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ABSTRACT 

Berglund, K-E. 2019. Att undervisa i hållbar utveckling: Samarbeten, ämnesdidaktik och geografi. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. 

The aim of this study is to investigate how teachers use collaboration, didactics and geography to teach 

sustainable development to upper secondary pupils in Swedish schools. A qualitative and interview method was 

chosen in order to catch the strategies amongst teachers and their perceptions in these matters. Five in depth 

interviews were held with experienced teachers in four different schools. These interviews were selected by 

different strategies such as the Possibility Principle and the understanding of gatekeepers’ roles’. A narrative 

material was collected. Four theoretical areas were developed for analysing the retrieved material. A school with 

a clear sustainability profile has both resources and the developed didactical methods, to enhance the 

understanding of sustainable development. However, the investigated schools have their own varieties of 

tackling lacking time and resources which have developed competencies’ in different ways. These are 

complementary didactical methods in order to enhance sustainable development. For further research a historical 

perspective was suggested. 

Keywords: Hållbar utveckling, samarbeten, ämnesdidaktik, geografi, ekonomi. 
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1. INLEDNING: FRÅN ANTROPOCEN TILL HÅLLBAR 
UTVECKLING 

 

Människan har blivit en dominerande naturkraft, vilket påverkar samtidens och framtidens 

globala miljö negativt. Det kan ses allt mer otänkbart att människan inte är en naturkraft i sig 

och därför kan vår senaste geologiska epok kallas för Antropocen. Antropocen är en fysisk 

planetär fråga samtidigt som en politisk dito (Jmf Kramming, 2017, s. 38ff).1 För en bebolig 

framtida planet har Rockström et. al. (2009) utifrån vetenskaplig forskning satt upp nio mål 

som är eftersträvansvärda för att påverka, mildra och på sikt vända den samtida och framtida 

utvecklingen. Dessa mål handlar om tröskelvärden för minskade utsläpp av koldioxid, 

försurning av haven, nitrat-cykeln, biologisk mångfald, ozonlagret, kemiska utsläpp, 

färskvattenanvändning, m.fl. som är planetary boundaries.  Syftet med de planetära forskarnas 

studie är att skapa begrepp för att initiera förändring för människans möjlighet till att välja 

framtidsscenario i större mån (Rockström et al., 2009).  

Det som styr samhällsutvecklingen tydligast idag är ekonomin och därför måste 

diskussionen av samhälls- och miljöfrågor starta där för att initiera förändring. Det blir därför 

även relevant att diskutera ekonomiska spörsmål. Raworths (2018) vision om ekonomin bygger 

på de nio miljömålen som föreslagits av Rockström et. al. (2009), men också på Capabilities-

approchen och Förenta Nationernas Milleniemål. Det handlar om att både arbeta med miljö- 

men också med social hållbarhet, samtidigt. Från att ha andra metaforer för att beskriva 

ekonomin som en maskin med utbytbara enheter behöver en hållbar ekonomi ses utifrån teorier 

om organism, reciprocitet, nätverk/delningsekonomi och innovation. Det handlar om en 

kretslopps- och nätverksekonomi, där småskalighet en möjlighet att ge fler människor en del av 

ekonomin. Samtidigt som ett sätt att ställa om är att beskatta icke-förnybara resurser istället för 

arbete. Att möta miljön handlar i denna vision om att styra om investeringarna i ekonomin så 

stabilisera växthusgaserna med en minskad ökning av utsläppen (Raworth, 2018).  

Begränsningar i Raworths synsätt är att modellen inte tittar på de makt- och politiska 

aspekter som förbättringar för olika grupper i samhället och förbättringar av miljön, då det finns 

de som förnekar Antropocen. Går det exempelvis att övertyga en diktatur att exempelvis 

demokrati, inkludering och nätverksekonomi är den rätta vägen till ett mer jämlikt och grönare 

samhälle? (Jmf Krauss, 2018). En annan kritik gentemot dessa två synsätt, som presenterades 

ovan, kan skönjas i Hamilton, (2018) som intar ståndpunkten att på grund av att vi är inne i 

Antropocen måste vi ha en ny disciplin för denna utveckling. En disciplin som förstår och 

fokuserar på de stora klimat och vädersystemen och kopplingen till naturkatastrofer. Han 

föreslår att endast en sådan disciplin kan i fullo förstå Antropocen - då räcker inte traditionella 

naturvetenskapliga discipliner och samhällsvetenskapens verktyg till.  Är det verkligen så? 

Castree (2014) visar på att det finns en potential i samverkan mellan naturvetenskap och 

samhällsvetenskap för att agera utifrån förståelsen av att människan skapat Antropocen. Något 

som Kramming, (2017) indirekt visar på, då hon visar att geografin kan sätta ramarna för de 

första stegen att lära sig om och utbildning för hållbar utveckling. Kan geografiämnet på en 

                                                           
1 En politisk fråga eftersom att världsledare möttes vid FN:s klimatmöte i Paris 2015 för att diskutera mål kring 
den globala uppvärmningen, en fysisk planetär realitet. 
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syntesnivå självt eller med andra ämnen skapa ett sätt att se på världen utifrån hållbar 

utveckling? Utbildning som ett sätt att förändra världen. 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och definitioner 
Studiens syfte är att studera hur hållbar utveckling undervisas i en skolmiljö, grundskola och 

gymnasieskola, och analysera dessa skolor utifrån didaktiska och pedagogiska teorier. Studiens 

frågeställningar är:  

- Hur ser samarbeten mellan lärare ut vid planering och undervisning i hållbar utveckling?  

- Hur undervisas elever i hållbar utveckling? 

- Hur bidrar geografiämnet till undervisningen i hållbar utveckling?  

I denna uppsats används centrala begrepp som ämnesdidaktik och pedagogik. Med 

ämnesdidaktik menas ett skolämnes ämneskunskaper, lärandeteorier, beprövad erfarenhet och 

styrdokument som alla förenas i ämnesdidaktiken. Pedagogiken handlar främst om 

lärandeteorier (Ekendahl et al., 2015, s. 29). 
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2. TIDIGARE FORSKNINING OCH TEORI: FRÅN HÅLLBAR 
UTVECKLING TILL LÄRANDEMILJÖER 

  
I detta avsnitt diskuteras tidigare forskning för att ta avstamp mot en teoretisk förståelse av 

utbildning för hållbar utveckling (Kramming, 2017;  Jmf Taylor et al., 2003). För att förmedla 

förståelse av hållbar utveckling behöver lärare verktyg för lärande, samarbete och professionell 

utveckling för att bidra till elevernas utveckling. På grund av detta kommer diskussionen att 

handla om vad hållbar utveckling är, till, hur denna kunskap kan förmedlas. Tidigare forskning 

och teori berör varandra eftersom pedagogiska arbetssätt är både teori och praktik samtidigt. 

Därför blir tidigare forskning och teori oskiljbara (Jmf Herr & Anderson, 2014, ss. 20-21). 

 

2.1 Hållbar utveckling och pedagogik 
Utbildning för hållbar utveckling är utbildning på ett kreativt och kritiskt förhållningssätt till 

samhällsfrågor som berör Agenda 21 och UNESCOs Global Action Program. Dessa ingår i en 

bredare utbildningstradition som utbildningskonceptet Utbildning för globalt medborgarskap. 

Dessa ska initiera handling genom en lärandeprocess och engagemang för att förändra 

samhällsstrukturer, stora som små (Kramming, 2017, kap 3). Utbildning för hållbar utveckling 

består av tre lärostilar och forskningstraditioner. Inom miljöundervisningen bestod dessa i 

faktabaserad, normerande och undervisning om hållbar utveckling. Den faktabaserade 

traditionen består undervisningen av vetenskapliga fakta för att förändra attityder. Tillsammans 

med den normerande traditionen handlar det om att träna elever i att uppskatta att förstå naturen 

och därmed på ett normerande sätt förändra attityder. Utbildning om, för och som hållbar 

utveckling diskuterades i inledningen ovan. Att undervisa om hållbar utveckling handlar om att 

förstå vad det är och kan vara multidisciplinär för att förstå hållbarhet utifrån olika perspektiv. 

Utbildning för hållbar utveckling försöker att bredda förståelsen och ge svar på problem och 

vara problemlösande. Den är ett samarbete mellan discipliner. Hållbar utveckling som används 

som utveckling försvinner de disciplinära gränserna mer och blir att systematiskt perspektiv att 

se på världen och bidrar till ett sammansatt perspektiv (Ibid). Kramming (2017) menar vidare 

att dessa traditioner kan de facto ses i undervisningen i högstadiet, gymnasiet och universitetet. 

Om och för på lägre nivåer medan universitetsnivå borde initiera som – ett mera sammansatt 

perspektiv. Det hindrar dock inte att exempelvis avancerade klasser på exempelvis 

gymnasienivå skulle ha potential till att uppmuntras till den syntetiserande nivån? 

Ett centralt verktyg som används för lärare att motivera och göra så att elever reflekterar 

kring ett ämne är språket. Det handlar om att språket ses som ett språkspel, i Wittgensteins anda, 

där verktyget blir en viktig del i förståelsen av vad som förmedlas och inte förmedlas. Elever 

kan träna sin förståelse i hållbarhet genom att få ett fall (case) att formulera sina tankar kring 

(Öhman & Östman, 2008). En fara med denna typ av aktiviteter är att läraren måste balansera 

mellan att eleven själv skapar sig en förståelse och inte att mata argument för eller emot 

hållbarhet, som skulle vara en form av indoktrinering. Till exempel diskuterar Öhman & 

Östman (2008) argumentet om framtida generationers påverkan, av vad vi gör nu i 

miljöhänseende, kan ge elever verktyget att tänka kritiskt kring sin miljöpåverkan. Dock finns 

det faror med att bestämt ge uttryck för att klassificera och rätta normer på en skala, utan läraren 
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får vara transparent och reflektera kring de normer som ges uttryck i situationen som sådan. 

Med andra ord det handlar mer om att uppmuntra till kritiskt tänkande, en grundbult i 

demokratin, istället för att nonchalera värden helt och hållet. Ska läraren använda morot, 

(Incentives), istället för piska – vilket författarna visar på är indoktrinering? Kramming (2017) 

föreslår att skolan i denna kontext ska fokusera på att utveckla kompetenser för hållbar 

utveckling. Som skönjdes ovan är framtidstänkandet en sådan kompetens. Exempelvis att 

förhålla sig till de spelregler som gäller för ekonomi, politik och andra samhällsinstitutioner i 

ett tidsperspektiv. Annan kompetens som kan värdesättas är systemtänkande, att se behov av 

förändring inom, mellan och av system. Det handlar om att se flöden som kan exemplifieras av 

hur ett badkar kan fyllas upp och avtappas och den kausalitet som föreligger förändring i 

vattennivån (Raworth, 2018, s. 29; Kramming, 2017) 

Geografen Kramming (2017) som studerat hur elever diskuterar kring hållbarhet, landar i 

sin studie att eleverna diskuterar i huvudsak miljöproblemen även om hållbarhetsbegreppet var 

utgångspunkten. – Den sociala dimensionen saknas därmed, såsom mänskliga rättigheter, 

ekonomi och politik. Kramming (2018) menar vidare, att detta kan ha att göra med att hållbarhet 

anses vara likställt med miljöfrågor. De sociala och ekonomiska frågorna kommer i detta fall i 

skymundan. Vad gäller de uppfattningar som lärare specifikt hade till hållbar utveckling visar 

det sig i Pettersson (2014) att lärare associerade främst naturkunskap och miljöfrågor till hållbar 

utveckling. Det visar sig även att ämnenas karaktär bestämmer i stor del vilken emfas 

hållbarhetsbegreppet får: 

  

Lärarna på Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet uttrycker en tonvikt på frågor 

som rör relationer mellan människor, frågor och rättvisa och demokrati, samt hälsa. Inom 

Naturbruksprogrammet står naturens resurser i centrum i undervisningen, med vissa inslag av hur människa 

natur samspelar (Pettersson 2014, s. 73). 

  

Dock visar det sig att det sociala perspektivet till exempel global rättvisa får ett stort utslag i de 

ämnen som lärare tolkar tillhöra hållbar-utvecklings-begreppet. De sidor som inte får samma 

genomslag är de ekonomiska perspektiven och hur man ska träna förmågor i relation till hållbar 

utveckling. 

Att det politiska, sociala och ekonomiska förhållningssättet är nedtonat i rådande hållbar 

utvecklings diskurs menar Van Poeck and Östman (2018). Författarna menar att undervisningen 

missar att stimulera olika politiska ståndpunkter inom hållbar utveckling och lanserar en 

pedagogisk strategi för detta Political Move Analysis. Dessa strategier är både praktiska och 

språkbaserade. Det handlar om att skapa en lärosituation med tydliga intressenter – exempelvis 

en bonde om jordbrukspolitik – för att skapa tankeväckande och utmanande idéer och tankar 

kring hur man skapar en hållbar jordbrukspolitik i policy och de facto. Genom att använda 

teorin om People, Planet and Profit gör det möjligt att diskutera hierarkier och olika intressen. 

Det finns olika taktiker kring utbildningen och dessa är att skapa kontrovers, offentligt och 

privat, exkludering och inkludering. Dessa taktiker skapar debatt, förhoppningsvis, vilka 

läraren bör stimulera. Om istället läraren skulle vilja avpolitisera ett kontroversiellt ämne kan 

hen istället välja att skapa rationalitet och normer kring hållbar utveckling för att närma sig 

konsensus. Detta kan ske i grupper eller i helklass och skiftar fokus mot fakta och praktik och 
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mindre med intressentanalys. Författarna hämtar argument från Dewey att det är viktigt att 

känna av och förstå miljön där samtalet sker i. De ser också att framtida forskning bör fortsätta 

hitta svar på hur man kan undersöka det politiska i pedagogiken kring hållbar utveckling. 

 

 2.2 Superdisciplin, tvärvetenskaplighet och naturrum 
Ovan, i inledningen, diskuterades Hamiltons (2018) idé om att en superdisciplin skulle förstå 

och omdana mänsklighetens aktiviteter för att rädda planeten. Hur långt räcker 

tvärvetenskaplighet? En annan resonerande tanke är att det antagligen krävs olika insikter och 

perspektiv för att ge en djupare och bredare förståelse på samma gång? Här kan geografiämnet 

bidra. Geografiämnet är intressant eftersom det är en tvärvetenskaplig disciplin, som en brygga 

mellan natur- och kulturgeografi. Molin (2006) visar att förespråkare, för ämnets formering, 

har argumenterat för geografins unika karaktär att förstå samspelet mellan miljö och samhälle.  

Det finns olika sätt att förhålla sig till den pedagogik som genomsyrar hållbar utvecklings-

forskningen. I Norden har två pedagogiska förhållningssätt kring miljö och naturvård växt fram: 

1) den utomhuspedagogiska och den 2) friluftspedagogiska traditionerna. Enligt Eriksson 

(2009, s.6): 

  

I den utomhuspedagogiska traditionen används naturen både som kunskapsobjekt och lärandemiljö, att 

använda alla sinnen… syftar till att skapa både kunskap, förståelse och personliga, positiva relationer till 

olika naturmiljöer. Den friluftspedagogiska är sprungen ur ett ursprungligt nordiskt förhållningssätt till 

naturen, sundhet, enkelhet och fysisk fostran är centrala begrepp tillsammans med allemansrätt… 

  

Under 1980-tal utvecklades naturskolor i Sverige på grund av tryck från civilsamhälle och 

miljöfrågorna aktualitet. Dessa naturskolor fanns i ett 70-tal kommuner och skulle vara ett 

komplement till de kommunala skolornas miljöundervisning genom att skapa aktiviteter för 

skolorna i naturen. Syftet var att skapa en medvetenhet kring ett ekologiskt, hållbart och 

miljöinspirerat synsätt hos eleverna. Det finns i dag några fler miljöskolor fördelade över hela 

landet. Dessa har en faktabaserad tradition då kunskap förändrar attityder och beteenden. Det 

återfinns inom dessa traditioner även ett normerande förhållningssätt då man i praktiken 

använde sig av källsortering för att skapa vidare förståelse kring miljöproblematiken. Risker 

med den normerande förhållningsättet är att som både Eriksson, (2009) och Öhman & Östman 

(2008) påtalar är att det handlar om en form av indoktrinering. 

Eriksson (2009, s. 9f) diskuterar begreppet biocentrisk jämlikhet för att belysa grunderna i 

det tänkande som genomsyrar naturskolorna. Det handlar om att se sig själv i ett större 

sammanhang, eller system för allt levande som har samma rätt till utveckling. Även denna tanke 

kan skönjas i Clarke & Mcphie (2016) som använder sig av Bonnett’s insikter att den 

genomsnittlige moderna människan väljer att se naturen som något skiljt från mänskligheten 

(otherness) och att möjligheterna till ett mera komplext synsätt ges genom nätverks- och 

rhizomatisk teori. Lindberg (2010, s. 100) diskuterar hur ett rhizomatisk förhållningssätt lyckas 

ersätta ensidiga och auktoritära världsbilder med mindre absoluta former av kunskap. 

Begreppet härrör från ett rhizom – ett nätverk av svamphyfer – som en metafor för att olika 

kunskapsformer och aktörer kan bidra till en mera komplex men också komplementär 

kunskapssyn. Detta överensstämmer med den dualitet som motsätter sig det karteografiska 



 

9 
 

tänkandet, en kunskapssyn som ser dualiteter som samhälle/natur som en absolut realitet 

(Clarke and Mcphie, 2016, s. 1005; Olsson, 2007). Levande organismer skapar nätverk och 

punkter av interaktivitet och därför är nätverksteori relevant. I en skolmiljö handlar det om att 

imitera naturen och dess möjligheter till organisering. Därför kommer kompetenser till att 

förstå, vårda och vara en trygg samhällsindivid till att ha respekt för allt levande vara relevant. 

Läraren kan uppmuntra till systemtänkande och framtidstänkande för att lösa nutida och 

framtida kunskapsutmaningar (Kramming, 2017). Vi kommer att se världen annorlunda om 

mänskligheten lyckas se sig som en del av natur och samhälle (Clarke and Mcphie, 2016, ss. 

1008ff.). 

 

2.3 Från hållbar utveckling till lärarrollen 
Undervisningen i hållbar utveckling ger från dessa ovan nämnda strömmingar, insikter till den 

pedagogiska teorin. Hur läraren i fråga gör specifikt går att skönja i litteratur som teoretiserar 

kring lärarrollen. I den professionella rollen som lärare i grund- eller gymnasieskola behöver 

varje enskild lärare utveckling i sitt yrke, för att kunna handskas med sin relation till elever och 

sitt ämne. Utveckling i den mån att det sker en förändring eller progression i den situation 

läraren befinner sig i just nu, med de specifika klasser och ämnen som hen undervisar i. Det 

handlar om att hitta sätt i vardagen som kan vara innovativa, självreflekterande och tar fram 

sina egna och kollegors förhållningssätt till sina elever och till undervisning. Dock handlar detta 

inte om generella förhållningssätt som fungerar i alla situationer, med alla elever för alltid. Det 

handlar om en kontextualiserad men möjligheter att omformulera praktik och teori till nya 

situationer – en så kallad överförbarhet (transferability) vilket gör kunskapen om denna både 

teoretisk och praktisk (Jmf Björk and Johansson, 1996; Herr and Anderson, 2014, ss. 74-75). 

Dialogen mellan lärare kan ta olika former från informella till en glidande skala av 

formalitet, det vill säga från ett samtal över en kopp kaffe till ett handledarsamtal för 

nyexaminerade lärare (Lindö, 1996). Samtalen ska leda till en ökad självförståelse – den 

reflekterande praktikern – om kroppsspråk, språk mm. men också ge kollegor en förståsele av 

sina starka sidor och vad de skulle kunna utveckla i sin roll (Herr and Anderson, 2014, s. 43; 

Lindö, 1996, ss. 42-45). Dialog och samtal mellan lärare är viktiga för att skapa en lärandemiljö. 

Björk and Johansson (1996) förespråkar att använda en dubbellogg, ett verktyg för att 

dokumentera erfarenheter och reflektioner kring dessa, för att skapa en grund för ett samtal. 

Därmed skapas distans kring de erfarenheter som skapats, i ett exempelvis ett klassrum, och att 

reflektera kring dessa med flera kollegor fördjupar erfarenheter som kan användas för framtida 

bruk. Dessa erfarenheter kan omvandlas till en ny situation, som föranleddes ovan, på grund av 

att all klasser har olika dynamik. Genom att skapa ett forum för samtal genom dubbellogen 

bryts lärarnas isolering och byggs till vidare kunskap kring kollegornas situation. Dock 

förespråkar Björk and Johansson (1996) att dubbelloggen ska ske informellt eftersom den ska 

användas vid behov. 

Pettersson (2014) har i sin studie undersökt hur samarbeten mellan olika ämnen kommer 

till och hur detta relaterar till utbildning om hållbar utveckling. Tillgång till varandra är en 

viktig komponent till samarbete. Det krävs framförallt tid, former och rum för att mötas. Utav 

detta lägger olika skolor olika mycket tid på schemalagd tid för planering men vikten av att 

ventilera något spontant är viktigt för idégenerering. Det kan ske vid kaffeautomaten. Enligt de 
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flesta lärarna: är det viktigt att sitta tillsammans med kollegor i samma eller angränsade 

arbetsrum (Ibid, s. 46). Andra menar att det är viktigt att med respekt kunna avbryta en kollegas 

arbete med ett spörsmål (öppna dörrar). En trend i empirin, menar författaren, är att samarbeten 

beror på att det finns ett vardagligt arbete arbetslaget vilket lämpar sig för det tvärdisciplinära 

arbetet. En annan viktig aspekt av att ge förutsättningar för samarbeten är att skapa 

organisatoriska förutsättningar för detta. I de fall där lärarna hade en flexibel schemaläggning 

fungerade samarbetena över disciplingränserna. Personliga egenskaper var tillsynes viktiga för 

att få tillstånd samarbeten. Även skolledningar som premierar synen på samarbete och vikten 

av att ha lärarlag, var tillsynes viktiga för att få samarbeten att fungera. Byten av skolledning 

kunde i vissa fall få välfungerande samarbeten att överges, vilket visar på skörheten från ett 

organisatoriskt håll. Pettersson använder sig också av resonemang kring ämnens integration 

eller isär-hållande. I stort handlar detta om att ämnena antingen liknar de akademiska 

disciplinerna (collect code) där läraren är ämnesrepresentant eller om ett förhållningssätt som 

förespråkar samarbeten (integrative code) där undervisningen planeras tematiskt. I Petterssons 

(2014, s. 74) studie visar det sig att fler skolor beskriver sitt arbetssätt mer som 

samarbetsmöjligheter i likhet med integrative code än tvärtom. Detta kan att göra med 

gymnasiereformen från 2011 som förespråkar samarbeten mellan lärare. Det visar sig även att 

samarbeten över ämnen med ett tematiskt arbetssätt får positiva effekter bland eleverna som 

uppfattar undervisningen som roligare och mera intressant. Dock fanns det farhågor bland lärare 

att dela med sig av information, arbetssätt och att utelämna sin egen undervisning till kollegor.  
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3. METOD OCH MATERIAL: EN KVALITATIV ANSATS 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens urvalsprinciper, metod, material och källkritik. Det är en 

kvalitativ intervjumetodik som använts. 

 

3.1 Urvalsprinciper 
De urvalsprinciper som studien har arbetat med är urval på 1) via begreppet hållbar utveckling 

och selektion via the Possibility Principle 2) teoretisk mättnad och 3) förståelsen av 

grindvakters/gatekeepers roll för att få till en relevant och kvalitativ stark intervju. Eftersom 

studien inte försöker göra en generell beskrivning av alla skolor i Sveriges arbete eller icke-

arbete med hållbar utveckling valdes ett kvalitativt arbetssätt. Detta medför att materialet per 

definition har färre antal observationer i jämförelse med statistiska studier, gjorda på 

slumpmässigt urval, men utgör dock ett rikare narrativt material (Bryman, 2002, s. 387; 

Gerring, 2007, ss. 48-49).  

Ett vanligt förfaringssätt i kvalitativa studier är att välja fall (case) utifrån den beroende 

variabeln. Det innebär att i fallet med begreppet hållbar utveckling handlar det då om att välja 

skolor och lärare som håller på med ett sådant arbete. Dock anger The Possibility Principle att 

det gäller att testa teorier med negativa fall – en form av Popperiansk-falsifieringstaktik, dock 

att de ska vara relevanta. Goertz, (2006, s. 179) visar tydligt på detta: The Possibity Principle 

states that the negative cases should be those where the outcome has a real possibility of 

occurring – not just the where the outcome has a none-zero probability. Med andra ord det 

gäller att hitta skolor som anger att de arbetar med hållbar utveckling. De andra skolorna som 

inte gör det är inte relevanta. Dock anger inte urvalet per automatik att skolan per se arbetar 

enligt teorin. En teoretisk mättnad eftersöktes, att hitta en tillräcklig mängd data för att mätta 

de ställda frågorna. Detta sammanfaller med det abduktiva arbetssättet att kontinuerligt arbeta 

med frågorna, teorin och data utifrån induktion och deduktion – att gå från det individuella till 

teori och vice-versa. Grindvakter, det vill säga personer som sitter på information, i detta fall 

vem som är relevant att intervjua, löstes i samtal med handledaren, andra forskare och 

lärarstudenter (Jmf Bryman, 2002, ss. 20-24, 282, 290-292). 

För att följa urvalsprinciperna var det möjligt att göra åtta intervjuer, men tre sorterades 

bort eftersom 1) skulle troligtvis ge samma resultat eftersom den ena intervjun skulle vara med 

läraren Annikas kollega 2) icke-relevant eftersom det var en skola som inte var högstadium 

eller gymnasium och 3) en lärare tackade först ja och sedan nej till intervjun, vilket kan ha att 

göra med att den personen inte ansåg sig arbeta med hållbar utveckling? En komplett lista av 

de intervjuade lärarna finns i referenslistan. Av etiska skäl har inte efternamn och skola 

redovisats av de intervjuade lärarna. 

 

3.2 Intervjumetod och källkritik 
Denna studie har använt fem semistrukturerade intervjuer för att skapa en förståelse av arbetet 

med hållbar utveckling. Intervjuerna nedtecknades, transkriberades, sammanfattades och 

analyserades gentemot teori. Intervjuerna varierade mellan en halvtimme till en timme. Som 

Kvale uttrycker, i Berglund (2007, s. 19-20), går det i semistrukturerade intervjuer att använda 

sig av färdiga frågor och en intervjuguide, vilket gjorde i denna studie. Dock var dessa frågor 
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öppna och kan ställas i den följd som verkar relevant i intervjun. Intervjumetoden kan närma 

sig intervjupersonen på ett icke-påträngande sätt personens erfarenheter och livsvärld: … to 

investigate in detail the relationship of the specific behaviour… to work out the logic of the 

relationship between the individual and the situation (Berglund, 2007, s. 19; Kvale, 1996, s. 

103). 

Att svara för kvalitén på intervjuerna, så var Intervju A med läraren David, avslappnad och 

respondenten svarade och utvecklade mina frågor med sina svar. Intervjuerna startade med 

bakgrund och lite uppvärmningsfrågor för att få till en bra diskussion. Intervju A fördes i en 

avskild del i lärarrummet. Andra lärare var närvarande, drack kaffe och småpratade. Detta kan 

ha påverkat intervjun och de svar jag fick. Det kan ha varit så att respondent A vägde sina svar 

mot den sociala aspekten? Dock uppfattade jag att respondenten svarade grundligt och 

utvecklade svaren. Ett lärande i intervjuerna var att vissa frågor kom att omformuleras under 

arbetet med intervjuerna. Till exempel frågor om språk och begrepp. Denna input kom från ett 

grupphandledningstillfälle. En annan aspekt var hur intervjuerna utfördes, vilket kom att 

förändras under resans gång. Att den första intervjun skedde i öppet landskap, kom resterande 

intervjuer att ske med respondenten enskilt i ett rum för att minska den sociala påverkan på 

intervjun. Två av intervjuerna gjordes via telefon. 
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4. RESULTAT AV INTERVJUERNA: LÄRARE PÅ 
HÖGSTADIUM OCH GYMNASIUM 

 

I denna sektion av studien presenteras resultatet från de intervjuer som genomförts. Av etiska 

skäl presenteras inte efternamn och vilken skola som intervjun utförts. Detta är en 

innehållsmässig sammanfattning av intervjuerna med inblickar i respondenternas syn på hållbar 

utveckling och dessa inblickar redovisas genom citat.  

 

4.1 David lärare gymnasieskolan A 
Läraren David på en gymnasieskola har jobbat i cirka 10 år som lärare och berättar om hur han 

genom lärarlyftet läste in geografi och samhällskunskap. Han har arbetat med hållbar utveckling 

i synnerhet på den skola han nu är verksam men har även erfarenheter av andra skolor. David 

framhåller att han skola har motiverade elever med höga ambitioner och betyg. Skolan uppfattas 

även av andra som högpresterande, som är allmänt känt. Eleverna har även ett stort intresse för 

samhälle och miljö. 

David och de andra lärarna arbetar med hållbar utveckling gemensamt men även enskilt i 

de klassrumssituationer som sätter ramarna för arbetet. De flesta ämnen deltar även om 

exempelvis enskilda ämnen som matematik inte gör det. De har ett klimatrollspel som liknar 

Förenta Nationerna (FN) -rollspelet, där olika intressen representeras, varje år och sedan 

kommer även föreläsare som berättar om hållbar utveckling. Klimatrollspelet, som diskuterades 

ovan, är ett samarbete mellan kollegor och kurser. Det liknar FN-rollspelet genom att det skapas 

ett scenario eller ett fall (case) där eleverna representerar olika länder och intressen som 

existerar och de försöker hitta lösningar på de problem som finns. Ett liknande arbete med 

scenarier är Aralsjön. Klasserna brukar ta uppgiften på allvar och fixar utstyrslar för att 

representera olika kulturer i detta minrollspel för att antingen skydda landets resurser eller rädda 

Aralsjön. Dock uppstår som i verkligheten konflikter i klassen som bara har lösts enstaka 

gånger.  

Det finns både ämneslag och arbetslag på Davids arbetsplats. Det är enklast att initiera 

samarbete med arbetslaget då de har varandra i spatial närhet. Det händer även att samarbete 

kan gå över arbetslagsgränserna dock är det svårt att få igång stora projekt och tidsbrist är ett 

tydligt hinder. David uttrycker även denna ståndpunkt med tidsbrist då det får konsekvenser 

och sätter ramar för om klasserna kommer ut i samhället och naturen för att studera dessa. Även 

om skolan har tillgång till båda perspektiven i den fysiska miljön är det svårt att förhandla om 

tid med andra lärare och ämnen. Vem kan släppa till tid från det egna ämnet? Han illustrerar 

detta … låt oss säga att de har en lektion på 60 min och sedan 10 minuters rast och sedan ett 

annat ämne efter rasten… de andra lärarna inte är så förtjust att släppa till tid. Annars menar 

David att arbeta utomhus är annars en viktig del i att skapa förståelse för miljöproblem och att 

se dessa från geografiska glasögon. Andra löser detta genom att ge elever uppdrag på fritiden.  

David och hans kollegor skapar förståelse av hållbar utveckling genom att först gå igenom 

naturgeografidelen till exempel vattnets kretslopp, Hadley-celler och bildandet av koldioxid i 

atmosfären men även kulturgeografiska frågor som sociala och ekonomiska frågor, handel, 

matförsörjning och vattnet som samhällsresurs och risk för konflikter. Fördelen med 

geografiämnet är att det har två ingångar, naturgeografi och kulturgeografi. David använder 
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naturgeografi för att skapa förståelse för att sedan kunna närma sig kulturgeografi. Det gäller 

att förstå principer för naturgeografiska perspektiv för att kunna se konsekvenser för samhället. 

Geografi har fördelen av att det finns två ingångar i ämnet, naturgeografi och kulturgeografi en 

jämförelse med de två perspektiven ökar elevernas kunskap kring olika frågor.  

De färdigheter som tränas hos eleverna är att kunna argumentera sin ståndpunkt utifrån 

råfakta eftersom David framhåller att någonstans måste man veta vad som är en växthusgas för 

att dra analyser och slutsatser kring det. David menar att även duktiga elever är det viktigt att 

börja med fakta eftersom hur man ser på världen spelar roll. Att det finns svält beror inte på att 

det finns för lite mat i världen utan på andra faktorer och det är sådana analysfrågor som han 

examinerar genom prov. Dock menar David att de elever han träffat, även på andra skolor, 

under sin tid som lärare, är intresserade av att skapa en bättre värld – det finns en ökad 

medvetenhet om hållbar utveckling. Hans syn på de sociala och miljömässiga frågorna är att 

uppfattningen att marknaden kan klara allt … kommer vi inte att komma i mål… vad gäller 

exempelvis utsläppsrättigheter och matpriser. 

  

Var och en kan göra så mycket som man kan dock behöver vi större politiska lösningar… Skolans uppgift 

är att sprida kunskaper om hållbar utveckling till de unga eftersom de matas med falska nyheter varje dag 

och vår roll som lärare är att vara motvikt till detta. 

 

En viktig aspekt är visserligen att man ska stimulera eleverna till att de argumenterar men det 

finns inte en enkel lösning till detta. Det finns en fara i att det: … bara skulle finnas åsikter, 

men det finns fakta också. David menar att debatter och diskussioner inte värd någonting om de 

frigörs från fakta … man kan tycka till om lösningar men det blir faktiskt varmare, koldioxid 

nivåerna ökar mm… ibland får man dra i bromsen om man lösgör sig från fakta – en fara med 

elever med starka åsikter. 

 

4.2 Elisabeth lärare högstadieskolan B 
Läraren Elisabeth har en mycket gedigen bakgrund och har jobbat sedan 1980-talet med frågor 

vad gäller hållbar utveckling. Hon har en examen från lärarutbildningen 1986 och har jobbat 

främst på högstadiet och i olika organisationer med hållbar-utvecklings-frågor. Elisabeth 

brinner för sociala frågor kopplat till skolan och arbetar med att hjälpa elever som har det svårt 

att klara av skolan. På hennes skola arbetar de med små grupper och försöker skapa nära relation 

till varje elev och det är en skola med relativt få elever. 

Hållbar utveckling involverar ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Elisabeth 

initierar sin utbildning med att skriva på tavlan och tar sin utgångspunkt i hållbarhetstriangel 

och begrepp som hållbar utveckling omfattar (socialt, ekologiskt och ekonomiskt). Sedan 

brainstormar hon med klassen och skriver upp ämnen och begrepp som eleverna nämner. 

Duktiga elever lämnar oftast förslag. Det är viktigt att: … skriva och göra kopplingar… vilket 

för att eleverna utökar sin förståelse och sedan kan man förstärka den kunskapen med 

individuella uppgifter. Detta i synnerhet för särbegåvade. Elisabeth arbetar även mycket med 

sociala relationer och försöker få blyga elever att komma fram i klassrummet genom att de kan 

känna sig trygga i gruppen. Att dessa elever kompletterar en diskussion kan få dem att växa på 
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sikt med sitt självförtroende. De arbetar inte utomhus på denna högstadieskola med 

miljöundervisning. 

 Elisabeth menar att hållbar utveckling är ett perspektiv och ska uppfattas så och för att 

kunna samarbete med kollegor är det bra att gå igenom och känna till varandras kursplaner och 

hitta centralt innehåll som man kan samarbeta över. När det gäller kursplaner finns det i många 

ämnen stöd för hållbar utveckling men dock inte i modersmål och matematik. Det gäller att vara 

påhittig och till exempel kan ämnen som biologi, kemi, hemkunskap samarbeta i kurser över 

mat och hållbar utveckling och ämnen som geografi, fysik, teknik och kemi kan samarbeta över 

energifrågor. Det är viktigt att få tid i schemat för samplanering och det är lika viktigt att få ett 

bra stöd från rektor för planeringstiderna. Det är lättare att få till samarbeten idag om hållbar 

utveckling och för att få tillstånd ett samarbete kan man vinna tid, istället för att varje lärare ska 

uppfinna hjulet på nytt: … samkör man ett perspektiv…. Elisabeth poängterar att detta inte 

handlar om temadagar utan och veckolånga kurser.   

Elisabeth menar att det tidigare var NO-läraren, i biologi, som hade monopol på miljöfrågor 

och miljöundervisningen, men med läroplanen som kom 1994 kom hållbar utveckling för första 

gången … vandrade den (begreppet) in i andra ämnen.  Där har geografin ett försprång enligt 

henne – Oh ja! i arbetet med kursplaner erfor även hennes kollegor och hon att geografi hade 

många starka sidor vad gäller hållbar utveckling. Detta eftersom geografi handlar om världen 

vi lever i och hur vi bör/kan leva och skapa en livskraftig planet. Geografin ger ingen 

partkunskap som andra ämnen eftersom det handlar om allt från katastrofer till rika och fattiga 

länder och hur detta hänger ihop – hur katastrofer kan förstöra arbetstillfällen och andra värden 

för ett samhälle. Geografiämnet erbjuder en förståelse för exempelvis vattenfrågor som är 

centrala för ämnet som sådant, dock Vi lever i ett (Claes Sandellskt) ur-väggen-samhälle utan 

att vi tänker på det. 

Elisabeth undervisar de ekonomiska inslagen med att diskutera individens 

konsumtionsmönster. Det är dock svårt för eleverna att ibland relatera eftersom de i ekonomiskt 

hänseende är omyndiga eftersom de har lite pengar att röra sig med. Hon diskuterar balansen 

mellan behov och begär genom en handuppräckning om hur många mobiltelefoner man haft 

under sin livstid för att illustrera konsumtionsmönster. Elisabeth menar att när eleverna blivit 

mera myndiga borde utbildningen inspirera eleverna att förhålla sig till hållbar utveckling. Att 

diskutera: … prylar som är viktiga för dem, varifrån saker kommer och hur hållbara de är 

kommer man oavsiktligt in på ekonomi. Hon menar i att det är viktigt att resonera istället för att 

enbart redovisa fakta. Det gäller att hitta frågor som engagerar elever eftersom det är allt fler 

som hon upplever har klimatångest och att det finns en allt större medvetenhet kring hållbar 

utveckling.  

Elisabeth menar att begreppet i till exempel samhällsdebatten ibland är urvattnat, till 

exempel … när ekonomer pratar om hållbar utveckling och sätter detta framför sina 

värdeord… Hon arbetar med hållbarhetstriangeln (socialt, ekologiskt, ekonomiskt) för att få in 

alla perspektiven i undervisningen. Hon sätter även frågor i elevernas kontext det vill säga att 

hon utgår från elevernas vardag ... det kan te sig så att vi diskuterar vad de åt till frukost som 

frukt, te, kakao, kaffe eller närproducerat. Detta är en strategi för lärare att ta de stora frågorna 

ner till det lilla, nära och vardagliga perspektivet. Elisabeth avbryter även sina andra ämnen om 

hon får en fråga som relaterar till hållbar utveckling och tar den där och då för att lyfta ämnet. 
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4.3 Anne lärare gymnasieskolan C 
Läraren har arbetat cirka 40 år i skolan och erlade ämneslärarexamen 1986 ibland annat religion 

och samhällskunskap. Hon arbetade först på högstadiet och kom till gymnasiet 1997. Hon 

studerade även via lärarlyftet, 2008, hållbar utveckling på universitetet. Anne har varit med om 

att vinna pris i skola för hållbar utveckling och priser från Uppsala kommun. Trots dessa 

ansträngningar visar det sig att arbetet tar mycket tid… och kostar mycket och vissa av hennes 

hållbar-utvecklings-uppdrag har lagts ner. Det är svårt för skolorna att få ihop ekonomin.  

Skolan jobbar med hållbar utveckling i olika ämnen och det kommer en kurs om hållbart 

samhällsbyggande. Hon upplever att eleverna är intresserade av frågor som rör jämställdhet och 

att resurserna ska räcka till: De är ganska bra på hållbar utveckling och intresserade. Dock är 

det många som tror (bland elever och lärare) att det handlar om enbart miljö. För flera år sedan 

användes inte uttrycket hållbar utveckling menar Anne som poängterar att det handlade om 

koldioxid och miljö och sedan kom begreppet att inbegripa fler saker i och med hållbar 

utveckling. Det är idag mera psykologiskt och filosofiskt och Anne diskuterar hur unga 

människor som Greta Thunberg bland annat sittstrejkar utanför Riksdagshuset. 

Anne anser att hållbar utveckling inte skiljer sig från det övriga arbetet i skolan utan 

eleverna skriver texter och diskuterar: … hur tränar man dem i historia? Man läser texter… 

Dock finner hon att samarbetet med svensklärare är bra då man kan se film och närma sig frågor 

den vägen, till exempel om hur det kan vara i fattiga länder. Ekonomiska frågor och politik 

närmas genom nyhetsartiklar och aktuella ämnen. Geografi är tätt sammankopplat till hållbar 

utveckling där det mesta är förknippat med ämnet.  

Anne menar att de flesta är med på tåget och förstår att det är bråttom att agera utefter 

hållbar utvecklingsdiskussion, men alla är dock inte intresserade av att arbeta för de upplever 

att det är för stora frågor. 

 

4.4 Karin lärare högstadieskolan D 
Läraren Karin har en bakgrund i bland annat geografi, historia och samhällskunskap, på 

grundskolans senare år och var klar med sin utbildning 1996. Skolan som hon jobbar på har 

många barn med invandrarbakgrund. Karin upplever att skolan i och med friskolereformen 

tappade många elever till innerstadsskolorna och att detta accelererades av den sociala 

dynamiken i området. Det var under en tid ett tuffare klimat på skolan, en trend som lärare och 

eleverna nu har förbättrat. Många elever har inte föräldrar med en akademiska bakgrund. 

På skolan arbetar de inte hela tiden med hållbar utveckling men när de arbetar med detta 

jobbar de med olika läromedel och digitala hjälpmedel – Clio online och WWF Klimatkollen. 

Karin jobbar i geografi med hållbar utveckling, men poängterar att de inte har något speciellt 

sätt som man jobbar just med ämnet utan ser det som en naturlig del i arbetet utifrån kursplanen. 

Dock menar Karin att högstadieelever i puberteten har mycket annat att intressera sig för än 

just hållbar utveckling, även om det finns de som är medvetna om begreppet. Det kan bero på 

att hållbar utveckling är en mycket stor om omfattande fråga men hon skapar intresse för 

frågorna i detta ämne genom att koppla det till elevnära frågor som exempelvis second hand. 

Visserligen engagerar detta vissa elever, men inte andra och det är viktigt att variera ämnen och 
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försöka hitta något som verkligen engagerar alla. Det är den svåra biten. Intresse är en viktig 

tillgång och ingång i arbetet med hållbar utveckling. 

Att skapa förståelse för hållbar utveckling i en heterogen grupp görs genom att hitta olika 

saker som engagerar. En sätt är att se korta filmsekvenser – Minute Physics – som exempelvis 

handlar om överfiske och om mikroplaster. Filmerna skapar intresse som elever kan ställa 

frågor till eller läraren kan väcka frågor kring Jag ger dem olika ämnen, de får titta på filmerna 

som startar ett engagemang sedan kan de fördjupa sig i en fråga. Det kan handla om jordbruk 

eller om konsumtion – hur många jordklot som energimässigt konsumeras. Klassen och Karin 

har exempelvis diskuterat konsumtionsdagen Black Friday och konsekvenser av denna. Dessa 

ämnen presenteras i tvärgruppsredovisningar där eleverna jobbar tre och tre och byter grupper 

efter dem har presenterat och lyssnat på de andra deltagarna. Det sitter i små grupper (bikupor) 

och redovisar Power Point-presentationer. Det blir en repetition att hålla redovisningarna och 

detta tränas därmed fler gånger inför och under presentationen. Tanken med Karins arbetssätt 

är inte att träna en speciell fråga, utan ett perspektiv och att eleverna i förlängningen blir 

medvetna konsumenter och demokratiska medborgare. De kan i sitt agerande påverka sina 

familjer och så vidare. Detta arbetssätt anser Karin bygger på skolans arbete med demokrati 

Jätteviktigt att hållbar utveckling finns i kursplanerna men alla jobbar inte med det (hållbar 

utveckling). 

Det finns lite tid till samarbeten även om Karin ibland samarbetar med exempelvis 

fysikläraren … Alla uppgifter som lärare är ålagda gör att det finns lite tid till att planera och 

att samarbeta… Jag är glad om jag sett mina kollegor under dagen… Skolan har många 

uppdrag och ibland uppdrag som krockar med varandra. På Karins skola har tiden att planera 

minskat.  

Karin anser att hållbar utveckling och ekonomi hänger ihop med hållbar utveckling. Dock 

är eleverna på högstadiet rätt små och kan inte alltid relatera till ekonomiska teorier. Karin 

försöker diskutera ekonomi genom att visa på hur olika saker kostar olika mycket och vilken 

klimatpåverkan som ges med olika val och hon använder de tre synsätten ekonomi, ekologi och 

socialt/kulturellt för att diskutera hållbar utveckling. Det är enligt henne viktigt att inte ge 

eleverna klimatångest med utbildningen och istället fokusera på lösningar i stället för klimat- 

och världsproblemen. Hon arbetar mycket med begrepp för att skapa förståelse för hållbar 

utveckling. Det är dock viktigt att utgå från elevernas kunskap och relatera till dem. Exempelvis 

arbetade hon med fysikläraren för att göra ett experiment om hur mycket energi som krävs för 

att värma upp vattnet man duschar i och hur långt denna energi skulle sträcka sig om en farkost 

skulle färdas på energin: Det handlar om att ta ner det till det vardagliga. 

 

4.5 Annika lärare gymnasieskolan A  
Läraren Annika hade fem års arbetslivserfarenhet innan hon utbildade sig till lärare i geografi, 

samhällskunskap och ekonomi. Hon har även arbetat med andra saker innan hon tänkte bli 

lärare, som städjobb, kvinnojouren och konsumentverket. Hon arbetade först i Gävle, i början 

på 1990-talet, och kom några år senare till Uppsala. Hon har arbetat både på i grundskolan och 

gymnasieskolan. De senaste elva åren har Annika jobbat som gymnasielärare.  

I allmänhet anser hon att det är svårt att motivera killar i puberteten och högstadiet till 

studier och det kan vara slagsmål på rasten och då måste man lösa konflikten först. Det gäller 
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att som lärare var flexibel och påhittig. De tretton åren på grundskolan har gett Annika 

erfarenhet kring detta. Dock menar hon att det är en skillnad på gymnasiet Här på skolan gör 

de allt man säger till dem.  

Annika problematiserar sin egen undervisning och lärande Vad är viktigt att kunna vad ska 

jag ta upp? Hur ska jag göra det… Där använder hon sin påhittighet och spelar mycket teater 

Jag springer runt som fältherre och jag har även spelat tektoniska plattor. Det är viktigt att 

vara kreativ framhåller hon. Att inte använda sig av PowerPoint – där blir texten död. Om jag 

själv skriver på tavlan frågar de vad det där är. De går inte in i texten om den är redan skriven. 

Lärarna och eleverna med hållbar utvecklings-inriktning arbetar tvärvetenskapligt eftersom 

det handlar om … allt och alla människor och eftersom det handlar om att engagera, utbilda 

och uppmuntra till handling. Det gör man inte i andra ämnen. Vi vill ju inte att de ska gå ut och 

initiera 30-åriga kriget. De använder modellen med sociala, ekologiskt och ekonomiskt 

kontinuerligt. De diskuterar även marken vi lever av, plattektonik, vulkaner, 

bergskedjeveckningar och jordaxeln. Annikas intentioner är att de ska veta vad eleverna pratar 

om bergartscykeln, kretsloppen – grunderna i geografi och markemi – för att diskutera 

samhällsfrågor. Dock måste de tre dimensionerna avspegla allt som görs till exempel – var kan 

samhällen placeras, mat och klimat och jordbruk över hela världen: 

  

Det spelar roll om du är fattiga och rik och du kan inte göra något annat än att bränna av jordbruket 

(Svedjebruk, Min anm.) om du är fattig eftersom de sociala frågorna kommer in i de miljömässiga. Eleverna 

ska analysera all information och material utifrån de tre perspektiven. De ska förstå att de är inblandade 

själva och att det spelar roll hur de tar sig till skolan, vad de äter och hur deras familjer värmer upp sitt 

boende. Eleverna ska själva se att de är aktörer. Deras beslut spelar roll och de tränas i att tänka så. 

 

Annika berättar att hon samarbetar med en kollega som håller på med en naturvetenskaplig 

fördjupning och att hon själv fokuserar på politik och hållbar utveckling. Eftersom hållbar 

utveckling är en profil på skolan har eleverna ämnet fem timmar i veckan under ett år och 

eleverna skriver även sitt examensarbete i detta ämne. Dessa elever samarbetar bland annat med 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med projekt om mjölk och datumstämpel. Andra jobbar 

med elevers attityder att förhålla sig till Parisavtalet om 1,5 graders global uppvärmning. Det 

handlar om hur de lever nu och om hur de skulle vilja leva i framtiden. De vill undersöka om 

nästa generation har en större benägenhet att leva på ett mera hållbart sätt. Inom Profilen 

samarbetar de mycket med båda universiteten, vilka kommer och föreläser: 

  

Vi går och tittar på vågkraft, vindkraft fejkade fotosyntes vi åker runt hela Ångström och de hoppas att alla 

ska komma till dem sedan. Det är en grön profil vi har varit på exkursion i Uppsalaområdet och på Gotland 

och vi är mycket ute i det gröna för att upptäcka och se. Det är enklare eftersom vi har en sådan profil. 

  

Annika menar att en orsak till att hon samarbetar med sin kollega är att de sitter i samma rum 

och känner varandra sedan studietiden.  

När det gäller geografiämnet menar Annika att det finns inget annat ämne som Geografi 

som har en bredd att diskutera naturfenomen, katastrofer och samhället kombinerat och hon 

menar att det är tråkigt att det inte är ett kärnämne. När det gäller de ekonomiska frågorna 
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diskuterar de tillväxt, delningsekonomi och miljömål: globala och svenska dito. Eleverna 

undersöker även företags arbete med hållbar utveckling och de finns elever som även intresserar 

sig för kommuners arbete med hållbar utveckling. Eleverna är mycket intresserade av dessa 

frågor. De bjuder även i politiker och Annika kan minnas att Maria Gardefjäll från Miljöpartiet 

har varit på besök. De förbereder då eleverna med texter och information om partierna och 

diskuterar att det handlar om politik och kan inte alltid ses som objektivt. Klasserna började 

läsåret med att diskutera alla partiers miljöpolitik.  

Elevernas examineras i seminarieform och då sitter lärarna med fem elever i en timme och 

diskuterar olika ämnen under seminariet. De fick jobba med risodlingar och blandjordbruk och 

diskuterade vad som skulle odlas där: De kom fram till att vi skulle ha blandjordbruk och delvis 

ekologiskt och mindre skördar. De kunde vara arbetsintensivt för att lösa jobbfrågan, marknad 

och självhushåll… De arbetar även med klimatrollspelet som läraren David, på samma skola, 

diskuterade i sin intervju. 

Annika ser att de skett en förändring av hur utbildningens innehåll har sett ut över tid. Det 

har gått i vågor med intresse från miljöfrågor till hållbar utveckling sedan 1970-talet. Det var 

främst en naturvetenskaplig fråga i början, miljöfrågan kom bort lite på 1990-talet på de skolor 

hon arbetade på och det var först när hon började på Gymnasieskolan A under 2000-talet som 

hon igen kom i kontakt med hållbar utveckling som nu är tvärvetenskapligt (som nämndes 

ovan). 
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5. ANALYS AV INTERVJUERNA: FYRA ANALYTISKA 
TEMAN 

 

Analysen av intervjuerna har tillsammans med tidigare forskning utförts på ett abduktivt sätt att 

arbeta både med induktion – att gå från det enskilda till generella och vice versa – deduktion, 

för att genererat analytiska teman av intervjuerna (Jmf Bryman, 2002). Dessa analytiska teman 

är: 5.1) Samarbeten, öppna dörrar och isolering 5.2) Undervisningsstrategier, språkbruk och 

didaktik 5.3) Geografiämnet, attityder och utomhuspedagogik 5.4) Hållbar utveckling: historisk 

utveckling och ekonomiska förhållningssätt. Dessa ämnen överlappar delvis varandra. 

 

5.1 Samarbeten, öppna dörrar och isolering 
Samarbete och planering tar tid och resurser i anspråk vilket visat sig i intervjuerna. De 

samarbeten som kommit till har varit en på en kaffekopps-avstånd, det vill säga att det handlar 

om kollegor som har en spatiala närhet – de sitter i samma rum – som gjort att de initierat 

samarbete. Det visade sig att exempelvis Annika hade lång erfarenhet av kollegan eftersom de 

även studerade tillsammans innan de började arbeta på Gymnasieskolan A. Samma gymnasium 

var den skola som mest diskuterade att det fanns tid till för hållbar utveckling eftersom det ingår 

i deras profil att arbeta med hållbar utveckling. David på samma skola, men utanför profilen, 

menar att det är svårt i allmänhet att få igång projekt eftersom tidsbrist är ett tydligt hinder. Det 

handlar om att lärare kan konkurrera om elevernas tid för att få ut sitt ämne och då är en tydlig 

profil enklare att arbeta med.  

Ett sätt att få tillgång till sina kollegor och samarbeten som inte redan finns, är som 

Elisabeth framhäver, gäller det att känna till andra ämnens kursplaner för då kan samarbete 

initieras. Genom att jämföra kursplaner kan ett samarbete kring mat och hållbar utveckling 

genereras i exempelvis biologi, kemi och hemkunskap och ett samarbete krig energifrågor från 

ämnen som geografi, fysik och teknik – jämför med dubbelloggens möjlighet till samtal och 

diskussion (Jmf Björk and Johansson, 1996). Med sådana konstellationer kan perspektiv 

samköras och inget hjul behöver uppfinnas på nytt. Elisabeth menar även att rektors stöd är 

viktigt för att få loss tid till samarbete. Karin vittnar om att eftersom det åligger läraren många 

uppgifter och lägger man just till tidsbristen, är det svårt även att skapa samarbeten som blir 

mer eller mindre sporadiska. Visserligen samarbetar Karin ibland med fysikläraren, som 

experimenterar om energi och levnadsvanor med eleverna.  

När det gäller collect code och integrative code, det vill säga, att vara ämnesrepresentant 

eller att samarbeta mot en syntetisering, finns båda strategierna främst i profilskolan A. Andra 

skolor arbetade ämnesmässigt (collect code) och sökte temporära samarbeten, som till exempel 

Karin. Andra samarbetade mindre eller inte alls. Det som kan spela roll för utveckling av 

samarbeten är de institutionella möjligheterna till tidsplanering och närhet till kollegor. En 

konsekvens av att lärare inte hinner samarbeta är att de isoleras till sitt eget ämne. 

 

5.2 Undervisningsstrategier, språkbruk och didaktik 
Den tydligast utvecklade undervisningsstrategin finns hos gymnasieskolan A som både har 

klimatrollspelet och en tydlig hållbar-utvecklings-profil. Den Case-baserade approachen gör att 

elever lär sig att argumentera med fakta och förstå olika intressens inverkan på miljö- och 
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samshälls funktion. Det visar på komplexiteten i samhället i synnerhet när det gäller hållbar 

utveckling. På Gymnasieskola A arbetar man både med naturvetenskap och samhällskunskap 

för att förmå elever att veta vad de pratar om, något som David framhåller är en viktig faktor 

för bra argumentation. Det vill säga att det handlar om fakta och förståelsen koldioxidens nivåer 

och utbredning innan det går att diskutera åtgärder. Detta framhålls som viktigt i dessa tider då 

det finns mängder av information och desinformation lättillgängligt. 

Att ta utgångspunkt i traditionella arbetssätt som att börja vid tavlan och brainstorming 

kring elevernas förförståelse är Elisabeths arbetssätt. Då kan exempelvis svaga elever stärkas 

genom att de bidrar till diskussionen. Detta varvas med mera individuella uppgifter för starkare 

elever. Elisabeth framhåller även vikten av att sätta diskussion och brainstorming i rätt kontext 

och det handlar om att relatera till elevernas vardag. Där tar hon utgångspunkt i deras vardagliga 

rutiner vad gäller exempelvis frukost för att spåra varors tillkomst och få en igång exempelvis 

en diskussion om hållbara transporter, pris på varor eller liknande frågor. 

Andra lärare, bland annat Karin och Anne, använder filmer och texter för att bringa 

förståelse för hållbar utveckling och sätta igång en diskussion bland eleverna. Karin skiljer sig 

från Anne eftersom hon jobbar med tvärgruppsredovisning och seminarier mer som Annika på 

Gymnasieskola A. Anne har ett fokus på texter och film. Annika menar också som Elisabeth 

att den vardagliga kontexten är viktig för att öka förståelsen för hållbar utveckling hos eleverna. 

Elisabeth har förmågan att bryta nuvarande lektion för att ta upp ett ämne som relaterar till 

hållbar utveckling. 

Av de undervisade lärarna finns det en spännvidd från de lärare som menar att hållbar 

utveckling är något speciellt och behöver en egen agenda och hela skalan till att hållbar 

utveckling inte behöver undervisas på något annat sätt än något annat ämne.  

 

5.3 Geografiämnet, attityder och utomhuspedagogik 
De intervjuade lärarna som betonar att de arbetar fullt ut med geografiämnet betonar dess styrka 

att kunna svara upp mot ett behov att förstå naturliga cykler, kretslopp och katastrofer för att 

eleverna ska förstå vad de diskuterar för samhälleliga lösningar på problemen. Det verkar som 

om geografiämnet har en inneboende styrka att förmedla en grundläggande förståelse av hållbar 

utveckling och att det finns tendenser till syntetisering i synnerhet i gymnasieskolan med en 

tydlig profil i ämnet (Jmf Molin, 2006) En del av lärarna diskuterar hållbar utveckling som ett 

perspektiv att förändra världen.  

Med utgångspunkt att läraren skapar utrymme för eleverna att öka sin förståelse för hållbar 

utveckling och att i sin tur påverka – den reflekterande praktikern – visar Elisabeth, Karin och 

Annikas arbetssätt på (Jmf Herr and Anderson, 2014). I synnerhet Annikas som uttryckligen 

arbetar för att eleverna ska leva som de lär. Elisabeth menar att det kommer en naturlig 

bemyndigandeeffekt av ökade inkomster och därför bör man utvidga deras förståelse av hållbar 

utveckling så att de också i tar ansvar utefter deras ekonomiska förmåga. 

Det finns några exempel på former av biocentrisk jämlikhet och rhizomatiskt 

förhållningssätt ute i de studerade skolorna, eftersom Elisabeth diskuterar även de sociala 

frågorna och demokrati – som tyder på att allt levande har rätt till existens. Dock var det enbart 

en skola som arbetade med att vistas i naturen – Gymnasieskola A – för eleverna att förstå natur 

och miljö bättre (Jmf Clarke and Mcphie, 2016; Eriksson, 2009; Lindberg, 2010). Andra pekade 
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på tidsbrist och svårigheten att planera och ta tid från andra ämnen som begränsande faktorer. 

Gymnasieskola C arbetade främst med undervisning och filmer.   

 

5.4 Hållbar utveckling: historisk utveckling och ekonomiska 
förhållningssätt 

De flesta lärare har sett en förändring av innehåll vad gäller hållbar utveckling. Elisabeth menar 

att det var NO-lärarna i exempelvis biologi som hade monopol på ämnet tidigare i historien. Då 

bestod hållbar utveckling främst av miljöundervisning men först på 1990-talet kom hållbar 

utveckling med i andra ämnen, med läroplanen från 1994. Även Annika är inne på att 

miljöfrågor hade särskild status innan 1990-talet och ser att hållbar utvecklingsdebatten kommit 

fram under 2000-talet. Hon visar även att de som arbetar med hållbar utveckling som profil 

också gör det tvärvetenskapligt. Anne visar på att begreppet först handlade om miljö och 

koldioxid men kom senare även att inbegripa mer filosofiska perspektiv.   

Vad gäller ekonomi och hållbar utveckling kan man se följande. Elisabeth menar att det 

finns en tendens till att ekonomer sätter hållbar utveckling framför sina termer och får fram 

något som det inte innehåller. Där använder Elisabeth det vardagliga konsumtionsmönstret hos 

elever för att föra in ekonomi i sammanhanget. Att diskutera prylar och begär samt behov är 

viktiga komponenter i hennes pedagogik. Annikas klasser arbetar tydligt även med de 

ekonomiska frågorna då de undersöker företags kompetenser och ageranden inom hållbar 

utveckling. Karin diskuterar visserligen ekonomiska frågor och ser att ekonomi och hållbar 

utveckling har många kontaktytor. Dock menar hon på att ekonomiska teorier inte är direkt 

relevanta eftersom hennes elever är rätt unga för att riktigt förhålla sig till abstrakta ekonomiska 

teorier. Ekonomiska frågor verkar inte vara frånvarande från de intervjuade personernas sätt att 

skapa lärande hos eleverna. Dock var det främst Gymnasieskola A, högstadieskola B och D 

som hade börjat bekanta sig med Doughnut-ekonomiska-frågor, det vill säga att både ta hänsyn 

till hela spektret av människors livsvärld, det ekologiska och det ekonomiska (Jmf Raworth, 

2018).   
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6. SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING: 
SAMARBETEN, GEOGRAFI, EKONOMI OCH EN 
HISTORISK DIMENSION 

 

I detta avsnitt formeras studiens slutsatser och det ges en proposition för vidare forskning. 

 

6.1 Från slutsatser… 
För att samarbeten ska komma till behövs det institutionella möjligheter och samarbetsvilliga 

kollegor som initierar samarbeten via kursplaner och med öppna dörrarnas politik. Här kan 

dubbellogg och liknande alternativa vara en resurs. För att hållbar utveckling ska komma 

etableras i skolan är det viktigt att ha rektors stöd, samtidigt som att samarbeten har möjliggjorts 

och att det finns en tydlig hållbarhetsprofil. Detta främjar att arbeta med hållbar utveckling på 

ett varierat sätt från naturrum till en Case-baserad metod. Dock är det viktigt att även använda 

traditionella metoder som genomgång på tavlan och brainstorming för att initialt få med sig 

elever, få elever att känna sig duktiga och att de bidrar till diskussionen. Det har visat sig att 

geografi är ett ämne som kan främja hållbar utveckling eftersom det går att ta utgångpunkt i 

både natur- och samhällskunskap för att främja en faktabaserad grund att stå på, på vilken man 

kan bygga vidare förståelse av hållbar utveckling. Sociala aspekter som ekonomi och mänskliga 

rättigheter diskuterades i de studerade skolorna, vilket tyder på att undervisning om hållbar 

utveckling har utvecklats sedan tidigare studier gjordes. 

 

6.2 … till vidare forskning 
Det har genom intervjuerna och resultatdelen visats på att det är vetenskapligt intressant att få 

in en historisk dimension på hållbar utveckling, eftersom intervjuerna pekar på att det 

ämnesdidaktiska och pedagogiska arbetet har förändrats över tid då även begrepp om miljö och 

hållbar utveckling har förändrats. För att abstrahera detta vidare går det att se att historia och 

geografi är viktiga förutsättningar för varandra. Vilket går att se i studier av platser och 

skeenden - att utan tid och rum finns varken geografin, historien eller människan (Jmf Karlsson, 

2014, s. 53) Därav är det intressant arbeta både med geografiska och historiska metoder för att 

exempelvis öka inlärningen av respektive ämne med hjälpa av den andra. 
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BILAGA 
 

Intervjufrågor till lärare 
 

Introduktion 

Hej! Jag heter Knut och jag studerar till ämneslärare i geografi och historia och ska skriva en 

didaktisk C-uppsats i geografi höstterminen 2018. Jag är intresserad av hållbarhetsfrågor 

eftersom jag har skrivit uppsatser i detta ämne och nu vill jag fördjupa mig i ämnesdidaktiska 

aspekter av hur geografi kan användas för undervisning i hållbarhet. Min handledare är Bert 

Eriksson på kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. Jag undrar om det är okej 

om jag spelar in detta samtal? Jag för också anteckningar. 

 

Frågor till lärare 

I vilket ämne är du lärare, bakgrund utbildning/jobb mm. 

Hur ska man förstå hållbar utveckling och vad innebär det? 

Hur gör man som lärare för att skapa förståelse för hållbar utveckling? 

Hur tränas elever i hållbar utveckling – vad gör du och vad ska de göra/träna? 

Har du observerat någon förändring i hur du eller andra undervisar i hållbar utveckling? (alt. 

1) Hur har denna förändring sett ut? (alt. 2) Varför tror du att det finns en avsaknad av 

förändring? 

Är val av begrepp och språk relevant för hållbar utveckling? Vad gör du och varför? 

Har du tagit hjälp av en kollega i undervisning och hållbar utveckling? Vem och från vilket 

ämne och varför? 

Associationer kring begrepp… d.v.s. jag säger ett begrepp och du ska fritt reflektera över dess 

relation eller avsaknad av relation till hållbarhet och hur du vill undervisa kring frågorna 

- Geografiämnet 

- Miljö (och natur) 

- Ekonomi 

- Pedagogik/didaktik  

- Valfrihet/nödvändighet 

Skulle det vara möjligt att göra en deltagande observation i ett klassrumstillfälle för att se hur 

du undervisar i hållbarhet/geografi och se hur eleverna diskuterar? 

Kan jag återkomma till dig om jag har några följdfrågor? 

 

Avslutning 

Summera i stora drag vad du har fått fram och fråga om det finns några oklarheter kring detta. 

Har jag som intervjuare förstått på ett korrekt sätt. 

Tack för din tid och att jag fick ställa dessa frågor!  
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