låg över 5 vid både första och andra 

tillfället, så min bedömning är att lärarna är av uppfattningen att det är viktigt att förlägga 

undervisningen utanför klassrummet även om de inte gav något tydligt uttryck för det i 

intervjuerna.  
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Lära	för	att	vara	
Den sista punkten handlar om utvecklingen av de personliga egenskaperna och förmågan att 

agera mer självständigt, omdöme och personligt ansvar i relation till hållbar utveckling (lärare 

är någon som…). I intervjuerna var det flera lärare som gav uttryck för att de nu vågade pröva 

saker i undervisningen som de inte gjort förut. Detta utmynnade i kategorin som jag kallade 

Mod att göra annorlunda. Det kan betyda att åtminstone några av lärarna har vågat utveckla 

och förändra sin undervisningsrepertoar i samband med studiecirkeln. Kompetenser som 

eleverna verkar få möjlighet att utveckla som lärarna nämner i intervjuerna handlar om 

holistiskt tänkande, kritiskt tänkande, handlingsorienterad kompetens, värdefokuserat 

tänkande och framtidstänkande – kompetenser som stämmer väl överens med de 

nyckelkompetenser som lyfts fram av Wiek m.fl. (2011), Cebrián & Junyent (2015) och de 

Haan (2010). Ett större fokus på utvecklandet av ovanstående kompetenser kan tolkas som att 

kvaliteten i undervisningen ökar. Laurie’s m.fl. (2016) analys visar att lärande för hållbar 

utveckling bidrar på många sätt till kvalitet i undervisningen i grundskolan när pedagogiken 

stödjer utvecklandet av förmågor, perspektiv och värderingar som är nödvändiga i byggandet 

av ett hållbart samhälle. Deras forskning identifierade också ett behov av att integrera lärande 

för hållbar utveckling i alla ämnen och att tillhandahålla kompetensutveckling för att kunna 

implementera lärande för hållbar utveckling. Satsningar på att utveckla lärares kompetens 

rörande lärande för hållbar utveckling verkar således kunna bidra till en generellt högre 

kvalitet i skolans undervisning vilket jag också anser att lärarna i den här studien gav uttryck 

för. Læssøe m.fl. (2009) pekar på vikten av att inte bara kompetensutveckla eldsjälar. Rektorn 

på den berörda skolan beslutade att alla lärare skulle delta i studiecirkeln vilket 

förhoppningsvis kan bidra till att utvecklingen av undervisningen för hållbar utveckling kan 

fortsätta. 

 

 

Slutsatser	
Det finns indikationer på att den genomförda studiecirkeln har påverkat lärarnas uppfattningar 

om lärande för hållbar utveckling och att även deras förhållningssätt till sin egen praktik har 

förändrats i den riktning som Wiek m.fl. (2011) lyfter fram. Lärarna ger uttryck för ett större 

mod att utveckla sin undervisning att bli mer utmanande för elevernas tänkande och innehålla 

fler inslag av verkliga kontexter.  
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Framtida	forskning	
Som jag beskrivit tidigare så menar flera av forskarna att det saknas tillräckligt empiriskt stöd 

för de identifierade nyckelkompetenserna och hur undervisning bör utformas för att verkligen 

kunna bidra till lärande för hållbar utveckling. Min studie skulle kunna ses som ett litet bidrag 

till empirin. Men eftersom den här studien inte undersöker vad lärarna faktiskt gör i sin 

undervisning, utan endast deras utsagor om den, så skulle uppföljande studier behöva göras 

som undersöker vad som faktiskt sker i undervisningen och hur det som sker där påverkar 

elevernas utveckling av kunskaper, färdigheter och attityder som gör det möjligt att lösa 

uppgifter och problem relaterat till verkliga hållbarhetsproblem, utmaningar och möjligheter. 

Eftersom vi står inför enorma globala utmaningar för att kunna skapa en hållbar utveckling så 

är det av yttersta vikt att vi lyckas fördjupa förståelsen för hur utbildning kan bidra. Och det är 

bråttom.  
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Bilaga	1	
Tabell över resultaten från enkäten 

Fråga Medel tillfälle 1 Medel tillfälle 2 Sig. 
1. Det är viktigt att undervisa i och för hållbar 
utveckling. 

5,46 5,75 ,785 

2. I min undervisning får eleverna kunskap om 
miljö. 

4,85 5,25 ,096 

3. Lärande för hållbar utveckling kräver 
speciella undervisningsmetoder. 

3,17 2,42 ,165 

4. I min undervisning får eleverna möjlighet att 
utveckla omtanke om naturens värden. 

4,92 4,75 ,507 

5. I min undervisning ges tillfällen till att 
undersöka naturen i närområdet. 

3,92 3,91 ,792 

6. Eleverna lär sig hur människan påverkar 
naturen i min undervisning. 

4,69 4,77 ,705 

7. Eleverna får möjlighet att använda ett 
undersökande arbetssätt i lärandet för hållbar 
utveckling. 

3,38 4,17 ,084 

8. Min undervisning gör det möjligt för eleverna 
att utveckla miljömedvetenhet. 

4,23 4,85 ,084 

9. Min undervisning bidrar till att eleverna 
utvecklar handlingskompetens för hållbar 
utveckling. 

3,5 4,23 ,111 

10. Eleverna får i undervisningen reflektera 
över sitt individuella ansvar för hållbar 
utveckling. 

3,85 4,85 ,056 

11. Jag arbetar för att elever och lärare 
tillsammans ska reflektera över vårt 
gemensamma ansvar i hållbar utveckling. 

3,92 4,77 ,077 

12. Det är viktigt att elevernas känslor för 
hållbar utveckling får utrymme i 
undervisningen. 

5,15 5,23 1,000 

13. I min undervisning uppmuntras eleverna att 
värdesätta natur och miljö. 

5,00 4,92 ,731 

14. Min undervisning uppmuntrar eleverna till 
miljövänliga handlingar. 

4,77 4,92 ,705 

15. Eleverna får kunskap om miljöfrågor i min 
undervisning. 

3,92 4,54 ,070 

16. I undervisning för hållbar utveckling 
samarbetar jag/vi med ett eller flera andra 
ämnen. 

4,58 4,54 ,916 

17. Eleverna får möjlighet att sätta in sina 
faktakunskaper om natur och miljö i ett större 
sammanhang 

4,15 4,15 ,852 

18. Det är meningslöst att ta upp hållbar 
utveckling i undervisningen 

1,08 1,00 ,317 

19. Min rektor stöder mig i att undervisa för 
hållbar utveckling. 

5,18 5,23 ,730 

20. Det är svårt att hinna inkludera hållbar 
utveckling i min undervisning 

3,08 3,23 ,778 

21. Jag känner till goda exempel på lärande för 
hållbar utveckling som jag kan använda i min 
undervisning. 

3,54 3,85 ,435 

22. Jag har tillräckligt med kunskaper om 
hållbar utveckling för att inkludera det i min 
undervisning. 

3,54 4,50 ,023 
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23. Det är svårt att hitta bra metoder för att 
undervisa om hållbar utveckling. 

3,25 2,83 ,374 

24. Lärande för hållbar utveckling är ett begrepp 
som har getts plats i de ämnes/kursplaner som 
jag undervisar utifrån 

4,42 3,77 ,389 

25. Jag känner till formuleringarna om hållbar 
utveckling i läroplanens inledande kapitel. 

4,31 5,15 ,027 

26. Jag vill lära mig mer om lärande för hållbar 
utveckling. 

5,61 4,77 ,026 

27. Det är viktigt att använda närsamhället och 
naturen i undervisningen för hållbar utveckling. 

5,69 5,15 ,059 

28. Tillräcklig kompetensutvecklingstid läggs 
på ämnesövergripande undervisning. 

3,58 3,45 ,461 
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Bilaga	2	
Intervjufrågor masteruppsatsen 
Info om etiska regler: anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet 
Bakgrundsfrågor: undervisningsämnen, undervisningsåldrar, hur länge hen arbetat som lärare. 
 
Del 1, uppfattningar och praktik 
1.När du tänker på lärande för hållbar utveckling, vad tänker du då? 
 
2.Skulle du säga att LHU på något sätt skiljer sig från ”vanlig” ämnesundervisning?  
Om ja, på vilket sätt?  
Om nej, varför inte? 
 
3.Vad ser du som den största utmaningen med att bedriva undervisning för hållbar 
utveckling? 
 
4.Är det något du förstår på ett annat sätt eller gör annorlunda efter studiecirkeln jämfört med 
innan? 
 
5.Jag skulle vilja att du tänker på en lektion du har haft som har haft tydliga inslag av LHU 
där du känner att det blev en bra lärandeprocess. På vilket sätt blev det bra? Vad tror du var 
anledningen till att det blev bra? 
 
6.Nu skulle jag vilja att du tänker på en lektion du har haft som har haft tydliga inslag av LHU 
där du känner att det inte blev en bra lärandeprocess. På vilket sätt blev det inte bra?  Vad tror 
du var anledningen till att det inte blev så bra? 
 
Del 2, koppling till enkätsvaren 
7.När jag jämför enkätsvaren från tillfälle 1 till tillfälle 2 så har drygt hälften av svaren fått 
högre värden andra gången och knappt hälften lägre. Flera av de frågor som fått lägre värden 
innehåller formuleringar som:  
 
*utveckla omtanke om naturens värden,  
*undersöka naturen,  
*hur människan påverkar naturen,  
*viktigt att elevernas känslor får utrymme,  
*värdesätta natur och miljö, 
* uppmuntrar eleverna till miljövänliga handlingar,  
*viktigt att använda natur och närsamhälle.  

 
De har, som jag tolkar det, en koppling till natur och miljö samt känslor och värderingar i 
undervisningsinnehållet samt valet av plats för undervisningen.  
Jag skulle vilja veta hur du tänker kring de sänkta värdena i slutet av studiecirkeln jämfört 
med i början. 
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8.En annan fråga där resultatet blev lägre andra gången var:  
*I undervisning för hållbar utveckling samarbetar jag/vi med ett eller flera ämnen.  

 
En del av studiecirkelns innehåll har handlat om att utveckla samarbetet i arbetslaget och 
därför blir jag skulle jag vilja förstå varför värdena på den frågan sänkts. 
Hur tänker du kring det? 
 
9.Flera av de frågor som fick högre värden andra gången handlade om den egna 
undervisningens utformning:   
 
*I min undervisning får eleverna kunskap,  
*Eleverna får möjlighet att använda ett undersökande arbetssätt,  
*Min undervisning gör det möjligt för eleverna att utveckla miljömedvetenhet,  
*Min undervisning bidrar till att eleverna utvecklar handlingskompetens,  
*Eleverna får i undervisningen reflektera över sitt individuella ansvar.  
* Jag har tillräckligt med kunskaper om hållbar utveckling för att inkludera det i min 
undervisning. 

 
Samtidigt fick följande fråga sämre värden andra gången:  
*Jag känner till goda exempel på lärande för hållbar utveckling som jag kan använda i min 
undervisning. 

 
Vad tänker du kring det? 
 
10.Är det något mer du skulle vilja berätta eller tillägga innan vi avslutar? 
 
 
 
 


