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1. Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka metoder lärare använder vid undervisning för 

hållbar utveckling i grundskolans tidigare år. För att operationalisera begreppet hållbar utveckling 

i vår studie använde vi oss av fyra av de förmågor som presenteras i Inger Björneloos studie; 

förmågan att se helheter och sammanhang, förmågan att med inlevelse ha förståelse för andra 

människors livssituation, förmågan att se sin delaktighet och sitt ansvar samt förmågan att 

argumentera för olika ståndpunkter. Vi undersökte i vilken utsträckning relationen mellan lärares 

metodval och ett specifikt undervisningsinnehåll överensstämmer med de 

miljöundervisningstraditioner som växt fram i den svenska skolan. Studien bygger på en enkät 

som delades ut till lärare i en liten kommun i Sverige. För att analysera våra data använde vi oss 

till viss del av programmet IBM SPSS Statistics 22. 

Resultatet visade att det inte var några markanta skillnader gällande lärares metodval vid 

undervisning för hållbar utveckling. De metoder som användes mest var diskussioner och 

multimedia som förmedlande/förklarande metod. Angående miljöundervisningstraditionerna så 

var det endast två lärare som kunde kategoriseras under en av de befintliga 

miljöundervisningstraditionerna. De resterande lärarna kategoriserades istället in under 

blandningar mellan de tre miljöundervisningstraditionerna. Dessa blandningar hade ingen 

påverkan på lärarnas metodval. De slutsatser vi kunde dra var att relationen mellan metod och 

förmåga, d.v.s. hållbar utveckling som undervisningsinnehåll, har betydelse. Valet av metod styrs 

av förmåga, d.v.s. undervisningsinnehåll. 

Den här studien är en kartläggning av metodval, d.v.s. en beskrivning av vilka metoder som 

används vid undervisning för hållbar utveckling. Framtida studier bör inriktas på hur lärare 

didaktiskt reflekterar om sina metodval i relation till lärandet av hållbar utveckling som 

undervisningsinnehåll. 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Miljöundervisningstraditioner, Undervisning, Metoder. 

 

 

 

 

 



3 

 

2. Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning .............................................................................................................2 

2. Innehållsförteckning ......................................................................................................3 

3.  Inledning ........................................................................................................................6 

4. Bakgrund .........................................................................................................................8 

4.1 Den internationella utvecklingen från miljöundervisning till undervisning för 

hållbar utveckling .......................................................................................................8 

4.2 Handlingsprogram för hållbar utveckling ...................................................9 

4.3 Hållbar utveckling i den internationella och nationella skolan ................9 

4.4 Miljöundervisningstraditioner i Sverige ................................................... 10 

4.5 Från lpo 94 till lgr 11 .................................................................................. 10 

5. Litteraturöversikt ........................................................................................................ 12 

5.1 Tidigare forskning ....................................................................................... 12 

5.1.1 Hur lärare definierar miljöundervisning/undervisning för hållbar 

utveckling ................................................................................................... 12 

5.1.2 Undervisning för hållbar utveckling ........................................ 12 

5.1.3 Osäkerhet kring undervisning för hållbar utveckling ............ 14 

5.2 Övrig litteratur ............................................................................................. 17 

5.2.1 Vikten av att få information i tidig ålder ................................. 17 

5.3 Teoretiska utgångspunkter ......................................................................... 18 

6. Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 23 

6.1 Syfte ............................................................................................................... 23 

6.2 Frågeställningar ........................................................................................... 24 

7. Metod ........................................................................................................................... 25 

7.1 Metod för datainsamling ............................................................................ 25 

7.2 Urval .............................................................................................................. 25 

7.3 Material ......................................................................................................... 26 

7.4 Databearbetning och analysmetoden ....................................................... 26 



4 

 

7.5 Genomförande ............................................................................................ 26 

7.6 Etiska aspekter ............................................................................................. 27 

7.7 Reflektion över metoden ........................................................................... 28 

8. Resultat ......................................................................................................................... 29 

8.1 Ämnesfördelning bland lärarna ................................................................. 29 

8.2 Kategorisering av metoder......................................................................... 30 

8.3 Metoder som används för att lära ut förmågorna vid undervisning för hållbar 

utveckling ................................................................................................................. 30 

8.3.1 Helheter och sammanhang ....................................................... 31 

8.3.2 Inlevelse och förståelse .............................................................. 31 

8.3.3 Delaktighet och ansvar .............................................................. 31 

8.3.4 Självkänsla och kommunikationsförmåga samt förmåga att lära

 ..................................................................................................................... 31 

8.4 Lärarnas uppfattning i förhållande till miljöundervisningstraditioner . 31 

8.4.1 Blandningar av miljöundervisningstraditionerna som bildats33 

8.4.2 Metoder som används vid undervisning för hållbar utveckling inom 

de blandningar som bildats ur miljöundervisningstraditionerna ........ 34 

8.4.3 Miljöundervisningstraditioner i förhållande till lärares val av metod 

och undervisningsinnehåll........................................................................ 36 

9. Analys ........................................................................................................................... 39 

9.1 Metoder för att arbeta med förmågor ...................................................... 39 

9.2 Miljöundervisningstraditioner och dess metoder ................................... 39 

9.2.1 Björneloos förmågor gällande undervisning för hållbar utveckling 

och metoder kopplade till dessa .............................................................. 41 

10. Diskussion ................................................................................................................. 43 

10.1 Tidigare forskning ..................................................................................... 43 

10.2 Teoretiska utgångspunkter ...................................................................... 44 

11. Konklusion ................................................................................................................ 46 

12. Referenslista ............................................................................................................... 48 

12.1 Tryckta källor ............................................................................................. 48 

12.2 Elektroniska källor .................................................................................... 49 

13. Bilaga 1 ....................................................................................................................... 51 



5 

 

 



6 

 

3.  Inledning 

Det är inte alltför ofta vi via media får information om naturkatastrofer, fattigdom och 

konflikter i världen. Filippinerna drabbades av en kraftig tyfon under november 2013 som har 

kostat många människor livet. Enligt en klimatforskare vid SMHI kommer stormarna framöver 

att öka i styrka.1 Att stormarnas styrka ökar beror på att världshavens medeltemperatur stiger, 

detta leder i sin tur till större konvektion.2  

Med begreppet hållbar utveckling problematiseras naturkatastrofers orsaker och konsekvenser, 

då hållbar utveckling innebär 

”ett samspel mellan social utveckling, ekonomisk utveckling och ekologisk utveckling.” 3  

Med ekologisk utveckling menas bl.a. att utvecklingen ska ske utan att äventyra bevarandet av 

den biologiska mångfalden. Social utveckling innebär bl.a. att länder ska samarbeta för att fördela 

jordens resurser på ett rättvist sätt. Den ekonomiska utvecklingen bör öka i samma takt som den 

ekologiska och sociala utvecklingen för att inte skapa obalans. Dessa tre dimensioner är alla 

nödvändiga för att uppnå en hållbar utveckling och det är dessa tre dimensioners samspel som 

utgör hållbar utveckling.4  

2000-2001 undersökte Skolverket miljöundervisning/undervisning för hållbar utveckling. 

Undersökningen visade att miljöundervisningen fortfarande är utbredd, men den visade också att 

undervisning för hållbar utveckling börjar ta större plats.5  

FN har utsett UNESCO till den ledande organisationen för United Nations Decade of 

Education for Sustainable Development. Deras vision är att mellan åren 2005-2014 ge 

undervisning för hållbar utveckling högsta prioritet och ge de yngre generationerna de förmågor 

som krävs för en hållbar utveckling. De förmågor som det ska läggas fokus på är bl.a. kritiskt 

tänkande, konflikthantering samt strategier för att lösa problem. Eleverna ska uppmanas till att 

vara rädda om vår planet. Det är lika viktigt i i-länder som i u-länder, alla måste ta sitt ansvar.6 

Dock framgår det inte hur lärarna ska gå tillväga för att eleverna ska kunna tillägna sig dessa 

förmågor. Tidigare studier visar att lärare vet vad de ska undervisa om, vilket innehåll deras 

undervisning för hållbar utveckling ska ha, men de vet inte hur, vilken metod, de ska använda sig 

                                                 
1 Cederblad (2013), s. A19. 
2 Gore (2007), s. 81. 
3 Andersson & Jagers (2008), s. 44. 
4 KTH (2013), http://www.kth.se  (2013-11-27). 
5 Andersson, Lidegran, Lundqvist, Persson, Sundberg, Öhman & Östman (2002), s. 144-144. 

http://www.kth.se/
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av.7 Lindström och Pennlert betonar metodens roll för undervisningsinnehållet.8 Med anledning 

av detta vill vi därför undersöka vilka metoder lärare använder vid undervisning för hållbar 

utveckling. 

Vid skrivandet av denna uppsats har vi skrivit följande delar tillsammans: 1. sammanfattning, 

3. inledning, avsnitt 4.5 i bakgrunden, 5.3 teoretiska utgångspunkter, 6. syfte/frågeställningar, 7.3 

och 7.7 i metoddelen, 8.1 och 8.2 i resultatdelen, avsnitt 9.2 i analysdelen, 10. diskussionen , 11. 

konklusionen,  12. referenslistan och 13. enkäten. 

Malin Karlsson har ansvarat för avsnitt: 4.1 och 4.2 i bakgrunden, 5.1.1, 5.1.2 under tidigare 

forskning, 7.1, 7.2 och 7.4 under metoddelen, 8.3 och 8.4 i resultatdelen och avsnitt 9.1 i 

analysdelen.  

Malin Wesström har ansvarat för avsnitt: 4.3 och 4.4 i bakgrunden, 5.1.3 under tidigare 

forskning, 5.2.1 under övrig litteratur, 7.5 och 7.6 under metoddelen, 8.5 i resultatdelen och 

avsnitt 9.3 i analysdelen.   

                                                                                                                                                         
6 UNESCO (2005), http://www.unesco.org (2013-11-13). 
7 Chatzifotiou (2006), s. 367-381. 
8 Lindström & Pennlert (2009), s. 35. 

http://www.unesco.org/
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4. Bakgrund 

4.1 Den internationella utvecklingen från miljöundervisning till undervisning för hållbar 

utveckling  

Sedan 1960-talet har det bedrivits miljöundervisning i den svenska skolan. Till en början 

berörde undervisningen naturen och hur den har förändrats över tid. Under 1970-talet fick 

miljöundervisningen mer betydelse för skolan, bl.a. genom FN:s miljökonferens som ägde rum i 

Stockholm 1972.9 Fram till mitten av 1980-talet präglades undervisningen, enligt Alfred Rest, av 

katederundervisning och reproduktion. Eleverna fylldes med fakta men gavs inga verktyg för att 

hantera och ta till vara på all fakta.10 Under FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 ville en 

majoritet av deltagarna att miljöfrågor skulle få högre prioritet i undervisningen. Det kritiserades 

av flera u-länder då de ansåg att även människors livskvalitet bör ses över. Kritiken ledde till att 

innehållet i miljöundervisningen utvecklades till att även innefatta ekonomiska, kulturella, 

politiska och sociala frågor. Detta förslag till miljöundervisningens utveckling fick dock inte så 

stort genomslag som önskat, det var fortfarande den ekologiska dimensionen som förknippades 

med miljöundervisning. Efter FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 slog förslaget från 1972 

igenom på riktigt. Begreppet miljöundervisning byttes därför ut under 1990-talet till ett bredare 

begrepp, närmare bestämt undervisning för hållbar utveckling.11 Undervisningens syfte är att ge 

eleverna kunskap om hur val och prioriteringar kan ha positiva och negativa effekter för den 

hållbara utvecklingen. Eleverna ska använda kunskapen som undervisningen ger för att göra 

medvetna och aktiva val när det kommer till bl.a. konsumtionsvanor. Det övergripande syftet är 

att ge befolkningen den information och kunskap som krävs för att nå en hållbar utveckling.12  

1987 blev begreppet hållbar utveckling känt världen över genom Brundtlandkommissionens 

definition:   

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"13 

                                                 
9 Skolverket (2002), http://www.skolverket.se (2013-09-03).  
10 Rest, Alfred (2002), s. 79-85. 
11 Skolverket (2002),  http://www.skolverket.se (2013-09-03).  
12 Rest, Alfred (2002), s. 79-85. 
13 FN-förbundet (2012), http://www.fn.se (2013-09-30). 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.fn.se/
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Kommissionen menade att hållbar utveckling innefattar både en ekonomisk, ekologisk och 

social dimension och dessa måste samspela för att uppnå en hållbar utveckling.14 

4.2 Handlingsprogram för hållbar utveckling 

Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs av FN i samband med miljökonferensen i Rio 

de Janeiro 1992. I och med detta handlingsprogram ökade kraven på medlemsländerna, länderna 

skulle nu sträva mot en hållbar utveckling. Några av Agenda 21:s långsiktiga mål går ut på att 

eliminera fattigdom och hoten mot miljön.15 

Länderna runt Östersjön har utformat en egen variant av Agenda 21 som de kallar Baltic 21. 

Målet med detta är att prioritera hållbarhetsfrågor fram till 2030, med siktet inställt mot en hållbar 

utveckling.16 Detta handlingsprogram antogs av länderna i Östersjöregionen 199817 och de 

länderna är: Estland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Finland.18 

Haga-deklarationen var till en början en överenskommelse mellan utbildningsministrarna inom 

Baltic 21 och den växte sedan fram som en ny sektor i Baltic 21 år 2000. I denna 

överenskommelse kom länderna fram till att för att kunna sträva mot en hållbar utveckling krävs 

det att alla får den kunskap som krävs. Genom att även undervisa för hållbar utveckling i skolan 

ökar medvetenheten hos befolkningen och speciellt hos den yngre generationen. De kom överens 

om att detta ska gälla för grundskolan, gymnasiet och universitetet. Lärarna ska även få den 

kompetens som krävs för att undervisa för hållbar utveckling.19 

4.3 Hållbar utveckling i den internationella och nationella skolan 

Efter Rio-konferensen 1992 utvecklades så kallade Eco-Schools för att sträva mot de uppsatta 

miljömålen. 1994 öppnades Eco-Schools i flera europeiska länder med stöd av EU. Syftet med 

dessa skolor är att stärka elevernas inflytande för att nå en hållbar utveckling. Eco-Schools är ett 

internationellt program ur stiftelsen FEE (Foundation for Enviromental Education).20 

Sveriges svar på Eco-Schools är Grön Flagg; en internationell certifiering som funnits i Sverige 

sedan 1996 som skolor och lärare kan ansöka om via Håll Sverige Rent. Sedan starten har över 

2500 skolor och förskolor anslutit sig till programmet. Grön Flagg är ett verktyg som lärare kan 

använda sig av vid undervisning för hållbar utveckling. Ledordet är inflytande vilket betyder att 

elevernas frågor och erfarenheter styr innehållet i undervisningen.21 

                                                 
14FN-förbundet (2012), http://www.fn.se (2013-09-30).  
15 Regeringen (2012), http://www.regeringen.se (2013-11-14). 
16 Tillväxtverket (2013), http://www.tillvaxtverket.se (2013-11-14). 
17 Skolverket (2002), http://www.skolverket.se (2013-09-03). 
18 Baltic 21 (2013), http://www.baltic21.org (2013-11-14). 
19 Skolverket (2002), http://www.skolverket.se (2013-09-03). 
20 Eco-Schools (2013), http://www.eco-schools.org (2013-11-14). 
21 Håll Sverige Rent (2013), http://www.hsr.se (2013-11-14).  

http://www.fn.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.tillvaxtverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.baltic21.org/
http://www.skolverket.se/
http://www.eco-schools.org/
http://www.hsr.se/
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En annan utmärkelse som skolor kan ansöka om är Skola för hållbar utveckling. Den 

utmärkelsen delas ut av Skolverket till skolor som uppfyller specifika kriterier. Alla stadier inom 

det svenska utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildning, kan ansöka om utmärkelsen. 

Skolverkets intention är att uppmuntra undervisning för hållbar utveckling. Varaktigheten för 

utmärkelsen är tre år, efter detta måste en ny ansökan skickas in.22 

4.4 Miljöundervisningstraditioner i Sverige 

De tre miljöundervisningstraditioner som har identifierats i den svenska skolan sedan 1960-

talet är den faktabaserade miljöundervisningen, den normerande miljöundervisningen och 

undervisning om hållbar utveckling. Den faktabaserade miljöundervisningen ser miljöproblemen 

som en ekologisk fråga, den normerande miljöundervisningen ser det som en värdefråga medan 

undervisning om hållbar utveckling ser det som en politisk fråga.23 En utförligare redogörelse för 

dessa återkommer vi till under de teoretiska utgångspunkterna. 

4.5 Från lpo 94 till lgr 11 

I kursplanen för biologi i lpo 94 står följande:  

”Biologiundervisningen intar en central roll då det gäller att hos eleverna utveckla omsorg och 

respekt för det levande och för naturen. Detta inbegriper att eleverna ges möjligheter att, utifrån 

ett biologiskt perspektiv, bearbeta miljöfrågor och utforma handlingsmönster som skonar 

miljön.”24 

Detta kan jämföras med följande citat ur lgr 11: 

”Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget 

välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.”25 

Skillnaderna mellan dessa kursplaner är inte stora. Den markanta skillnaden är dock att det i 

lgr 11 uttrycks att eleverna ska kunna bidra till en hållbar utveckling medan de i lpo 94 räcker 

med att värna om miljön. 

I kursplanen för geografi i lpo 94 står följande som ett mål att uppnå i slutet av femte skolåret: 

”vara medveten om hur vårt handlande påverkar närmiljön.”26 

Detta jämför vi med detta citat från det centrala innehållet för årskurs 4-6 i geografi i lgr 11: 

                                                 
22 Skolverket (2013), http://www.skolverket.se (2013-11-14). 
23 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
24 Utbildningsdepartementet (1994), s. 9. 
25 Lgr 11 (2011), s. 111. 
26 Utbildningsdepartementet (1994), s. 20. 

http://www.skolverket.se/
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”Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.”27 

Den stora skillnaden mellan dessa citat är att den äldre kursplanen endast kräver att eleverna 

ska vara medvetna om hur deras handlande kan påverka miljön medan lgr 11 kräver att eleverna 

ska veta att deras val och prioriteringar kan påverka miljön. 

Hållbar utveckling nämns även i den allmänna delen av läroplanerna som berör alla lärare 

oavsett vilket ämne de undervisar i. I lgr 11 är ett av skolans mål att ge eleverna de kunskaper och 

verktyg som krävs för att de själva ska kunna bidra till en hållbar utveckling28 medan det i lpo 94 

inte uttrycks lika starkt utan är ett mål att sträva mot.29 Dessa skillnader mellan läroplanerna 

tolkar vi som ett bevis på att undervisning för hållbar utveckling har fått större utrymme och 

betydelse i dagens gällande läroplan. Eftersom det i den nuvarande läroplanen inte längre ses som 

enbart ett strävansmål utan ett mål som eleverna ska uppnå finner vi det relevant att undersöka 

hur lärare går tillväga för att uppfylla detta mål. Även fast hållbar utveckling inte står med som 

kursmål i varje specifikt ämne i lgr 1130 är det något som alla lärare i grundskolans tidigare år 

måste undervisa om oavsett vilket/vilka ämne/ämnen läraren undervisar i. Detta eftersom ett av 

skolans mål, som vi skrivit ovan, är att skolan ska ge eleverna de kunskaper som krävs för att de 

själva ska kunna bidra till en hållbar utveckling.31 

                                                 
27 Lgr 11 (2011), s. 162. 
28 Ibid., s. 14. 
29 Lpo 94 (1994), s. 8. 
30 Lgr 11 (2011). 
31 Ibid., s. 14. 
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5. Litteraturöversikt 

5.1 Tidigare forskning 

5.1.1 Hur lärare definierar miljöundervisning/undervisning för hållbar utveckling 

I en studie gjord i England av Athanasia Chatzifotiou undersöktes lärares uppfattning om vad 

miljöundervisning/undervisning för hållbar utveckling är för något samt vad det bör innefatta. 

Utifrån intervjuerna med lärarna bildades fem kategorier. 

Inom den första kategorin uppfattade lärarna att miljöundervisningen ska handla om miljön i 

allmänhet. Innehållet i undervisningen ska fokusera på miljön i dagsläget. 

Den andra kategorin handlar om den lokala miljön, d.v.s. miljön i elevernas närhet, var det 

som stod i fokus. 

Inom den tredje kategorin ska undervisningen fokusera på såväl den lokala som globala 

miljön. I och med att eleverna ser detta samband förväntas de engagera sig mer för miljön. 

Inom den fjärde kategorin är vilka förhållningssätt eleverna ska ha till miljön det som står i 

centrum för undervisningen. Målet med undervisningen är att få eleverna att trivas ute i naturen 

och få dem att vilja värna om miljön. 

Den sista kategorin fokuserar på att förbereda eleverna inför den framtid som väntar och 

uppmuntra dem till att agera miljövänligt.  

Slutsatserna som Chatzifotiou kunde dra utifrån intervjuerna var att lärarna vet vad 

undervisningen ska handla om men saknar kunskap om hur denna undervisning ska bedrivas, 

d.v.s. vilka metoder de ska använda sig av.32 Med anledning av detta resultat finner vi vår studie 

om lärares metodval relevant. 

5.1.2 Undervisning för hållbar utveckling  

På uppdrag av Baltic 21 genomförde Skolverket en kartläggning över 24 svenska skolors 

miljöundervisning. Empirin samlades in via intervjuer och två olika enkäter som var riktade mot 

skolledare och lärare på skolorna. För att forskarna skulle kunna göra en kvalitativ bedömning av 

undersökningen gällande innehållet i miljöundervisningen gjordes en uppdelning av olika 

                                                 
32 Chatzifotiou (2006), s. 367-381. 
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miljöundervisningstraditioner; faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning 

och undervisning om hållbar utveckling. Vissa frågor i enkäten var utformade på ett sådant sätt 

att forskarna genom lärarnas svar på dessa kunde kategorisera lärarna inom de tre 

miljöundervisningstraditionerna. Det resultat forskarna fick fram var att den 

miljöundervisningstradition som stod närmast de flesta lärarna var den normerande 

miljöundervisningen. Detta resultat var genomgående i alla stadier men det var dock skillnader i 

hur stor majoriteten var för den normerande miljöundervisningen, störst var den i grundskolans 

senare år (67 %). 

Resultatet av empirin visade att 72 % av lärarna från förskolan t.o.m. årskurs 9 genomförde 

miljöundervisning medan detta endast genomfördes av 56 % av gymnasielärarna.  Med 94 % var 

förskollärarna den grupp som i störst utsträckning utövade miljöundervisning.33  

Den här undersökningen visar att miljöundervisning pågår i svenska skolor men den tar inte 

reda på hur denna undervisning går till, något som står i fokus för vår studie. 

Inger Björneloo utförde en studie där lärarnas egna erfarenheter av undervisning för hållbar 

utveckling stod i fokus. En fråga som ställdes till de deltagande lärarna var: 

”Vad menar lärarna att eleverna behöver kunna, veta eller förstå för att bidra till en hållbar 

utveckling?” 34 

Utifrån lärarnas svar formulerades fem olika teman som besvarar ovanstående fråga och varje 

tema lyfter i sin tur fram förmågor som är viktiga för eleverna att lära sig. De teman som växte 

fram var: helheter och sammanhang, inlevelse och förståelse, delaktighet och ansvar, självkänsla och 

kommunikationsförmåga samt förmåga att lära.  

Lärarna som föll under temat helheter och sammanhang menade att eleverna bör se helheten bland 

globala problem och sambandet mellan allt liv på jorden. De ska förstå att livsvillkoren skiljer sig 

mellan olika platser på jorden och att livsvillkoren förändras med tiden. Eleverna måste även inse 

hur människans val kan påverka växt- och djurliv såväl negativ som positivt.  

Att eleverna har förståelse och kunskap om deras rättighet till inflytande i samhället är något 

som anses vara viktigt bland lärarna som hamnade under temat delaktighet och ansvar. Det är viktigt 

att eleverna förstår innebörden av deras ansvar gentemot vår planet.  

Inlevelse och förståelse innebär att vikten i undervisningen ligger på att utveckla elevernas 

empatiska förmåga, d.v.s. elevernas förståelse för andras livssituation.  

                                                 
33 Andersson, m.fl. (2002), s. 114-144.  
34 Björneloo (2007), s. 93. 



14 

 

Trycket på att eleverna ska utveckla sin kommunikationsförmåga och med det ett ökat 

självförtroende faller under temat självkänsla och kommunikationsförmåga. Undervisningens fokus 

ligger på att lära eleverna att argumentera för sina åsikter.  

Det sista temat var förmåga att lära och här är fokus på att hitta metoder som kan utveckla 

elevens egen kunskap, lärandet tar aldrig slut. 

Slutsatserna som drogs av denna studie var att lärarna vet vad de ska undervisa om gällande 

undervisning för hållbar utveckling, men inte hur de ska lära ut detta.35 De första fyra förmågorna 

kommer vi att använda i vår studie för att operationalisera begreppet hållbar utveckling. I vår 

studie ser vi dessa förmågor som ett undervisningsinnehåll för hållbar utveckling och med hjälp 

av dessa kommer vi att försöka ta reda på vilka metoder lärare använder för undervisning för 

hållbar utveckling. Anledningen till att vi inte kommer att använda oss av den femte förmågan i 

vår studie är för att vi anser att den är för abstrakt då den inte är något tydligt 

undervisningsinnehåll. 

5.1.3 Osäkerhet kring undervisning för hållbar utveckling 

I en studie som gjordes 2010 i Oxford, Storbritannien, presenterades sju problem som lärare 

upplever vid undervisning för hållbar utveckling.36 Av de som deltog i studien var det nio lärare 

som undervisar i grundskolans tidigare år.  

Det första problemet var att lärarna inte hade insett att hållbar utveckling sträcker sig över 

flera ämnen, en del av lärarna hade heller inte uppmärksammat att hållbar utveckling nämns i 

läroplanen.  

Det andra problemet som presenterades var att lärarna ansåg att det var svårt att avgöra om 

deras undervisning skulle utgå från lokala eller globala problem. Hälften av lärarna valde att utgå 

från lokala problem då de fann det lättare att koppla till elevernas vardagliga liv. Den andra 

hälften valde istället att utgå från globala problem eftersom att det skulle ge eleverna en vidare 

förståelse av världen samt att detta skulle vara en större utmaning för de äldre eleverna då de 

skulle tvingas till att se och förstå förhållanden utanför deras närmiljö.  

Det tredje problemet som presenteras i studien var svårigheten att göra undervisningen till 

hållbar utveckling. Med detta menades svårigheten att lära eleverna något som de sedan kan 

använda sig av och reflektera över vid beslutsfattanden. 

Det fjärde problemet som presenterades var svårigheten att undvika elevernas känsla av 

hjälplöshet och istället få dem att förstå att de kan göra skillnad. Lärarna menade att det kan vara 

svårt för barn att förstå hur de kan påverka något som händer på andra sidan jordklotet. När 

                                                 
35 Ibid., s. 93-95, 162-163. 
36 Summers, Corney & Childs (2003), s. 327-343. 
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områden som hållbar utveckling diskuteras så anser lärarna att det är lätt hänt att känna 

hjälplöshet, det är därför viktigt att föra fram att varje elev kan göra skillnad.  

Det femte problemet var lärarnas bristande kunskaper om hållbar utveckling. Alla lärarna 

kände att det var nödvändigt för dem att bringa mer kunskap om hållbar utveckling för att kunna 

bedriva en sådan undervisning.  

Det sjätte problemet som lyfts fram i denna studie är frågan om undervisning ska beröra 

kontroversiella problem. Lärarna har en egen uppfattning om världen medan eleverna kan ha en 

helt annan och media en tredje. När elever själva ställer frågor om kontroversiella ämnen, vet 

lärarna inte hur de ska hantera det eftersom det ofta råder skilda meningar om vad som är sant 

och inte. Lärarna upplevde också svårigheter med att prata om problem som eleverna kanske inte 

ens behöver uppleva. 

Det sjunde problemet var tidsaspekten. Nästan alla lärare framförde att de behöver mer tid för 

att kunna sätta sig in i detta område som hela tiden får nya vändningar.37 

Även om det i den här studien är innehållet som lyfts fram som problematiskt så framgår det 

inte heller hur lärare ska arbeta med innehållet. Vi vill därför i vår studie undersöka relationen 

mellan metod och innehåll. Samtliga problem är intressanta men för vår studie är det framförallt 

det tredje, fjärde och sjätte problemet som är intressanta då dessa går att koppla till val av metod. 

Det tredje problemet kopplar vi till metodval på så sätt att lärarna inte vet vilka metoder de ska 

använda för att göra undervisningen till hållbar utveckling. Det fjärde problemet rör metodval 

genom att det handlar om att lärarna inte vet vilka metoder de ska använda för att undvika 

elevernas känsla av hjälplöshet. Det sjätte problemet kan kopplas till metodval genom att lärarna 

är osäkra på hur, vilken metod, de ska använda för att undervisa om kontroversiella problem. 

2011 presenterade Ingela Bursjö en studie som handlar om undervisning för hållbar utveckling 

och bygger på intervjuer med lärarstudenter. Studien visar att det finns en utbredd oro hos 

lärarstudenterna angående denna undervisning. Lärarstudenterna anser att det krävs ett personligt 

intresse och engagemang hos lärarna för att kunna genomgöra undervisning för hållbar 

utveckling. För att undervisningen ska vara trovärdig är lärarna tvungna att tro på det de 

förmedlar, de måste helt enkelt leva så som de lär. Denna nödvändighet är något som bekymrar 

många av lärarstudenterna i undersökningen. De känner att de vill utöva undervisning för hållbar 

utveckling på ett trovärdigt sätt men kan inte p.g.a. att de inte lever miljövänligt. Många av dem 

skulle känna sig som bedragare om de uppmuntrade sina elever att leva på ett sätt som de själva 

inte gör.  
Lärarstudenterna anser att för att kunna bedriva undervisning för hållbar utveckling i skolan 

behöver lärare samarbeta med varandra och arbeta ämnesövergripande. Problemet som 

studenterna belyste var viljan att samarbeta ämnesövergripande. De tror att många lärare ute i 

skolorna inte är villiga att samarbeta ämnesövergripande för att det tar alldeles för lång tid och 

                                                 
37 Summers, Corney & Childs (2003), s. 327-343. 
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med lärares ökade administrativa åtaganden skulle det vara väldigt svårt att hinna med. 

Lärarstudenterna tycker att hållbar utveckling är ett komplext begrepp och lärare behöver därför 

få de verktyg och den kunskap som krävs för att utöva undervisning för hållbar utveckling. 

Lärarstudenterna är oroliga över att de inte besitter den kunskap som krävs för att kunna bedriva 

denna sorts undervisning.  

Bursjöö menar att för att kunna bedriva undervisning för hållbar utveckling i den svenska 

skolan bör det ske en förändring i sättet att förmedla kunskap till eleverna. Enligt studenterna ska 

vikten ligga på att eleverna tillämpar miljövänliga värderingar och förstår sambandet mellan de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling, social, ekologisk och ekonomisk. Undervisning för hållbar 

utveckling är något som studenterna anser som väldigt viktigt och som därför bör få större 

prioritet i skolan. Lärare behöver få tydligare riktlinjer i hur de ska utföra undervisningen och 

vilken kunskap de ska förmedla till eleverna. Det är viktigt att lärare känner stödet från ledningen 

på skolan och att det finns tid att planera tillsammans med andra lärare så att de kan arbeta 

ämnesövergripande. Slutsatsen som Bursjöö drog av denna studie var att lärarstudenterna vill 

bedriva undervisning för hållbar utveckling när de kommer ut i arbetslivet men att de är osäkra på 

hur de ska gå tillväga för att göra detta möjligt.38 

Osäkerheten gällande undervisning för hållbar utveckling har också uppmärksammats i en 

kanadensisk studie.39 Lärarna i denna undersökning lyfter fram frågan om vad undervisningen ska 

behandla. I studien uttrycker lärarna bl.a. att undervisningen ska bidra till att eleverna tillämpar 

miljövänliga värderingar. Men hur denna undervisning ska se ut är fortfarande oklar då lärarna 

har svårt att se vem som bestämmer vad miljövänliga värderingar innebär. Denna ovisshet bidrar 

till lärarnas osäkerhet kring undervisning för hållbar utveckling. Då tydliga riktlinjer saknas läggs 

ansvaret på den enskilda läraren som själv måste fatta beslut om vad undervisningens fokus ska 

ligga på. En annan aspekt av problemet som lyfts fram i studien är frågan om lärares objektivitet i 

undervisningen, hur mycket lärare ska engagera sig om/när trovärdigheten i undervisningens 

innehåll ifrågasätts.40  

Slutsatsen som går att dra av dessa studier är att det finns en osäkerhet bland lärare gällande 

undervisning för hållbar utveckling och att denna osäkerhet visar sig bland såväl svenska, brittiska 

och kanadensiska lärare. Då vår studie handlar om metodval, d.v.s. hur lärare bör undervisa för 

hållbar utveckling, så finner vi dessa relevanta att presentera då även en osäkerhet kring hur-

frågan lyfts fram.  

                                                 
38 Bursjöö (2011), s. 59-78. 
39 Tan & Pedretti (2010), s. 61-78. 
40 Ibid. 
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5.2 Övrig litteratur 

5.2.1 Vikten av att få information i tidig ålder 

 I en artikel av Hägglund och Pramling Samuelsson 41diskuteras problemet med att det inte 

pratats mycket om hur undervisning om hållbar utveckling bör och ska integreras inom 

utbildningsväsendets lägre årskurser.42 Då vår studie rör metoder för undervisning för hållbar 

utveckling bland yngre åldrar finner vi Hägglund och Pramling Samuelssons artikel relevant att 

presentera för att den tar upp problematiken kring metodval i undervisningen. Även om denna 

artikel handlar om barn i förskolan finner vi den relevant då vi inte kunnat hitta någon forskning 

som behandlar just det åldersspann vi fokuserar på i vår studie. Pramling Samuelsson presenterar 

i en annan artikel några fördelar med att lära sig i tidig ålder. Genom att barnen tillägnar sig 

kunskaper tidigt påverkas deras framtida skolresultat, intressen och värderingar. När unga barn 

ska undervisas är det viktigt att låta dem lära sig sådant som de själva är intresserade av och 

sådant som är en del är deras vardagliga liv. Barnen måste få upptäcka och utforska på egen hand 

och inte bara fyllas med information. Det viktiga är att utgå från barnens frågor och använda de 

som grund för inlärningen.43  

Hur förskollärare, med detta i åtanke, ska informera barnen om hållbar utveckling och även på 

ett sätt som barnen kan relatera till sin vardag diskuterades under en workshop i Göteborg 2007 

som Hägglund och Pramling Samuelsson skriver om. Det talades då om att förskollärarna måste 

konkretisera på vilket sätt hållbar utveckling kan knytas an till barnens vardagliga liv. Det 

diskuterades också huruvida vuxna bör skydda barnen från information om den framtid som ofta 

beskrivs som katastrofal. Tidigare forskning som Hägglund och Pramling Samuelsson presenterar 

har dock visat att även om barn inte själva upplevt krig, svält och död så kan de ändå relatera till 

och förstå dessa tillstånd. Därför borde de också kunna relatera till vad som kommer hända med 

världen i framtiden om inte åtgärder vidtas.44 Pramling Samuelsson skriver vidare att barn förstår 

mer än vad vi vuxna tror och måste därför få ta del av den information som finns tillgänglig. 

Pedagoger måste dock ha i åtanke att behandla kunskapen på ett sådant sätt att den inte upplevs 

som skämmande och väcker rädsla hos barnen. Tanken med det pedagogiska arbetet kring hållbar 

                                                 
41 Hägglund & Pramling Samuelsson (2009), s. 49-60. 
42 Ibid. 
43 Pramling Samuelsson (2011), s. 103-118. 
44 Hägglund & Pramling Samuelsson (2009), s. 49-60. 
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utveckling är inte att ge barnen skuldkänslor utan att ge dem verktyg och väcka ett intresse för att 

underlätta inlärningen.45 

Hägglund och Pramling Samuelsson presenterar hållbar utveckling som en fråga som kommer 

påverka framtida generationer och ser det därför som viktigt att ta hänsyn till FN:s konvention 

om barnens rättigheter som enligt författarna uttrycker att barn både har rätt att skyddas men 

även deras rätt att delta. Hägglund och Pramling Samuelsson hänvisar vidare till 

barnkonventionen som skriver att barnen har rätt att ta del av och få uttala sig i frågor som 

kommer att ha konsekvenser för honom/henne. Det är dock svårt att avgöra var gränsen går 

mellan barnets rätt att bli skyddad samt barnets rätt att delta.46 

De slutsatser som går att dra av dessa två artiklar är att ju tidigare barn får bekanta sig med 

hållbar utveckling desto bättre. Genom att utgå från barnens tankar och funderingar sätts detta i 

ett sammanhang som de kan relatera till. Barn förstår och vet mer än vad många vuxna tror och 

därför ska de inte exkluderas.47 Med detta sagt vill vi poängtera vikten av att veta hur, d.v.s. vilka 

metoder som kan användas, när området hållbar utveckling behandlas i skolan. Detta är något 

som vi kommer presentera i vår studie. 

 

5.3 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå från ett didaktiskt perspektiv eftersom vi vill studera metodval. Didaktiken 

har tre frågor som behöver besvaras och det är frågorna varför, vad och hur. Varför-frågan 

handlar om undervisningens syfte, varför eleverna ska lära sig det undervisningen tar upp. 

Beroende på vilket fokus undervisningen har skapas mål som är kopplade till undervisningens 

syfte.  

Vad-frågan handlar om vilket innehåll undervisningen ska behandla. Ett undervisningsinnehåll 

är det område som ska beröras, t.ex. procenträkning i matematiken och oregelbundna verb i 

engelskan. 

Hur-frågan handlar om vilken metod som är bäst lämpad för undervisningens syfte, mål och 

innehåll. Valet av metod är starkt sammankopplat med undervisningens mål. Metoden har 

betydelse för vilka ämnesmässiga mål som ska uppnås. Beroende på vilket innehåll 

undervisningen behandlar får det konsekvenser för metodvalet Är målet att eleverna ska lära sig 

att argumentera är det lämpligt att läraren väljer någon form av argumentationsövningar som t.ex. 

debatter. Enligt Lindström och Pennlert finns det en mängd olika metoder att välja bland, dessa 

                                                 
45 Pramling Samuelsson (2011), s. 103-118. 
46 Hägglund & Pramling Samuelsson (2009), s. 49-60.  
47 Pramling Samuelsson (2011), s. 103-118. 
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kan delas in i huvudgrupperna: förmedlande/förklarande metoder, interaktiva metoder, 

undersökande/problembaserade metoder samt gestaltande metoder. Med förmedlande/förklarande metoder 

menas att undervisningens stoff förmedlas till eleverna genom t.ex. genomgångar, film och 

berättelser. Interaktiva metoder innebär att eleverna får interagera med andra och detta kan ske 

genom bl.a. grupparbeten, värderingsövningar och Internet via t.ex. bloggar. Innebörden av 

undersökande/problembaserade metoder är att eleverna på olika sätt ska genomföra undersökningar 

genom t.ex. laborationer. Med gestaltande metoder menas att undervisningen har större fokus på 

kreativitet och fysisk aktivitet. Bildskapande, drama och musikskapande är exempel på gestaltande 

metoder.48  
Tomas Englund upplever en problematik kring hur metodikens utrymme har minskat och har 

ersatts av didaktiken. Metodiken har tidigare stått på egna ben medan den nu är en del av 

didaktiken. Innehållsfrågan, alltså frågan om vad undervisningen ska handla om, är den fråga som 

ges mest utrymme i didaktiken. Detta innebär att lärare väljer metod utifrån vilket innehåll som 

undervisningen ska beröra. Englund menar att det är ett problem att metoden hamnar i skuggan 

av innehållet. Detta då metoden har en stor betydelse för lärandet i och med att en viss metod 

lämpar sig bättre till ett visst innehåll medan samma metod inte lämpar sig lika bra till ett annat 

innehåll. Med andra ord så innebär det att lärare måste veta vilken metod de ska använda för att 

eleverna på bästa sätt ska kunna tillägna sig den kunskap som efterfrågas. Han menar inte att 

metoden är viktigare än innehållet utan tycker att metod och innehåll ska ges lika mycket 

utrymme, han uttrycker också vikten av att lärare känner till och använder sig av olika metoder i 

sin undervisning.49 I vår studie begränsar vi oss till hur-frågan gällande undervisning för hållbar 

utveckling. 

Sandell, Öhman och Östman menar att för att kunna välja vilket innehåll undervisning för 

hållbar utveckling ska ha och för att då kunna välja vilken metod som lämpar sig bäst behöver 

läraren ha en miljödidaktisk kompetens. Denna kompetens innebär att läraren behöver ha en 

ämneskompetens som i detta fall innebär kunskap om miljöproblemen och naturen. För att vara 

miljödidaktiskt kompetent behöver läraren dessutom veta hur miljöundervisning på olika sätt kan 

bedrivas och kan på så sätt variera sin undervisning för att intressera fler elever. En lärare som är 

miljödidaktiskt kompetent använder sig av sin beprövade erfarenhet i planeringen av 

undervisningen. Läraren väljer metod från en samling av metoder som utifrån tidigare 

undervisningstillfällen har visat sig gynna elevernas lärande. Denna samling av metoder ökas 

ständigt på under lärarens aktiva yrkesår.50 I denna uppsats är det hur-frågan som står i centrum 

och genom att studera verksamma lärares val av metoder blir alltså den beprövade erfarenheten 

aktualiserad.  

                                                 
48 Lindström & Pennlert (2009), s. 28, 30-31, 35, 55-64. 
49 Englund (1997), s. 120-145. 
50 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 12-13. 



20 

 

För att kunna ta reda på hur lärare undervisar för hållbar utveckling kommer vi i vår studie att 

utgå från tre miljöundervisningstraditioner som används i svenska skolor. Varje tradition 

innehåller specifika mål, innehåll och metod som kännetecknar respektive tradition. 

Den faktabaserade miljöundervisningen växte fram på 1960-talet och var den första formen av 

miljöundervisning. Utgångspunkten i denna miljöundervisningstradition är att miljöproblemen är 

vetenskapliga och ses som en ekologisk fråga. Miljöproblemen kan lösas med mer forskning och 

information till medborgarna. Människan och naturen är två skilda världar och det är människans 

uppgift att se till att naturen fungerar som den ska så att människan kan ha nytta av den. Denna 

miljöundervisningstradition bygger på undervisningsfilosofin essentialism som innebär att 

innehållet i undervisningen ska vara vetenskapligt framtagna fakta och läraren är den som ska 

förmedla denna kunskap till eleverna. Fokus i undervisningen ligger på att eleverna ska lära sig 

vetenskapliga begrepp och kunna använda dem i ett sammanhang där de kan ta ställning till olika 

påståenden. Den vanligaste metoden är att läraren föreläser och eleverna sitter och lyssnar. 

Eleverna har inget stort inflytande på undervisningen men läraren tolkar deras attityder och har 

detta i åtanke vid planering av lektionerna. 51 

Den normerande miljöundervisningen växte fram under 1980-talet. Här anses miljöproblemen 

vara en värderingsfråga och problemen löses med hjälp av att människan tillägnar sig miljövänliga 

värderingar. Inom denna miljöundervisningstradition anses det vara experterna som ska vägleda 

människorna på rätt väg och ge dem de verktyg de behöver för att tänka miljövänligt. 

Befolkningen måste bli mer uppmärksam på hur miljön fungerar och hur det samspelar med 

deras vardag. Människan och naturen anses vara sammansvetsade och de är beroende av 

varandra. Det är människan som ska anpassa sig efter naturen inte tvärtom. Det som betonas i 

den normerande miljöundervisningen är att eleverna ska tillämpa miljövänliga värderingar och på 

så sätt kunna påverka miljön på egen hand, de ska veta vad som är rätt och fel. De ska kunna 

använda den kunskap de får som en grund för sitt handlande så att deras handlingar blir 

miljövänliga. Undervisningen är ämnesövergripande och väldigt ofta arbetar lärare tematiskt. 

Fokus ligger på både de globala miljöproblemen och de lokala och för att se sambandet mellan 

dem. Innehållet i undervisningen inkluderar även de miljöproblem som finns i vår tid just nu och 

vilka konsekvenser dessa kan ha för vår framtid. Eleverna har ett stort inflytande på 

undervisningen och de får vara med och bestämma hur lektionerna ska se ut tillsammans med 

läraren. Undervisningen utgår även från elevernas erfarenheter och på så sätt kan de koppla 

undervisningen till sig själva. Den utbildningsfilosofi som denna tradition bygger på är 

progressentialism som är en blandning av essentialismen och progressivismen. Det är viktigt att 

eleverna tar till sig vetenskapliga begrepp och att eleven är i fokus för undervisningen. Inom 

denna miljöundervisningstradition är grupparbeten där eleverna själva söker information en 

metod som är vanligt förekommande.52  

                                                 
51 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
52 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
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Till sist så växte en tredje miljöundervisningstradition fram under 1990-talet vilken kom att 

kallas för undervisning om hållbar utveckling. Miljöproblematiken ses som en politisk fråga och 

miljöproblemen uppstår genom en konflikt mellan människors olika intressen. Individens val och 

handlingar har större betydelse inom denna tradition. För att kunna lösa miljöproblemen måste 

alla individer hjälpas åt och tillämpa miljövänliga värderingar.  Fokus i undervisningen ligger på 

att eleverna är aktiva i klassrummet och kritiskt granskar olika perspektiv på miljö- och 

utvecklingsfrågor. Undervisning om hållbar utveckling bygger på utbildningsfilosofin 

rekonstruktivism som innebär att eleverna ska se sin roll i samhället och att genom att de får vara 

aktiva och kritiskt granska olika alternativ kan använda detta som en grund för sitt handlande. 

Innehållet i undervisningen berör både sambandet mellan lokala och globala miljöproblem men 

även nutida, föregående och framtida problem. Det är viktigt att eleverna får lära sig att det finns 

ett samband mellan de problem som har ägt rum, vilka problem vi har idag och vilka problem vi 

kommer att ha i framtiden. Läraren berör hållbar utveckling inom alla ämnen och därför är det 

något som tas upp kontinuerligt. Eleverna har ett stort inflytande i denna 

miljöundervisningstradition och de får arbeta självständigt med läraren som handledare. Inom 

denna miljöundervisningstradition är diskussion om olika uppfattningar en vanlig metod.53 

Sandell, Öhman och Östman påpekar att ingen av dessa miljöundervisningstraditioner ska ses 

som bättre eller sämre än någon annan. Syftet med undervisningen är det som avgör vilken 

miljöundervisningstradition som är lämpligast och det är därför ingen är bättre än någon annan. 54 

Vi kommer i denna uppsats att utgå från att miljöundervisning/undervisning för hållbar 

utveckling bedrivs enligt dessa tre miljöundervisningstraditioner. Funktionen för dessa blir då att 

de fungerar som ett verktyg för att kunna kategorisera lärarnas miljöundervisning/undervisning 

för hållbar utveckling. 

Då metod står i fokus för vår studie väljer vi att operationaliseras begreppet hållbar utveckling 

med hjälp av fyra av de fem förmågor som lyfts fram av lärarna i Björneloos55 studie. Vi använder 

dessa förmågor som ett undervisningsinnehåll, och vill på så sätt ta reda på vilka metoder lärarna 

använder om de skulle undervisa om detta innehåll. 

Förmågorna som vi använder oss av är följande: 
1. Eleverna ska förstå att livsvillkoren skiljer sig i olika delar av världen. Eleverna ska också 

förstå sambanden mellan globala problem och se hur allting på jorden hänger ihop. 

2. Eleverna ska med inlevelse och förståelse kunna sätta sig in i andra människors 

livssituation. 

3. Eleverna ska veta att de har rätt till inflytande. De ska förstå sin delaktighet och se sitt 

ansvar gentemot bevarandet av vår planet. 

                                                 
53 Ibid. 
54 Ibid., s. 141-143. 
55 Björneloo (2007), s. 93-95. 
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4. Eleverna ska få ökat självförtroende för att kunna argumentera för olika ståndpunkter.56 

 

 

 

                                                 
56 Björneloo (2007), s. 93-95. 
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6. Syfte och frågeställningar 

6.1 Syfte 

Enligt UNESCO ska undervisning för hållbar utveckling ha högsta prioritet mellan åren 2005-

2014.57 I läroplanen som kom 2011 har riktlinjerna för undervisning för hållbar utveckling 

förtydligats jämfört med föregående läroplan. Eleverna förväntas nu förstå hur deras vardagliga 

prioriteringar kan bidra till en hållbar utveckling.58 Björneloos studie visar att lärarna vet vad de 

ska undervisa om gällande hållbar utveckling då de själva skapade förmågor som de anser är 

viktiga för eleverna att kunna. Dock uttrycker lärarna en osäkerhet kring hur de bör gå tillväga för 

att eleverna ska kunna tillägna sig dessa förmågor.59 Denna osäkerhet är även något som Bursjöö 

skriver om men i hennes studie är det istället blivande lärare som uttrycker detta.60 Skolverkets 

kartläggning visar att den normerande miljöundervisningstraditionen är vanligast bland lärarna. 

Skolverket tar dock inte reda på vilka metoder som används vid undervisning för hållbar 

utveckling.61 

För att ta reda på hur lärare undervisar för hållbar utveckling operationaliseras begreppet med 

hjälp av fyra av de fem förmågor som presenteras i Björneloos62 studie för att definiera 

undervisningsinnehåll. Vi vill undersöka relationen mellan metod och undervisningsinnehåll vid 

undervisning för hållbar utveckling. Den här studien avgränsas till att ta reda på detta bland 

undervisande lärare i årskurs 1-6 då forskning om metodval gällande undervisning för hållbar 

utveckling visar sig vara bristfällig mot årskurserna 1-6.  

 

 

 

 

                                                 
57 FN-förbundet (2012), http://www.fn.se (2013-09-30).  
58 Lgr 11 (2011), s. 9. 
59 Björneloo (2007), s. 93-95. 
60 Bursjöö (2011), s. 59-78. 
61 Andersson, m.fl. (2002), s. 114-144. 
62 Björneloo (2007), s. 93-95. 

http://www.fn.se/
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6.2 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte kommer studien besvara följande frågeställningar. 

 Vilka metoder använder lärarna för att lära eleverna de förmågor som skrivs fram av 

Björneloo63 gällande undervisning för hållbar utveckling?  

 I vilken utsträckning överensstämmer relationen mellan lärares metodval och ett specifikt 

undervisningsinnehåll med de miljöundervisningstraditioner som presenteras av Sandell, 

Öhman och Östman?64 

                                                 
63 Björneloo (2007), s. 93-95. 
64 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
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7. Metod 

7.1 Metod för datainsamling 

För denna studie har vi valt att använda oss av en enkätundersökning. Då vår ambition är att 

bilda oss en generell uppfattning om vilka metoder lärare använder sig av vid undervisning för 

hållbar utveckling, är enkätundersökning att föredra. För att kunna få en generell uppfattning 

krävs många respondenter samt att alla får besvara frågor som är likadant formulerade. Vid en 

intervju kan följdfrågor uppstå, och även om intervjuaren utgår från samma grundfrågor vid 

samtliga intervjuer kan dessa frågor formuleras olika och därför kan frågor tolkas olika bland 

respondenterna.65 Ytterligare ett argument till att enkät som metod passar vår studie är att vi på 

kort tid kan samla in relativt stor data. I och med att vår studie omfattar lärare i en hel kommun 

passar enkät bra eftersom det är en bra metod att använda sig för att täcka upp ett stort 

geografiskt område. Vid en enkätundersökning ges respondenterna också tid till att fundera över 

sina svar i lugn och ro.66 För att minska risken för missförstånd har enkäten bearbetats i flera 

omgångar. Enkätfrågorna har anpassats efter vilka respondenterna är, i vårt fall lärare, genom att 

vi använt oss av termer som lärare använder till vardags.67 

7.2 Urval 

Enkätundersökningen riktar sig till alla undervisande lärare i årskurserna 1-6 i en liten 

kommun i Sverige. Då vi båda har kontakt med flera av skolorna i detta område kändes det 

naturligt att välja den här kommunen. I undersökningen deltar sex av kommunens tio 

grundskolor. Vår förhoppning var att alla tio skolor skulle medverka men två av dessa tackade nej 

till deltagande och de andra två har vi inte fått någon kontakt med. Från dessa sex skolor har 89 

lärare valt att delta. 

                                                 
65 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012), s. 231-236. 
66 Ejlertsson, Göran (2005), s. 11-12. 
67 Patel & Davidson (2011), s. 86. 
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7.3 Material 

Vår enkät består av 19 frågor där de första fem frågorna är allmänna frågor. I enkäten finns tre 

sorters frågor; förtrycka svarsalternativ, rangordningsfrågor samt öppna frågor.68 Enkäten består 

av fyra delar varav tre riktar sig mot frågeställningarna. Den första delen tar reda på vilken 

miljöundervisningstradition lärarna kan kategoriseras under genom att lärarna får ta ställning till 

olika undervisningsinnehåll. I den andra delen får lärarna svara på vilka metoder de använder sig 

av vid undervisning för hållbar utveckling utifrån Lindström och Pennlerts huvudgrupper 

förmedlande/förklarande metoder, interaktiva metoder, undersökande/problembaserade 

metoder samt gestaltande metoder.69 För att operationalisera begreppet hållbar utveckling så har 

vi i den tredje delen av enkäten använt oss av fyra av de förmågor som presenteras i Björneloos70 

studie, där förmågorna står för ett undervisningsinnehåll. Det har vi gjort genom att be lärarna 

beskriva vilka metoder de använder sig av för att lära eleverna respektive förmåga. 

7.4 Databearbetning och analysmetoden 

Vi inspirerades av att använda oss av programmet IBM SPSS Statistics 22 vid 

databearbetningen. I programmet kunde vi föra in all data och använde oss av deskriptiv statistik, 

detta innebär att siffror används istället för att skriva ut hela svarsalternativ och där varje siffra 

står för ett svarsalternativ.71 Programmet var till stor hjälp för att skapa tabeller som sedan gav 

oss en överblick över specifika frågor från vår enkät. För att analysera våra data använde vi oss till 

viss del av SPSS och då det endast var 30 enkätsvar så valde vi att delvis även analysera data 

manuellt. Vår studies reliabilitet är låg då endast ca en tredjedel av de utlämnade enkäterna 

besvarades, även de fyra skolorna som valde att stå utanför vår studie bidrar till den låga 

reliabiliteten. 

7.5 Genomförande 

För att kunna genomföra denna undersökning började vi med att kontakta rektorerna på 

respektive skola via mejl och telefon för att få deras godkännande. Vissa rektorer har varit svåra 

att nå då de varit upptagna med andra uppdrag. Två skolor valde att tacka nej till att medverka i 

undersökningen då de ansåg att skolans lärare befann sig i en period med hög arbetsbelastning. 

Det var två rektorer vi inte fick kontakt med trots upprepade försök via både mejl och telefon. 

                                                 
68 Se bilaga 1. 
69 Lindström & Pennlert (2009), s. 28, 35, 55-64. 
70 Björneloo (2007), s. 93-95. 
71 Patel & Davidson (2011), s. 111. 
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Via de rektorer vi fick kontakt med fick vi uppgifter om hur många lärare som kunde tänka sig att 

delta.  

När det var dags att lämna ut enkäterna tog vi oss till varje skola personligen då vi trodde att 

detta kunde öka svarsfrekvensen bland respondenterna. Vi gav respondenterna två dagar för att 

besvara enkäten innan vi samlade in dem igen. Vid insamlingstillfället kunde vi endast hämta 16 

enkäter eftersom några skolor hade glömt att enkäten hade lämnats ut. Därför gav vi dessa skolor 

ytterligare två arbetsdagar innan vi försökte på nytt, vi kunde då samla in 14 enkäter vilket 

resulterade i att vi sammanlagt fick in 30 ifyllda enkäter av 89 utlämnade.  

7.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska krav som all humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning måste ta hänsyn till.72  Det första kravet är informationskravet vilket innebär att deltagare i 

studien har rätt att veta att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst under 

studiens gång kan välja att inte längre medverka. Deltagarna i studien har också rätt att veta vad 

deras medverkan har för syfte.73 För att ta hänsyn till detta krav har vi kortfattat beskrivit syftet 

med undersökningen på enkätens första sida. Där har vi även lyft fram att deltagandet i studien är 

frivilligt. 

Andra kravet är samtyckeskravet som innebär att deltagande i studien inte ska tvingas på någon, 

det ska ske av egen vilja.74 Detta har vi tagit hänsyn till genom att först fråga rektorerna som i sin 

tur har frågat de enskilda lärarna om intresse finns. Det står även tydligt skrivet på enkätens första 

sida att deras medverkan är frivillig. 

Krav nummer tre är konfidentialitetskravet, detta innebär att inga andra än de som genomför 

studien har tillgång till bl.a. personuppgifter.75 Vi har tagit hänsyn till detta genom att informera 

om att enkäten är anonym. Det finns inga frågor som kan kopplas till enskilda lärare eller skolor. 

I studien framgår inte heller vilken kommun deltagarna arbetar i. 

Det sista kravet är nyttjandekravet, med det menas att de data som samlas in endast får användas 

till den enskilda studien.76 På enkätens första sida har vi därför skrivit att insamlad data inte 

kommer användas till något annat än vår studie. 

 

                                                 
72 Patel & Davidson (2011), s. 62-63. 
73 http://www.codex.vr.se  (2013-11-26). 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 

http://www.codex.vr.se/
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7.7 Reflektion över metoden 

Vi valde enkät som metod då vi bedömde att det är den bäst lämpade metoden för vår 

undersökning och våra frågeställningar. Trots ansträngningar för att få en hög svarsfrekvens 

genom mejl, telefon och i vissa fall även personlig kontakt gav det oss inte tillräckligt underlag för 

att få en stor reliabilitet resultat för vår studie. Vi hade såklart räknat med bortfall, men inte att 

det skulle vara så stort som ca två tredjedelar.  Eventuellt hade vi kunnat ge lärarna längre tid för 

att besvara enkäten för att öka svarsfrekvensen, men detta tror vi skulle kunnat medföra en risk 

att fler skolor skulle glömma bort den. 
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8. Resultat 

Syftet med vår studie är att undersöka relationen mellan metod, undervisningsinnehåll 

miljöundervisningstradition. Vi har följande frågeställningar: 

 Vilka metoder använder lärarna för att lära eleverna de förmågor som skrivs fram av 

Björneloo77 gällande undervisning för hållbar utveckling?  

 I vilken utsträckning överensstämmer relationen mellan lärares metodval och ett 

specifikt undervisningsinnehåll med de miljöundervisningstraditioner som presenteras 

av Sandell, Öhman och Östman?78 

Denna resultatdel inleds med information om de lärare som deltagit i vår enkätundersökning 

därefter följer tre avsnitt som presenterar resultat som är kopplade till våra frågeställningar. Efter 

resultatdelen följer en analysdel där frågeställningarna kommer behandlas vidare. 

8.1 Ämnesfördelning bland lärarna 

I denna enkät deltog 30 lärare som undervisar i årskurserna 1-6 på sex olika skolor i en 

kommun i Sverige. Tabellen nedan visar hur många lärare som undervisar i respektive ämne och 

hur många lärare som säger sig ha inslag av hållbar utveckling inom detta ämne. 
Ämne Antal undervisande lärare Antal lärare som säger sig ha 

inslag av hållbar utveckling 

Bild 14 5 

Engelska 18 4 

Hem- och konsumentkunskap 0 4 

Idrott och hälsa 5 6 

Matematik 22 6 

Moderna språk 0 1 

Modersmål 0 1 

Musik 0 1 

NO-ämnen 20 20 

Slöjd 3 2 

SO-ämnen 25 23 

Svenska (även som andra språk) 18 10 

Eftersom undersökningen har genomförts bland låg- och mellanstadielärare så undervisar de 

flesta lärarna i flera ämnen, endast en lärare undervisar i ett ämne. Ett fåtal lärare har angett att de 

har inslag av hållbar utveckling i ett ämne som de inte säger sig undervisa i. Det syns tydligt i 

tabellen när det kommer till ämnena hem- och konsumentkunskap, moderna språk, modersmål 

och musik.  

                                                 
77 Björneloo (2007), s. 93-95, 162-163. 
78 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
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8.2 Kategorisering av metoder 

De fyra sista frågorna i enkäten79 var öppna frågor där lärarna själva fick beskriva hur de 

arbetar med de förmågor som presenteras i Björneloos studie80 och dessa svar kategoriserades i 

följande 14 kategorier: gruppövningar, diskussioner, drama, argumentation, debatter, multimedia 

som förmedlande/förklarande metod, laborationer, läsning av faktatexter, bildskapande, 

musikskapande, lärarledda lektioner/instruktioner, studiebesök, skrivuppgifter och 

värderingsövningar. Dessa metoder kan kategoriseras under Lindström och Pennlerts 

huvudgrupper81 och det är dessa vi har utgått från i utformandet av enkäten då vi tycker att dessa 

huvudgrupper täcker upp många olika metoder. Anledningen till att vi har kategoriserat 

multimedia som en förmedlande/förklarande metod är för att det är så den har beskrivits att den 

använts av lärarna som besvarat enkäten.82 

 
Förmedlande/förklarande 
metoder 

Interaktiva metoder Undersökande/problembaserade 
metoder 

Gestaltande 
metoder 

Multimedia, läsning av 
faktatexter och lärarledda 
lektioner/instruktioner.  

Gruppövningar, 
diskussioner, 
argumentation, 
debatter, 
skrivuppgifter och 
värderingsövningar. 

Laborationer och studiebesök. Drama, 
bildskapande och 
musikskapande. 

8.3 Metoder som används för att lära ut förmågorna vid undervisning för hållbar 

utveckling 

Vilka metoder använder lärarna för att lära eleverna de förmågor som skrivs fram av Björneloo83 gällande 

undervisning för hållbar utveckling? 

Utifrån förmågorna som presenteras i Björneloos84 studie bad vi lärarna att kortfattat beskriva 

vilka metoder de använder för att lära eleverna respektive förmåga. Svaren har vi sedan 

kategoriserat i de kategorier som presenterats ovan. Ett flertal lärare har inte specificerat en 

särskild metod och istället skrivit att de arbetar med förmågorna dagligen på många olika sätt. 

 

                                                 
79 Se bilaga 1. 
80 Björneloo (2007), s. 93-95. 
81 Lindström & Pennlert (2009), s. 35. 
82 Se bilaga 1. 
83 Björneloo (2007), s. 93-95. 
84 Ibid. 
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8.3.1 Helheter och sammanhang 

Eleverna ska förstå att livsvillkoren skiljer sig i olika delar av världen. Eleverna ska också förstå sambanden 

mellan globala problem och se hur allting på jorden hänger ihop. 

För att lära eleverna detta så använder 15 av 23 lärare multimedia som 

förmedlande/förklarande metod. Med multimedia som metod menar vi t.ex. film och 

ljuduppspelning som förmedlande/förklarande metod. 14 lärare använder sig av diskussioner för 

att behandla denna förmåga i undervisningen. Sju lärare har inte besvarat frågan. 

 

8.3.2 Inlevelse och förståelse 

Eleverna ska med inlevelse och förståelse kunna sätta sig in i andra människors livssituation.  

Av de 26 lärare som besvarat denna fråga så använder sig 13 lärare av diskussioner i störst 

utsträckning och 13 lärare upplever att de använder sig mest av multimedia som 

förmedlande/förklarande metod. Fyra lärare har inte besvarat frågan. 

8.3.3 Delaktighet och ansvar  

Eleverna ska veta att de har rätt till inflytande. De ska förstå sin delaktighet och se sitt ansvar gentemot 

bevarandet av vår planet. 

Av de 24 lärare som har besvarat frågan uppger 20 lärare att den metod de använder i störst 

utsträckning är diskussioner. Sex lärare har inte besvarat frågan. 

8.3.4 Självkänsla och kommunikationsförmåga samt förmåga att lära 

Eleverna ska få ökat självförtroende för att kunna argumentera för olika ståndpunkter. 

Bland de 22 lärare som har lämnat ett svar så upplever tio lärare att argumentation är den 

metod de använder mest, åtta lärare använder gruppövningar mest. Åtta lärare har inte besvarat 

frågan. 

 

8.4 Lärarnas uppfattning i förhållande till miljöundervisningstraditioner 

I vilken utsträckning överensstämmer relationen mellan lärares metodval och ett specifikt undervisningsinnehåll 

med de miljöundervisningstraditioner som presenteras av Sandell, Öhman och Östman?85 
 

                                                 
85 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
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Med hjälp av frågor som vi ställde i enkäten86 kan vi få svar på vilken/vilka 

miljöundervisningstradition/miljöundervisningstraditioner, utifrån Sandell, Öhman & Östman87, 

som flest lärare kan kategoriseras i. Tabellen nedan beskriver fråga 6 i enkäten som består av tre 

alternativ som lärarna skulle ta ställning till för att sedan välja ett alternativ. Det första alternativet 

kan kopplas ihop med den faktabaserade miljöundervisningstraditionen. Alternativ två hänger 

ihop den normerande miljöundervisningstraditionen och det sista svarsalternativet är kopplat till 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling. 

Fråga 6: När du undervisar för hållbar utveckling, vilken förklaring av miljöproblematiken anser du 

väger tyngst? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Miljöproblematiken handlar 
om hur växt- och djurliv 
påverkas av människan. 
 

10 33,3 34,5 34,5 

Miljöproblematiken handlar 
om att människor har olika 
värderingar. 
 

17 56,7 58,6 93,1 

Miljöproblematiken handlar 
om att politiker inte kan 
enas om vad som ska 
prioriteras. 

2 6,7 6,9 100,0 

Total 29 96,7 100,0  
Missing System 1 3,3   
Total 30 100,0   

 

Som tabellen visar så var det tio lärare som valde alternativ ett, 17 lärare som valde alternativ 

två och två lärare som valde alternativ tre. Den visar också att en lärare inte besvarade denna 

fråga. Detta innebär att det är tio lärare som kan kategoriseras under den faktabaserade 

miljöundervisningstraditionen, 17 lärare kan kategoriseras under den normerande 

miljöundervisningstraditionen och två lärare kan kategoriseras under 

miljöundervisningstraditionen undervisnings om hållbar utveckling. 

 

 

 

 

                                                 
86 Se bilaga 1. 
87 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
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Tabellen nedan beskriver fråga sju i enkäten som lärarna skulle besvara på samma sätt som 

fråga sex. Här har vi bytt ordning på alternativen som kopplas till 

miljöundervisningstraditionerna. Alternativ ett kopplas till miljöundervisningstraditionen 

undervisning om hållbar utveckling, alternativ två hör ihop med den faktabaserade 

miljöundervisningstraditionen och alternativ tre är kopplat till den normerande 

miljöundervisningstraditionen. 

Fråga 7: När du undervisar för hållbar utveckling, vad lyfter du fram som den starkast bidragande 

faktorn för att uppnå en hållbar utveckling? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Individerna ska inse att de 
har ansvar och bör därför 
göra aktiva val. 
 

29 96,7 96,7 96,7 

Forskare ska arbeta fram en 
lösning och människan ska 
lita på forskare och experter 
. 
För att bidra till en hållbar 
utveckling ska forskare ge 
människan de verktyg som 
behövs för att de själva ska 
kunna leva miljövänligt. 

1 
 
 
 
 
 
0 

3,3 
 
 
 
 
 
0 

3,3 
 
 
 
 
 
0 

100,0 
 
 
 
 
 
0 

Total 30 100,0 100,0  

  

Som tabellen ovan visar valde 29 lärare alternativ ett, en lärare valde alternativ två och ingen 

lärare valde alternativ tre. Detta innebär att 29 lärare kan kategoriseras under 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling, en lärare kan kategoriseras 

under den normerande miljöundervisningstraditionen och ingen lärare kan kategoriseras under 

den faktabaserade miljöundervisningstraditionen. 

8.4.1 Blandningar av miljöundervisningstraditionerna som bildats 

När vi slår samman resultaten från fråga sex och sju är det två lärare som kan kategoriseras 

under miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling. Övriga lärare har valt 

svarsalternativ som inte är kopplade till samma miljöundervisningstradition och därför har 

blandningar mellan dessa bildats. Tio lärare kan kategoriseras under blandningen mellan den 

faktabaserade miljöundervisningen och miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar 

utveckling. En lärare kan kategoriseras under blandningen mellan den normerande och 

faktabaserade miljöundervisningen. 16 lärare kan kategoriseras under blandningen mellan den 

normerande miljöundervisningen och miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar 

utveckling.  
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8.4.2 Metoder som används vid undervisning för hållbar utveckling inom de blandningar 

som bildats ur miljöundervisningstraditionerna 

Utifrån resultaten som redovisats ovan har vi tagit reda på vilken metod som är vanligast 

förekommande mellan blandningarna som bildades efter fråga sex och sju. 

Vi har utgått från Lindström och Pennlerts kategorisering av metoder; 

förmedlande/förklarande metoder, interaktiva metoder, undersökande/problembaserade 

metoder och gestaltande metoder.88 Utifrån dessa uppdelningar gav vi, med hjälp av Lindström 

och Pennlert, exempel på olika metoder under varje kategori som de deltagande lärarna i 

undersökningen fick rangordna i enkäten.  

8.4.2.1 Förmedlande/förklarande metoder 

Dessa var metoderna som lärarna fick rangordna: 

 instruktioner från lärare, lärarledda genomgångar 

 lärobok 

 utdelat material som komplement till lärobok 

 utdelat material som ersätter lärobok 

 film, filmklipp och/eller ljuduppspelning (multimedia). 

13 av 16 lärare från blandningen mellan den normerande miljöundervisningen och 

undervisning om hållbar utveckling har uppgett att den metod de använder mest är instruktioner 

från lärare, lärarledda genomgångar. En stor majoritet av lärarna som kategoriserats i blandningen 

mellan den faktabaserade miljöundervisningen och undervisning om hållbar utveckling har angett 

att instruktioner från lärare, lärarledda genomgångar är den metod de använder mest. De lärare 

som tillhör undervisning om hållbar utveckling har svarat olika, den ena har valt film, filmklipp 

och/eller ljuduppspelning (multimedia) medan den andra valde instruktioner från lärare, 

lärarledda genomgångar som den metod den använder i störst utsträckning. Läraren som tillhör 

blandningen mellan den normerande och den faktabaserade miljöundervisningen använder 

utdelat material som ersätter lärobok mest. 

8.4.2.2 Interaktiva metoder 

Dessa var metoderna som lärarna fick rangordna: 

 diskussion om specifikt ämne/fråga i grupper eller i helklass 

 debatter 

                                                 
88 Lindström & Pennlert (2009), s. 35. 
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 grupparbete 

 värderingsövningar. 

Tolv lärare som tillhör blandningen mellan den normerande miljöundervisningen och 

undervisning om hållbar utveckling anser att diskussion om specifikt ämne/fråga i grupper eller i 

helklass är den metod som de använder mest. En stor majoritet i blandningen mellan den 

faktabaserade miljöundervisningen och undervisning om hållbar utveckling anser att diskussion 

om specifikt ämne/fråga i grupper eller i helklass är den metod de använder i störst utsträckning. 

Även bland de interaktiva metoderna använder lärarna inom miljöundervisningstraditionen 

undervisning om hållbar utveckling olika metoder. Den ena läraren använder diskussion om 

specifikt ämne/fråga i grupper eller i helklass mest medan den andra använder sig mest av 

grupparbete. Diskussion är den metod som används mest inom blandningen mellan den 

normerande och faktabaserade miljöundervisningen. 

8.4.2.3 Undersökande/problembaserade metoder 

Dessa var metoderna som lärarna fick rangordna: 

 eleverna gör egna undersökningar som de söker svar på i klassrummet, t.ex. med hjälp 

av lärobok 

 eleverna gör egna undersökningar som de söker svar på utanför klassrummet, t.ex. 

intervju med experter, informationssök på dator 

 laborationer 

 studiebesök. 

En stor del av lärarna inom blandningen mellan den normerande miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling har angett att eleverna gör 

egna undersökningar som de söker svar på i klassrummet, t.ex. med hjälp av lärobok som den 

vanligast förekommande metoden. Tre lärare inom blandningen mellan den faktabaserade 

miljöundervisningen och miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling har 

inte svarat på denna fråga. Den metod som majoriteten inom denna blandning använder sig mest 

av är eleverna gör egna undersökningar som de söker svar på utanför klassrummet, t.ex. intervju 

med experter, informationssök på dator. Lärarnas svar inom miljöundervisningstraditionen 

undervisning om hållbar utveckling skiljer sig gällande vilken undersökande/problembaserad 

metod de använder i störst utsträckning. Den ena valde eleverna gör egna undersökningar som de 

söker svar på i klassrummet, t.ex. med hjälp av lärobok, den andra valde laborationer. 

Blandningen mellan den normerande och den faktabaserade miljöundervisningen använder 

studiebesök mest. 
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8.4.2.4 Gestaltande metoder 

Dessa var metoderna som lärarna fick rangordna: 

 lekar och spel 

 bild- och formskapande 

 musikskapande 

 drama, t.ex. rollspel och teater. 

Den metod som flest lärare inom blandningen mellan den normerande miljöundervisningen 

och miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder sig i störst 

utsträckning av är bild- och formskapande. Fyra av de lärare som tillhör blandningen har inte 

besvarat frågan. Lärarna som tillhör blandningen mellan den faktabaserade miljöundervisningen 

och miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling har uppgett att den metod 

de använder mest är lekar och spel. Av de två lärare som tillhör miljöundervisningstraditionen 

undervisning om hållbar utveckling har en svarat och denne har valt bild- och formskapande som 

den metod som används mest. Drama, t.ex. rollspel och teater används mest inom blandningen 

mellan den normerande och den faktabaserade miljöundervisningen. 

8.4.3 Miljöundervisningstraditioner i förhållande till lärares val av metod och 

undervisningsinnehåll 

Utifrån förmågorna som presenteras i Björneloos89 studie så bad vi lärarna att kortfattat 

beskriva vilka metoder de använder för att lära eleverna respektive förmåga. Svaren har vi sedan 

kategoriserat för att kunna bilda oss en uppfattning och kategoriseringen har vi redogjort för i 

avsnitt 8.3. I följande avsnitt kommer vi redovisa vilka metoder lärarna inom 

miljöundervisningstraditionsblandningarna använder sig av för att lära eleverna förmågorna. 

Endast en lärare av de två som kan kategoriseras under miljöundervisningstraditionen 

undervisning om hållbar utveckling har besvarat dessa frågor. 

8.4.3.1 Helheter och sammanhang 

Eleverna ska förstå att livsvillkoren skiljer sig i olika delar av världen. Eleverna ska också förstå sambanden 

mellan globala problem och se hur allting på jorden hänger ihop. 

Läraren inom blandningen mellan den normerande och faktabaserade miljöundervisningen 

använder sig av gruppövningar och läsning av olika faktatexter för att arbeta med denna förmåga. 

Bland de 16 lärarna inom blandningen mellan den normerande miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder sig åtta lärare av 

                                                 
89 Björneloo (2007), s. 93-95. 
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diskussioner, åtta av multimedia som förmedlande/förklarande metod och fem av läsning av 

olika faktatexter för att behandla denna förmåga i undervisningen. 

Bland de tio lärarna inom blandningen mellan den faktabaserade miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder sig sex lärare 

diskussioner och fem multimedia som förmedlande/förklarande metod för att arbeta med denna 

förmåga.  

Läraren som kan kategoriseras under miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar 

utveckling använder sig av multimedia som förmedlande/förklarande metod, läsning av olika 

faktatexter och förmedling av kunskap som metoder för att arbeta med denna förmåga. 

8.4.3.2 Inlevelse och förståelse 

Eleverna ska med inlevelse och förståelse kunna sätta sig in i andra människors livssituation. 

Läraren inom blandningen mellan den normerande och faktabaserade miljöundervisningen 

använder sig av drama för att arbeta med denna förmåga. 

Bland de 16 lärarna inom blandningen mellan den normerande miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder sju lärare 

diskussioner, sju lärare drama, sju multimedia som förmedlande/förklarande metod och sex 

läsning av olika faktatexter som metoder för att behandla denna förmåga i undervisningen. 

Bland de tio lärarna inom blandningen mellan den faktabaserade miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder sex lärare 

diskussioner och fem lärare använder multimedia som förmedlande/förklarande metod för att 

arbeta med denna förmåga. 

Läraren som kan kategoriseras under miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar 

utveckling använder sig av diskussioner, multimedia som förmedlande/förklarande metod och 

värderingsövningar för att arbeta med denna förmåga. 

8.4.3.3 Delaktighet och ansvar 

Eleverna ska veta att de har rätt till inflytande. De ska förstå sin delaktighet och se sitt ansvar gentemot 

bevarandet av vår planet. 

Läraren inom blandningen mellan den normerande och faktabaserade miljöundervisningen 

använder sig av diskussioner för att jobba med denna förmåga. 

Bland de 16 lärarna inom blandningen mellan den normerande miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder hälften diskussioner 

som metod för att arbeta med denna förmåga. 

Bland de tio lärarna inom blandningen mellan den faktabaserade miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder nio lärare 

diskussioner för att arbeta med denna förmåga. 
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Läraren som kan kategoriseras under miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar 

utveckling använder sig av diskussioner, läsning av olika faktatexter och värderingsövningar för 

att arbeta med denna förmåga.  

8.4.3.4 Självkänsla och kommunikationsförmåga 

Eleverna ska få ökat självförtroende för att kunna argumentera för olika ståndpunkter. 

Läraren inom blandningen mellan den normerande och faktabaserade miljöundervisningen 

använder sig av argumentation för att arbeta med denna förmåga. 

Bland de 16 lärarna inom blandningen mellan den normerande miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder fyra lärare 

gruppövningar och fem lärare använder sig av drama för att arbeta med denna förmåga. 

Bland de tio lärarna inom blandningen mellan den faktabaserade miljöundervisningen och 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling använder fyra lärare 

argumentation och fyra lärare använder sig av gruppövningar för att behandla denna förmåga i 

undervisningen. 

Läraren som kan kategoriseras under miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar 

utveckling använder sig av debatter och värderingsövningar som metoder för att arbeta med 

denna förmåga. 
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9. Analys 

Under denna analysdel kommer vi att behandla våra frågeställningar i två avsnitt. 

9.1 Metoder för att arbeta med förmågor 

Vilka metoder använder lärarna för att lära eleverna de förmågor som skrivs fram av Björneloo90 gällande 

undervisning för hållbar utveckling? 

Ett mönster som vi har lagt märke till är att för att lära ut förmågorna använder sig lärarna i 

störst utsträckning av diskussioner och multimedia som förmedlande/förklarande metod i 

undervisningen. Det är emellertid en förmåga som bryter mönstret och det är förmågan att kunna 

argumentera för olika ståndpunkter. För denna förmåga är argumentation och gruppövningar de 

metoder som angavs av flest lärare.  

Englund diskuterar sambandet mellan metod och innehåll, hur innehållet påverkar val av 

metod som i sin tur påverkar vad eleverna faktiskt lär sig.91 Det vi kan se i vårt resultat är att valet 

av metod är kopplat till förmågorna d.v.s. innehållet. Sista förmågan som handlar om att eleverna 

ska kunna argumentera för olika ståndpunkter är ett exempel där kopplingen mellan innehåll och 

metodval är tydligt. Den förmågan syftar till är att eleverna ska våga uttrycka åsikter och därför är 

argumentationer och gruppövningar exempel på metoder att föredra. Precis som Englund menar 

Lindström och Pennlert att mål och metod är starkt sammanbundna och påverkar därför 

varandra.92  

9.2 Miljöundervisningstraditioner och dess metoder 

I vilken utsträckning överensstämmer relationen mellan lärares metodval och ett specifikt undervisningsinnehåll 

med de miljöundervisningstraditioner som presenteras av Sandell, Öhman och Östman?93 

Det som går att tyda efter resultatet av vår enkät är att det endast var två lärare som valde 

svarsalternativ som hörde ihop med samma miljöundervisningstradition, nämligen undervisning 

om hållbar utveckling. Vad gäller den faktabaserade och normerande 

miljöundervisningstraditionen så var det ingen lärare som vi kunde kategorisera rakt av under den 

ena eller den andra miljöundervisningstraditionen. De grupperingar som har bildats är en 

blandning av faktabaserad miljöundervisning och miljöundervisningstraditionen undervisning om 

hållbar utveckling, normerande och faktabaserad miljöundervisning samt normerande 

                                                 
90 Björneloo (2007), s. 93-95. 
91 Englund (1997), s. 120-145. 
92 Lindström & Pennlert (2009), s. 35. 
93 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
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miljöundervisning och miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling. Den 

sistnämnda är den blandning som representeras av flest lärare. Den faktabaserade 

miljöundervisningstraditionen är minst representerad. En anledning till att alla dessa blandningar 

uppstått kan bero på frågornas konstruktion. Detta kommer vi att återkomma till och ta upp mer 

ingående i vår diskussion. 

För att underlätta vårt arbete, och för att kunna skapa någon form av struktur bland alla de 

olika metoder som lärare kan använda sig av så använde vi oss till stor del av Lindström och 

Pennlerts94 huvudgrupper, förmedlande/förklarande metoder, interaktiva metoder, 

undersökande/problembaserade metoder samt gestaltande metoder. Ett mönster som går att 

urskilja bland en stor majoritet av lärarna när det gäller huvudgrupperna 

förmedlande/förklarande, interaktiva och gestaltande metoder. Inom dessa huvudgrupper 

tenderar lärarna inom respektive blandning att svara likadant angående vilken metod de använder 

mest.  

Det skiljer sig mellan vilka undersökande/problembaserade metoder som används mest. De 

lärare som kan kategoriseras under miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar 

utveckling har valt olika metoder som de använder mest oavsett huvudgrupp. Det går inte att 

urskilja ett samband mellan en viss blandning av miljöundervisningstraditioner och val av metod. 

Då majoriteten av lärarna inom samtliga blandningar har valt samma metoder så går det inte att 

hävda att en viss blandning kan knytas till en viss metod. Två lärare kan, som vi tidigare 

presenterat, kategoriseras in under miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar 

utveckling och tillhör alltså inte någon blandning. Men trots detta går det inte att se något 

samband mellan miljöundervisningstraditionen och metod då dessa två lärare använder sig av 

olika metoder. Vi tror att en stor anledning till att det inte går att se något samband är att de 

endast är två lärare. Sannolikheten att de ska välja samma metod är därför liten, hade fler lärare 

kategoriserats till denna metod tror vi att fler skulle ha svarat lika. Det är viktigt att komma ihåg 

det som Sandell, Öhman och Östman skriver, att det inte är någon miljöundervisningstradition 

som är bättre eller sämre än någon annan.95 Vissa saker som eleverna behöver lära sig lär de sig 

bäst om läraren använder sig av en faktabaserad miljöundervisning medan andra saker är lättare 

att lära om läraren använder undervisning om hållbar utveckling. Med andra ord går valet av 

innehåll inte att koppla till valet av miljöundervisningstradition och därför kan inte någon klassas 

som bättre än någon annan. 

Något som är viktigt att ha i åtanke gällande samtliga metoder är att då detta var 

rangordningsfrågor innebar det att lärarna utifrån våra alternativ skulle ta ställning till vilken/vilka 

metod/metoder de använder mest. Detta betyder att den metod lärarna har angett att de 

använder sig av mest inte behöver betyda att de använder den ofta. Det kan lika gärna betyda att 

av de metoder som finns att välja mellan så används den metoden mest. Det stora bortfallet 

                                                 
94 Lindström & Pennlert (2009), s. 35. 
95Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 141-143.  
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gällande undersökande/problembaserade metoder kan bero på att dessa sex lärare inte använder 

sig av någon av de metoderna vi föreslagit men det kan lika gärna ha berott på att de inte ville 

besvara denna fråga. 

9.2.1 Björneloos förmågor gällande undervisning för hållbar utveckling och metoder 

kopplade till dessa 

Det vi kan se av vårt resultat är att miljöundervisningstraditionerna inte har någon betydelse 

för lärarnas metodval gällande förmågorna. Det är ingen skillnad mellan valet av metod för att 

arbeta med en specifik förmåga baserat på vilken miljöundervisningstradition läraren tillhör. 

Eftersom att vi i vår studie fick fram blandningar mellan de tre miljöundervisningstraditionerna 

går det heller inte att urskilja om en specifik metod kan kopplas till en speciell blandning. 

Miljöundervisningstraditionerna går att koppla till följande fyra förmågor som presenteras i 

Björneloos studie: 

1. Eleverna ska förstå att livsvillkoren skiljer sig i olika delar av världen. Eleverna ska också 

förstå sambanden mellan globala problem och se hur allting på jorden hänger ihop. 

2. Eleverna ska med inlevelse och förståelse kunna sätta sig in i andra människors livssituation. 

3. Eleverna ska veta att de har rätt till inflytande. De ska förstå sin delaktighet och se sitt 

ansvar gentemot bevarandet av vår planet. 

4. Eleverna ska få ökat självförtroende för att kunna argumentera för olika ståndpunkter.96 

 Den första förmågan tycker vi går att koppla till den faktabaserade 

miljöundervisningstraditionen då det inom denna miljöundervisningstradition bygger på 

essentialismen som handlar om att förmedla fakta, något som vi tycker är möjligt för denna 

förmåga. Förmågan går enligt oss även att koppla till undervisning om hållbar utveckling för att 

det inom denna miljöundervisningstradition uttrycks att eleverna ska kunna se allt ur ett vidare 

perspektiv men också för att en vanlig metod inom undervisning om hållbar utveckling är 

diskussion om olika syn på problem då den bygger på rekonstruktivismen. Den andra och tredje 

förmågan kan enligt oss kopplas till den normerande miljöundervisningen eftersom dessa 

förmågor har normerande inslag. Förmågorna uppmanar eleverna till att se och göra det som är 

rätt, t.ex. ta ansvar något som går att koppla till utbilningsfilosofin progressentialism. Det kan då 

tyckas att miljöundervisningstraditionerna ska ha en påverkan på valet av metod men i vår studie 

visar sig detta inte vara fallet. Anledningen till det är, som vi tidigare skrivit, att det inte är någon 

skillnad i val av metod oavsett vilken miljöundervisningstradition som lärarna kategoriseras 

under. Eftersom det endast var en av de två lärare som vi kategoriserat under 

miljöundervisningstraditionen undervisning om hållbar utveckling som besvarat frågorna gällande 

metod och förmåga, kan vi inte dra en slutsats angående miljöundervisningstraditionens betydelse 

för metodvalet. 

                                                 
96 Björneloo (2007), s. 93-95. 
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10. Diskussion 

10.1 Tidigare forskning 

Eftersom Björneloos97 studie endast inriktas mot vad lärare anser att elever ska lära sig 

gällande hållbar utveckling så har vi i vår studie försökt ta reda på vilka metoder lärare använder 

för att lära eleverna de förmågor som presenteras av Björneloo. Vi hade förväntat oss att kunna 

se något mönster gällande vilket ämne lärarna upplever att de har inslag av hållbar utveckling i, 

och vilken förmåga de ansåg vara viktigast. Men då en väldigt stor del av lärarna undervisar i 

många olika ämnen och ämneskombinationer så gick det inte att urskilja något tydligt mönster. I 

efterhand känns detta resultat som ganska självklart då vi genomförde studien bland lärare som 

undervisar på låg- och mellanstadiet, där lärare ofta undervisar i så gott som alla ämnen. När vi 

presenterade Björneloos studie under tidigare forskning skrev vi om fem förmågor. Den femte 

förmågan var att inse att lärandet aldrig tar slut samt att hitta metoder för att utveckla elevens 

tidigare kunskaper och vi valde att inte använda oss av denna förmåga i vår studie då vi anser att 

den är för abstrakt då inget tydligt undervisningsinnehåll framgår. Med det här menar vi att det 

inte skulle vara möjligt att bygga en hel lektion på denna förmåga, något som är möjligt hos de 

fyra övriga förmågorna. Det resultat vi fått fram i vår studie bygger på svar från endast en 

tredjedel av de undervisande lärarna på de skolor som deltog. Utöver detta är det dessutom fyra 

skolor som har valt att stå helt utanför denna undersökning. 

Skolverket98 genomförde en kartläggning under åren 2000-2001, över vilka 

miljöundervisningstraditioner som identifieras ute i den svenska skolan och resultatet av den 

kartläggningen var att den normerande miljöundervisningen var den som bedrevs mest.  I vår 

studie undersökte vi vilka miljöundervisningstraditioner som är representerade i en liten kommun 

i Sverige. Vi har utgått från Sandell, Öhman och Östmans99 miljöundervisningstraditioner precis 

som Skolverket100 har gjort i sin kartläggning. Resultaten från Skolverkets kartläggning och vår 

studie skiljer sig på så sätt att i vår studie har blandningar av olika miljöundervisningstraditioner 

uppstått medan det i Skolverkets kartläggning inte redovisades några blandningar. Det är 

emellertid viktigt att ha i åtanke att i vår studie deltog endast 30 av 89 lärare, med andra ord har 

vår studie inte lika stor reliabilitet som Skolverkets kartläggning. Det var två lärare i vår studie 

som kunde kategoriseras under endast en miljöundervisningstradition och det är undervisning om 

hållbar utveckling. De andra lärarna bildade blandningar; blandning mellan den faktabaserade och 

                                                 
97 Björneloo (2007), s. 93-95. 
98 Andersson, m.fl. (2002), s. 114-144. 
99 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 132-138. 
100 Andersson, m.fl. (2002), s. 114-144. 
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normerande miljöundervisningstraditionen, den faktabaserade miljöundervisningen och 

undervisning om hållbar utveckling samt en blandning mellan den normerande 

miljöundervisningstradition och undervisning om hållbar utveckling. Vi finner det intressant att vi 

i vår studie upptäckte blandningar mellan de olika miljöundervisningstraditionerna medan 

Skolverkets kartläggning inte presenterade några blandningar. Vad detta beror på vet vi inte utan 

det är bara något vi kan spekulera kring. Det kan eventuellt ha berott på frågornas konstruktion 

då det inte var en tillräckligt stor skillnad mellan de olika svarsalternativen som var kopplade till 

en viss miljöundervisningstradition. En annan anledning till att dessa blandningar uppkommit i 

vår studie kan vara att det är så det ser ut just nu på de svenska skolorna, att uppdelningarna 

mellan dessa miljöundervisningstraditioner inte märks lika tydligt som för elva år sedan när 

Skolverket genomförde sin undersökning. Miljöundervisningstraditionerna kompletterar varandra 

genom att en viss miljöundervisningstradition lämpar sig bäst för ett särskilt innehåll medan den 

lämpar sig mindre bra för ett annat. Beroende på vilket innehåll undervisningen tar upp så 

anpassas miljöundervisningstraditionerna därefter. 

Vi undersökte även vilka metoder som används inom varje miljöundervisningstradition för att 

arbeta med fyra av de förmågor som Björneloo101 skriver om i sin studie. Som vi har nämnt innan 

i vår resultatdel och även analysdel var det ingen markant skillnad mellan val av metod och 

miljöundervisningstradition eller som i vårt fall de olika blandningarna. Även här kan vi endast 

spekulera kring varför det inte var någon stor skillnad. Om bortfallet hade varit mindre kan det 

ha påverkat resultatet men det är inte något vi kan bevisa utan är bara en gissning. Vår studie 

skiljer från Skolverkets102 kartläggning då vi också har undersökt vilka metoder som är vanligast 

förekommande inom varje miljöundervisningstradition.  

Det finns likheter mellan vår studie och Skolverkets103 kartläggning då båda studierna har 

använt sig av enkäter för att undersöka vilka miljöundervisningstraditioner som förekommer i 

skolan. Den likhet som kan dras mellan vår studie och Björneloos104 är att vi använt av förmågor 

från hennes studie. Vi har inte kunnat hitta tidigare forskning som undersöker lärares metodval 

vid undervisning för hållbar utveckling. Det är detta som skiljer vår studie från den tidigare 

forskningen då val av metod är något som det är stort fokus på i vår studie. 

 

10.2 Teoretiska utgångspunkter 

Vi tycker oss se ett väldigt tydligt samband mellan innehåll och val av metod detta till viss del 

p.g.a. att vi konstruerat enkätfrågorna på ett sådant sätt att lärarna tvingats till att svara på detta 

vis. Lärarna har fått ett innehåll, förmågorna, att utgå från för att beskriva hur de arbetar med 

                                                 
101 Björneloo (2007), s. 93-95. 
102 Andersson, m.fl. (2002), s. 114-144. 
103 Andersson, m.fl. (2002), s. 114-144. 
104 Björneloo (2007), s. 93-95. 
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detta. Det vi då kunnat se är att majoriteten väljer att använda sig av samma metod för samma 

innehåll. Multimedia som förmedlande/förklarande metod är en metod som är vanligt 

förekommande bland lärarna i vår studie. I studien har vi använt oss av multimedia som en 

förmedlande/förklarande metod p.g.a. att det är på så vis lärarna skrivit att de arbetar med 

multimedia. Men det skulle även vara möjligt att använda multimedia inom flera av de andra 

huvudgrupperna, t.ex. som en interaktiv metod där eleverna skapar och skriver en blogg. 

Vi tror också att den beprövade erfarenheten105 har en stor betydelse för lärarnas metodval. Ju 

längre lärarna varit verksamma inom yrket desto större har deras bank med metoder blivit och de 

har därför fler metoder att välja bland och har erfarenhet av vilken metod som fungerar bäst för 

olika innehåll. Det vi har kunnat se i enkätsvaren där lärarna fritt fått beskriva hur de arbetar med 

respektive förmåga är att några lärare skrivit att de arbetar med förmågorna dagligen. De har dock 

inte skrivit vilken metod de använder när de arbetar med detta men vi tolkar det som att de har 

tagit hjälp av tidigare erfarenheter och på så sätt kunnat arbeta fram en effektiv och fungerande 

metod.  

                                                 
105 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 11-13. 
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11. Konklusion 

Syftet med vår studie var att undersöka relationen mellan metod, undervisningsinnehåll och 

miljöundervisningstradition i undervisning för hållbar utveckling bland lärare i grundskolans 

tidigare år. För att bringa kunskap om detta har vi använt oss av en enkät och resultatet av den 

visar att det finns ett samband mellan metodval och förmåga, d.v.s. undervisningsinnehåll. Är 

förmågan att eleverna ska lära sig att argumentera så använder sig de flesta lärarna av 

argumentationsövningar. Englund menar att metoden tenderar att hamna i skuggan av 

undervisningsinnehållet.106 I och med att vi i vår enkät107 gett lärarna ett förbestämt 

undervisningsinnehåll, en förmåga, och sedan bett dem att beskriva vilken metod de använder för 

att arbeta med detta undervisningsinnehåll så kan vi inte dra några slutsatser om det som Englund 

skriver stämmer för vår studie. 

Som vi tidigare skrivit så var det ett stort antal enkäter som vi fick tillbaka obesvarade, hela två 

tredjedelar. Hade alla 89 enkäter besvarats så hade vi kunnat få ett annorlunda resultat men det 

hade å andra sidan lika gärna kunnat stärka det resultat vi redan fått fram och på sätt ökat 

studiens reliabilitet. Under våra praktikperioder har vi pratat med lärare om undervisning för 

hållbar utveckling och då uppmärksammat en osäkerhet kring detta. Lärarna tycker att det är 

viktigt att undervisa om hållbar utveckling men p.g.a. tidbrist så väljer de att inte ge undervisning 

för hållbar utveckling hög prioritet. Bland de lärare vi varit i kontakt med uttrycks en osäkerhet 

kring hur hållbar utveckling ska behandlas i undervisningen. Vi tror att anledningen till att vi fick 

så få svar på enkäten kan ha berott på att lärarna såg att den handlade om hållbar utveckling och 

då trodde att de inte kunde tillföra något. Vi fick fram ett resultat men då detta resultat endast 

innefattar en väldigt liten del av lärarna inom den undersökta kommunen så tycker vi att mer 

forskning behövs inom detta område. Resultatet visade att det inte var några markanta skillnader 

gällande lärares metodval vid undervisning för hållbar utveckling. De metoder som användes 

mest var diskussioner och multimedia som förmedlande/förklarande metod. Angående 

miljöundervisningstraditionerna så var det endast två lärare som kunde kategoriseras under en av 

de befintliga miljöundervisningstraditionerna. De resterande lärarna kategoriserades istället in 

under blandningar mellan de tre miljöundervisningstraditionerna. Dessa blandningar hade ingen 

påverkan på lärarnas metodval. De slutsatser vi kunde dra var att relationen mellan metod och 

förmåga, d.v.s. hållbar utveckling som undervisningsinnehåll, har betydelse. Valet av metod styrs 

av förmåga, d.v.s. undervisningsinnehåll. 

                                                 
106 Englund (1997), s. 120-145. 
107 Se bilaga 1. 
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Med anledning av det Bursjöö108 skriver om lärarstudenters osäkerhet kring undervisning för 

hållbar utveckling, men också med anledning av den osäkerhet vi uppmärksammat under vår 

lärarutbildning tycker vi att det är hög tid att hållbar utveckling får högre prioritet i utbildning och 

fortbildning av lärare. Det är viktigt att lärare får kunskap om hållbar utveckling men de måste 

även få utbildning i hur de ska undervisa om detta, d.v.s. vilka metoder de ska använda. Hållbar 

utveckling är inte ett ämne med en egen kursplan i Lgr 11, och det är inte heller utskrivet i alla 

kursplaner. Men ändå är ett av skolans övergripande mål att eleverna ska få de kunskaper och 

verktyg som krävs för att de själva ska kunna bidra till en hållbar utveckling.109 För att utöva 

undervisning för hållbar utveckling menar Sandell, Öhman och Östman att lärarna behöver en 

miljödidaktisk kompetens.110 Vi anser att alla lärare behöver ha en miljödidaktisk kompetens 

eftersom att all undervisning ska ha inslag av hållbar utveckling.111  

Att hållbar utveckling inte skrivs fram i samtliga kursplaner tror vi att flera lärare finner 

problematiskt och vi tror att detta kan försvåra undervisning för hållbar utveckling. Varför nämns 

det inte i alla kursplaner om det ska finnas inslag av det i samtliga ämnen? Lärare behöver få en 

mer ämnesdidaktisk kompetens gällande hållbar utveckling, d.v.s. veta vad, varför och hur de ska 

undervisa om detta. 

Med denna uppsats vill vi bidra till en ökad medvetenhet om metodvalets koppling till elevens 

lärandeprocess. I vår studie har vi endast undersökt lärares metodval, inte hur lärare tänker om 

metod i relation till elevers lärandeprocess. För framtida forskning vore det intressant att 

undersöka på vilka sätt metodval har betydelse för lärandeprocessen.  

 

                                                 
108 Bursjöö (2011), s. 59-78. 
109 Lgr 11 (2011). 
110 Sandell, Öhman & Östman (2003), s. 12-13. 
111 Lgr 11 (2011), s. 9. 
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13. Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som nu arbetar med vårt examensarbete som kommer att beröra 

undervisning för hållbar utveckling. Syftet med denna enkät är att undersöka vilka metoder 

lärare i grundskolans tidigare år använder sig av vid undervisning för hållbar utveckling. Det 

är din undervisning, inte dina personliga åsikter, som står i fokus. Ha detta i åtanke när du 

besvarar frågorna. Enkäten är frivillig att besvara, den är även anonym och kommer inte att 

kunna spåras till dig eller din skola. Efter publicerat examensarbete kommer enkäten inte att 

användas mer. 

Tack på förhand! 

Malin Karlsson & Malin Wesström 

Lärarstudenter vid Uppsala universitet 

 

Allmänna frågor 

 

 

 

 

2. Vid vilket universitet/högskola fick du din lärarutbildning? 

 

 

 

 

 

 

3. Mellan vilka år pågick din lärarutbildning? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vilken ålderskategori som stämmer in på dig? Ringa in! 
 
  

Yngre än 25 26-35 36-45 46-55 56-65 Äldre än 65 
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4. Vilka ämnen undervisar du i?  

 

Bild 

 

 

 

Engelska Hem- och 

konsumentkunskap 

Idrott och 

hälsa 

Matematik Moderna 

Språk 

Modersmål Musik NO-ämnen SO-ämnen Slöjd Svenska 

(även som 

andra språk) 

5. Vilka årskurser undervisar du i? 

 

1 

 

Miljösyn 

2 3 4 5 6 

 

 

6. När du undervisar för hållbar utveckling, vilken förklaring av miljöproblematiken 

anser du väger tyngst? Ringa in ETT alternativ! 

 

Miljöproblematiken handlar 

om hur växt- och djurliv 

påverkas av människan. Det 

beror på att människan inte 

har kunskap att handskas med 

problemet.  

Miljöproblematiken handlar 

om att människor har olika 

värderingar. Därför uppstår 

en konflikt mellan vad som är 

bäst för människor i 

allmänhet men även för den 

enskilda individen, jämfört 

med vad som är bäst för växt- 

och djurliv. 

Miljöproblematiken handlar 

om att politiker inte kan enas 

om vad som ska prioriteras. 

Det uppstår då en konflikt 

mellan olika mänskliga 

intressen.  

7. När du undervisar för hållbar utveckling, vad lyfter du fram som den starkast 

bidragande faktorn för att uppnå en hållbar utveckling? Ringa in ETT alternativ! 

 

För att bidra till en hållbar 

utveckling ska individerna 

inse att de har ett ansvar och 

bör därför göra aktiva val 

som gynnar en hållbar 

utveckling. 

För att bidra till en hållbar 

utveckling ska forskare 

arbeta fram en lösning. 

Människan ska lita på 

forskare och experter.  

För att bidra till en hållbar 

utveckling ska forskare ge 

människan de verktyg som 

behövs för att de själva ska 

kunna leva miljövänligt. 

 

8. Med utgångspunkt i din undervisning för hållbar utveckling,  

RANGORDNA dessa alternativ utifrån vad du vill att eleverna ska ha lärt sig. 

1=Viktigast            2=Näst viktigast             3=Minst viktig 

 

                 
Utveckla miljövänliga 

värderingar 

 

                
Att aktivt och kritiskt 

värdera miljö- och 

utvecklingsfrågor 

                 
Kunna ta ställning i olika 

miljöfrågor 
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Undervisning för hållbar utveckling 

 

9. Vilket/vilka är ditt/dina starkaste skäl till att du undervisar om hållbar utveckling? 

Ringa in! 

 

Läroplan/kursplan 

 

Krav från 

skolledning 

 

Krav från 

kommunen 

 

Eget intresse 

 

 

10. Inom vilket/vilka ämnen har du inslag av hållbar utveckling? Ringa in! 

 

Bild Engelska Hem- och 

konsumentkunskap 

 

Idrott och 

hälsa 

Matematik Moderna 

språk 

Modersmål Musik NO-ämnen Slöjd SO-ämnen Svenska 

(även som 

andra språk) 

11. Om du använder dig av förmedlande/förklarande metoder vid undervisning om 

hållbar utveckling. 

RANGORDNA dessa!    

1= Den metod du använder mest. 2= Den metod du använder näst mest.  

3= Den metod du varken använder mer eller mindre.  4= Den metod du använder i mindre 

utsträckning. 5= Den metod du använder minst.  

Om det är någon metod du aldrig använder, lämna den omarkerad. 

 Instruktioner från 

lärare, lärarledda genomgångar 

 Lärobok 

 Utdelat material 

som komplement till lärobok 

 

Utdelat material som ersätter lärobok 

 

Film, filmklipp och/eller ljuduppspelning 
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12. Om du använder dig av interaktiva metoder vid undervisning om hållbar utveckling, 

RANGORDNA dessa!     

1= Den metod du använder mest.                                2= Den metod du använder näst mest. 

3= Den metod du använder i mindre utsträckning.  4= Den metod du använder minst. 

Om det är någon metod du inte använder lämna den omarkerad. 
 

 Diskussion om 

specifikt ämne/fråga i grupper 

eller i helklass 

 Debatter 

 

 Grupparbete 

 Värderingsövningar 

 

 

13. Om du använder dig av undersökande/problembaserade metoder vid undervisning om 

hållbar utveckling,  

RANGORDNA dessa!  

1= Den metod du använder mest.                               2= Den metod du använder näst mest. 

3= Den metod du använder i mindre utsträckning. 4= Den metod du använder minst.  

Om det är någon metod du inte använder lämna den omarkerad.  

 Eleverna gör egna 

undersökningar som de söker svar på i 

klassrummet, t.ex. med hjälp av 

lärobok. 

 Eleverna gör egna 

undersökningar som de söker svar på 

utanför klassrummet, t.ex. intervju 

med experter, informationssök på 

dator. 

 

 

 

 Laborationer 

 Studiebesök 

 

 

 

 

 

 

14. Om du använder dig av gestaltande metoder vid undervisning om hållbar utveckling, 

RANGORDNA dessa!  

1= Den metod du använder mest.                              2= Den metod du använder näst mest. 

3= Den metod du använder i mindre utsträckning. 4= Den metod du använder minst. 

Om det är någon metod du inte använder lämna den omarkerad. 

 Lekar och spel 

 Bild- och formskapande 

 Musikskapande 

 

 Drama, t.ex. rollspel och teater 
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Använd dig gärna av de metoder som nämns i frågorna 11-14 när 

du besvarar följande frågor. 
 

16. Eleverna ska förstå att livsvillkoren skiljer sig i olika delar av världen samt kunna 

förstå sambanden mellan globala problem och se hur allting på jorden hänger ihop. 

Beskriv kortfattat vilken/vilka metod/metoder du använder dig av för att lära eleverna detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Eleverna ska med inlevelse och förståelse kunna sätta sig in i andra människors 

livssituation. 

Beskriv kortfattat vilken/vilka metod/metoder du använder dig av för att lära eleverna detta. 

 

 

 

 

 

 

15. Vad tycker du är viktigast att eleverna lär sig gällande hållbar utveckling? 

RANGORDNA      1=Viktigast  2=Näst viktigast  3=Mindre viktigt  4=Minst viktigt. 

 

 
Eleverna ska förstå 

att livsvillkoren 

skiljer sig i olika 

delar av världen. 

Eleverna ska också 

förstå sambanden 

mellan globala 

problem och se hur 

allting på jorden 

hänger ihop.  

 

 
Eleverna ska med 

inlevelse och 

förståelse kunna sätta 

sig in i andra 

människors 

livssituation. 

 
Eleverna ska veta att 

de har rätt till 

inflytande. De ska 

förstå sin delaktighet 

och se sitt ansvar 

gentemot bevarandet 

av vår planet. 

 
Eleverna ska få ökat 

självförtroende för 

att kunna 

argumentera för olika 

ståndpunkter. 
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18. Eleverna ska veta att de har rätt till inflytande. De ska förstå sin delaktighet och se 

sitt ansvar gentemot bevarandet av vår planet. 

Beskriv kortfattat vilken/vilka metod/metoder du använder dig av för att lära eleverna detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Eleverna ska få ökat självförtroende för att kunna argumentera för olika 

ståndpunkter. 

Beskriv kortfattat vilken/vilka metod/metoder du använder dig av för att lära eleverna 

detta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


