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Sammanfattning: Hållbar utveckling är ett begrepp som flitigt används i läroplanen, utan att 

närmare definieras. Syftet med denna studie var att ta reda på om det finns någon skillnad på 

förståelsen av och inställningen till begreppet hållbar utveckling mellan de två grupperna 

bestående av etablerade och nyexaminerade lärare. Dessa grupper valde jag att studera då jag 

ville se om förståelsen för begreppet skiljer sig beroende på när i tiden lärarna studerade eller 

om arbetserfarenheten har betydelse för förståelsen. Studien tar sin utgångspunkt i en 

kvalitativ intervjustudie där respondentens egna tankar om begreppet kommer fram på ett 

tydligt sätt. Materialet har sedan analyserats via en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka 

om det finns återkommande teman i de inhämtade materialet. I studien framgår att 

miljöperspektivet i begreppet hållbar utveckling främst lyfts fram både när det kommer till 

förståelsen samt prioriteringen av begreppet. Det ekonomiska perspektivet i begreppet är det 

perspektiv som i störst grad är osynligt och då främst hos de etablerade lärarna. Lärarens egna 

förståelse är av stor vikt för hur undervisningen av nästkommande generation bedrivs.  
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1 INLEDNING 
 

Vår planet har under de senaste århundradena genomgått förändringar mot en alltmer ohållbar 

situation i en alldeles för snabb takt. Klimatförändringar som bland annat skadar våra 

ekosystem samt sociala svårigheter som fattigdom och ökade klassklyftor är verklighet i den 

värld vi lever i idag. I över 20 år, sedan Brundtlandskommisionen kom ut med sin rapport där 

begreppet hållbar utveckling fick ett stort genomslag, har debatten om begreppet pågått. Med 

tiden har allt fler gett sig på att tolka begreppet vilket har bidragit till en mängd olika 

definitioner (Världsnaturfonden, 2018). 

Detta arbete kommer att handla om lärarens förståelse av begreppet hållbar utveckling. 

Arbetet är uppbyggt som en intervjustudie där jag undersöker två olika referensgrupper och 

deras inställning samt syn på hållbar utveckling. Jag har valt att undersöka om det finns någon 

skillnad på förståelsen av hållbar utveckling beroende på när i tiden lärarna utbildade sig och 

hur länge de har arbetat i verksamheten. Vidare har jag valt att studera om de två gruppernas 

inställning till begreppet skiljer sig åt och huruvida det finns något samband mellan 

inställningen och förståelsen av begreppet. Intresset för att skriva om hållbar utveckling 

väcktes när jag i en tidigare kurs valde att skriva om ämnet. Då jag under detta tidigare arbete 

läste in mig på en del forskning för att besvara min dåvarande forskningsfråga uppkom nya 

frågor hos mig. Frågeställningen vid det tidigare arbetet löd: Vad säger forskningen om 

skolans syn på hållbar utveckling med inriktning på miljö? I min jakt på att besvara den valda 

frågan framkom att lärare hade skilda uppfattningar kring ämnet och att de kände sig osäkra 

på begreppets innebörd. Jag läste bland annat in mig på en studie gjord av Björneloo (2007). I 

studien framkom det att skolpolitiker, skolledare och lärare i hela världen efterfrågar tydligare 

besked kring hur de ska gå tillväga för att arbeta med hållbar utveckling i skolan. Att jag 

använt mig av två olika referensgrupper med olika lång erfarenhet inom läraryrket kommer 

sig av att jag vill se om arbetet med att implementera hållbar utveckling i skolan går framåt. 

Det finns forskning som menar att de som studerar på lärarhögskolan har en vidare förståelse 

av begreppet hållbar utveckling än verksamma lärare, detta menar till exempel Hofman 

(2012).  

 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling har för mig länge varit ett bekant begrepp, det har följt med mig från min 

egen skoltid utan att jag närmare tänkt på begreppets egentliga innebörd. Hofman (2012) 

beskriver hur Lester Brown var den som först kom att omnämna begreppet hållbar utveckling 

när han 1981 utkom med sin bok Building a Sustainable Society. Vidare beskriver Hofman 

hur Brundtlandskommisionens definition från 1987 av begreppet hållbar utveckling har 

kommit att bli den definition som är mest vanligt förekommande. Brundtlandskommisionens 

definition lyder som nedan: 

 

”mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar utveckling – att försäkra sig om att 

utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov” (Hofman, 2012, s. 17). 
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1.1.1 Medias rapportering om hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne i den offentliga debatten. FN:s arbete kring 

området och skolans roll som utbildare av hållbar utveckling har kommit att bli något som 

media rapporterar om. I tidningen Skolvärlden som lyfter skolrelaterade frågor beskriver 

(Byström Sjödin, 2015, 31 mars) Helen Hasslöf tankar kring hållbar utveckling utifrån hennes 

avhandling inom ämnet. Hasslöf menar att begreppet hållbar utveckling är svårt då det 

innehåller flera olika delar samt att hållbar utveckling kretsar kring värderingsfrågor och 

ideologier. Detta menar hon kan vara en försvårande faktor för begreppets kontinuitet då 

lärarna ofta lyfter dessa delar på olika sätt så innehållet får olika mening. Vidare har jag tagit 

del av en artikel i Dagens Nyheter som rapporterar kring statusen av arbetet med hållbar 

utveckling i den svenska skolan (Halkjaer, 2017, 14 november). Halkjaer beskriver i artikeln 

hur Naturskyddsföreningens rapport visar att satsningen på hållbar utveckling i skolan 

minskar. I reportaget beskrivs vidare att majoriteten av lärare uttrycker att de i sin 

undervisning med hållbar utveckling saknar både stöd och resurser, detta är något som 

framkommit av en undersökning gjord av Håll Sverige Rent. Detta beskrivs som motstridigt 

om man ser till den ledande roll den svenska regeringen försöker hålla i FN:s 

hållbarhetsarbete så som till exempel Agenda 2030. Något som även vittnar om detta 

splittrade sätt att förhålla sig till arbetet för hållbar utveckling i den svenska skolan är hur 

kommunerna beskrivs minska satsningen av kompetensutveckling inom lärarkåren. Karin 

Lexén som är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och intervjuas i Dagens Nyheters 

reportage lyfter att lärares osäkerhet inom hållbar utveckling bidrar till svårigheter att 

undervisa inom ämnet. Lexén efterfrågar ett större stöd och klarare riktlinjer av Skolverket 

över hur lärarna ska arbeta med hållbar utveckling. 

 

1.1.2 Hållbar utveckling i läroplanen 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 omnämns hållbar 

utveckling så ofta som 34 gånger. I Skolans värdegrund och uppdrag som består av allmänna 

riktlinjer som skolan ska arbeta efter oavsett ämnen eller ålder på eleverna står begreppet 

utskrivet en gång: ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. (Skolverket, 2016, s.9) 

Utifrån min egen förståelse av begreppet kan jag dock hitta fler delar som är kopplade till 

hållbar utveckling. I läroplanen (Skolverket, 2016) beskrivs det i avsnittet Skolans värdegrund 

och uppdrag exempelvis att de som arbetar inom skolan ska föregå med gott exempel 

gällande hur vi behandlar den gemensamma miljön samt varje enskild människas värde. Här 

beskrivs även hur skolan via ett historiskt perspektiv ska ge eleverna kunskaper om dåtiden, 

detta för att ge eleverna en förståelse för nutiden samt förberedande kunskaper för framtiden. 

Detta beskrivs viktigt i all undervisning för att ge eleverna ett övergripande perspektiv. I 

läroplanen från 2011 under rubriken Övergripande mål och riktlinjer beskrivs hur eleverna 

under sin skolgång ska ha ”fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en 

hållbar utveckling” (Skolverket 2016, s.14). 

I flera av kursplanerna omnämns hållbar utveckling i de övergripande målen, det specifika 

begreppet nämns dock inte i innehållet för årskurserna 1–3. Som ovan nämnts förekommer 

begreppet hållbar utveckling på flertalet ställen i läroplanen. Hur undervisningen inom detta 
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ska gå till eller vad som ska beröras omnämns dock inte utan lämnas öppet för betraktaren att 

besluta om. 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Hållbar utvecklings framväxt 
Som Hofman (2012) beskriver har begreppet hållbar utveckling funnits sedan 1981 då Lester 

Brown först kom att omnämna begreppet hållbar utveckling i sin bok Building a Sustainable 

Society. Men Hofman menar vidare hur Bruntlandskommisionens definition från 1987 kom 

att bli den definition som gav genomslag hos den större massan och än idag mest vanligt 

använd. ”mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar utveckling – att försäkra sig om att 

utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov” (Hofman, 2012, S. 17). 

Björneloo (2007) lyfter fram hur begreppet hållbar utveckling i Brundtlandskommisionen för 

första gången innehöll den ekonomiska och sociala aspekten och inte enbart var inriktad på 

ekologisk hållbarhet. Detta skildrar även Torbjörnsson (2011). Han beskriver hur 

Brundtlandskomissionen hade som uppdrag att bemöta svårigheten att gynna den ekonomiska 

tillväxten utan att detta skulle äventyra de begränsade naturresurserna. Torbjörnsson beskriver 

vad som förändrats i och med utvecklingen från det som tidigare var en traditionell 

miljöundervisning (EE) till en undervisning för hållbar utveckling eller ESD som de också 

kallas. Torbjörnsson menar att detta har inneburit att: 

 ”det som tidigare var ett fält för främst de naturvetenskapliga skolämnena biologi, 

naturkunskap, kemi och fysik under senare decennier blivit ett gemensamt område för skolans 

alla ämnen. EE handlade i stor utsträckning om att beskriva och analysera miljöförändringar 

utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter medan ESD vidgar perspektiven till att innefatta 

även samhällsvetenskapliga aspekter” (Torbjörnsson, 2011, s. 42–43). 

Vidare omnämner Torbjörnsson (2011) i sin text att även om Brundtlandsrapporten från 1987 

ses som den avgörande anledningen till begreppets framväxt, så påbörjades ett större arbete 

kring begreppet och dess utformning redan 1972. Detta skedde under en FN-konferens i 

Stockholm där fokus låg på miljöfrågor. Denna konferens låg till grund för ett omfattande 

samarbete gällande miljö och utvecklingsfrågor inom FN. I samband med detta bildades inom 

Förenta Nationerna organet UNEP (United Nations Environment Program) för att svara för 

miljöarbetet inom FN. UNEP:s arbete kring miljö och utveckling resulterade bland annat i 

uppfattningar om att de grundläggande mänskliga behoven av vatten, mat och boende bör 

vara en prioriterad strävan istället för att maximera den ekonomiska vinningen. I och med 

UNEP:s arbete framkom det även att planetens resurser spelade en avgörande roll i hur högt 

det var möjligt att ge företräde åt den ekonomiska tillväxten. 

 

1.2.2 Synen på begreppet hållbar utveckling 
I Björneloos (2011) bok beskrivs hur hållbar utveckling är ett begrepp som genom åren 

definierats på en mängd olika sätt. Att ge en klar och tydlig förklaring av hållbar utveckling 

beskrivs som svårt, något som har kritiserats från både politiker och akademiker. Förenta 

Nationernas tidigare generalsekreterare Kofi Annan anser att begreppet ska göras så pass 

tydligt att det kan förstås av alla i världen. Kofi Annan menar att begreppet som det ter sig 
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idag, med flera olika definitioner kan medföra att det används bara för att det låter bra men 

utan att användaren förstår vad begreppet egentligen handlar om. Björneloo (2007) menar 

vidare att begreppet beskrivs användas fördelaktigt inom politiken då det i vissa sammanhang 

kan låta bra och bära med sig fördelar. Även Hofman (2012) beskriver hur begreppet används 

oansvarigt och att det blivit ett modeord som används slarvigt vid tillfällen det inte passar in. I 

Björneloos (2007) text lyfts hur man å ena sidan kan beskriva begreppet hållbar utveckling 

mycket enkelt. Detta genom förståelsen att man inte endast kan handla ifrån den egna 

vinningen då detta kan medföra stora och negativa konsekvenser för andra. Men då det i andra 

hand beskrivs som komplext lämnas begreppet hållbar utveckling öppet för skilda tolkningar. 

Att hållbar utveckling dels beskrivs som svårdefinierat och i andra sammanhang som ett 

tydligt begrepp menas försvåra för utbildningsansvariga då det blir svårt för dessa att sätta 

fingret på vad man söker med begreppet hållbar utveckling.   

 

1.2.3 Definitionen samt de tre delarna i hållbar utveckling 
Björneloo (2007) beskriver hur Brundtlandskommissionens definition framtagen av FN är den 

mest vanligt förekommande definitionen av begreppet hållbar utveckling. ”En hållbar 

utveckling tillgodoser nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” (Björneloo, 2007, s.20). 

Björneloo beskriver dock hur samhället inte är det samma idag som 1987, när denna 

definition kom till. ICLEI (Local Governments for Sustainability) har i sitt policydokument 

publicerat en av de senare definitionerna av hållbar utveckling. ” Hållbar utveckling är en 

utveckling som förser ett samhälles alla invånare med grundläggande miljömässiga, 

ekonomiska och sociala tjänster utan att hota livskraften hos de naturliga, byggda och sociala 

system varpå försörjningen av dessa tjänster är beroende” (Björneloo, 2007, s.26). 

I Björneloos text beskrivs vidare hur den senare definitionen av hållbar utveckling inkluderar 

de tre delarna ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Dessa delar beskrivs ligga 

till grund för begreppet och det framkommer även att de tre delarna är starkt sammankopplade 

och lutar sig mot varandra. Miljön är en avgörande resurs för allt liv och i och med denna 

framgår ett framtidsperspektiv. Den sociala aspekten omnämnas som målet med hållbar 

utveckling, detta då varje enskild människas tillgång till grundläggande behov ska vara en 

rättighet. Människans grundläggande behov får dock inte tära på den ekologiska hållbarheten, 

i detta sammanhang beskrivs den ekonomiska aspekten som ett medel för att genomföra den 

sociala samt miljöinriktade aspekten. Björneloo (2011) beskriver att begreppet handlar om ett 

medvetet ansvar samt ett samarbete både globalt och lokalt. Björneloo menar vidare att även 

den enskilda människan har ett ansvar. Ansvaret ligger mellan generationerna, länder och 

könen, ansvaret innebär att vi behöver se behovet hos människor och samhället och att vi är 

beroende av varandra, ett lands beslut påverkar andra länder och så vidare.  

 

1.2.4 Olika förutsättningar och inflytande inom hållbarhetsarbetet 
Björneloo (2007) lyfter hur möjligheten för alla världens länder att arbeta med utbildning för 

hållbar utveckling skiljer sig markant. I hennes text beskrivs hur de välutvecklade länderna 

har ett övertag då forskning utförd inom miljöundervisning oftast kommer från dessa länder 

samt att dessa länder ursprungligen var överrepresenterade kring de beslut som fattades 
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gällande miljöundervisningen. Skillnaden på synen på hållbar utveckling mellan de 

välutvecklade och utvecklingsländerna beskriver även Torbjörnsson (2011). Han beskriver 

hur utvecklingsländerna menar att för lite fokus läggs på de sociala och ekonomiska 

aspekterna av hållbar utveckling och att störst fokus i stället läggs på miljödelen inom 

begreppet. De sociala och ekonomiska aspekterna är de som är de mest aktuella för 

utvecklingsländerna. 

  

1.2.5 Utbildningens betydelse för hållbar utveckling 
Torbjörnsson (2011) beskriver hur FN tidigt var överens om att skolan hade en avgörande roll 

i undervisandet av hållbar utveckling för att skapa ett hållbart levnadssätt. Lika så menar 

Björneloo (2011) att skolans utbildning har en väsentlig betydelse i arbetet med att uppnå en 

hållbar utveckling. Kunskapen kring hållbar utveckling samt vikten av att denna kunskap ska 

inkluderas i alla skolans ämnen beskrivs delvis som ny. Som ett förhållandevis oetablerat 

arbetssätt menar författaren att hållbar utveckling väcker frågor hos lärare, detta till följd av 

de varierande beskrivningar som finns av begreppet bland annat inom skolan och politiken. 

Hofman (2012) lyfter fram tidigare forskning som menar att nyckeln till undervisning inom 

hållbar utveckling är att inte enbart förmedla kunskap om ämnet utan även att göra eleverna 

personligt engagerade samt ge dem rätt inställning och värderingar. För att undervisningen 

ska fungera menar denna forskning att det är viktigt för eleverna att sätta kunskapen de fått 

med sig från undervisningen i ett sammanhang utanför skolan, i elevens vardag. Författaren 

lyfter även fram ytterligare forskning med liknande slutsats. Denna forskning beskriver att det 

är viktigt för eleverna att förstå vad kunskapen de får med sig ska användas till i verkliga 

livet. Eleverna ska förstå att det finns en nytta med kunskapen så det inte blir kunskap som 

lagras hos eleven utan att användas. I Hofmans avhandling beskrivs hur utbildning kan vara 

av större vikt än lagar och bestämmelser för att få till en förändring i samhället. För att uppnå 

miljömedvetenhet beskrivs hur kunskap kan skapa en motivation hos den enskilda människan 

samt skapa en vilja att förändra och genom sina handlingar ta ansvar för miljön.  

 

1.2.6 Lärarutbildningens ansvar 
I den tidigare forskning Björneloo (2007) redovisar beskrivs det stora ansvar lärarutbildningen 

har för att rusta de studenterna så de ska kunna undervisa kring hållbar utveckling. Vidare 

beskrivs att lärarutbildningen till stor del anser att de inkluderar hållbar utveckling i sin 

utbildning. Trots detta visar undersökningar att lärarutbildningen snarare fokuserar på ett mer 

traditionellt miljöperspektiv än hållbar utveckling. Björneloo menar att begreppet hållbar 

utveckling används i många skilda sammanhang som till exempel i media. Detta menas kunna 

bidra till att det som är väsentligt och specifik i begreppet faller bort. I Björneloos text 

framställs detta medföra problem för skolans personal då det blir svårt att få grepp om 

begreppets egentliga definition. I Björneloos text omnämns tidigare forskning som menar att 

det är viktigt att bevara begreppets egentliga innehåll samt att detta är ett ansvar för 

universiteten. Hofman (2012) lyfter hur det finländska universitetens arbete med att inkludera 

hållbar utveckling i utbildningen inte fortskridit lika snabbt som grundskoleutbildningen samt 

gymnasieskolans utbildning. Detta beskrivs medföra problem för lärarna när de sedermera ska 

komma att undervisa för hållbar utveckling. I Hofmans text betonas vikten av 

vidareutbildning för redan etablerade lärare samt att de lärarstuderande får tillräcklig kunskap 
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om metoder för att utbilda för hållbar utveckling. För att detta ska kunna göras till verklighet 

efterfrågas i texten ytterligare forskning för att utforma pedagogiska metoder och strategier 

som kan användas vid undervisning för hållbar utveckling. 

”För att lyckas förändra utbildningen i framtiden till en utbildning för hållbar utveckling så 

borde man börja med att utbilda lärarutbildarna i hållbar utveckling. Men först och främst 

borde man kunna enas om vilka egenskaper hos individen som är viktiga att utveckla samt 

genom vilka pedagogiska metoder man kan främja denna utveckling” (Hofman, 2012, s. 82). 

Hofman beskriver vidare vikten av att i utbildningen för lärarstuderande förmedla hur hållbar 

utveckling är uppbyggt av sambandet mellan miljö, samhället (det sociala) samt ekonomiska 

aspekter. Att enbart ta del av fakta beskrivs inte som ett fungerande sätt att utveckla sin 

undervisningsteknik inom ämnet. De lärarstuderande behöver få verktyg så de kan vidga sitt 

synsätt för att kunna integrera deltagande och beslutsfattande vilket beskrivs som viktiga 

erfarenheter i undervisning för hållbar utveckling. Att arbeta ämnesövergripande och möta 

verkliga problem för att öva upp pedagogiska tekniker beskrivs som avgörande för att lära sig 

att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen. 

 

1.2.7 Lärarens inställning och förståelse av undervisning om hållbar utveckling 
Björneloo (2011) beskriver i sin text hur Brundtlandskommisionens beskrivning av begreppet 

inte är utformad så att lärare kan finna stöd för sin undervisning. Hon beskriver hur begreppet 

hållbar utveckling lämnar för stort utrymme för den egna tolkningen. Även Summers, Corney 

& Childs (2010) har undersökt förståelsen av begreppet hållbar utveckling. De lyfter tidigare 

forskning som visar att det finns både varierande samt felaktiga tolkningar av begreppet 

hållbar utveckling hos verksamma lärare. De lärare som känner sig osäkra på begreppet eller 

helt saknar erfarenhet av hållbar utveckling beskrivs uppleva en avsaknad av information om 

detta i läroplanen. I en studie gjord av Björneloo (2007) framkom det att skolpolitiker, 

skolledare och lärare i hela världen efterfrågar tydligare besked kring hur dem ska gå tillväga 

för att arbeta med hållbar utveckling i skolan. Torbjörnsson (2011) hänvisar till en 

undersökning gjord av Skolverket, där beskrivs hur det finns en variation hos lärarna kring 

hur den prioritering av miljöundervisning som är en av de tre delarna i hållbar utveckling sker. 

Denna undersökning är baserad på svar från högstadielärare, av dessa lärare identifierar sig 43 

procent med att inkludera miljöundervisning i den största delen av sin undervisning. En lika 

stor procent inkluderar miljöperspektivet ibland medan resterande 14 procent refererade till att 

tiden inte fanns att inkludera miljöperspektivet. Trots att så många anser sig inkludera 

miljöperspektivet så visade undersökningen att det endast var 22 procent som beskrevs 

undervisa inom ESD, alltså hållbar utveckling. Sætre (2016) beskriver hur en viktig del inom 

hållbar utveckling är att ge eleverna verktyg till att bli delaktiga i de beslut som fattas i 

samhället samt att vilja påverka för ett mer hållbart samhälle. Vidare visar Sætre på en studie 

som 18 länder deltagit i. Denna studie ger en bild av att utbildningen för hållbar utveckling i 

skolan snarare fokuserar på kunskaper om miljön och attityder i det egna klassrummet istället 

för attityder och handlingar i samhället. 

 

Hofmans (2012) text beskriver hur förståelsen för begreppet hållbar utveckling är större hos 

lärarstudenter än redan verksamma lärare detta visar undersökningar från England. Trots att 

de studerande beskrivs ha kunskaper kring hållbar utveckling beskriver studien att dessa 

kunskaper inte lyfts in i klassrummet vid deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta 

fenomen kopplas samman med att de studerande inte vill sticka ut hakan och inte vågar visa 
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att de har kunskaper som exempelvis deras handledare saknar. Vidare redovisar Hofman i sin 

avhandling tidigare undersökningar från Finland, där framkommer att lärare har en vilja att 

förmedla kunskap inom hälsa och miljö som kan kopplas till hållbar utveckling. Dock 

uttrycker lärarna att de inte känner sig tillräckligt rustade för att undervisa inom ämnet, de 

menar även att det saknas tid till att själv inhämta den kunskap som saknas. Undersökningen 

har även resulterat i insikten att det finns en brist på bra färdigt material för lärarna att finna 

stöd i till undervisning kring miljö samt hållbar utveckling. Summers, Corney & Childs 

(2010) beskriver även de att viljan att arbeta djupare och mer frekvent med hållbar utveckling 

finns hos de lärare som deltagit i deras undersökning. Men trots det grundläggande 

engagemanget menar deltagarna att så inte sker, detta då de saknar utbildning och material 

samt tid att själva läsa på inom ämnet. För att göra verklighet av de mål som sätts upp inom 

skolan gällande hållbar utveckling menar Hofman (2012) att lärarna i skolan behöver stöd. I 

hennes text skildras att lärare lättare anpassar sig till förändringar de förväntas göra om de 

förstår och själva finner att detta har betydelse. Just detta beskrivs av författaren som en 

svårighet då lärarna inte får tillräckligt med stöd samtidigt som lärarna förväntas vara de som 

ska genomför förändringen samt utformar vad som ska göras.  

 

 

1.2.8 Läroplanen 
Summers, Corney & Childs (2010) har som jag tidigare nämnt undersökt lärares förståelse av 

begreppet hållbar utveckling. I undersökningen framgick det att lärare som saknade förståelse 

för begreppet efterlyste tydligare direktiv i läroplanen kring hur arbetet med hållbar 

utveckling ska ske. Lika så menar även Sætre (2016) i sin artikel, som undersöker den norska 

läroplanen, att det inte räcker att läroplanen omnämner hållbar utveckling. Han menar att 

läroplanen behöver innehålla en tydligare beskrivning av begreppet för att skapa förståelse. 

Även i Hofmans (2012) avhandling framgår det att lärare behöver kunskap kring hållbar 

utveckling för att förstå och göra verklighet av läroplanens föreskrifter.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med detta arbete är att se närmare på om lärares förståelse av begreppet hållbar 

utveckling skiljer sig åt beroende på antal aktiva år inom yrket. Jag vill även studera om 

nyexaminerade och etablerade lärare har olika syn och inställning till undervisning inom 

ämnet och om den i sådana fall påverkar förståelsen av begreppet.   

 

 

Frågeställningar: 

Hur definierar de två olika grupperna bestående av pedagoger med olika lång erfarenhet av 

arbete inom skolan begreppet hållbar utveckling, finns det någon skillnad? 

Finns det en skillnad till inställningen av undervisning i hållbar utveckling mellan de två 

grupperna?  
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Finns det något samband mellan inställningen till hållbar utveckling och förståelsen av 

begreppet? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

Mina intervjufrågor har jag valt utifrån frågeställningarna för arbetet då tanken är att genom 

intervjun få svar på dessa. Då syftet med detta arbete är att identifiera likheter och skillnader 

på definitioner av begreppet hållbar utveckling hos etablerade samt nyexaminerade lärare har 

jag valt att dela in de intervjuade i två grupper. En grupp består av relativt nyexaminerade 

lärare som tog examen för högst 5 år sedan, den andra gruppen består av lärare som har haft 

anställning i minst 10 år. Att jag valde att se närmare på lärare med olika lång yrkeserfarenhet 

beror på att jag ville undersöka om kunskapen om hållbar utveckling gått framåt eller kanske 

tvärt om. De lärare jag valt att intervjua i studien arbetar alla samt/eller har behörighet att 

arbeta som lärare i de lägre åldrarna (årskurserna 1–3). Då jag själv utbildar mig inom skolans 

lägre årskurser kändes detta som ett naturligt val. Studiens deltagare har alla olika 

sammansättningar och behörighet i sin utbildning, detta kan bero på olika tillval de valt att 

studera men en faktor är också att lärarutbildningens sammansättning genom åren förändrats. 

Jag har valt att intervjua sammanlagt 8 lärare, 4 stycken nyexaminerade och 4 stycken som 

har längre erfarenhet inom yrket. Detta val har jag gjort då jag tycker det är ett lämpligt antal 

för att kunna få en tydlig överblick och kunna jämföra resultatet. Alla deltagare utom en 

arbetar i samma kommun. Bryman (2002) omnämner sin text bekvämlighet/tillfällighets urval 

i detta form av urval söker man deltagare i sin närhet. Precis som Bryman har jag också 

använt mig av bekvämlighet/tillfällighets urval. Jag har använt mig av kontakter jag etablerat 

under min verksamhetsförlagda utbildning samt kontakter till anhöriga hemmahörande i den 

aktuella kommunen för att hitta deltagare. Detta anser jag varit väldig smidigt då jag upplever 

det som att det är lättare att få deltagarna att ställa upp om de har en anknytning till den som 

tillfrågar. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Bryman (2002) beskriver hur denna 

intervjuform till skillnad från kvantitativa intervjuer som är väldigt strukturerade för att kunna 

göra tydliga jämförelser och mätningar av resultatet så är den kvalitativa mer inriktad på 

öppnare frågor. På så vis speglar frågorna istället respondentens egna syn och uppfattning. Då 

arbetets syfte är att ta reda på lärarens egna definition av och syn på begreppet hållbar 

utveckling var valet av den kvalitativa metoden självklar för mig. Att använda sig av en 

kvalitativ intervjuform känns igen som tidigare nämns av mer öppna frågeställningar. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar dock att detta inte utesluter användandet av 

standardiserade frågor för att med lätthet kunna jämföra de olika material du inhämtat med 

varandra. Inom den kvalitativa intervjun omnämns ostrukturerade, semistrukturerade och löst 

strukturerade intervjuer, författarna beskriver dock att det inte finns någon speciell nytta med 

att dela in den kvalitativa intervjuformen i mindre delar.  Detta då den kvalitativa 

intervjuformen inte enbart behöver bestå av till exempel semistrukturerade frågor utan kan 

innehålla en variation av till exempel semistrukturerade frågor och ostrukturerade frågor. 

Författarna beskriver vidare hur detta blir ointressant så länge det tydligt framgår i resultatet 

hur intervjun fortskridit samt varför följdfrågor ställts och hur valet av frågor gått till. 
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2.3 Procedur 

Ett första steg i denna undersökning var att utforma intervjufrågorna, jag lade stor vikt vid att 

frågorna skulle kunna besvara arbetets forskningsfrågor. För att känna mig säker på detta tog 

jag hjälp av kurskamrater samt min handledare, dessa fick i sin tur kolla igenom frågorna en 

extra gång för att se att forskningsfrågorna besvarades samt att intervjufrågorna var tillräckligt 

tydliga. Att ta del av andras synpunkter anser jag skapar vidgade perspektiv. Slutligen kom 

mitt intervjumaterial att bestå av 14 frågor. Jag fokuserade på att antalet frågor inte skulle bli 

för många så att arbetet inte skulle bli svår överskådligt för mig, men även för att materialet 

inte skulle bli för mäktigt för respondenterna att ta sig igenom. Jag var samtidigt försiktig med 

att göra intervjumaterialet för tunt då det kanske inte fullt skulle besvara mina 

frågeställningar. Nästa steg var att finna deltagare till min undersökning, jag använde mig av 

personliga förbindelser för att komma i kontakt med frivilliga deltagare. Detta sätt valde jag 

för att jag vet av egen erfarenhet att tillfrågade lättare tar sig tid och ställer upp om det finns 

en personlig koppling till den som gör en förfrågan. När jag kommit i kontakt med tillräckligt 

många deltagare bestämdes ett intervjutillfälle. Jag valde att låta den tillfrågade respondenten 

välja vart intervjun skulle äga rum, nästan alla valde att jag skulle komma till deras 

hemklassrum. Dels så lät jag respondenterna välja plats för att dem skulle känna sig så 

bekväma som möjligt men även för att vara tillmötesgående. Jag kände att detta var viktigt för 

att visa tacksamhet för att de tog sig tid till att bidra till mitt arbete. En av intervjuerna gjordes 

dock hemma hos en av lärarna, denna person har jag en närmare bekantskap med än de 

övriga. Jag valde att ha enskilda intervjuer så respondenterna inte skulle påverkas av varandra. 

Vid intervjun hade deltagarna fått tagit del av de etiska principer som är viktiga att ha vetskap 

om vid deltagande i en sådan här typ av undersökning. De etiska principerna beskriver hur det 

insamlade materialet kommer att användas och behandlas i studien. Jag hade även bett om lov 

att få spela in intervjun. Möjligheten att spela in intervjuerna såg jag som en stor fördel då det 

gav tillfälle att vara mer personligt engagerad under själva mötet med respondenten. 

 

2.4 Analysmetoder 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver hur det i en kvalitativ metod finns utrymme 

för den som intervjuar att föra intervjun genom till exempel följdfrågor eller på annat sätt söka 

förtydliganden hos respondenten. Detta medför att intervjuaren lättare kan tolka de material 

som framkommit. I arbetet med att tolka de insamlade materialet har jag tagit stöd av en 

kvalitativ innehållsanalys. Detta beskrivs av Bryman (2011) som en av de vanligaste 

metoderna för att analysera material i en kvalitativ undersökning.  Med en kvalitativ 

innehållsanalys menas att man undersöker om det finns återkommande teman i de material 

man bearbetar. I mitt fall är detta det material som inhämtats från de olika intervjuer jag 

genomfört med etablerade samt nyexaminerade lärare. Eftersom att jag utför en studie där två 

olika resultat ska jämföras mot varandra har jag först undersökt om det finns likheter och 

olika teman inom de båda grupperna. Detta har jag gjort för att sedermera jämföra dessa 

resultat mellan de två grupperna för att upptäcka skillnader.   

 

2.5 Etiska överväganden  

Jag har utgått från Brymans (2002) beskrivning av de etiska principer som ska följas inom 

svensk forskning.  

De etiska principerna: 

Informationskrav – personen som intervjuas ska informeras om syftet med undersökningen. 
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Samtyckeskravet – personen som ska intervjuas har själva rätten att avgöra om denne vill 

delta i studien. 

Konfidentialitetskravet – personuppgifter ska skyddas och behandlas med stor 

konfidentialitet. 

Nyttjandekravet – informationen som den tillfrågade delat med sig av ska inte användas i 

något annat syfte än till den aktuella studien. 

Utifrån dessa principer valde jag att informera kring syftet av intervjun, detta finner jag viktigt 

för att bygga en så bra relation till respondenterna som möjligt. De deltagande lärarna ska 

känna att medverkan är frivillig samt känna trygghet i att deras personuppgifter inte kommer 

att användas i studien. Den information som ges ut är endast till mål för denna studie som de 

frivilligt valt att delta i. Den tillfrågade läraren har rätt att ställa frågor om denne upplever 

något som oklart. Via den första kontakten med den tillfrågade läraren var denna information 

något jag tyckte var väsentlig att lyfta fram, jag valde även att betona detta en extra gång 

innan vi påbörjade själva intervjun. 

 

3 RESULTAT 
 

De intervjuade har jag valt att omnämna som lärare 1 till och med lärare 8 lärarna kommer 

förkortas exempelvis L1 och L2 i texten, detta val har jag gjort för att värna om de 

intervjuades identitet. Då mitt intervjumaterial består av två grupper av lärare där en del är 

nyexaminerade och den andra delen är lärare som arbetat en längre tid så har jag valt att 

omnämna dessa grupper som de nyexaminerade och de etablerade lärarna. De etablerade 

lärarna består av lärare 1,2,3,4, de nyexaminerade lärarna består av lärare 5,6,7,8.  I resultatet 

kommer inte intervjufrågorna följa i nummerordning utan jag har valt att presentera dem 

utifrån underskrifter som är relevanta för arbetets frågeställningar. 

 

3.1 Introduktion av deltagarna 

Introduktionen ger en inblick i lärarens arbetserfarenhet samt vilka åldrar och ämnen de är 

behöriga att undervisa inom.  

 

Etablerade lärare: lärare som arbetet inom yrket i 10 år eller mer. 

 

-L1: Är utbildad lärare i ämnena matematik, naturvetenskap, teknik, svenska och SVA 

(svenska som andraspråk) L1 har behörighet att undervisa till och med årskurs 6. Sin 

utbildning gick L1 mellan åren 2001–2004 och har nu varit verksam inom yrket i 14 år.  

-L2: Är utbildad lärare inom ämnena matematik, naturvetenskap, teknik och idrott och har 

behörighet att undervisa i årskurserna 1–7. L2 utbildade sig mellan åren 1992–1995 och har 

varit verksam i 23 år.  
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-L3: Är utbildad till matematik- och naturvetenskapslärare och har behörighet att undervisa i 

årskurserna 1–7. L3 genomförde sin utbildning mellan åren 1993–1997 och har arbetat som 

lärare i 21 år. 

-L4: Är utbildad grundskollärare med inriktning på ämnena idrott och naturvetenskap, L4 har 

behörighet att undervisa i årskurserna 1–7. L1 utbildade sig mellan åren 2000–2004 och har 

varit verksam i 14 år. 

 

Nyexaminerade lärare: lärare som arbetat inom yrket i 5 år eller mindre.  

 

-L5: Är utbildad idrottslärare till och med åk 9, L5 har även behörighet att undervisa 

matematik, svenska och naturvetenskap i årskurserna 1–6. Sin utbildning gick L5 mellan åren 

2010–2014 och har nu varit verksam lärare i 4 år. 

-L6: Är utbildad lärare inom ämnena idrott, matematik och svenska och har behörighet att 

undervisa i förskoleklass och årskurserna 1–6. L6 utbildade sig mellan åren 2010–2014 och 

har varit verksam lärare i 5 år i och med att L6 påbörjade sin anställning under sin studietid.   

-L7: Är allaämnes lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass samt årskurserna 1–3. 

L7 utbildade sig mellan åren 2012–2016 och har varit verksam lärare i 2 år.  

-L8: Är utbildad lärare i matematik, svenska och naturvetenskap, L8 är behörig att undervisa i 

årskurserna 1–6. L8 utbildade sig mellan åren 2010–2014 och har varit verksam lärare i 4 år.   

 

Av alla lärare som medverkar i studien är 7 av 8 verksamma inom samma kommun, det är 

endast L6 som arbetar i en annan kommun. Lärare 3,4,5 och 7 arbetar alla på samma skola. 

Lärare 1 och 2 arbetar även de på samma skola medan lärare 6 och 8 är ensam deltagare från 

respektive skola.  

 

3.2 Lärarens egna möte med hållbar utveckling 

Då respondenterna tillfrågades om de var bekanta med begreppet hållbar utveckling svarade 

samtliga lärare som deltog i studien, både de etablerade samt de nyexaminerade att de var 

bekanta med begreppet. Vid frågan gällande vart de först kom i kontakt med begreppet hållbar 

utveckling framkommer fler skilda svar från respondenterna. Den största delen, 3/4, av de 

etablerade lärarna beskriver hur de kom i kontakt med begreppet efter sin studietid då de 

började arbeta.  Av de nyexaminerade såg resultatet helt omvänt ut, då 3/4 av de tillfrågade 

kommit i kontakt med begreppet innan de börjat arbeta som lärare. Två av de tillfrågade 

nyexaminerade lärarna beskriver även att de burit med sig begreppet från innan de valde att 

studera på högskolan. 
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Etablerade lärare:  

L2 Det har kommit efter hand då jag började arbeta. 

L3 Sedan efter jag börjat arbeta och mer på senare tid. 

 

Nyexaminerade lärare: 

L5 Jag kan inte minnas någon specifik gång, men skulle tro att det var under min högstadie- 

eller gymnasieutbildning. Jag minns heller inte vad vi arbetade med men att begreppet funnits 

med mig sedan den tiden. 

L8 Under min studietid på högskolan. 

 

Vid frågan om respondenterna fått kunskaper om begreppet hållbar utveckling under sin 

utbildning beskriver två av de etablerade lärarna att den kunskap de fått under sin utbildning 

snarare var miljöinriktad än inriktad på hållbar utveckling. De övriga två respondenterna i 

gruppen beskriver att de inte fått någon utbildning i hållbar utveckling, i ett av dessa två svar 

beskrivs att något minne av detta i alla fall inte finns. Detta skiljer sig från vad de 

nyexaminerade lärarna beskriver. Även om endast en av de tillfrågade nyexaminerade lärarna 

beskriver tydligt att denne fått kunskaper om hållbar utveckling så beskriver de övriga tre 

lärarna som ingår i gruppen att det kan erinra sig att begreppet berörts men att det inte kan 

minnas något specifikt eller att de inte fått så mycket kunskap om ämnet. 

 

Etablerade:  

L1 Ja jag känner igen det på något sätt. Men då främst miljöperspektivet. 

L2 Nja, möjligtvis inom biologin även om det mer var miljö inriktat 

L4 Ingen utbildning vad jag kan minnas. 

 

 

Nyexaminerade: 

L5 Inget specifikt, jag vet att det berörts men kan inte minnas konkreta exempel och upplevde 

det som otydligt. Det finns inget jag bär med mig från utbildningen som jag medvetet 

använder mig av i min yrkesroll, kanske omedvetet men jag vet inte. Jag minns ju att vi läste 

en kurs med fokus på genusfrågor vilket man kan koppla till hållbar utveckling. Då jag läste 

idrott låg även ett stort fokus på natur och miljö idrotten innehåller även mycket utevistelse 

och att arbeta med ett tänk som jag kan koppla till hållbarutveckling. 

L8 Ja vi läste en kurs om värdegrund och hållbar utveckling, där tog vi väl mest in de sociala 

och ekonomiska bitarna av hållbar utveckling. Sedan hade vi en 7,5 poängs kurs som hette 

hållbar utveckling i slutet på utbildningen. 
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3.3 Via arbetsplatsen 

När lärarna tillfrågades om de någon gång under sin verksamma tid i skolan fått 

vidareutbildning eller på något annat sätt vidgat sina kunskaper om hållbar utveckling är 

nästan samtliga svar enhälliga. Ingen av de etablerade lärarna har via sin arbetsplats blivit 

erbjuden vidareutbildning om hållbar utveckling. L1 beskriver hur denne inte erbjudits någon 

vidareutbildning men på eget bevåg sökt vidareutbildning via fackföreningen. L2 nämner att 

det finns de på skolan som hon vet deltagit i någon form av kurs i hållbar utveckling men att 

hon själv inte fått någon vidareutbildning. Övriga två lärare i den etablerade gruppen 

beskriver att vidareutbildningen bestått av att de själva läst på om ämnet och på så vis 

uppdaterat sin kunskap. Även bland de nyexaminerade framkommer det att de vidgade 

kunskaper de fått under sin arbetstid är kunskaper de själva sökt. Två av de nyexaminerade 

beskriver dock att de fått vidareutbildning via studiebesök som egentligen riktade sig till 

eleverna. Detta verkar vara en tolkningsfråga då det framgår att merparten av de tillfrågade 

lärarna använder sig av exempelvis föreläsare i sin undervisning utan att benämna detta som 

vidareutbildning. 

 

Etablerade lärare: 

L1 Jag har gått någon fackligkurs men då på eget initiativ. 

L2 Nej inte jag personligen, jag vet att några andra på skolan deltagit i någon kurs om hållbar 

utveckling. Specialpedagogen tror jag deltagit. 

L3 Bara det jag läst mig till själv, då jag vet att vi till exempel ska arbeta med sopsortering så 

läser jag på såklart, då detta ska ingå i undervisningen. 

 

Nyexaminerade lärare: 

L5 Nej det skulle jag inte säga att jag fått. Det är något jag i sådana fall får sätta mig in i själv 

med hjälp av ny forskning och artiklar. 

L6 Ja vi har på skolan fått besök av exempelvis Gävle energi, deras utbildning har hållbar 

utveckling som samlingsnamn men det är främst miljöperspektivet som lyfts. De kommer från 

återvinningen och informerar om sortering. Gävle energi berättar om hur de arbetar med 

exempelvis uppvärmning av hus. Detta riktar sig till eleverna men är något som vi lärare 

också får ta del av. 

L8 Jag har inte gått någon kurs, men jag har tagit hit en miljöpedagog från Gästrike 

återvinnare och fick vid det tillfället lite mer kunskap samtidigt som barnen. Jag tog hit henne 

då jag upplever att de har lite bättre koll på miljöbiten än vad jag själv har. 

 

3.4 Lärarens uppfattning av begreppet 

Då jag bad respondenterna att själva definiera begreppet hållbar utveckling, lyfte två av de 

etablerade framtidsperspektivet medan de övriga två helt fokuserade på miljöperspektivet. 

Två av de nyexaminerade lärarna uttrycker att det är svårt att definiera begreppet hållbar 
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utveckling.  L5 delar in begreppet i tre delar. I övrigt framgår ett tydligt miljöperspektiv och 

framtidsperspektiv precis som hos de etablerade lärarna, dock ger de nyexaminerade en mer 

global definition av begreppet. 

 

Etablerade lärare: 

L1 Vi får inte göra för stora fotavtryck. 

L2 De resurser vi har idag ska fortsätta finnas även i framtiden. 

L4 Att vi ska vara rädda om miljön och att vi kan göra skillnad. 

 

Nyexaminerade lärare: 

L5 Jag tycker det är svårt att sätta ord på ett sådant stort begrepp, men ett medvetet 

förvaltande av miljö, ekonomi och samhället skulle jag nog säga. 

L7 Det är svårt att definiera, Något som fungerar för att världen i stort ska fungera lång tid 

framöver. Annars förstör vi ju världen. Någonting sånt. 

L8 För att vi ska kunna vara här på jorden så länge som möjligt och för att djur och växter ska 

kunna leva, så måste vi vara rädda om den. Vad vi kan gör för att de ska vara så bra som 

möjligt så länge som möjligt. Och att hållbar utveckling är ett större perspektiv en den 

enskilda individens. 

 

Då begreppet endast omnämns i läroplanen speglar den egna förståelsen för begreppet vad de 

anser att läroplanen vill förmedla. Vid frågan om vad lärarens egna uppfattning om vad de 

anser att läroplanen vill förmedla om arbetet för hållbar utveckling framkom flera skilda 

definitioner från de båda undersökta grupperna. Nästan samtliga intervjudeltagare lyfter dock 

att det är viktigt med ett långsiktigt tänk. Två av de etablerade lärarna förmedlar ett mer 

generellt och ett bredare svar om hur de uppfattar hållbar utveckling i läroplanen. Medans de 

andra 2 tolkar läroplanens innehåll om hållbarutveckling ur ett miljöperspektiv. I flera av de 

nyexaminerades svar omnämns flera av de olika delarna inom begreppet hållbar utveckling 

inte enbart miljö. Detta skiljer sig till viss del från de etablerade lärarna även om miljödelen 

främst är i fokus även hos de nyexaminerad. Två av det tillfrågade uttrycker även att de 

uppfattar att läroplanen menar att eleverna ska lära sig att göra medvetna val med strävan för 

hållbar utveckling. 

 

Etablerade lärare: 

L2 Få eleverna att tänka kritiskt över vilka konsekvenser våra handlingar får för framtiden. 

Och handla för hållbarhet. 

L3 Att vi ska ta hand om vår miljö och planet. 
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L4 Att vi ska vara rädd om vår jord, vad konsumtionen och slösandet har för effekt, men det 

är svårt. 

 

Nyexaminerade lärare: 

L5 Begreppet finns i flera delar i läroplanen och det blir till en tolkning för läraren att utforma 

undervisningen. Om jag ser till de delar jag kommer att tänka på nu vill läroplanen förmedla 

ett hållbart tänk och medvetna val kring allt, ekonomi, miljö och samhälle.  

L7 Ge barnen ett miljötänk. Vad kan den enskilda individen samt samhället göra. Även ett 

historiskt tänk varför har det blivit som det blivit och vad kan vi göra för att förändra detta i 

framtiden. Så uppfattar jag att läroplanen säger kring miljödelen. Socialt varför ser det ut på 

olika sätt och vad har lätt till detta? Kritiskt tänkande, hela läroplanen bygger på att dem ska 

kunna analysera saker och förstå att deras handlingar leder till något. 

L8 Kanske ett miljötänk, goda medmänniskor snäll mot saker i närmiljön. Människor och 

natur. 

 

3.5 Tillvägagångssätt för undervisning om hållbar utveckling 

I intervjun fick de tillfrågade ge exempel på hur de går tillväga när de undervisar om hållbar 

utveckling. De etablerade beskriver vissa punktinsatser då de jobbar med hållbar utveckling. 

Största delen av de exempel som beskrevs var miljöinriktade, två av de tillfrågade i gruppen 

beskriver endast miljörelaterade undervisningsexempel. Det alla nyexaminerade har 

gemensamt är att de tagit hjälp av föreläsare eller studiebesök i sin undervisning. Trots att 

miljöaspekten främst framhålls i undervisningsexemplen så ger samtliga av de nyexaminerade 

respondenter flera och mer skilda exempel hur de gått till väga i sin undervisning än de 

etablerade lärarna. Även om L6 först inte kopplade att denne undervisade inom ämnet. 

 

Etablerade lärare:  

L2 Vi har miljövecka då vi lägger ett större fokus på miljö. Barnkonventionen arbetar vi även 

med och då främst olika förhållanden för barn i Sverige och även runt om i världen. 

L3 Vi arbetar med sopsortering, miljö/klimatsmart mat, olika transportalternativ när kan vi 

använda cykel eller gå istället för att ta bilen. Alla dem sakerna pratar vi mycket om. 

L4 Återvinningsstationen här där vi bor har miljöpedagoger som jag har tagit mig hjälp av till 

exemplet. 

 

Nyexaminerade lärare: 

L5 Vi har till exempel arbetat med vår hemort och tittat närmare på företag i kommunen, vid 

ett studiebesök på det största företaget i kommunen fick vi en mindre föreläsning med 

rundtur. Då vi innan arbetat med miljö hade barnen med sig frågor kring hur företaget 
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arbetade kring hållbar utveckling. Hur företaget hanterade sina utsläpp, hur transporter sköttes 

mm. här lyftes även ekonomiska aspekter in. 

L6 Jag har ju undervisat i fem år så jag har ju säkert berört det men jag har aldrig tänkt på det 

som hållbar utveckling. Efter avslutad intervju vid samtalet framkommer: jag har ju arbetat 

mycket med samhällsdiskussioner så som flyktingkrisen, vi har gjort studiebesök där vi får se 

ekologisk produktion av mat och hela den processen. Lyft earth hour. 

L7 Jag har tagit hjälp av Gästrike återvinnare. Vi sorterar papper och komposterar, det är inget 

vi pratar om varje gång men vi gör det varje dag. I matten har vi arbetat med statistik kring 

hur barnen tar sig till skolan, det blir ju också miljö. Sedan så diskuterar vi kring vad det leder 

till att så många åker bil, varför åker så många bil? Har föräldrarna ett speciellt jobb som 

kräver bil eller någon kanske inte har bil osv. Man jobbar nog mycket med det utan att man 

själv reflekterar över det. Regler och FN-dagen arbetar vi med, hur lever barn i andra länder 

hur ser deras skola ut jämfört med vår. Vi undersöker vad deras fritidsintresse kostar, man kan 

köpa allt nytt men även begagnat. Vi har arbetat med att jämföra sådana saker. Varför är det 

bra att köpa begagnat på typ Blocket. 

 

3.6 Inställningen till hållbar utveckling 

Gällande frågan då respondenterna fick beskriva om de tycker att hållbar utveckling är viktigt 

att arbeta med i skolan är samtliga deltagare överens om att hållbar utveckling är viktigt att 

arbeta med i skolan. Främst beskriver både de etablerade och de nyexaminerade att det är 

miljöaspekten som ligger till grund för att de upplever hållbar utveckling som viktig. Två av 

de etablerade lärarna betonar även att det är av vikt att börja med utbildning för hållbar 

utveckling i de lägre åldrarna. 

 

Etablerade lärare: 

L1 Ja men det tycker jag, det är ju ett vitt begrepp och ingår i mycket, jag tycker det är viktigt 

att medvetandegöra eleverna tidigt i åldrarna. 

L3 Ja det tycker jag speciellt när man ser till klimathotet så är ämnet aktuellt. Det är en så stor 

fråga.   

 

Nyexaminerade lärare: 

L6 Alltså, ja då tänker jag främst på miljö, jag vet inte riktigt annars vad hållbar utveckling 

ska innehålla i skolan. 

L7 Ja, eftersom jag främst förknippar begreppet med ett miljöperspektiv tycker jag det är 

jätteviktigt. De andra delarna är också viktiga men. 

 

I intervjun får respondenterna svara på vilken del inom hållbar utveckling dem tycker är 

viktigast (bör vara högst prioriterad i skolan). 3/4 av de etablerade lärarna svarade att 

miljödelen inom begreppet var viktigast, L1 beskrev både den sociala aspekten samt 
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miljöaspekten som viktigast. Tre av de etablerade lärarna lägger även till att miljödelen är den 

del eleverna har bäst förståelse för. Även hos de nyexaminerade gav frågan ett samstämmigt 

svar, alla de tillfrågade svarade att miljödelen är den del de anser vara viktigast. Till skillnad 

från de etablerade lärarna upplever jag att det är de nyexaminerades egen syn som ligger till 

grund för svaren och inte vad som tas emot bäst av eleverna. Detta då miljödelen beskrivs 

som aktuell och att respondenten själv förknippar svaret med miljö. 

 

Etablerade lärare: 

L1 Miljöaspekten och den sociala aspekten är nog de områden jag tycker är viktigast och 

lättast att arbeta med. 

L3 Miljön förstår barnen bättre till en viss del, vilket gör den högs prioriterad. 

L4 Miljö delen är nog den jag upplever lättast för eleverna att förstå. 

 

Nyexaminerade lärare: 

L5 Det första jag tänker på är miljön, utan jorden och miljön funkar inte mänskligheten, alla 

delar är givetvis viktiga och de hänger ju samman. Allt kostar pengar, att framställa en ny bil 

som är mer miljövänligt till exempel. Miljö tror jag ligger närmast barnen vilket gör det 

lättare att få med dem i ett sådant arbete och då inte enbart gällande sopsortering även om de 

också är viktigt.   

L7 Miljö, men det beror nog på att jag själv mest förknippar det med miljö. 

L8 Just miljöperspektivet känns ju aktuellt allt från plastförbrukning till secondhand, att de är 

rädd om våra saker i skolan påverkar ju både miljön och den ekonomiska biten. 

 

3.7 Lärarens uppfattning av att undervisa för hållbar utveckling 

På frågan om det fanns någon del inom hållbar utveckling de tycker är svårare att få med i sin 

undervisning svarade samtliga av de etablerade lärarna att de upplevde ekonomin som svårast. 

Samtliga tillfrågade i gruppen var eniga om att ekonomidelen var svår att greppa för de yngsta 

skolbarnen. L3 poängterade att denne inte bedrev någon undervisning där ekonomidelen 

lyftes fram. Även två av de nyexaminerade upplever den ekonomiska delen som svårare till 

följd av att de arbetar med yngre elever. 

 

Etablerade lärare: 

L1 Ekonomin-delen är väl svårast, man försöker men jag upplever att det till viss del blir 

abstrakt för eleverna. 

L3 Jag undervisar inte om ekonomi överhuvudtaget, barnens uppfattning om pengar är väldigt 

begränsad. Dels så möter de sällan riktiga pengar idag i hemmet. Det är i skolan de får 

använda låtsaspengar eller i matematikboken, den egna veckopengen existerar sällan så valet 
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mellan lördagsgodis och sparande finns inte heller på samma sätt.  De lär sig inte på samma 

sätt att reflektera över pengar, det bara är. 

 

Nyexaminerade lärare: 

L5 Jag undervisar i åk 1–3 och upplever det som att ekonomi är ett mer eller mindre svår 

begripligt ämne för så små elever. Men man lär ju börja med lättare exempel för att det ska få 

en förståelse som de senare kan bygga vidare på. 

L7 Den ekonomiska delen, det är klart man jobbar med det men det är svårare till 

målgruppen. 

 

På fråga om vad lärarens upplevelse är av att undervisa om hållbar utveckling hade samtliga 

tillfrågade både de etablerade och de nyexaminerade en god erfarenhet av att undervisa för 

hållbar utveckling. Den positiva synen beskrevs uppkomma genom den entusiasm som 

eleverna tog sig an arbetet med. 

 

Etablerade lärare: 

L1 Eleverna är ofta medveten, speciellt i miljöfrågor och engagerade i undervisningen. 

L2 Eleverna är ofta osäker på begreppet hållbar utveckling. Men vid vidare förklaring greppar 

de ofta vad det innebär till exempel att det skulle kunna vara sopsortering eller andra 

handlingar för att bevara miljön. Eleverna blir ofta inspirerad och uppskattar när de känner att 

deras handlingar gör skillnad. 

 

Nyexaminerade lärare: 

L5 Barnen tycker det är spännande, jag tycke det är kul. Det lämnar även utrymme för 

spännande diskussioner och tankar. Då detta är problem som ofta saknar facit finns utrymme 

för att tänka fritt. Det är också roligt att barnen ofta är väldigt medvetna kring hur man kan 

minska till exempel förbrukning, vikten av att handla begagnat och risker med utsläpp från 

bilar och fabriker mm.   

L7 Barnen tycker det är intressant. Vi hade ett studiebesök av Gästrike återvinnare i höstas, 

det togs emot bra dem tyckte det var jättekul. Dem ville att de skulle komma på besök igen. 

När man ställer frågor så de själv får fundera tycker dom är jättekul. Det blir en annan sak än 

när man försöker proppa i dem massa fakta. 

L8 Eleverna tycker att det är roligt och blir aktiva och engagerade, de frågar om kompostpåse 

i klassrummet till exempel. Jag upplever att de tycker det är intressant. Jag har bara positiv 

erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling. 
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4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning av resultaten 

I resultatet framkommer det att samtliga lärare är bekanta med begreppet hållbar utveckling. 

Det framkommer dock en skillnad på när i tiden begreppet introducerats för de etablerade 

lärarna respektive de nyexaminerade lärarna. Merparten av de etablerade lärarna hade kommit 

i kontakt med begreppet efter de påbörjat sitt yrkesaktiva liv som lärare och fick ingen 

kunskap under själva lärarutbildningen, två av de tillfrågade beskriver dock ett minne av 

miljöutbildning.  De nyexaminerade däremot beskriver att de kommit i kontakt med begreppet 

tidigare i livet. Den större delen av de tillfrågade nyexaminerade lärarna beskriver att de har 

minnen av att begreppet berörts under deras tid på lärarutbildningen. Ingen av de etablerade 

lärarna eller de nyexaminerade beskriver att de tagit del av någon fortbildning av hållbar 

utveckling på deras arbetsplatser. Majoriteten av de tillfrågade lärarna i båda grupperna 

beskriver dock att de själva valt att ta ansvar för att uppdatera sina kunskaper om hållbar 

utveckling.  

L5 beskriver under intervjun att begreppet hållbar utveckling finns i flera delar i läroplanen 

och det blir till en tolkning för läraren att utforma undervisningen. Detta framgår även i 

resultatet, förståelsen för hur läroplanen vill att de ska arbeta med hållbar utveckling speglas 

av den egna förståelsen av begreppet som framkommer i resultatet. Största delen av samtliga 

deltagare beskriver ett tydligt framtidsperspektiv även om detta framgår tydligast hos de 

nyexaminerade. Detta finns även med då de ska beskriva sin tolkning av läroplanen, även om 

det i vissa fall är underförstått i form av beskrivningar som ”förbereda nästa generation” samt 

”ta hand om”. De lärare som främst beskriver miljöperspektivet i sin egen definition beskriver 

även att de tolkar att läroplanen förmedlar ett miljöinriktat arbete. Den skillnad som 

framkommer av de två gruppernas definition av begreppet är att de nyexaminerade lärarna 

lyfter ett mer globalt perspektiv än de etablerade lärarna. De nyexaminerade lärarna ger även 

en mer djupgående definition där de tydligare förklarar vad de menar. Lärarens egen 

definition samt definitionen på vad läroplanen vill förmedla med begreppet ger tillsammans 

en klarare bild av lärarens egen förståelse av hållbar utveckling. Det som framgår när man 

jämför dessa definitioner är att de nyexaminerade uttalat berör flera av de delar hållbar 

utvecklig innehåller. Främst omnämns miljöperspektivet och de socialperspektivet. Dock 

omnämner lärare 5 även det ekonomiska perspektivet både i den egna definitionen men även i 

definitionen om vad läroplanen vill förmedla.  Exempel på att lärarens egen grad av förståelse 

ligger till grund för hur de uppfattar att läroplanen menar att de ska undervisa framkommer 

även i den egna beskrivningen gällande hur läraren går tillväga i sin undervisning. Här 

framkommer att de nyexaminerade ger en större bredd på undervisningsexempel än de 

etablerade som främst lyfter miljö. 

 Det framkommer att samtliga respondenter har goda erfarenheter av att undervisa för hållbar 

utveckling då det tas emot bra av barnen. Samtliga respondenter beskriver även att de tycker 

att hållbar utveckling är viktigt och då är det främst miljöaspekten de tycker är viktigast. Av 

de etablerade lärarna framkommer dock att de väljer att svara miljö då de upplever att det är 

den del inom hållbar utveckling som är lättast för barnen att ta till sig. De nyexaminerade 

lärarna fokuserar i större utsträckning på att miljö är den del de själva anser som viktigast om 

de var tvungen att rangordna de tre delarna. Båda grupperna beskrev att den svåraste delen att 
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arbeta med vara den ekonomiska delen, detta kopplar de till att de undervisar i de lägre 

åldrarna. De etablerade lärarnas svar menar både att det är svårt men att det inte heller är 

självklart att arbeta med ekonomiperspektivet i de lägre åldrarna. De etablerade lärarna 

beskriver snarare att det är svårt men att det blir viktigt att tänka på hur man presenterar 

arbetet och lägger detta på elevernas nivå. 

4.2 Tillförlitlighet 

Bryman (2002) beskriver att reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att 

bedöma kvaliteten i en undersökning. Bryman framställer hur reliabilitet beskriver och 

bedömer tillförlitligheten av resultatet. Med detta menar Byman att man ska granska hur stor 

möjlighet det är att studien om den skulle göras igen visar samma resultat. 

Det som kan ifrågasätta reliabiliteten i mitt arbete är att flera av respondenterna i min 

undersökning arbetar på samma skola. En annan sak som kan ge en ensidig bild av 

undersökningen är att alla lärare utom en arbetar i samma kommun, den lärare som arbetar i 

en annan kommun arbetar i grannkommunen, vilket visar på att spridningen av deltagandet i 

landet är begränsat. Dock så tror jag inte att den geografiska begränsningen har en så 

betydande inverkan på mitt resultat. Jag ser ingen anledning till att resultatet skulle ha blivit 

ett annat om studien utförts i en annan stad vilket i sin tur visar på en god reliabilitet. Detta 

grundar jag på att jag inte ser någon anledning till att resultatets utfall ska vara något specifikt 

för den stad där jag främst genomfört min studie. Då begreppet hållbar utveckling överlag 

verkar vara svårdefinierat vilket även framkommer i mitt resultat samt att läroplanen inte 

definierar begreppet tror jag att många lärare oavsett geografiskt läge upplever begreppet som 

komplext. 

Validitet är ett begrepp som Bryman (2002) beskriver mäter huruvida de mätinstrument man 

valt att använda ger svar på det man har för avsikt att undersöka. Mätinstrumentet är i mitt fall 

min intervjustudie och det som undersöks är om denna studie ger svar på arbetets 

frågeställningar. Då respondenterna givit svar som jag har haft användning av i arbetet med 

att besvara mina frågeställningar anser jag att validiteten i arbetet är god.  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

4.3.1 Hur definierar de två olika grupperna bestående av pedagoger med olika 

lång erfarenhet av arbete inom skolan begreppet hållbar utveckling, finns det 

någon skillnad? 
Även om samtliga lärare beskriver sig vara bekant med begreppet hållbar utveckling är det 

förhållandevis få som tillägnat sig den kunskap de har från sin utbildning. Man kan se att 

hållbar utveckling med tiden tagit en större plats inom lärarutbildningen genom att studera 

resultatet. Men trots att hållbar utveckling har en tydligare närvaro under de nyexaminerade 

lärarnas tid än de etablerade lärarnas så kan större delen av de nyexaminerade inte minnas 

konkreta exempel eller när i tiden begreppet omnämnts. L5 beskriver detta ”Inget specifikt, 

jag vet att det berörts men kan inte minnas konkreta exempel och upplevde det som otydligt. 

Det finns inget jag bär med mig från utbildningen som jag medvetet använder mig av i min 

yrkesroll, kanske omedvetet men jag vet inte.” Björneloo (2007) lyfter fram tidigare forskning 
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som betonar att lärarutbildningen har en betydande roll för att ge de studerande verktyg så de 

ska kunna undervisa för hållbar utveckling i sin kommande yrkesroll. I Björneloos text 

framgår även att lärarutbildningen till stor del anser att de inkluderar hållbar utveckling i sin 

utbildning, trots detta visar undersökningar att lärarutbildningen snarare fokuserar på ett mer 

traditionellt miljöperspektiv än hållbar utveckling. Att de tillfrågade lärarna inte inkluderar 

hållbar utveckling i sin undervisning om miljö finns det ingenting som tyder på i svaren från 

de nyexaminerade lärarna. Det framkommer dock att två av de etablerade lärarna snarare 

minns att de tagit del av en miljöundervisning än undervisning om hållbar utveckling under 

sin utbildnings tid. 

Även i Hofmans (2012) text betonas vikten av att lärarstuderande får tillräcklig kunskap om 

metoder för att utbilda för hållbar utveckling, här beskrivs även hur viktigt det är med 

vidareutbildning för redan etablerade lärare. Trots att detta beskrivs som viktigt är det nästan 

ingen av deltagarna som beskriver att de har tagit del av någon vidareutbildning. De två 

nyexaminerade som ändå beskriver att de fått vidareutbildning beskriver att de fått denna 

utbildning via föreläsningar av miljöinriktade arbetsplatser som egentligen var ämnade för 

eleverna. Huruvida detta är vidareutbildning verkar vara en tolkningsfråga. Flera lärare har 

under intervjun nämnt att de tagit hjälp av miljöpedagoger och föreläsare i sin undervisning 

utan att inkludera detta som vidareutbildning. I Hofmans (2012) text beskrivs att lärarna 

behöver vidare stöd genom fortbildning, detta för att göra verklighet av de mål som sätts upp 

inom skolan gällande hållbar utveckling. I hennes text framgår att lärare lättare anpassar sig 

till förändringar de förväntas göra om de förstår och själva finner att detta har betydelse. När 

lärarna inte får tillräckligt med stöd försvårar de deras arbete för hållbar utveckling. 

Överlag så framgår ett tydligt framtidsperspektiv samt miljöperspektiv i definitionen av 

begreppet hållbar utveckling hos samtliga deltagare i studien. Men även då man absolut kan 

finna kopplingar inom och mellan de två grupperna är det ganska skilda definitioner som 

framkommer. Två av de nyexaminerade lärarna beskriver också att de upplever begreppet 

som svår definierat. L7 uttrycker sig exempelvis såhär, ”Det är svårt att definiera, Något som 

fungerar för att världen i stort ska fungera lång tid framöver. Annars förstör vi ju världen. 

Någonting sånt”. I Björneloos (2011) bok beskrivs hur hållbar utveckling är ett begrepp som 

genom åren definierats på en mängd olika sätt. Att ge en klar och tydlig förklaring av hållbar 

utveckling beskrivs som svårt, något som har kritiserats från både politiker och akademiker. 

Vid en jämförelse mellan lärarens egen definition av begreppet hållbar utveckling och hur de 

definierar att läroplanen vill att de arbetar med begreppet framställs dock en tydligare bild av 

den egna uppfattningen hos läraren. Att jämföra den egna definitionen samt synen på hur 

läroplanen vill att arbetet med hållbar utveckling ska gå till medför ett större material för att 

tolka lärarens egna uppfattning.  Här syns även tydligare skillnad mellan de båda grupperna, 

framtidsperspektivet blir exempelvis tydligare hos de nyexaminerade än de etablerade. De 

nyexaminerade lyfter även tydligare in flera av de delar begreppet hållbar utveckling är 

uppbyggt av, när de nyexaminerade talar om miljödelen innefattar denna även ett klarare 

globalt perspektiv. Hofmans (2012) text beskriver hur förståelsen för begreppet hållbar 

utveckling är större hos lärarstudenter än redan verksamma lärare, detta visar undersökningar 

från England. Även om jag inte undersökt lärarstuderande och även då skillnaden mellan de 

etablerade lärarna och de nyexaminerade lärarna inte är jättestor så anser jag att det som 

Hofman beskriver kan ha betydelse, detta då det är ganska nära i tiden som de nyexaminerade 
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lärarna själv var studerande samtidigt som vi redan vet att ingen av deltagarna i studien tagit 

del av någon vidareutbildning. 

Gällande frågan om vad läraren anser att läroplanen vill förmedla beskriver en av de 

nyexaminerade lärarna, L5 ”Begreppet finns i flera delar i läroplanen och det blir till en 

tolkning för läraren att utforma undervisningen. Om jag ser till de delar jag kommer att tänka 

på nu vill läroplanen förmedla ett hållbart tänk och medvetna val kring allt, ekonomi, miljö 

och samhälle”. Att det är lärarens egna tolkning av begreppet som avgör undervisningen 

beskrivs även i Hofmans (2012) avhandling där framgår att lärare behöver kunskap kring 

hållbar utveckling för att förstå och göra verklighet av läroplanens föreskrifter. Även 

Summers, Corney & Childs (2010) har undersökt förståelsen av begreppet hållbar utveckling. 

De lyfter tidigare forskning som visar att det finns både varierande samt felaktiga tolkningar 

av begreppet hållbar utveckling hos verksamma lärare. De lärare som känner sig osäkra på 

begreppet eller helt saknar erfarenhet av hållbar utveckling beskrivs uppleva en avsaknad av 

information om detta i läroplanen. Lika så menar även Sætre (2016) i sin artikel som 

undersöker den norska läroplanen att det inte räcker att läroplanen omnämner hållbar 

utveckling. Han menar att läroplanen behöver innehålla en tydligare beskrivning av begreppet 

för att skapa förståelse. 

Det som framkommer i undervisningsexemplen som respondenterna ger är att även de är 

sammankopplade med den egna förståelsen av begreppet. Av undervisningsexemplen 

framkommer en tydlig prioritering av miljöperspektivet, främst visas detta av de etablerade 

lärarnas exempel. Sætre (2016) beskriver en studie som ger en bild av att utbildningen för 

hållbar utveckling i skolan snarare fokuserar på kunskaper om miljön och attityder i det egna 

klassrummet istället för attityder och handlingar i samhället. Detta anser jag inte stämmer 

överens med de svar jag fått av respondenterna. Exempel som talar emot detta finns i båda 

grupperna jag jämfört, Earth hour som lyfts tar fokuset utanför klassrummet, så gör även 

exemplen på betydelsen av olika former av fortskaffningsmedel. Då lärarna beskriver att de 

lyfter in FN i form av Barnkonventionen och barns förhållanden runt om i världen eller regler 

och samhällsdiskussioner ger de också exempel på undervisning som riktar sig utanför 

klassrummet. Jag finner dock en lite tydligare bredd på undervisningsexempel hos de 

nyexaminerade lärarna där fler omnämner delar som inte endast är miljöinriktade. Främst 

beskriver de nyexaminerade fler delar som skildrar den sociala aspekten men en av de 

nyexaminerade beskriver att denne lyft in den ekonomiska aspekten. Trots att den ekonomiska 

aspekten beskrivs integreras i undervisningen vid ett tillfälle verkar det inte finnas en 

självklarhet i att beröra samtliga tre områden inom hållbar utveckling i undervisningen. Om 

detta beskriver Hofman (2012) att det i utbildningen för lärarstuderande är viktigt att förmedla 

hur hållbar utveckling är uppbyggt av sambandet mellan miljö, samhället (det sociala) samt 

ekonomiska aspekter. Att enbart ta del av fakta beskrivs inte som ett fungerande sätt att 

utveckla sin undervisningsteknik inom ämnet. Lärarstuderande behöver få verktyg så de kan 

vidga sitt synsätt av begreppet hållbar utveckling för att kunna integrera deltagande och 

beslutsfattande. Detta beskrivs som viktiga erfarenheter i undervisning för hållbar utveckling. 

Att arbeta ämnesövergripande och möta verkliga problem för att öva upp pedagogiska 

tekniker beskrivs som avgörande för att lära sig att integrera hållbar utveckling i den egna 

undervisningen.  
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4.3.2 Finns det en skillnad till inställningen av undervisning i hållbar utveckling 

mellan de två grupperna?  
Både de etablerade och de nyexaminerade beskriver att de har en god erfarenhet av att 

undervisa inom hållbar utveckling, detta då eleverna tar emot undervisningen på ett positivt 

sätt. L7 beskriver, ”Barnen tycker det är intressant. Vi hade ett studiebesök av Gästrike 

återvinnare i höstas, det togs emot bra dem tyckte det var jättekul. Dem ville att de skulle 

komma på besök igen. När man ställer frågor så de själv får fundera tycker dom är jättekul. 

Det blir en annan sak än när man försöker proppa i dem massa fakta”. Jag skulle vilja påstå 

att det är av stor vikt att undervisning för hållbar utveckling tas emot på ett positivt sätt. 

Hofman (2012) beskriver hur kunskap kan skapa en motivation hos den enskilda människan 

samt skapa en vilja att förändra och genom sina handlingar ta ansvar för miljön.  

 Det framgår av intervjuerna att lärarna anser att hållbar utveckling är viktigt, det framgår 

även att samtliga lärare tycker att miljödelen är den viktigaste delen. Torbjörnsson (2011) 

beskriver hur den tidigare miljöutbildningen bestod av en granskning av miljöaspekten i 

samhället medan hållbar utveckling även innehåller samhällsvetenskapliga aspekter. 

Inställningen till miljöaspekten som den viktigaste delen i hållbar utveckling anser jag skulle 

kunna kopplas till att miljödelen har en längre tradition inom begreppet hållbar utveckling. 

Att de etablerade lärarna lyfter fram att det tycker att de är lättast att undervisa inom 

miljöperspektivet skulle kunna tyda på att deras förståelse för miljön är bättre än de övriga 

delarna efterom den funnits med längre. De nyexaminerade lärarna lägger även de ett större 

fokus på miljö, då det är den del de själva anser som viktigast. Även detta skulle kunna bero 

på att de blivit färgade av den äldre starkare miljötraditionen inom hållbar utveckling.  

Då lärarna fick definiera vilken del inom hållbar utveckling de tyckte var svårast att undervisa 

i var svaren mellan de etablerade lärarna och de nyexaminerade lärarna väldigt lika. Men trots 

att båda grupperna näst intill enhälligt beskrev ekonomidelen som den svåraste delen 

framkom skillnader. De etablerade lärarna beskriver både att det är svårt men att det inte 

heller är självklart att arbeta med ekonomiperspektivet i de lägre åldrarna. Av de 

nyexaminerade lärarna lyfter flera av lärarna istället att det blir viktigt att tänka på hur man 

presenterar arbetet och lägger detta på elevernas nivå.  

Lärarna fick vid ett annat tillfälle i intervjun definiera sin egen förståelse för begreppet hållbar 

utveckling. I den egna definitionen framkom det att de nyexaminerade lärarna lyfte fler av de 

delar begreppet hållbar utveckling är uppbyggt av än de etablerade lärarna. Då jag jämför den 

skillnad som framkommer mellan de två gruppernas inställning till att undervisa om 

ekonomidelen med skillnader i deras förståelse för begreppet upplever jag ett mönster. Min 

tolkning är att det kan vara en brist på erfarenhet som spelar in när de etablerade lärarna väljer 

att inte undervisa om den ekonomiska delen i begreppet hållbar utveckling. Med detta 

resonemang menar jag inte att det är lika lätt att undervisa om ekonomidelen som de andra 

delarna, men att erfarenheten kan ha påverkan på inställningen till ekonomiundervisnigen i 

hållbar utveckling. Oavsett varför ekonomidelen inte integreras på samma sätt som de övriga 

två delarna i undervisningen för hållbar utveckling så visar resultatet på att ekonomidelen 

berörs minst.  

I Björneloo (2007) framkom det att skolpolitiker, skolledare och lärare i hela världen 

efterfrågar tydligare beskrivning på hur de ska arbeta med hållbar utveckling i skolan. Jag 

anser att det Björneloo beskriver har en betydelse för mitt resultat. I resultatet framkommer 

det att majoriteten av lärarna inte kan koppla att de fått någon beskrivning på hur de ska 

undervisa i hållbar utveckling varken på lärarutbildningen eller via fortbildning. Det finns 

heller ingen förklaring i läroplanen på hur lärarna ska tolka begreppet eller hur dem ska 
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undervisa inom hållbar utveckling. I och med detta skulle jag beskriva att lärarna står ganska 

ensamma i sitt ansvar att utbilda för hållbar utveckling.   

 

4.3.3 Finns det något samband mellan inställningen till hållbar utveckling och 

förståelsen av begreppet? 
För att försöka besvara frågan om det finns ett samband mellan inställningen till och 

förståelsen av hållbar utveckling kommer jag att fortsätta resonemanget kring hur lärarens 

erfarenhet kan ha inverkan på hur lärarna väljer att prioritera begreppet. 

Då begreppet inte definieras i läroplanen är det lärarens egna definition som utgör grunden för 

hur denne väljer att arbeta med begreppet. Jag har undersökt respondenternas egna förståelse 

av hållbar utveckling genom att efterfråga en egen definition av begreppet. Hälften av de 

tillfrågade, två ifrån varje grupp lyfte miljöperspektivet främst i sin definition. När jag vidare 

efterfrågade lärarens egna uppfattning om vad de anser att läroplanen vill förmedla om arbetet 

för hållbar utveckling beskriver tre av lärarna miljöaspekten som det främsta läroplanen vill 

förmedla. De tre lärare som kopplar läroplanen till miljöaspekten tillhörde samtliga den grupp 

som lyfte miljöaspekten främst i sin egen definition av begreppet hållbar utveckling.  

Att det i stort sätt är samma lärare som återkommer till prioriteringen av miljöaspekten syns 

också i inställningen till begreppet. Det framkommer att samtliga respondenter tycker att 

hållbar utveckling är viktigt och att de främst prioriterar miljöaspekten som viktigast. 

Tydligast beskrivs denna prioritering av de lärare som främst definierade begreppet med 

hållbar utveckling. En av de nyexaminerade lärarna beskriver att denne tycker miljö är 

viktigast men menar att detta nog beror på att den egna förståelsen är så förknippad med 

miljö. Lärarens tanke om den egna förståelsens roll till inställningen av begreppet tog jag fasta 

på då jag ser ett mönster i min undersökning. De tillfrågade som definierar hållbar utveckling 

mest med miljö, prioriterar och undervisar även mest kring miljöaspekten i begreppet och 

uttrycker även tydligast att de tycker att miljöaspekten är viktigast. Exempel på detta är hur 

undervisningsexemplen dominerades av miljöinriktad undervisning. Men de lärare som främst 

definierar begreppet med miljö och beskriver att läroplanen främst vill att de arbetar med 

miljö lyfte enbart miljöexempel ur sin undervisning. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då mitt arbete enbart berört förståelsen av begreppet hållbar utveckling i sin helhet har det 

väckts ett intresse hos mig att tydligare undersöka lärares förståelse för de tre delarna 

begreppet hållbar utveckling innefattar. Detta intresse väcktes då jag upplevde ett så starkt 

fokus på miljöperspektivet i lärarnas definitioner av begreppet. Jag skulle även vilja söka svar 

på varför den ekonomiska delen i så stor utsträckning utelämnas i undervisningen vilket är 

något som också framgått i mitt resultat. 
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BILAGOR 
 

Underlag inför intervju: 

  

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Under vilka år utbildade du dig till lärare? 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

4. Är du bekant med begreppet hållbar utveckling? 

 

5. Vart kom du först i kontakt med begreppet hållbar utveckling? 

 

6. Fick du kunskaper om begreppet hållbar utveckling under din utbildning? 

 

7. Har du någon gång under din verksamma tid i skolan fått vidare utbildning eller 

på något sätt vidgat dina kunskaper om hållbar utveckling? 

 

8. Tycker du att hållbar utveckling är viktigt att arbeta med i skolan? 

 

9. Vilken del inom hållbar utveckling tycker du är viktigast (bör vara högst 

prioriterad i skolan)? 

 

10. Finns det någon del inom hållbar utveckling du tycker är svårare att få med i din 

undervisning? 

 

11. Vad anser du att läroplanen vill förmedla om arbetet för hållbar utveckling? 

 

12. Hur skulle du definiera begreppet hållbar utveckling? 

 

13. Vad är din upplevelse av att undervisa om hållbar utveckling? 

 

14. Kan du ge något exempel på hur du går tillväga när du undervisar om hållbar 

utveckling? 

 

 


