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Sammanfattning 

Inom utbildning och hållbar utveckling pågår en debatt om det är utbildningens roll att främja 

enskilda beteenden som av experter definieras som hållbara. Åsikterna kan delas upp i utbildning 

för hållbar utveckling och utbildning som hållbar utveckling, där den senare är skeptisk till 

experters förmåga att säkert veta om ett beteende är mer hållbart än ett annat och istället 

förespråkar en pluralistisk och kritisk ingång där självständigt tänkande premieras. Valet mellan 

att främja eller att arbeta kritiskt med normer har i denna uppsats sammanfattats under dilemmat 

med normativitet.  

Studien består av två delar: Den första undersöker vilket innehåll som ges till utbildning och 

hållbar utveckling i utsagor från utbildningsansvariga för lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Den andra undersöker hur innehållet i utbildning och hållbar utveckling förhåller sig 

till dilemmat med normativitet som nämns ovan.  

De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att innehållet som det framkommer i 

utsagorna kan sammanfattas i fem olika teman samt att de temana har mycket gemensamt med 

resultat från tidigare studier. Det visar på att det har börjat växa fram en ram för vad hållbar 

utveckling i utbildningssammanhang kan ges för innehåll. I utsagorna framkom även innehåll 

som skiljer sig från tidigare forskning, t.ex. att utgå från utbildning och hållbar utveckling som en 

tydlig kompetens kring vilken studenter kan specialisera sig utifrån framtida arbetstillfällen, samt 

att studenter i större grad kan påverka innehållet, och ansvara för formerna, i sin egen utbildning.  

Resultatet visar även att utbildningen kan utformas på ett sätt som är både normativt och 

pluralistiskt. Genom att ha en medveten ingång till i vilket sammanhang fakta om hållbara 

beteenden presenteras, kan studenterna ges en position där de själva har möjlighet att övervaka 

överförandet av normer. Genom detta tillsammans med ett diskussionsklimat där läraren är i 

bakgrunden och låter studenterna själva identifiera ohållbara utvecklingar och värden som ska 

bevaras, undviks obalansen i makt mellan läraren och studenterna och ett pluralistiskt 

utbildningsklimat skapas. 
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Inledning 

Idag är hållbar utveckling ett etablerat begrepp, men vad det är och hur det ska uppnås är föremål 

för många åsikter. Vetenskapliga rapporter om klimatförändringar och global uppvärmning får 

stort medialt genomslag och det pågår en infekterad debatt om hur beslutsfattare och 

medborgare bör reagera på dessa rapporter. En av de viktigaste aktörerna i tolkandet av dessa 

rapporter och i skapandet av det som utgör samhällets förståelse av hållbar utveckling är de som 

arbetar med utbildning, såsom skola och universitet. I uppföljningsarbetet för 

hållbarhetsdokumentet Agenda 21 betonade FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan 

utbildningens roll för ett lyckat förändringsarbete: 

Education at all levels is a key to sustainable development. Educating people for sustainable 
development means not just adding environmental protection to the curriculum but also 
promoting balance among economic goals, social needs and ecological responsibility. Education 
should provide students with the skills, perspectives, values, and knowledge to live sustainable in 
their communities. It should be interdisciplinary, integrating concepts and analytical tools from a 
variety of disciplines. Few successful working models of educational programmes for sustainable 
development currently exist.1 

Det är alltså klart att utbildningen har ett viktigt uppdrag. Hur det ska gå till och vad som menas 

med hållbar utveckling är mindre klart. 1996 lyckades Andrew Dobson identifiera över trehundra 

olika definitioner av utbildning för hållbar utveckling.2 En del av utbildningens uppdrag som det 

beskrivs av Kofi Annan ovan, är att ”promoting balance among economic goals, social needs and 

ecological”. En fråga för de som arbetar med utbildning blir då vilka av dessa trehundra olika sätt 
att se på hållbar utveckling de ska främja, vilket kan beskrivas som både en fråga om innehåll och 

ett normativt dilemma, två aspekter som ska undersökas närmare i denna studie. 

  

 

 

 

                                                
1 UNESCO, “Education” hämtad 2013-12-29. 
2 Dobson (1996) s. 404. 
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Bakgrund 

Utbildning och hållbar utveckling 

Idén om hållbar utveckling har sina rötter i 1700-talet och tyskans nachhaltiger ertrag, vilket kan 

översättas med hållbar skörd och relaterar till skogsbruk. Grundidén handlade om att 

konsumtionen av trä skulle ligga i balans med reproduktionen.3 Begreppet hållbar utveckling med 

dess tredelade bas av sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer, skapades 1981 av författaren 

och tomatbonden Lester R. Brown. Det politiska genombrottet kom 1987 genom FNs 

Bruntlandkommision och rapporten ”vår gemensamma framtid”, ur vilken nedanstående 

definition är hämtad.  

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov4 

Under Rio-konferensen 1992 antog FNs medlemsländer dokumentet Agenda 21, utveckling för 

det tjugoförsta århundradet, med riktlinjer för hur en hållbar utveckling ska nås, fattigdomen 

utrotas samt hoten mot miljön undanröjas. Konferensen antog även Riodeklarationen där 27 

grundläggande principer antogs för allt miljö- och utvecklingsarbete.5 Hur hållbar utveckling och 

dess riktlinjer ska implementeras har därefter varit föremål för diskussion. Särskilt definitionen av 

begreppet har diskuterats, vilket resulterat i den mångfald av definitioner som nämndes i 

inledningen. 

    När FN i slutet av 1900-talet utvärderade utbildningens arbete med hållbar utveckling fann de 

att närvaron var mycket låg i undervisningen. För att skapa förändring instiftade FN projektet 

Decade of Education for Sustainable Development (DESD) som pågick mellan 2005-2014. Perioden som 

alltså fortfarande pågår består i en uppmaning till FNs medlemsländer att omställa 

utbildningssystem i enlighet med de hållbarhetsmål som anges i Agenda 21. Dekaden förespråkar 

alltså med tydlighet förändring, mer specifikt en förändring där utbildning tydligare ska främja en 

hållbar utveckling.6 Sverige har tillsammans med övriga länder i Östersjökonventionen antagit 

denna uppmaning.7 Ett exempel är 2005 års tillägg i högskolelagen kap 1, 5§ där det stipuleras att:  

Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och 
rättvisa.8 

                                                
3 Grober (2007) s. 8–9. 
4 FN, ”Hållbar utveckling” hämtad 2013-11-25. 
5 FN, ”Hållbar utveckling” hämtad 2013-11-25. 
6 UNESCO, “About us” hämtad 2013-11-25. 
7 Skolverket (2001). 
8 Rehn (2006). 
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Högskolelagens definition återkommer till att utbildning och hållbar utveckling inte handlar om 

förmedlandet av information utan om att det är något som ska främjas. Lagen relaterar även till en 

breddad definition av hållbar utveckling och lyfter hälsoperspektivet samt den sociala välfärden, 

som enligt FNs definition inkluderar läskunnighet och demokratisk utveckling.9  

För att förstå utbildningens förhållande till hållbar utveckling behöver vi dock gå längre 

tillbaka i tiden. Det finns nämligen en osäkerhet bland lärare om utbildning och hållbar utveckling 

innebär något nytt undervisningsinnehåll10. Skolverket publicerade 2001 en rapport om vilket 

innehåll lärare ger till hållbar utveckling. Resultatet sammanfattar de i form av tre olika 

undervisningstraditioner11 vilka senare har beskrivits Johan Öhman (2004). Den äldsta är den 

faktabaserade miljöundervisningen som uppstod under slutet på åttiotalet i samband med att ett 

antal olika miljöproblem uppmärksammades, orsakade av mänskliga aktiviteter som 

pappersindustri och kemikalietillverkning.12  Denna undervisningstradition fokuserar på att skapa 

kunskap om olika miljöproblem och möjliga lösningar. Med ökad kunskap är det tänkt att elever 

ska ta beslut som på olika sätt är mindre skadliga för miljön.  

   Under åttiotalet utvecklades en normerande miljöundervisning som en följd av ett antal 

förändringar i styrdokumenten, främst påverkade av debatten om kärnkraft.13 Människans 

relation till miljön handlar där framför allt om värdefrågor, och problem som identifieras beror på 

en felaktig livsstil. Målet med undervisningen är därför att skapa mer miljömedvetna värderingar 

hos eleverna, värderingar som baseras på en insikt om att människan är en del av naturen och 

beroende av naturens välmående.14 

Den tredje traditionen, den pluralistiska miljöundervisningen, tog sin form under början på 

nittiotalet och bygger på en syn där de problem vi ser framför allt handlar om mänskliga 

intressekonflikter. Vetenskapen saknar svar på hur miljöproblemen ska lösas och osäkerheten 

innebär en retorik där människor får testa sig fram med olika lösningar. Fokus på konflikter gör 

att den demokratiska processen hamnar i centrum, där eleverna behöver tränas i såväl att möta 

olika åsikter och värderingar som att arbeta fram kompromisser. I den pluralistiska traditionen 

ligger arbetssättet i fokus, till skillnad från de två tidigare där resultatet har en viktigare roll. 

Undersökningens relevans 

Tolkandet eller förståelsen för vad hållbar utveckling innebär är en process som sker såväl på en 

kollektiv som en individuell nivå. En grupp där individernas egna tolkningar har en stor påverkan 

för kollektivet är lärare. Lärare är även en grupp som har gett uttryck för stora problem när det 

                                                
9 Björneloo (2007) s. 26. 
10 Sund (2008) s. 24. 
11 Skolverket (2001). 
12 Öhman (2004). 
13 Öhman (2004). 
14 Öhman (2004). 
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gäller denna tolkning, samtidigt som de bär ett stort ansvar15. En vag definition kan innebära 

fördelar genom att begreppet kan tolkas om och behålla sin relevans i relation till att kunskaperna 

om världen förändras. Samtidigt är det som Dobson (1996) påpekar långt ifrån självklart vad 

utbildning och hållbar utveckling innebär även om läraren aktivt försöker sätta sig in i 

forskningsfältet.16 

I läroplanerna står det tydligt att hållbar utveckling ska inkluderas i all undervisning, både som 

begrepp och perspektiv, men det definieras aldrig vad som menas med hållbar utveckling.17 Det 

har medfört att uppdraget att definiera hållbar utveckling faller på läraren och att det finns en risk 

att den definition de väljer inte alls stämmer överens med de tvåhundranittionio18 andra som 

finns där ute. För läraren blir det här ett normativt dilemma. Ett exempel är källsortering: Att 

ansvarsfullt ta hand om sina sopor har länge varit ett vanligt inslag i utbildning och hållbar 

utveckling, men idag finns det forskning som menar att källsortering inte alls har en positiv 

inverkan på miljön, utan tvärtom bör ses som en ohållbar utveckling då det förstärker 

konsumtionssamhället istället för att ifrågasätta ett mönster som har stor påverkan på miljön.19 

Hållbar utveckling är alltså ett brett och debatterat begrepp som präglas av en mångfald av 

tolkningar och definitioner. För de som arbetar med utbildning och hållbar utveckling innebär 

definitionsproblematiken en ökad arbetsbelastning och osäkerhet. Den första delen av denna 

uppsats blir därför att undersöka vilket innehåll som personal som jobbar aktivt med hållbar 

utveckling och utbildningsfrågor vid Uppsala universitet ger till området. 

En annan problematik kring utbildning och hållbar utveckling är knutet till dilemmat med 

normativitet; Ska utbildningen lära ut det sätt att agera på som experter just nu definierar som 

mest hållbart, eller innebär svårigheten med att säkert definiera något som hållbart att 

utbildningen istället bör hjälpa studenter att förhålla sig kritiska till vad experter och tyckare 

säger? Denna problematik upptar den andra delen av uppsatsen. 

Kopplat till dilemmat med normativitet är valet av vilken preposition (för, om eller som) som 

används. Prepositionen har i utbildning och hållbar utveckling blivit symbolisk för vilken 

funktion som ges till utbildning, på så sätt en del av dilemmat med normativitet. För att själv inte 

ta ställning använder jag i denna uppsats konsekvent utbildning och hållbar utveckling.  

 

 

                                                
15 Björneloo (2007), Skolverket (2002). 
16 Dobson (1996) s. 404. 
17 Skolverket (2011), s. 7, 10, 24, 31, 33, 36, 37, 41, 47, 61, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 143. 
18 Dobson (1996) s. 408. 
19 Webster (2013) s. 295. 
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Dilemmat med normativitet 

Vilken av tidigare nämna undervisningstraditioner som är bäst lämpad för att uppnå de mål som 

världens länder stipulerade under Rio-konferensen är en debatterad fråga, till viss del grundat i 

dilemmat med normativitet som står i fokus i denna uppsats. Problematiken kan relateras till 

övergången från miljöundervisning, vilket på engelska kallas Education for the Environment (EE) till 

utbildning för hållbar utveckling, Education for Sustainable Development (ESD). Att stipulera att 

utbildning bedrivs med målet att människan ska orsaka mindre skada på miljön anses i de flesta 

kretsar som en okontroversiell fråga. Att förespråka ett särskilt sätt i hur intressekonflikter mellan 

sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer bör värderas blir däremot politiskt och komplicerat.    

Olika åsikter om hur utbildning bör förhålla sig till detta dilemma kan delas upp i utbildning 

för, om eller som hållbar utveckling. Nedan ges en kort sammanfattning av den vetenskapliga 

debatten kring dessa olika ståndpunkter, samtidigt som de olika prepositionerna relateras till 

Öhmans (2004) tre undervisningstraditioner.20 

Utbildning för hål lbar utveckl ing 

I såväl dokumentet Agenda 21, från FN-konferensen i Rio, som i det nuvarande DESD är tanken 

att utbildning ska vara en drivkraft bakom övergången mot en mer hållbar framtid. Forskare som 

Ian Robottom (1987), Fien & Trainer (1993), John Huckle (2008) och Eilam & Trop (2010) 

menar att det i ett sådant sammanhang är avgörande att utbildningen är uttalat för en förändring 

och att de som tror att utbildning kan leda till en hållbar utveckling genom att fortsätta arbeta 

som förut ”ignores fundamental questions of power and social reproduction in the formation of 

individual identity and personal decision making” 21. Samhällets tröga strukturer och den sociala 

reproduktionen, dvs. föräldrar och lärares tendens att reproducera egna normer och värderingar 

till unga människor, tvingar utbildningen att stipulera nya hållbara normer som lärarna sedan ska 

överföra.  

   Just Huckle (2008, 2010) är ett tydligt exempel på forskare som menar att världens 

hållbarhetsproblem är grundade i marknadsekonomi och kapitalistisk struktur, att utbildningen 

som den ser ut idag lägger ett ansvar på människor att göra val utifrån alternativ som på inget sätt 

är tillgängliga för alla och att utbildningen därför måste arbeta för alternativa sätt att fördela 

resurser. I Huckles fall består alternativet av en global grön socialism.22  Ken Webster (2008) är 

på samma spår och menar att utbildningen måste komma med realistiska strukturella alternativ 

istället för att förmedla fakta om samhällets bristande förhållanden samt skuldbelägga enskilda 

individer.23 Förslag på sådana alternativa och mer hållbara strukturer är t.ex. cirkulära ekonomiska 

                                                
20 Öhman (2004). 
21 Fien, & Trainer (1993) s. 16. 
22 Huckle (2010). 
23 Webster (2008). 
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system24. Som helhet kan de olika forskarna som förespråkar utbildning för hållbar utveckling 

relateras till den normerande miljöundervisningen och sammanfattas med deras fokus på 

förändring. Samhället, strukturer och individers beteenden måste förändras, vilket innebär att 

forskning och utbildning framför allt har två uppdrag: Att identifiera hållbara livsstilar samt att 

utveckla så effektiva sätt som möjligt för att implementera en förändring till dessa hållbara 

livsstilar hos de som utbildas. 

Utbildning om hål lbar utveckl ing 

En av de första som kritiserade synen på utbildning för hållbar utveckling var Bob Jickling (1992) 

vilken uttryckte en oro för att hans barn skulle utbildas i ett system där lärarna har uppdraget att 

utbilda för ett samhälle som ingen vet något om. Hans oro grundade sig i frågor om vem som har 

tolkningsrätten för vilka frågor som är viktiga i ett sådant samhälle, vem som avgör vilka 

kunskaper som är värdefulla samt hur de personerna någonsin ska kunna göra välgrundade val. 

Tillsammans med Helen Spork skrev Jickling (1998) en artikel där de menar att termen för 

insinuerar att målet med undervisning är någonting avskilt från själva undervisningen, dvs. att 

utbildningens syfte inte kan vara att bli utbildad. Vidare menar de att utbildning för miljö eller för 

hållbar utveckling utgår från ett specifikt sätt att tänka och de ifrågasätter om det verkligen är 

utbildningens roll att få studenter att tänka, tro eller agera på ett specifikt sätt.  Utbildning borde 

istället handla om hållbar utveckling och informera studenterna om vilka typer av problem det 

finns, vilka intressenter som anser vad i olika frågor, vilka invändningar det finns i debatten etc. 

för att studenterna själva ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som är rätt att göra. 25 En 

uppfattning som påminner både om den faktabaserade och den pluralistiska miljöundervisningen.  

Utbildning som hål lbar utveckl ing   

Som en utveckling av utbildning om hållbar utveckling förespråkar Jickling tillsammans med Arjen 

Wals (2002), Vare & Scott (2007), Mogensen & Schnack (2009) m.fl. en utbildning som de menar 

leder till ett mer hållbart samhälle. De ser alltså, som i utbildning för hållbar utveckling, att det 

behöver ske en förändring, men istället för att fokusera på vilket resultat utbildning ska leda till 

menar de att det är det sätt på vilket utbildning genomförs som behöver förändras. Fokus ligger 

då på vilka frågor som ställs och vilka som har rätt att ställa frågorna, i vilken grad utbildning 

arbetar med frågor som identifierats av det lokala samhället och i vilken grad utbildningen 

relaterar till idéer, värden, intressen och koncept som kommer från studenterna själva. Styrkan 

med hållbar utveckling är begreppets komplexitet och möjligheten att låta studenterna arbeta med 

                                                
24 Webster (2008). 
25 Jickling & Spork (1998). 
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de frågor som följer när olika behov ställs mot varandra. Ett sådant arbete ska i sig leda till ett 

mer hållbart samhälle, dvs. utbildning som hållbar utveckling.26 

En vanlig ingång till utbildning som hållbar utveckling är att titta på vilka kompetenser 

utbildningsprocessen skapar. Två vanligt förekommande begrepp där är gestaltungskompetenz och 

action competence. Wals har i flera artiklar (2008, 2010) diskuterat gestaltungskompetenz som en 

lovande metod där vikten ligger på studenternas förmåga att titta framåt och hantera osäkerhet 

kopplat till förväntningar och prognoser, att kunna samt vilja jobba tvärvetenskapligt, förmågan 

att motivera sig själv och andra samt att kunna implementera och genomföra 

förändringsarbeten.27 Mogensen och Schnack (2009) beskriver action competence som en 

process där det inte finns ett mål och ingen korrekt väg. Med mänskligt agerande följer alltid 

oförutsedda konsekvenser och agerandet kan alltid förbättras. Målet med action competences 

behöver därför vara att skapa en förmåga och en lust hos studenterna att arbeta fram 

demokratiska lösningar på aktuella och framtida problem.28 Genom sitt fokus på 

intressekonflikter och arbetsprocesser påminner utbildning som hållbar utveckling om den 

pluralistiska miljöundervisningen.29 

 

  

 

                                                
26 Wals & Jickling (2002). 
27 Wals & Jickling (2002). 
28 Mogensen & Schnack (2009). 
29 Mogensen & Schnack (2009).. 
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Litteraturstudie 

Tidigare forskning 

Hållbar utveckling är ett ämne med stor aktualitet och relevans vilket återspeglas i ett produktivt 

forskningsläge om utbildning och hållbar utveckling. I följande forskningsöversikt är tidigare 

studier uppdelade under två rubriker. Under den första behandlas kvantitativa studier som har 

utvärderat utbildning och hållbar utveckling som en helhet, samt har breda 

generaliseringsambitioner. Under den andra behandlas kvalitativa studier, mot vilka resultaten i 

föreliggande undersökning vilar. Jag har fokuserat på studier som berör utbildning och hållbar 

utveckling inom en svensk kontext. Översikten är även begränsad till studier som undersökt 

innehållsliga definitioner. När det gäller utbildning på högre nivå är forskningsläget lite 

annorlunda och jag har därför valt att även inkludera en internationell studie om innehåll knutet 

till ingenjörsutbildningar på universitet. 

Övers ikt l ig  forskning om utbi ldning och hål lbar utveckl ing 

Det har skrivits två rikstäckande rapporter om utbildning och hållbar utveckling inom den 

svenska skolan. Förutom skolverkets (2001) rapport har Myndigheten för skolutveckling (2004) 

genomfört en kvantitativ undersökning av lärares syn på innehållet i hållbar utveckling vid 

högstadiet och gymnasiet.30 Lundh & Rurling (2008) har för högskoleverket genomfört en 

liknande undersökning av lärarutbildningarna och Jöran Rehn (2006) har redigerat en rapport om 

hållbar utveckling i styrdokumenten vid Uppsala Universitet. Samtliga visade att traditionella 

undervisningsformer, som seminarier och föreläsningar, dominerar arbetet med hållbar 

utveckling, att de allra flesta utbildningarna har ett fokus på den naturvetenskapliga sidan, att 

undervisningen är kraftigt beroende av enskilda individer och eldsjälar, att det finns begränsad 

möjlighet för fortbildning samt att hållbar utveckling har en tendens att prioriteras bort när det 

vägs mot andra perspektiv. Samtidigt visade t.ex. Lundh & Rurlings (2008) att många utbildningar 

ägnar sig åt delar av hållbar utveckling utan att nödvändigtvis använda begreppet. Konstfack 

arbetade till och med aktivt för att studenterna ska arbeta med hållbara utvecklingsfrågor utan att 

använda sig av begreppet hållbar utveckling, då den ansvariga för utbildningen där ansåg att 

begreppet verkar begränsande i problemlösningssituationer.31 Konstfacks sätt att hantera 

utbildning och hållbar utveckling och problematiken kring begränsande normer kan möjligen ses 

som ett organisatoriskt sätt att hantera dilemmat med normativitet som denna uppsats tar upp. 

Genomgående genom samtliga översiktliga undersökningar ovan är användandet av de tre olika 

                                                
30 Myndigheten för skolutveckling (2004). 
31 Lundh & Rurling (2008). 
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miljöundervisningstraditionerna från Östman & Öhmans rapport. Som helhet visar de på att 

faktabaserad och normativa undervisningen dominerar och att detta framför allt, och kanske just 

därför, sker inom en naturvetenskaplig diskurs. Den pluralistiska undervisningen beskrivs som en 

bristvara, något som bland annat förklaras med att den ännu inte fått fotfäste inom de 

humanistiska ämnena. 

Med slutdatum 2015 genomför Hanna Sjögren vid Linköpings universitet ett brett 

forskningsprojekt som på många områden tangerar föreliggande uppsats syfte och innehåll. 

Projektet går under namnet ”Hållbar utveckling som kunskapsområde – utbildningens roll för 

fostran av framtidens medborgare” och arbetar bland annat mot målen att beskriva vilket innehåll 

hållbar utveckling ges i skolsystemets olika delar, hur olika intressegrupper påverkar skolans 

utbildning och vilka möjligheter utbildningen har för att rusta ungdomar för en hållbar framtid.32 

Vid Uppsala Universitet har Sjögren under våren 2013 genomfört gruppintervjuer med personal 

från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (hädanefter EDU). Inga resultat 

har publicerats, men studien kommer med största sannolikhet innebära data som påminner om 

de i denna uppsats. Skillnaderna ser främst ut att bestå i Sjögrens fokus på fostran, valet att 

fokusera på en enskild institution, att intervjuerna genomfördes i grupp istället för individuellt, 

samt att urvalsgruppen är annorlunda. Skillnaden mellan urvalsgrupperna är intressant och 

kommer att diskuteras vidare under metod och urval. 

Forskning om innehål l  t i l l  utbi ldning och hål lbar utveckl ing 

Forskningsmässigt skrivs det mer om vad innehållet till utbildning och hållbar utveckling borde 

vara än vad det är. Av den svenska forskningen har majoriteten granskat uppfattningen hos lärare 

vid högstadiet och gymnasiet. Genom olika studier har Öhmans undervisningstraditioner 

utvecklats. Här beskriver jag kort på vilket sätt de har utvecklats, hur de har använts i tidigare 

studier och vad de säger om innehållet. 

   Inger Björneloo är ett vanligt förekommande namn inom hållbar utveckling i 

utbildningssammanhang. Hon skrev sin avhandling (2007) om innehåll till utbildning och hållbar 

utveckling, som det definieras av lärare på låg- & mellanstadiet. Björneloo delar upp innehållet i 

deras utsagor enligt tre tematiska grupper: Undervisning för hållbar utveckling som ett etiskt 

projekt, som kulturbygge och som individens hållbara utveckling. 33 Den första präglas av en 

önskan om att eleverna ska lära sig att sätta andras behov framför de egna och att elevernas 

resonemang ska innehålla punkter som individuellt ansvar, långsiktighet och etiska överväganden. 

Den andra gruppen har målet att introducera eleverna till en kulturell gemenskap kring hållbar 

utveckling där ömsesidigt beroende och holistisk förståelse är ledord medan den sista bygger på 

                                                
32 Linköpings Universitet, ”Hållbar utveckling som kunskapsområde” hämtad 2013-12-19. 
33 Björneloo (2007) s. 143. 
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stärkandet av individens självkänsla, kompetens och lust att vara delaktig i förändringar och 

beslutsprocesser.34  

Per Sund har i sin avhandling (2008) tittat på lärare vid högstadiet & gymnasiet. I avhandlingen 

utgår Sund från Öhmans (2004) undervisningstraditioner, och delar upp dem i fem ansvarsobjekt. 

Inom den faktabaserade traditionen är dessa ansvarsobjekt samhället, elevens kunskap samt 

mänsklighetens överlevnad. Inom den normerande traditionen är det miljömedvetenhet och 

inom den pluralistiska traditionen är det studenten själv och andra människor. 35 

Sund har också skrivit en artikel (2013) om vad erfarna lärare vid gymnasium specialiserade på 

hållbar utveckling ger för innehåll till hållbar utveckling. Där återanvänder han 

undervisningstraditionerna för att via en enkät begränsa urvalet till de lärare som faller inom den 

pluralistiska undervisningen. Gemensamt för dessa lärare är hur de återkommer till frågor om 

komplexitet. Till resonemangen om komplexitet knöt lärarna specifika egenskaper som 

ödmjukhet, förhandlingsbara sanningar och personliga kopplingar. Ödmjukhet handlar om att 

erkänna hur stora utmaningarna är, att tålmodigt lyssna på andra och se styrkor i andras försök. 

Förhandlingsbara sanningar handlar om synen på sanning, och att sanningar oftast är 

sammanlänkade med specifika perspektiv. Personliga kopplingar handlar om att kunna relatera 

stora processer till den egna personen, och att eleven utvecklar en förmåga att se vilken funktion 

de skulle kunna ha.36 Sunds studie om komplexitet och de tillhörande egenskaperna kan relateras 

till både pluralistisk undervisning och det inom ESD vanligare fokusen på kompetenser.  Sunds 

resultat stärker därmed sambandet mellan den pluralistiska undervisningstraditionen och 

utbildning som hållbar utveckling. 

Helen Hasslöf (2013) har även hon undersökt vilket innehåll gymnasielärare ger till utbildning 

och hållbar utveckling, men utgår från en uppdelning mellan objectification, socialization och 

subjectification. Objectification utgår från förmedlandet av fakta snarlikt den faktabaserade 

miljöundervisningen, socialization handlar om introducerandet till en kulturell gemenskap och 

erinrar om Björneloos andra tematiska grupp samt, om kulturen är stipulerad, den normativa 

undervisningstraditionen.  Subjectification förklarar Hasslöf som en motkraft mot socialization. 

Istället för att införliva eleverna i en existerande gemenskap ska utbildningen utveckla förmågan 

att ifrågasätta och omforma gemenskapens grundvalar. Subjectification relaterar till Björneloos 

sista grupp med hållbar utveckling som individens hållbara utveckling, samtidigt som idén om en 

särskild förmåga kan relateras till kompetenser.37 

    Ingela Bursjöö (2009) har genomfört en studie av innehåll i hållbar utveckling på 

universitetsnivå. I den undersökte hon hur lärarstudenter som har läst en hållbarhetskurs ser på 

utbildning och hållbar utveckling. Hon utgår från en modell över transformativt lärande för att 

placera lärarstudenternas utsagor i olika utvecklingsfaser, och resultatet är därför svårt att jämföra 

                                                
34 Björneloo (2007). s. 146-149. 
35 Sund (2008). 
36 Sund (2013). 
37 Hasslöf (2013). 
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med övriga studier, men hon nämner att studenterna återkommer till tankar om att utbildningen 

borde handla mer om vad som kan göras istället för vad som borde göras och att det är extra 

viktigt i utbildning om hållbar utveckling att lärarrollen förändras från att vara den som ger svar 

till den som ställer frågorna. Det tyder på att de är en del av en utbildning som framförallt bedrivs 

utifrån ett normativt arbetssätt.38 

    Slutligen har Segalàs, Mulder & Ferrer-Balas (2012) skrivit om vilket innehåll experter på 

utbildning och hållbar utveckling inom ingenjörsutbildningar ger till Enginering Education for 

Sustainable Development (EESD). Studien, som genomfördes i Spanien, är intressant bland annat för 

att den till stor del likställer innehåll med metod; vikten av hur det presenteras anses som viktigare 

för studenternas förståelse än vad det är som presenteras. Det kan relateras till Sunds (2008) 

tankar om socialisationsinnehåll. Studien är även intressant utifrån att den väljer att presentera 

uppdelningen i siffror och skapar därmed en tydlig referenspunkt. Segalàs, Mulder & Ferrer-Balas 

visar att i 88 % av intervjuerna så anser experterna att utbildning och hållbar utveckling bör 

baseras på problembaserat lärande.39 Detta är kopplat till resonemang om kompetenser och 

komplexitet på ett sätt som även det påminner om Sunds (2008, 2013) undersökningar. Som tvåa 

med en förekomst på 71 % hamnar föreläsningar. Segalàs, Mulder & Ferrer-Balas menar att det 

till viss del kan tyckas stå i kontrast till problembaserat lärande, men förklarar det med att 

ingenjörsutbildningar är fortsatt kraftigt förankrade i en tradition av att många saker ska göras 

rätt. Övrigt innehåll präglas också av lärarens närvaro, case-scenarier på 41 % och lärarledda 

övningar på 32 %, först därefter kommer diskussioner och debatt (29 %) samt studentledda 

aktiviteter (18 %).40 

 

Teori 

Övergr ipande begreppsanvändning 

Undersökningen handlar om hållbar utveckling i utbildningssammanhang och när 

respondenterna intervjuas är det tydliggjort att det handlar om utbildning och hållbar utveckling 

och inte hållbar utveckling på ett personligt eller politiskt plan.  

    Termen utbildning och hållbar utveckling baseras på Sunds (2008) uppdelning där lärande står för 

elevperspektiv, undervisning för lärarperspektiv och utbildning för ett bredare begrepp som 

inkluderar didaktisk forskning.41 

   Termerna innehåll och innehållsliga hämtas från en ämnesdidaktisk begreppsapparat med: ”vad 

som skall väljas ut som innehåll i undervisningen, varför just detta innehåll bör väljas och hur 

                                                
38 Bursjöö (2009). 
39 Segalàs, Mulder & Ferrer-Balas (2012). 
40 Segalàs, Mulder & Ferrer-Balas (2012). 
41 Sund (2008) s. 24. 
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innehållet skall struktureras, organiseras och behandlas i undervisningen”42 I denna studie 

undersöks innehållet, vad som ska läras ut, men utifrån en utvidgad definition som även inkluderar 

socialisationsinnehåll. Termen kommer från Sund (2008) och Tomas Englund (1990) där innehåll ses 

som undervisningsinnehåll och förstås utifrån två perspektiv: ämnesinnehåll, som består av den 

akademiska kunskapen, och socialisationsinnehåll, som berör sammanhanget i vilket innehållet 

presenteras. Definitionen av innehåll i denna uppsats inkluderar därför respondenternas tankar 

om undervisningsprocesser. 

    Slutligen talar bland annat Sjöberg (2000) om en utvidgning av de didaktiska frågorna. Han 

menar att en återkommande brist är avsaknaden av frågan för vem undervisningen sker.43 

Intervjusituationen för denna uppsats har fastställts som universitetsmiljö och studenter vid 

lärarprogrammet.  

Undervisningstradi t ioner ,  ansvarsobjekt ,  komplexite t  och subjec t i f i cat ion 

Tidigare studier och deras kategorisering av olika innehåll i utbildning och hållbar utveckling har 

varit denna studies utgångspunkt. De har fungerat som vägledning och referensramar för urvalet i 

respondenternas utsagor. I föreliggande studie har valet fallit på att förhålla sig till ett så brett 

spektrum som möjligt av dessa tidigare kategoriseringar. Både för att undvika att negligera det 

arbete som tidigare gjorts, men även för att öka studiens generaliserbarhet. De tidigare 

kategorieiseringar som studien förhåller sig till består av Öhmans (2004) undervisningstraditioner, 

med uppdelningen mellan faktabaserad, normativ och pluralistisk undervisning, samt Sunds (2008) 

utveckling av dessa med ansvarsobjekt, där samhället, elevens kunskap samt mänsklighetens 

överlevnad finns inom den faktabaserade undervisningen, där miljömedvetenhet finns inom den 

normerande traditionen, och där studenten själv och andra människor finns inom den pluralistiska 

undervisningstraditionen.44 Hänsyn har även tagits till Sunds (2013) utvidgning av den pluralistiska 

undervisningen med termen komplexitet, som innehåller målen ödmjukhet, förhandlingsbara sanningar 

samt personliga kopplingar.45 Studien har även förhållit sig till De teman som Björneloo (2007) 

identifierar i sin empiri med undervisning för hållbar utveckling som ett etiskt projekt, som kulturbygge och 

som individens hållbara utveckling. Slutligen förekommer även Hasslöfs (2013) objectification som 

faktabaserad, socialization som normerande samt subjectification som en beskrivning av 

undervisningen som varken är faktabaserad eller normerande.46 För utförligare beskrivningar av 

följande begrepp hänvisas till uppsatsens litteraturstudie. 

 

                                                
42 Kroksmark (1989) s. 18. 
43 Sjöberg (2000) s. 31. 
44 Sund (2008) s. 56. 
45 Sund (2013) s. 8-9. 
46 Hasslöf (2013) s. 4. 
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Svag hål lbarhet ,  Stark hål lbarhet  och Planetary boundaries   

Som ett komplement till tidigare forskning om innehåll till hållbar utveckling har jag utgått från 

några teoretiska modeller, visade i figur 3. Figuren visar tre olika ingångar till begreppet hållbar 

utveckling. I modellen längst till vänster visas de tre dimensionerna som separata sfärer där 

hållbar utveckling sker i det fält där samtliga överlappar varandra, i modellen märkt med en 

stjärna. Denna modell brukar kallas för Svag hållbarhet. I modellen i mitten presenteras den 

ekologiska sfären som en begränsning för hur vi kan utforma en hållbar social utveckling, och 

den sociala sfären som en begränsning av vilka alternativ som finns för den ekonomiska 

utvecklingen. Modellen kan även tolkas som att ekonomin används som ett verktyg för att skapa 

social hållbarhet och att den sociala hållbarheten sedan leder till en ekologisk hållbarhet, dvs. att 

det finns en rörelse utåt. Denna modell kallas för Stark hållbarhet.  

 

Figur 3. Svag hållbarhet, Stark hållbarhet47 samt Planetary boundaries48 

 

                                                                                                  

Modellen till höger kallas för Planetary boundaries. Modellen är ett försök att visa gränsvärden i den 

ekologiska sfären. Den gröna cirkeln gestaltar ”a safe planetary operating space”49 där behoven 

för framtida generationer är säkerställda. Modellen visar att biodiversitet och koldioxidutsläpp är 

alarmerande problem, samtidigt som det fortfarande finns ett visst utrymme för en fortsatt 

försurningsprocess av haven.  

 

                                                
47 Abrahamsson ”Synbarligen” webbplats hämtad 2013-11-20. 
48 Rockström, Johan, ”Introducing planetary boundaries” webbplats hämtad 2013-12-19. 
49 Rockström, Johan, ”Introducing planetary boundaries” webbplats hämtad 2013-12-19. 
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ESD 1 & ESD 2 

 I analysen av hur innehållet i utsagorna förhåller sig till dilemmat med normativitet använder sig 

denna studie av begreppen ESD 1 och ESD 2. Studien använder sig av den definition som 

myntades av Vare & Scott (2007) för att beskriva det de ser som två olika grupperingar inom 

utbildning och hållbar utveckling, definierade enligt Figur 1 och 2. 50 Vare & Scott argumenterar 

för användandet av ESD 1 och ESD 2 istället för en tredelad kategorisering av fakta, normer och 

pluralism, då de menar att de olika sätten att se på utbildning inte nödvändigtvis tar ut varandra, 

utan snarare bör ses som kompletterande perspektiv. Kortfattat benämner Vare & Scott 

undervisning som fokuserar på fakta och normer som ESD 1, och undervisning med ett 

pluralistiskt fokus som ESD 2.51  Pluralistisk undervisning utifrån ESD bygger på tanken att vi 

varken kan, eller bör, specificera ett önskat resultat. Exempel på vilken typ av undervisning det 

kan handla om ges under rubriken kompetenser & transformativt lärande. 

ESD 1 benämns av Vare & Scott (2007) som UNESCOs, eller politikens och företagens linje, 

där utbildning bidrar till en hållbar utveckling genom att förmedla kunskap från experter för att 

vägleda dem som inte är experter (se figur 1.).  

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 1. ESD 1. 

 

Fördelarna med ESD 1 ses framför allt i de tydliga förbättringarna för organisationer, familjer 

och individer som kan nås relativt fort, och för de positiva effekter det kan ha på miljön. Vissa 

saker, menar Vare & Scott, måste vi helt enkelt göra. Som exempel nämner de att det finns få bra 

argument mot att isolera vinden.52 Men, invänder de, alla beslut är inte lika enkla som att isolera 

en vind och vi kan inte mäta utbildningens framgång i form av dess påverkan på miljön; följderna 

beror på människors oförutsedda beslut under framtida, okända omständigheter. Vad vi däremot 

kan mäta är hur studenter har blivit informerade, motiverade samt kapabla att tänka kritiskt och 

stärkta till att handla ansvarsfullt. I det sammanhanget kommer ESD 2 in, där fokus istället ligger 

                                                
50 Vare & Scott (2007) s. 193 – 194. 
51 Vare & Scott (2007).s. 194. 
52 Vare & Scott (2007) säger faktiskt ”…few good arguments against insulating loft spaces” s. 193. Det kan 
tyckas vara ett märkligt val då modern isolering har en tendens att medföra försämrad ventilering och därmed 
orsaka mögel. Jag antar att de menar från ett renodlat energiperspektiv och angående byggnader med 
mekanisk ventilation. 

ESD 1 

Promoting/facilitating changes in what we do 

Promoting (informed, skilled) behaviours and ways of thinking,  
where the need for this is clearly identified and agreed 

Learning for sustainable development 
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på studenternas förmåga att ta beslut i relation till inneboende komplexitet och oförutsedda 

följder (se figur 2.). 

  

       Figur 2. ESD 2 

 

En funktion för ESD 2 är även att det skapar mening med innehållet i ESD 1, då det innebär att 

framgång består mindre i förmågan att följa råd och rekommendationer, och mer i att analysera 

en situation och själv välja vilket agerande som är bäst lämpat.  

Kompetenser  & transformativt  lärande 

För att tydliggöra innehållet i ESD 2, som är svårare att ringa in då det till viss del bygger på ’ett 

annat sätt att undervisa’53, använder sig studien av Schnacks (1996) definition av 

hållbarhetskompetens54 samt Wals (2009) definition av transformativt lärande.55  

     Kompetenser förekommer i olika former i anslutning till ESD. Schnack (1996) talar om action 

competence som “capability – based on critical thinking and incomplete knowledge – to involve 

yourself as a person with other persons in responsible actions and counter-actions for a more 

humane world”56, det vill säga ett fokus som ligger på att stärka studenterna här och nu, för att de 

ska vara bättre förberedda för att hantera hållbarhetsproblem i framtiden, i motsats till en mer 

traditionell undervisning där fokus ligger på att lösa problemen här och nu genom att förändra 

studenternas beteende. Schnacks definition ligger till grund för denna studies användning av 

hållbarhetskompetens.  

Arjen Wals (2009) använder transformativt lärande för att beskriva en utbildning där 

studenterna inte bara adderar kunskap till existerande värderingar och perspektiv, utan även 

förändras i sitt sätt att se och tolka sin omgivning. Wals förklarar transformativt lärande genom 

ett exempel där studenterna ska dekonstruera ett Happy Meal utifrån frågorna: Vad är det i den? 

samt Vart kommer det ifrån? De frågorna, menar Wals, leder till intressanta diskussioner om 

genmodifierade organismer, villkor för leksakstillverkning, köttindustrin, transporter och 

koldixoidutsläpp, regnskog och artificiella sötningsmedel mm. Poängen med transformativt 

                                                
53 Vare & Scott (2007) s. 194. 
54 Schnack (1996) s. 15. 
55 Wals (2009) s. 383-ff. 
56 Schnack (1996) s. 15. 

ESD 2 

Building capacity to think critically about [and beyond] what experts say and 
to test sustainable development ideas 

Exploring the contradictions inherent in sustainable living 

Learning as sustainable development 
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lärande kommer dock i nästa fråga, ”Can we create a truly happy meal?”57, och processen som 

startar när moraliska val ska ställas mot en ekonomisk realitet i vilken studenterna får testa 

värderingar och skapa förståelse för begränsade valmöjligheter.   

                                                
57 Wals (2009) s. 383. 
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Syfte & frågeställningar 

Det finns en problematik för lärare kring valet av innehåll i utbildning och hållbar utveckling. 

Som en respons på det har det genomförts ett flertal studier med målet att undersöka vilket 

innehåll olika lärargrupper ger till utbildning och hållbar utveckling, vilket innehåll särskilt erfarna 

lärare ger och vilket innehåll olika experter ger. I Sverige har forskningen undersökt vilket 

innehåll som ges av lärare från lågstadiet till gymnasiet. Denna uppsats ämnar komplettera 

forskningsläget med en undersökning av vilket innehåll en grupp personer från olika enheter vid 

Uppsala universitet med olika typer av ansvar för lärarutbildningen ger till utbildning och hållbar 

utveckling. En annan problematik är knuten till utbildningens förmedlande av normer. När det 

gäller hållbar utveckling finns det både ett starkt behov av att snabbt skapa förändring till ett mer 

hållbart beteende, och en rädsla för att överföringen av sådana normer kanske förstärker istället 

för motverkar rådande problem. Olika innehåll hanterar denna problematik på olika sätt, något 

som bland annat beskrivs genom termerna ESD 1 och ESD 2 där den första förespråkar att 

utbildning ska överföra hållbara normer och den andra förespråkar att utbildning ska lära 

studenter att ställa sig kritiska till normer som experter identifierar som hållbara. För att ha en 

fungerande utbildning menar forskning att det behöver finnas en närvaro av båda sidor. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket innehåll personer från olika enheter vid 

Uppsala universitet vid Uppsala Universitet med olika typer av ansvar för lärarutbildningen ger 

till utbildning och hållbar utveckling, samt utifrån begreppen ESD 1 och ESD 2 undersöka hur 

det innehållet förhåller sig till dilemmat med normativitet. Mot detta syfte formuleras följande 

frågor: 

 

• Vilket innehåll ges utbildning och hållbar utveckling i utsagor från utbildningsansvariga 

inom lärarprogrammet vid Uppsala universitet? 

 

• Hur förhåller sig innehållet i utsagorna till dilemmat med normativitet i ESD 1 och 

ESD 2? 
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Metod 

För att svara på studiens frågor användes kvalitativa intervjuer av lärare och personal som arbetar 

med hållbarhetsfrågor i anknytning till lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Deras utsagor 

analyseras därefter mot tidigare forskning samt mot ESD 1 och ESD 2 som en teoretisk 

referensram. Frågor knutna till såväl normativitet som hållbar utveckling är komplexa, 

processorienterade och knutna till kulturella, moraliska och politiska diskurser. För att i så liten 

grad som möjligt begränsa respondenternas svarsalternativ har jag använt mig av öppna frågor 

och ett semistrukturerat intervjuschema.  

Metod för datainsamling 

Den semistrukturerade, kvalitativa intervjun fokuserar på de intervjuades resonemang och tankar 

samt lämnar stort utrymme för de intervjuade att formulera sina svar. Det sammanfaller med 

Peter Esaiassons (2007) definition av respondentundersökning där fokus ligger på att blottlägga 

tankemönster.58 Esaiasson menar att ett grundläggande mål för en respondentundersökning är att 

inkludera ett urval som tillsammans uppnår en teoretisk mättnad, dvs. en nivå där fler intervjuer 

inte skulle medföra ytterligare dimensioner till undersökningens frågeställningar. Föreliggande 

undersökning baseras på sju intervjuer vilket, utifrån urvalsgruppens begränsade storlek och 

relativt homogena komposition, rimligen bör räcka för att uppnå en hög grad av teoretisk 

mättnad.59  

Urval 

Jag har valt att undersöka en grupp som definieras av att samtliga arbetar med implementering 

och/eller undervisning av hållbar utveckling i anslutning till lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Med anslutning till lärarprogrammet menas att de antingen leder ett 

undervisningsmoment, planerar och lägger mål för kurser som ges på lärarprogrammet eller 

arbetar med övergripande ansvar för hållbarhetsfrågor på hela lärarprogrammet. Som jag nämnde 

i forskningsöversikten genomför Hanna Sjögren en liknande studie med intervjuer av personal 

från EDU. Som det fallit sig är ingen av personerna i Sjögrens undersökning med i denna studie. 

En möjlig förklaring är att mitt urval kretsar kring en arbetsgrupp för implementering av hållbar 

utveckling på det nya lärarprogrammet, en arbetsgrupp som inte bara består av personer som 

                                                
58 Esaiasson (2007) s. 257-258. 
59 Esaiasson (2007) s. 292. 
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sitter på EDU60, utan även personer från Cemus och CSD61 och att dessa i sin tur har 

rekommenderat personer som de anser relevanta för studien.  

Urvalet utgick alltså från principen om centralitet, baserat på personernas funktion relaterad 

till utbildning, hållbar utveckling och lärarprogrammet för att sedan kompletteras via en 

blandning av snöbollsurval, där en informant pekade ut andra personer som kunde vara relevanta 

för undersökningen62, samt principen om ”maximal variation längs relevanta 

individegenskaper”63  där informanterna hjälpte till i arbetet med att identifiera personer vars 

bakgrund, erfarenhet och teoretiska hemvist skiljde sig från varandra.  

Som alltid i intervjusammanhang är det viktigt att påpeka att respondenternas svar inte 

nödvändigtvis sammanfaller med deras praktiska utövande. Eftersom deras utsagor inte är 

begränsade av undervisningstimmar eller kursmål kan de på många sätt beskrivas som en idealbild 

av hur de anser att undervisning och utbildning om hållbar utveckling borde bedrivas. Som en 

idealbild av utbildning och hållbar utveckling lämpar sig alltså materialet mer för utveckling av 

nya kurser än utvärdering av befintliga. Det är dock förstås helt möjligt att bilden som 

framkommer i respondenternas utsagor ändå stämmer med den praktiska verksamheten.  

Deltagare 

Respondenterna är på olika sätt ansvariga för utbildning vid lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Detta ansvar består antingen i att de utformar kurser eller undervisar. De är alla valda 

utifrån sin anknytning till utbildning och hållbar utveckling. Respondenterna är verksamma vid 

EDU, Cemus, Kulturgeografiska institutionen samt vid forskarskolan i geografi. Respondent 1 är 

i trettioårsåldern, har en master i teknisk fysik och arbetar som utbildningssamordnare vid 

Cemus.  Respondent 2 är i fyrtioårsåldern, docent inom etik samt ansvarig för ett flertal olika 

projekt som på olika sätt relaterar till hållbar utveckling och i fyrtioårsåldern. Respondent 3 är i 

femtioårsåldern samt lärare vid en kurs för lärare i hållbar utveckling på geografiska institutionen. 

Respondent 4 och Respondent 5 är båda i trettioårsåldern, läser vid forskarskolan vid geografiska 

och undervisar i en kurs i hållbar utveckling för lärarprogrammet. Respondent 6 är i 

sextioårsåldern, doktor i kulturgeografi med utbildningsansvar på geografiska institutionen. 

Respondent 7 är i trettioårsåldern med en bakgrund inom stats och idéhistoria och 

utbildningsansvarig vid Cemus. 

 

                                                
60 EDU är den officiella förkortningen för Department of Education (Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier) vid Uppsala universitet. 
61 CSD står för Uppsala Centre for Sustainable Development och är en tvärvetenskaplig forskningsenhet vid 
Geologiska institutionen, Uppsala Universitet. Cemus står för Centrum för miljö och utvecklingsstudier och är en 
egen enhet under CSD. Utbildningen på Cemus är studentledd och på många sätt ett typ exempel av den 
typen av icke normativ pluralistisk utbildning som efterfrågas av Wals, Jickling, Schnack mfl.  
62 Esaiasson (2007). s. 258.  
63 Esaiasson (2007). s. 230. 
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Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under de två första veckorna i december 2013. Två av respondenterna 

hade jag möjlighet att kontakta personligen, resterande nådde jag via mail. Mailet inkluderade en 

kort presentation av uppsatsens problemformulering, metod samt urvalsgrupp.  Initialt 

kontaktade jag fyra personer angående möjligheten att göra en intervju. Utifrån 

rekommendationer från dessa utökades urvalet till nio. Av dessa uttryckte samtliga intresse, men 

två var tvungna att avstå på grund av tidsbrist. Intervjuerna genomfördes enskilt och vid alla 

tillfällen utom ett i den intervjuades arbetsrum. En intervju fick genomföras i hemmiljö på grund 

av svårigheter att hitta en plats utan kringliggande faktorer som störde den audiella inspelningen. 

I intervjuerna utgick jag från Esaiassons mall för en semistrukturerad intervju, med löst 

strukturerade tematiska frågor. Intervjuernas längd varierade mellan 55 och 74 minuter. 

Intervjuerna var uppdelade i fyra delar där den första handlade om respondenterna bakgrund, den 

andra berörde studiens frågeställningar medan den tredje delen inkluderade mer direkt ställda 

frågor till sammanhang där jag saknade eller kände mig osäker på något begrepp eller 

formulering. 

Även om intervjuguidens tematiska struktur följdes skiljde sig frågornas turordning från 

intervju till intervju. I så stor utsträckning som möjligt fick respondenterna själva styra valet av 

innehåll och problemformuleringar, utifrån de av mig presenterade huvudtemana. Denna process 

hade en tendens att leda till långa utläggningar om områden som vid första anblick inte framstod 

som relevanta för uppsatsens frågeställningar, men som senare visade sig viktiga för att förstå 

respondenternas ofta mångfacetterade förhållande till ett ämne som visade sig vara mycket 

komplext.  

Samtliga intervjuer spelades in. Dessa inspelningar kompletterades även av anteckningar som 

jag förde under intervjuns gång. Förutom att underlätta återknytandet till viktiga punkter under 

samtalet var dessa anteckningar till stor hjälp i genomgången av det inspelade materialet.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Utifrån inspelningarna har jag gjort sammanfattande referat, för att sedan transkribera delar av 

intervjuerna som tangerar mina frågeställningar. Valet att inte transkribera intervjuerna i sin 

helhet har jag motiverat utifrån intervjuernas längd samt Kvales diskussion om hur 

”tekstinflation” kan motverka en djupgående analys, samt vikten av att en kvalitativ analys består 

av ett kvantitativt begränsat material.64 

Utsagorna är strukturerade utifrån respondenterna som representanter för en grupp och 

innehållet följer en tematisk struktur. Istället för att använda en indelning ur någon av de tidigare 

                                                
64 Kvale (1997a) s. 373. 
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studierna har jag valt att konstruera nya tematiska grupper ur det aktuella materialet. Det 

motiverades utifrån risken att användandet av en annan gruppindelning skulle påverka materialet i 

för stor utsträckning, och att skapandet av nya teman medförde möjligheten att lyfta områden 

som inte förekommit i tidigare undersökningar.  

I valen av citat har jag prioriterat passager där respondenterna för resonemang som i så stor 

utsträckning som möjligt kan stå för sig självt. Respondenternas olika sätt att uttrycka sig innebär 

att vissa citeras mer frekvent än andra. Alternativet att använda en struktur som utgår från 

intervjufrågorna hade möjligen gjort det enklare att jämnt fördela citeringarna mellan 

respondenterna, men det fick avstås då intervjuernas öppna struktur innebar att frågorna tidvis 

skiljde sig från varandra.  Att istället ordna materialet efter varje enskild respondent hade 

inneburit andra fördelar. Bland annat hade det kunnat säga något om vilken bakgrund hos en 

människa som relaterar till vilken typ av innehåll i hållbar utveckling, eller något om kulturer på 

olika institutioner. Båda mycket intressanta frågeställningar. Valet föll ändå på den tematiska 

struktureringen utifrån uppsatsens övergripande mål att arbeta med en innehållslig definition 

samt för att förenkla analysen av innehållets normativa sidor.  

Citaten från respondenternas utsagor har genomgått mindre anpassningar till skriftspråk, 

främst kring användandet av pronomen och meningsstruktur. Avslutningsvis är det viktigt att 

notera att synen på respondenterna som en grupp medför att även om en respondent aktivt 

arbetar för att undvika normer i sitt innehåll, kan de andra respondenternas utsagor innebära att 

resultatet innehåller flera normativa aspekter. 

Reflektion över metoden 

Undersökningar baserade på kvalitativa intervjuer innebär ett antal problemområden som 

tolkaren/intervjuaren behöver förhålla sig till. Steinar Kvale samlar dessa problem, eller 

invändningar, i tre huvudpunkter.  

Den första punkten går ut på att kvalitativa intervjuer involverar för få personer för att 

materialet ska kunna generaliseras över större grupper. Kvale menar istället att det är lätt att 

inkludera för många intervjuer, vilket medför ett allt för stort material att bearbeta och hindrar en 

djupgående analys.65  I min undersökning har jag begränsat materialet genom att fokusera 

transkriberingarna till delar av intervjuerna som var relevanta för undersökningen. 

Den andra punkten Kvale tar upp, om ledande frågeställningar, går ut på att svaren i en 

kvalitativ intervju inte är den intervjuades egna, utan svar som tolkarens ledande frågor har skapat 

hos den intervjuade. Till denna kritik kan även läggas Esaiassons anmärkning om att den 

intervjuade kan hämmas av forskarens bristande fantasi.66  Kvale svarar på denna kritik med att 

hävda att det finns en risk i att rädslan för ledande frågeställningar verkar negativt på studiens 

                                                
65 Kvale (1997a). s. 372. 
66 Esaiasson (2011) s. 246.  
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förmåga att svara mot syftet och leder till svaga analyser och onödigt långa intervjuer. 67 Här 

mötte studien utmaningar från båda sidor. Även om målet var att konstruera öppna frågor så 

innebär hållbar utvecklings politiska natur att det för med sig en diskurs som styr vilka ord och 

tankemönster som blir relevanta. Samtidigt blev intervjuerna långa och en mer koncist 

strukturerad intervju hade kunnat medföra svar som var lättare att tolka och som visade en 

tydligare tematik. Då mina frågeställningar berör en begränsande normativitet var det dock viktigt 

att minimera mitt egna normativa begränsande, varför jag aktivt och medvetet försökte arbeta för 

att så gott som möjligt minimera ledande frågor. Detta resulterade i ett begränsat antal frågor och 

variationer mellan intervjuerna. 

Den avslutande punkten berör intervjuaren. Denna punkt är en kritik av subjektiviteten i 

tolkningarna och säger att resultatet i första hand säger något om vilka svar just den intervjuaren 

fick i just den situationen. Kvale menar dock att subjektiviteten har ett värde i sig: 

Det ömsesidiga inflytande som intervjuaren och den intervjuade utövar på varandra såväl kognitivt 
som emotionellt är dock inte nödvändigtvis en felkälla utan kan vara en styrkefaktor hos den 
kvalitativa forskningsintervjun. Snarare än att söka reducera vikten av detta samspel gäller det i 
forskningsintervjun att erkänna och utnyttja de insikter som det mellanmänskliga samspelet 
föder.68 

Problemet, säger Kvale, ligger inte i mångfalden av giltiga tolkningar, utan i tolkningarnas 

förtydligande av vilka frågor, vilka förutsättningar och vilket perspektiv som har ställs mot texten. 

Detta arbete kallar Kvale för ”texteksplicitering”.69 För att komma till samma slutsatser som de 

som presenteras i denna undersökning måste forskaren förstås först och främst utgå från samma 

syfte och frågeformuleringar. Just valet av frågor, såväl de tematisk strukturerade som 

uppföljningsfrågorna, är av särskild vikt, och forskaren behöver även betänka de frågor som inte 

har ställts i denna studie. Det sista kan vara starkt påverkat av tidigare teoretiska kunskaper om 

ämnet. Även om jag som forskare har haft möjlighet att under hela arbetsprocessen läsa in mig på 

ESD som forskningsområde har intervjupersonerna i flera fall mångårig erfarenhet och en 

teoretisk kunskapsnivå som överstiger mina. Denna obalans kan ha medfört att jag missat att 

ställa relevanta följdfrågor. Utifrån en hermeneutisk infallsvinkel kompenseras bristen på 

förkunskap något under intervjuarbetets gång. Dialogen som förs med intervjupersonerna 

medför att förståelsen för frågeställningarnas innehåll och betydelse ökar under hela arbetet, 

vilket Steinar Kvale beskriver som den hermeneutiska spiralen70, och Stenman & Ödman (2005) 

som det hermeneutiska pusslet71.  

 

                                                
67 Kvale (1997a) s. 372. 
68 Kvale (1997a) s. 39. 
69 Kvale (1997a). s. 375.  
70 Kvale (1997b) s. 38. 
71 Ödman & Selander (2005) s. 77-78. 
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Etiska överväganden 

Materialet i studien förefaller inte vara etiskt känsligt och svaren är inte av personlig natur. Ämnet 

i sig äger dock en politisk dimension och det finns en akademisk motsättning mellan olika 

metodologiska tillvägagångssätt. Jag har därför utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer gällande 

anonymitet.72 Inga delar av intervjun som berör saker av personlig natur har tagits med i 

transkriberingen. Som tidigare nämnt är svaren även anonymiserade. I presentationen av studien 

har intervjupersonerna även informerats om studiens syfte och användningsområde, samt 

samtyckt till deltagande. De har även informerats om att studiens resultat endast används i 

forskningssyfte. Allt enligt vetenskapsrådet riktlinjer om nyttjandekravet.73  

 

                                                
72 Vetenskapsrådet (2007) s. 68.  
73 Vetenskapsrådet (2007) s. 70. 
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Analys 

Studiens resultat inleds med en tematisk analys av det innehåll som växte fram i respondenternas 

utsagor. Den tematiska analysen följs av en sammanfattande diskussion där de identifierade 

temana sätts i relation till tidigare forskning. Detta avsnitt är således inte analytiskt i sig, men valet 

att lägga ett diskuterande avsnitt mellan den tematiska analysen och analysen av det normativa 

dilemmat motiveras av att läsaren enkelt ska kunna identifiera hur resultaten i denna studie 

förhåller sig till tidigare forskning. Efter diskussionen följer studiens analys av dilemmat med 

normativitet utifrån de teoretiska verktygen ESD 1 och ESD 2. 

Tematisk analys av ’innehåll’ 

Här presenteras det innehåll till hållbar utveckling som växte fram i respondenternas utsagor.  

Resultatet är strukturerat under fem olika teman:  

 

• Innehåll som handlar om introduktion till hållbar utveckling som område 

• Innehåll som handlar om identifierandet av ohållbara utvecklingar  

• Innehåll som handlar om att studenterna ska identifiera värden de vill bevara 

• Innehåll som berör önskan om att studenterna ska utveckla särskilda kompetenser  

• Innehåll som berör nya utmaningar och ökat ansvar.  

 

Respondenternas utgångspunkter  

En utgångspunkt för respondenterna är att hållbar utveckling är relevant för alla utbildningar och 

i olika sammanhang, dvs. inte bara relevant för studenter som läser vissa kurser eller som ska 

arbeta inom vissa yrken. Utsagorna bottnar i att det finns en problematik i människans relation 

till sin omvärld som kommer att kräva en förändring och att utbildningen har ett ansvar att 

förbereda människor inför denna förändring.  Hållbar utveckling är hos respondenterna både en 

fråga som handlar om val i vardagen och mänsklighetens överlevnad, och i båda fallen är det 

något som är ständigt relevant utifrån hur världen ser ut idag. 

[Hållbar utveckling] är inte bara en bonus som du kan ta om du känner att du har tid eller kan 
välja, det är någonting som är en nödvändighet för alla. Sen behöver inte hållbar utveckling se ut 
på alla sett för alla. Däremot bör alla ha en förståelse för den enorma transformation som vi står 
inför under vår livstid.74 

Samtidigt som det är av stor vikt att utbildningen möjliggör en omställning omges den 

inställningen av tankar om att hållbar utveckling inte är något som går att mäta och inget som vi 

                                                
74 Respondent 7. [00:49:18.00]. 
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kan checka av. ”…så klart inte. Det är ju en teleologisk synvinkel. Enfaldig, som tror att gör vi så 

här, då ska det här hända"75 Respondenterna menar att utbildningen aldrig med säkerhet kan veta 

att en viss sorts utbildning leder till en viss kunskap eller ett visst sätt att agera.  Det är en viktig 

utgångspunkt för de olika teman som växte fram i respondenternas utsagor om hållbar 

utveckling.  

 

Innehål l  som handlar om en introduktion t i l l  hål lbar utveckl ing som område 

Arbetet med att bestämma vilka problem eller begrepp som behövs för att introducera någon till 

hållbar utveckling som område är det tema där respondenterna skiljer sig mest ifrån varandra. En 

grupp betonar förmedlandet av faktiska gränser eller siffor på hur mycket föroreningar och 

exploatering av olja jorden tål, t.ex. ”[det viktigaste] är vår livsstil kopplat till planetära gränser.76“, 

eller ”att det är så tydligt att mänskligheten lever på ett ohållbart sätt. Framför allt den rikare 

delen av mänskligheten.”77. Samtidigt menar de flesta att utbildningen ska undvika fasta värden 

om de saknar lokal anknytning. Ett vanligt sätt att närma sig hållbar utveckling för personerna i 

denna andra grupp är istället att studera hur betydelse av begrepp skiftar mellan olika 

sammanhang samt att undersöka hur hållbara processer har sett ut genom historien. 

Vad ger de för förklaringar om man ser på till exempel hållbarhetsbegreppet och 
utvecklingsbegreppet, vad ligger i de begreppen. När Obama var i Stockholm så talade han om 
hållbar utveckling. Vad menar han med hållbart och vad menar tillexempel Johan Rockström när 
han säger samma sak?78 

Vi försöker dra den problematiken längre tillbaka i tiden. Hållbar utveckling kan ibland bli lite tid- 
och historielöst. Förlänger perspektiven. 1900-talet, milleniet, neolitiska revolutionen. 79 

När respondenterna talar om utbildning och hållbar utveckling i ett historiskt perspektiv 

poängterar de att delar som länge varit kopplade till miljöundervisningen numera saknar relevans: 

”alltså att man får en katalogarea över elände, det finns ingen som orkar lyssna på det, och i 

synnerhet när det sedan faller tillbaka på att det här ska du göra någonting åt.”80  

En historisk kontext som däremot nämns som relevant är de positiva erfarenheter människor 

haft genom historien av försök till att lösa miljöproblem. Att studera lösningar kopplade till 

specifika situationer ses också som ett sätt att undervisa normativt utan att det blir problematiskt.  
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Vi har lyckats bromsa ozon-uttunningen [---] försurningsproblematiken har vi också på något sätt 
dämpat. Man kan lyfta fram de exempel som finns, som vi har gjort något bra med.81 

Om man till exempel har ett moment om klimatsårbarhet, och vet hur fan folk har det, då är det 
inget problem att säga att man undervisar för hållbar utveckling. I den meningen att man 
undervisar om t.ex. adoptation på det viset att det skulle vara rimligt att de här människorna skulle få 
det bättre. Så att då är det väl för, och då är det väl normativt. Men det är ju viktigt då liksom, att 
det är fokuserat på vilka fall det handlar om. 82 

Återkommande i respondenternas utsagor är modeller som på olika sätt gestaltar hållbar 

utveckling. I utsagorna förekommer tre av modellerna som tas upp i uppsatsens teoridel: Svag 

hållbarhet, stark hållbarhet samt planetära gränsvärden. Dessa är kända hos samtliga respondenter och 

alla säger sig även använda dem i undervisningssammanhang, men sättet på vilket de används 

skiljer sig åt från respondent till respondent. Ytterligheterna kan ses i nedanstående citat där den 

ena respondenten förespråkar fasta värden, medan den andra ser fasta värden som reell fara. 

Då är det naturligtvis stark hållbarhet jag propagerar för, för det finns ingen hållbarhet som, om 
man inte håller sig innanför naturens gränser då är det ingen hållbarhet. Det är naturen som sätter 
gränserna.83 

Det finns inga begrepp som inte är politiska. Fara med absoluta värden, eller givna gränser. Nu vet 
vi hur det ligger till. Nu vet vi gränsvärden. Det kan öka orättvisor och förtryck. Vi sitter inne med 
sanningen så nu måste vi rätta oss efter det här.84 

Samtidigt som respondenterna ger modellerna för stark hållbarhet, svag hållbarhet samt planetära 

gränsvärden ett värde i hur de ger människor något konkret att relatera till, kritiseras modellerna 

för att förmedla konstruerade bilder av utmaningarna, samt för att ha en tendens att dölja den 

viktiga variation som finns i hur hållbarhetsproblematiken ser ut på olika platser. I vissa 

sammanhang beskrivs modellerna till och med som hinder för ett pluralistiskt tankesätt. 

Lösningen blir då att använda flera olika modeller och vara kritisk till vad de säger om världen 

och den reaktion de vill väcka: ” [---] använder jag mig av många modeller, så många som möjligt. 

Det tror jag är knepet.”85 

Förutom de nämnda modellerna hänvisar en respondent till en modell hon kallar för The 

Doughnut. Istället för de tre dimensionerna beskriver de hur den modellen består av två sfärer: En 

yttre med ekologiska gränsvärden och en inre med sociala. Utrymmet mellan dessa sfärer utgör 

mänsklighetens hållbara handlingsutrymme. Den påminner alltså om modellen för stark 

hållbarhet, men har utelämnat den ekonomiska cirkeln. Respondenterna menar att fördelen med 

detta ligger i möjligheten att fritt välja vilket verktyg som ska användas för att skapa det hållbara 

handlingsutrymmet, och att de därmed undviker risken att fastna i en politisk debatt angående 

om den ekonomiska dimensionen står för konsten ’att hushålla’ eller om det handlar om att 
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bevara dagens ekonomiska system.  I anslutning till beskrivningen av ’The Doughnut’ framhåller 

respondenten vikten av att utbildning och hållbar utveckling tydliggör för studenterna att hållbar 

utveckling inte bara är något som dikteras av en omvärld, utan även är något som behöver 

definieras och förankras hos varje enskild individ. Det är ett perspektiv som återkommer hos 

flera av respondenterna, och i det sammanhanget lyfts hållbar utveckling som en personlig fråga. 

I respondenternas utsagor lyfts särskilt värdeord som känslor och mänskliga relationer, men även 

teknologisk utveckling som sociala forum och smarta telefoner, samt deras påverkan på hur 

människor interagerar. 

[men även] andra frågor som kan vara minst lika viktiga, som mänskliga relationer: Hur förändras 
vårt sätt att uttrycka oss och tänka av teknologi som surfplattor och telefoner. Alla de här sakerna 
har en massa frågor inneboende i sig som är mycket spännande att utforska.86  

 

Innehål l  som handlar om att  s tudenterna ska ident i f i era värden de v i l l  bevara 

För att studenterna ska utveckla en personlig ingång, eller relation, till hållbar utveckling utgår 

respondenterna framför allt från två principer: Studenterna ska identifiera ohållbara utvecklingar 

samt identifiera värden som de vill bevara. Det sista berör tankar om lycka och vilken rätt och 

möjlighet människor har att vara lyckliga i ett hållbart samhälle. ”Långt, hälsosamt och lyckligt liv 

med så små medel som möjligt, för alla då.”87. I samband med utsagor om lycka återkommer ofta 

vikten av att studenterna inte bara arbetar med frågor om vad samhället behöver avstå, utan även 

arbetar utifrån positiva strukturer och skapar utopier; hållbar utveckling som arbetet mot något 

positivt istället för arbetet med att avstå bekvämligheter och privilegier.  

Om man tänker på en transformation, varför har vi lättare att tänka oss fyra grader högre 
temperatur än vi har att tänka oss ett hållbart samhälle. Och om vi ska få till en transformation, 
vad är det för saker vi behöver göra då?88 

[Hållbar utveckling är] att försöka ställa om till någonting som är hållbart och trevligt. Så för att 
sammanfatta skulle jag säga att det handlar om att vrida ohållbara trender till en framtid som är 
attraktiv och där vi vill bo, men som också är hållbar och är rättvis och tillgänglig för alla.89 

Kan du nämna en enda film som är en utopi? Som är en framtidsskildring. Det är en sak som är 
relevant för alla utbildningsprogram. Hur skapar vi en positiv bild av framtiden?90 
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I samband med personliga ingångar till hållbar utveckling såg respondenterna en risk med att 

hållbar utveckling blir en fråga om självförverkligande. Ingången behöver därför präglas av en 

balans mellan rättigheter och skyldigheter. 

Risken där [med personliga ingångar. författarens anm.] blir att man fastnar vid den här tiden som 
vi ändå har av väldigt individualistiskt tänkande, på nått sätt med vad är viktigt för mig och hur kan 
jag jobba med de här frågorna och vad är min passion och min drivkraft. Så det där tror jag att vi 
jobbar på väldigt mycket genom att vända och vrida på de här frågorna. Individens ansvar och roll 
men också i samhället i stort. 91 

Ett alternativt sätt att ha en personlig ingång samtidigt som man undviker fokus på individen 

framkom i respondenternas tankar kring en inlärningstaxonomi där respondenten delar upp 

lärande i ideas, connections och extensions.92 Ideas beskrivs av respondenten som fakta, begrepp och 

strukturer, connections är insikten om hur dessa sitter ihop och extensions är förmågan att ta dessa 

insikter och forma något eget, tillsammans i grupp eller som enskild individ. Poängen är att 

studenterna får sina värden ställda mot andra människors och därmed får hjälp att belysa styrkor 

och svagheter i det egna sättet att se på världen.  

Oftast kommer studenter [---] från olika bakgrunder, så de kommer med sina egna ideas. med sina 
egna studier, med sina egna världsbilder eller egna liksom teorier som de bygger upp sin världsbild 
på. Och när de möts i klassrummet och när de möts kring de här frågorna. Det är då som kanske 
connections görs och sen förhoppningsvis blir resultatet, i det här mötet så kommer man också 
fram till någonting nytt, man sätter sin egen kunskap i en slags spegel med någon annan.93 

 

Innehål l  som handlar om studenternas förmåga att  ident i f i era ohål lbara utveckl ingar 

Kopplat till temat som handlar om värden som studenterna vill bevara är hur utbildningen ska 

möjliggöra för studenterna att identifiera ohållbara utvecklingar. Om respondenterna framhåller 

att utbildningens ingång till hållbar utveckling bör vara personlig, är de ohållbara utvecklingar 

som nämns i huvudsak strukturella och ofta en kombination av specifika problem och innehåll 

som kommer från studenterna. Exempel är frågor som berör strukturer som av samhället och 

studenterna upplevs som särskilt problematiska eller ohållbara, om det är möjligt att fullvärdigt 

granska om informationen som sprids är riktig samt på vilka grunder olika aktörer kommer med 

sina påståenden. 

En nödvändig del i arbetet med hållbar utveckling är att kritisera falska lösningar, att belysa 
ohållbara trender och att på något sätt 'tell truth to power’ - att ha ett korrekt informationsflöde i 
världen.94 
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Vad är det för ohållbara utvecklingar vi ser och hur kan vi stoppa dem, lika mycket som att vi 
måste skapa förändring för, mot en hållbar utveckling.95 

Det kan vara en patriarkal könsmaktsordning, eller de snäva identiteter som vi tillåts vara som män 
eller kvinnor traditionellt, så det finns många nivåer av systemkritik.96 

Det kritiska tänkandet identifieras av samtliga respondenter som ett viktigt innehåll i 

utbildning och hållbar utveckling. Vanligast förekommande i detta innehåll är kritik mot 

strukturer knutna till ekonomi, tillväxt, samt kapitalism och marknadsekonomi. 

Konsumtionssamhället återkommer i olika sammanhang men särskilt i hur studenterna behöver 

frigöra sig från idéer om att materialistisk rikedom är direkt kopplad till lycka.  

Emancipation från normativa värderingar, eller bara gentemot sin självbild, för att nå en förståelse 
av att hälften av det här skulle räcka för att jag ska kunna vara den jag är.97 

Respondenterna framhåller att kritiken mot olika strukturer och system helst ska komma från 

studenterna själva, från resonemang om vilken effekt olika system har på människors välmående 

eller vilken effekt de har på frågor om fördelning. Samtidigt som systemkritiken ges en betydande 

del i utbildning och hållbar utveckling är det dock flera av respondenterna som beskriver olika 

problem med att ha en systemkritisk undervisning utan att någon belyser strukturer i samhället 

som kan ha en positiv effekt. 

Det är viktigt att inte fastna i systemkritik. Man kan också riskera att utbilda grå vampyrer, 
personer som är jätteduktiga på att skjuta ner alla idéer, vända på dem och dekonstruera. Men vad 
har vi kvar? Då har vi hamnat i något ruinlandskap, och det är inte heller så positivt. Vi måste ha 
systemkritiken, men vi måste också se möjligheterna i dagens system.98 

 

Innehål l  som berör  önskan om att  s tudenterna ska utveckla särski lda kompetenser   

Ett annat återkommande tema hos respondenterna handlar om olika kompetenser som 

studenterna bör nå i utbildning och hållbar utveckling.  Dessa kompetenser består främst av att 

studenterna ska ha både självförtroende, lust och förmåga att arbeta med och mot förändringar. 

Ett specifikt sätt att närma sig utbildning och hållbar utveckling i form av kompetenser är idén 

om studenternas förmåga att yrkesmässigt arbeta med hållbarhetsfrågor.  

Vi skulle fokusera på en tydlig kompetens. Om man vill ska man kunna vara en expert på 
utbildning och hållbar utveckling. Man vet hur man gör när man ska certifiera skolan, så att det är 
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en skola för hållbar utveckling, men man är också duktig på innehållsliga frågor så man kan göra 
egna kurser.99 

    Även frågor om självförtroende, eller synen på den egna förmågan att hantera osäkerhet, 

beskrivs av respondenterna som särskilt relevanta kompetenser för studenter på lärarprogrammet. 

Den ökade centralstyrning och hur den har ökat kraven på att lära ut rätt information på rätt sätt 

nämns återkommande som en problematisk faktor i lärares arbete med utbildning och hållbar 

utveckling. Respondenterna framhåller även hur det i det sammanhanget kan vara extra krävande 

för lärare att arbeta med frågeställningar som de själva inte har svaret på.   

För mig handlar det mycket om att jag skulle vilja att studenterna känner sig trygga i att vara 
otrygga. Att det är lugnt, fast att jag inte kan svara på just det här just nu. Ytterst sätt så handlar det 
om det mänskliga tillståndet. Vi har inte de här svaren och det är inte så lätt och det är det som är 
vår stora tragedi, och nu har det här existentiella tillståndet manifesterats i klimatförändringarna, i 
det som vi tar fasta på inom hållbar utveckling. Och då behöver man utmanas, men också få en 
känsla av att man duger.100 

    Slutligen återkommer respondenterna till det struktur- och normkritiska innehållet i att det är 

viktigt att studenterna tillägnar sig ett kritiskt och dekonstruerande tankesätt. De nämner dock att 

det finns en skillnad mellan det kritiska tänkandet som är kopplat till strukturer och vetenskapligt 

arbete med källor. Det är ett kritiskt tänkande som hör ihop med självförtroende.  Sett som en 

kompetens handlar det om att studenterna vågar vara en människa som kan innebära en skillnad.   

Det kritiska perspektivet. Att få in det. Vända på saker. Har det alltid sett ut på ett sätt? Kan det se 
ut på ett annat sätt? Och vem var det som sa det här från början? Vad grundar sig det i?101 

Jag vill inte säga kritiskt tänkande, det är något mer än det, någon slags kärlek och något hopp till 
att man är betydelsefull och att man ska betyda saker.102 

Respondenterna återkommer till områden som berör studenternas förmåga och vilja att 

genomföra förändringar under benämningen transformativt lärande. För respondenterna handlar 

det om att genom utbildningen förändra studenternas sätt att tänka, resonera och relatera till sin 

omgivning. 

Utbildning för hållbar utveckling som en utbildning där personer får en chans att fundera på vad 
de vill, och utifrån det förstå problemen och vad de kan göra, samt får ett handlingsutrymme att 
försöka göra någonting för att realisera en värld som de vill se.103 

Utbildning handlar om att skapa utrymme för systemkritik där det behövs, men sen handlar det 
om att bygga upp ett kreativt självförtroende hos människor så att man känner sig trygg i att 
komma med nya förslag och ta fram nya idéer.104 
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I respondenternas utsagor så kopplas det transformativa lärandet till ansvar och engagemang, 

studenterna ska bli stärkta som individer och motiverade till ett ansvarfullt handlande. I det 

transformativa tänkandet ingår också att de genom utbildningen ska ha tillägnat sig tillräckligt 

mycket kunskap och kompetens för att skapa förändringsprocesser med realistiska lösningar.  

Det är dit man vill komma, inom ESD, inte ’vad kan jag’ utan ’vem blir jag’.105 

Det som behövs mest av allt är att få fler unga människor att bli miljöaktiva, lite fler 
miljörevolutionärer. 106 

En transformation kan vara på väldigt många olika nivåer, men innebär på något sätt att man inte 
bara dekorerar ett system som inte är hållbart, eller att man försöker täppa igen luckorna i en trasig 
dam. utan att man snarare försöker skapa ett system som i sig genererar en bra miljö för alla arter, 
och som genererar välfärd till alla människor på ett positivt sätt.107 

 

Innehål l  som berör nya utmaningar och ökat ansvar 

Den sista tematiska gruppen i respondenternas utsagor är innehåll där studenterna ställs mot olika 

problem och utmaningar. Det ska vara problem som utmanar, där utmaningarna är relevanta men 

kanske framför allt i sammanhang som saknar tydliga svar. 

Man brukar prata om wicked problems108, eller super wicked problems eller hyper komplex 
problems. Vilket innebär problem som är lite av en annan karaktär än det vi är vana vid i det att de 
kan präglas av väldigt många intressekonflikter, det kan finnas brist på kunskap, det kan finnas 
stora fördröjningar mellan när man gör någonting och när man ser resultatet. Eller problem där vi 
inte vet de givna svaren eller går bortom våra gamla erfarenheter.109 

Komplexa problem lyfts fram som en viktig del i en process där studenterna blir bekväma med 

att inte veta svaren på lösningarna och med tanken på att det inte alltid bara finns ett svar som är 

det korrekta. Men arbetsmetoden är också krävande och ställer höga krav på studenterna, både i 

deras samarbetsförmåga men också i hur de ser på det egna lärandet, eller kravet på att det ska 

finnas kvitton på det egna lärandet. 

Hur kan vi angripa de här frågorna på ett pluralistiskt sätt, så att man öppnar upp för att man kan 
se på saker på olika sätt samtidigt som man inte fastnar i en situation där du blir totalt förlamad på 
grund av att du känner att det finns inga rätt och fel, och det finns inget korrekt sätt att se världen 
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hämtad 2014-04-12. 
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på, ingen korrekt historielogi, ingen korrekt ontologi, och det är helt konstruerat utifrån vem det 
nu är.110 

En annan del i respondenternas sätt att utmana studenterna är att ge studenterna större ansvar 

för det egna lärandet. Inte i form av ett ökat ansvar för att lämna in arbeten i tid och informera 

sig om kurslitteratur, utan ett ansvar där studenterna kan vara med och ha ett större inflytande 

över hur deras utbildning ska utformas, vilka föreläsare som är relevanta eller vilken typ av 

projekt som studenterna ska driva. 

Med en hel del saker skulle vi kunna experimentera med att studenterna får ta över ägandeskapet, 
och som någon slags facilitator för en sådan utbildning handlar det en hel del om att släppa 
kontrollen och acceptera att det kanske inte blir så bra som jag skulle tycka att det blev om jag 
hade fått bestämma allt själv, men processen kan ändå ha en mening. Och den meningen kanske är 
större än att jag får bestämma allt själv. Och det är ju även så att jag kanske inte nödvändigtvis vet 
bäst om frågor av den här karaktären.111 

Att som ovan testa olika arbetssätt som på olika sätt ändrar relationen mellan lärare och student 

blir ett sätt att försöka skapa nya typer av lösningar på problem som människor idag kanske inte 

uppfattar som problem eller som kanske kan tyckas omöjliga att lösa ”Det är klurigt, kan vi tänka 

oss framtider som är utanför de paradigm vi befinner oss i? På vissa nivåer kan vi nog det.”112  

Respondenterna kopplar ihop alternativa strukturer med något som de ser som universitetets 

uppdrag att skapa ett utrymme för studenterna där de kan vara uppfinningsrika och kunna 

misslyckas.  Samtidigt ser de att även i en pluralistisk arbetsmetod krävs ett aktivt ifrågasättande. 

Samtidigt får man vara lite försiktig, en pluralistisk process blir i sig också normerande väldigt lätt. 
I att det rätt snabbt blir vissa idéer som man rätt snabbt inte behöver motivera. I en grupp kan det 
vara att valfrihet är det som gör att vården blir bra, allt vi behöver göra är att öka valfriheten. I en 
annan grupp kan det vara att alla lokala lösningar är bra, och i en tredje att allt är kört. Då kan det 
bli så att normer som personer kommer in med i den här processen kanske stärks, snarare än att 
man ökar sin empatiska sfär och kan se lite olika perspektiv.113 

I ett kursupplägg där studenterna ges ett större ansvar för urvalet av vilken information som är 

relevant ser respondenterna lärarens uppdrag som en kvalitetsgranskare. Inte på det sättet att 

läraren ska bedöma om det är rätt eller bra ämnen som diskuteras, utan genom att se till att de 

argument och diskussioner som presenteras är väl underbyggda och delar av seriösa resonemang. 

Där finns det en viktig roll för en facilitator. Att dels kräva att man motiverar saker som även man 
själv känner är en självklarhet [---] men ännu mer, som är ännu svårare, att försöka bygga upp en 
kultur där alla i gruppen tar det här ansvaret.114 
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Sammanfattande diskussion kring den tematiska analysen i relation till tidigare forskning 

En viktig utgångspunkt är att respondenterna ser hållbar utveckling som ett relevant och 

intressant begrepp som har en närvaro i deras undervisningspraktik. Samtidigt finns det tydliga 

skillnader mellan de olika respondenternas utsagor, främst i hur de väljer att antingen prata om 

vad utbildningen ska leda till eller hur utbildningen ska utformas. Den ambivalens som 

framkommer i materialet kan alltså förklaras med att tankarna är delar av utsagor från olika 

respondenter. Tillsammans formar respondenterna en representativ bild av de olika syner på 

hållbar utveckling som en lärarstudent möter under sin utbildning.  Min uppfattning är även att 

de utgör en god representation av de olika åsikterna om utbildning och hållbar utveckling på 

lärarprogrammet.  

I respondenternas utsagor om innehåll till utbildning och hållbar utveckling identifierades fem 

olika teman: Innehåll som handlar om introduktion till hållbar utveckling som område, identifierandet av 

ohållbara utvecklingar, att studenterna ska identifiera värden de vill bevara, att studenterna ska utveckla 

särskilda kompetenser samt nya utmaningar och ökat ansvar. Nedan sätts dessa olika teman i relation till 

tidigare forskning innan analysen av innehållet i relation till det normativa dilemmat utifrån ESD 

1 och 2 tar vid. 

Undervisningstradi t ioner ,  ansvarsobjekt,  komplexite t  & subjec t i f i cat ion 

Innehåll som handlar om introduktion till hållbar utveckling som område är det tema som 

påminner mest om traditionell undervisning, liknande den faktabaserade miljöundervisningen 

som återfinns hos Öhman (2004). I respondenternas utsagor återfinns även samtliga av Sunds 

(2013) ansvarsobjekt, där de olika modellerna för hållbarhet kan relateras till kategorierna 

samhället och mänsklighetens överlevnad, medan fakta om begrepp och historisk kontext kan 

kopplas till elevens kunskap.115  

    Identifierandet av ohållbara utvecklingar är ett innehåll som handlar om kritiskt tänkande och 

inkluderar analyser av ekonomiska system och resursfördelning. Det relaterar till Hasslöfs (2013) 

subjectification med elevernas förmåga att kunna kritisera och förändra rådande strukturer samt 

Sunds normativa ansvarskategori med miljömedvetenhet.116 I respondenternas utsagor utvidgas 

dock betydelsen till att gå bortom människans relation till naturen och även inkludera människors 

relation till varandra med frågor som vad sociala medier och modern teknik har för påverkan på 

mänskligt interagerande. En respondent använder även termen grå vampyrer i betydelsen av att 

strukturkritiska utbildningar ibland är för bra på att dekonstruera och glömmer att bygga 

resonemang kring strukturer som fungerar. Det påminner möjligen om Sunds (2013) studie där 

ödmjukhet ses som en del av en utbildning baserad på komplexitet.117  

                                                
115 Sund (2013). 
116 Hasslöf (2013), Sund (2013). 
117 Sund (2013). 
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    Att studenterna ska identifiera värden de vill bevara innebär att utbildning och hållbar 

utveckling behöver ha en personlig ingång, undervisningen måste någonstans vara grundad i en 

känsla hos individen där hon vill bevara något som är viktigt för just henne. Tankesättet återfinns 

både i Björneloos (2007) utbildning för hållbar utveckling som individens hållbara utveckling och 

i Sunds (2013) personliga kopplingar som en del av en komplex utbildning. Där Björneloos tema 

fokuserar på individens välmående talar dock istället respondenterna i denna studie mer om 

vikten av att studenterna kan visualisera lyckliga och attraktiva framtider.118 Det skiljer sig även 

från kategorin med personliga kopplingar, då den framför allt handlar om att se den egna 

funktionen i ett större sammanhang.119  

Att studenterna ska utveckla särskilda kompetenser kan även det kopplas till termen 

komplexitet i Sunds (2013) studie och dess olika mål som ödmjukhet och förhandlingsbara 

sanningar.120 Temat kan även kopplas till Schnacks (1996) hållbarhetskompetenser och Wals 

(2009) transformativt lärande.  Hos respondenterna grundar sig kompetenserna i en tilltro till den 

egna förmågan att testa olika sätt att arbeta och kunna hantera utmaningar som saknar självklara 

svar. Som i ett transformativt lärande menar respondenterna att utbildningen ska sträva mot att 

påverka studentens sätt att se på sig själva, sin roll och sin funktion i samhället. 121 Här finns även 

innehåll som skiljer sig från tidigare studier. Tydligast ses kanske hur respondenterna talar om 

kompetens som ett sätt för studenterna att använda sina kunskaper om hållbar utveckling som en 

tillgång på arbetsmarknaden.  I det sammanhanget lyfts möjligheten att utbilda studenterna på ett 

sätt så att de har förmågan att föra vidare sina kunskaper, inte bara till elever utan även framtida 

kollegor.  

    Nya utmaningar och ökat ansvar relaterar till kompetenser och transformativt lärande i hur de 

vill ge studenterna problemformuleringar som påverkar sättet som de ser på sig själva. Helst ska 

det handla om en ökad tro på den egna förmågan att kunna hantera komplexa problem, hantera 

sin egen okunskap. Vad som skiljer innehållet i denna grupp från den andra kategorien, samt från 

tidigare studier, är respondenternas tankar om att studenterna bör utmanas genom att få ett ökat 

inflytande och ansvar över den egna utbildningen. Studenterna föreslås kunna bestämma såväl 

vilken kunskap de ska lära sig, som vilken kunskap de bör bli bedömda för samt hur denna 

bedömning bör gå till.  

 

 

 

 

                                                
118 Björnello (2007). 
119 Sund (2013). 
120 Sund (2013). 
121 Schnack (1996), Wals (2009). 
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Analys av innehåll i relation till det normativa dilemmat utifrån ESD 1 och ESD 2 

I de analyserade utsagorna förekommer ofta en medvetenhet runt normativitet som ett 

didaktiskt problem, samtidigt som det finns en tydlig ambivalens till vad det innebär för 

innehållet i utbildning och hållbar utveckling. Samtidigt som vissa utsagor utvecklar långtgående 

resonemang utifrån att det är omöjligt att förutse resultatet av utbildning, förekommer det 

formuleringar som pekar på hållbar utveckling som ett problem där utbildningen kan och bör 

vara en del av lösningen. Tidigare studier har delat upp detta innehåll i normativ, faktabaserad 

eller pluralistisk utbildning. I följande analys görs ett försök att genom begreppen ESD 1 och 

ESD 2 undersöka om det går att se de olika formerna av innehåll som komplement till varandra. 

I respondenternas utsagor finns flera exempel där olika former av agerande beskrivs som mer 

ohållbara än andra och hur det finns en relevans i att modellen för stark hållbarhet lyfter 

ekologiska gränsvärden som ramar för social och ekonomisk utveckling. Respondenterna lyfter 

även att utbildningen kan peka ut enskilda lösningar eller beteenden som särskilt relevanta inom 

ett hållbarhetstema. I utsagorna finns resonemang om hur utbildningen på bästa sätt kan skapa en 

förändring hos studenterna utifrån exempel som vikten av en personlig ingång, utsagor om 

attraktiv hållbarhet och bevarandet av lycka. Respondenterna återkommer även till kritik mot 

befintliga strukturer, såväl angående samhällsnormer som ekonomiska system. Till samma 

tematik kan även läggas respondenternas tankar kring vikten av ett annat fördelningssystem. 

Samtliga delar av innehållet ovan kan relateras till Hasslöfs socialization122, Öhmans normativa 

undervisningstradition123 eller Vare & Scotts ”promoting/facilitating changes in what we do” 124 

som en typisk del av ESD 1.  

Men analyserar vi materialet med hjälp av ESD 2 blir bilden något annorlunda. Där 

traditionella utbildningar för hållbar utveckling ofta arbetar mot ett specifikt utopiskt mål 

återkommer respondenterna i denna undersökning till att det är omöjligt att veta vad 

utbildningen leder till. I det sammanhanget blir fakta en del av en dialog mellan olika aktörer i ett 

samhälle som strävar mot hållbarhet. Genom att på detta sätt ägna sig åt att ”exploring the 

contradictions inherent in sustainable living”125, samt komplettera ESD 1 med ESD 2 sätts 

studenterna i en position där de själva kan övervaka överförandet av normer.  

I ett annat exempel kan vi se hur den kraft eller rörelse som prepositionen för skapar, och vill 

använda för att dra utvecklingen i en viss riktning, får hos respondenterna istället funktionen av 

att skapa ett fritt utrymme för ifrågasättande och kreativitet. Skillnaden kan ses i en jämförelse 

mellan modellen för stark hållbarhet och modellen The Doughnut, som en av respondenterna lyfter 

som ett bättre alternativ. Det som är speciellt med respondentens modell är att den utelämnar 

ekonomi som en del av en hållbar utveckling. Modellen utesluter inte ekonomi som ett relevant 

                                                
122 Hasslöf (2013). 
123 Öhman (2004). 
124 Vare & Scott (2007). 
125 Ibid. s. 193. 
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begrepp, men öppnar upp för att det kan finnas andra verktyg för att hitta en balans mellan 

ekologiska och sociala faktorer. Det är ett tydligt exempel på det Vare & Scott (2007) kallar 

”building capacity to think critically about [and beyond] what experts say and to test sustainable 

development ideas”126 samt på hur strukturkritik som oftast kopplas till ESD 1, kan kombineras 

med ESD 2 med hjälp av nya ramar. Kritiken mot ekonomiska system framhålls inte genom ett 

specifikt alternativ utan genom att inte stipulera att just ekonomin ska vara lösningen på 

problemet.  

Det är återkommande i utsagorna hur lärarens roll inte bör vara att kritisera strukturer, istället 

bör hon ställa frågor och presentera problem genom vilka studenterna själva kan identifiera 

svagheter och styrkor i olika strukturer. Respondenterna visar även en medvetenhet om hur svårt 

det är att identifiera utvecklingar som är hållbara, och väljer istället att låta studenterna identifiera 

ohållbara utvecklingar samt arbeta med att försöka utveckla lösningar på sådana problem. 

Arbetssättet påminner om Wals (2009) exempel om ”A happy, happy meal” och möjliggör en 

pluralistisk systemkritik där det normativa dilemma som lärarens maktposition medför undviks 

genom att studenterna får väga sina förslag mot varandra.127 

 

                                                
126 Vare & Scott (2007) s. 194. 
127 Wals (2009) s. 383.  
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Avslutande diskussion 

Sammanfattning av studiens slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilket innehåll utbildningsansvariga vid Uppsala 

Universitet ger till utbildning och hållbar utveckling, samt utifrån begreppen ESD 1 och ESD 2 

undersöka hur det innehållet förhåller sig till dilemmat med normativitet. Undersökningen 

baserades på kvalitativa intervjuer med sju personer som arbetar med hållbarhetsfrågor i 

anslutning till lärarprogrammet vid Uppsala Universitet.  

    Undersökningen visade att en stor del av innehållet som förekommit i tidigare undersökningar 

av innehåll som ges av lärare i grundskolan och på gymnasiet, även återkommer bland 

utbildningsansvariga vid lärarprogrammet på Uppsala universitet. Det är innehåll som alltså tycks 

ha ett starkt stöd genom hela utbildningssystemet. Innehåll som återkommer i utbildningen är 

fakta som introducerar studenterna till hållbar utveckling som område och förmåga att både 

kritisera strukturer samt urskilja vad i befintliga strukturer som fungerar. Det är även en personlig 

ingång till hållbar utveckling som ger studenter möjlighet att tänka kring vad de själva värdesätter 

och hur de själva påverkas av olika utvecklingar. Där visas även vikten av att utbildning och 

hållbar utveckling behöver utformas olika för olika typer av studentgrupper. Ett annat område 

som återkommer är att studenterna ska arbeta med komplexa frågor, där de gemensamt får skapa 

lösningar på problem som bygger på de inneboende svårigheterna i att balansera sociala, 

ekologiska och ekonomiska intressen.  

     Undersökningen visade även innehåll som inte lyfts i tidigare studier. Bland annat att 

komplexa frågor kan kombineras med nya utmaningar för studenterna, och att en stor del av den 

utmaningen kan vara att ge studenterna ökat inflytande över sin utbildning. Där fanns även 

innehåll som mer tydligt fokuserade kring möjligheten att använda kunskapen om hållbar 

utveckling som en arbetsmöjlighet och att utforma utbildningen på ett sätt så att studenterna 

själva är kompetenta att utbilda inte bara elever utan även annan personal. 

Värt att notera är att utbildningsansvariga vid lärarprogrammet skiljer sig från experter på 

utbildning och hållbar utveckling vid en ingenjörsutbildning i Spanien i det att de lägger avsevärt 

större vikt vid att studenterna ska vara aktiva och ta eget ansvar över utbildningen.128  

I analysen av hur innehållet förhöll sig till normativitet kan vi utifrån begreppen ESD 1 och 

ESD 2 se att utbildning kan vara både pluralistisk och normativ. Respondenterna menar att 

läraren kan och bör ge studenterna grundläggande faktakunskaper, presentera olika modeller över 

hållbar utveckling samt presentera lösningar på olika problem. Material som alltså anknyter till 

ESD 1. Det viktiga där är att informationen presenteras som en del av ett specifikt sammanhang, 

                                                
128 Segalàs, Mulder & Ferrer-Balas (2012). 
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och att studenterna får diskutera kring olika avsändare och syften. Till detta kommer även 

arbeten där studenterna ställs mot komplexa problem där de får ifrågasätta fakta de mött, och den 

världsbild som olika fakta förmedlar. Detta resultat förespråkar analyser av material som inte 

undersöker hur olika innehåll kan delas upp, utan hur de kan kombineras samt hur de kan ge 

olika synergier åt varandra. Begreppsanvändningen inom tidigare forskning  kring utbildning och 

hållbar utveckling tenderar ibland att skapa dikotomier i sin analys av innehåll och normativitet: 

Faktabaserad och normerande har ställts mot pluralistisk och komplex129, objectification och 

socialization mot subjectification130. I en dekonstruerande process kan det vara nödvändigt att 

fokusera på vad som särskiljer olika former av innehåll, men om forskning ska fungera som ett 

stöd för pedagogisk utveckling är det viktigt att även förhålla sig till hur olika typer av innehåll i 

utbildningen relaterar till varandra och kan samverka. För en sådan analys visar resultatet att 

begreppen ESD 1 och ESD 2 kan vara ett relevant alternativ 

Tidigare forskning har argumenterat för att kombinationen av en balanserad överföring av 

kunskaper och hållbara beteenden, tillsammans med en förmåga att tänka kritiskt, hantera 

oförutsedda utvecklingar samt en förmåga och vilja att handla ansvarsfullt tycks skapa 

balanserade och kompetenta studenter131. Om respondenterna har möjlighet att i praktiken utföra 

vad de önskar i teorin tycks Uppsalas lärarutbildning alltså vara på god väg i sitt arbete med 

utbildning och hållbar utveckling.  

Konklusion 

Respondenternas utsagor visar ett innehåll som har delar av både ESD 1 och ESD 2, men det 

finns en tendens mot att förmedlandet av fakta är något som respondenterna ursäktar sig för, och 

de anser att utbildning och hållbar utveckling framför allt bör vara strukturkritisk och pluralistisk. 

Det är intressant att fundera kring vad en upplevd samstämmighet kring pluralistisk utbildning 

skapar för norm, i form av att en viss typ av utbildning benämns som hållbar. Det väcker 

intressanta frågor angående om en sådan norm också är begränsande för utbildning och om ett 

normkritiskt, pluralistiskt tillvägagångssätt är i samhällets bästa intresse. 

Materialet i denna uppsats kan fungera som underlag för utvecklandet av nya kurser eller som 

utgångspunkt för vidare studier.  För lärarprogrammet kan implementering i utbildningen 

förslagsvis ske genom en ökad tvärvetenskaplighet där studenter från olika ämnesområden möts 

och arbetar tillsammans i grupper. I dessa grupper bör det vara viktigare att de skapar något 

gemensamt, än vad resultatet blir. I grupperna bör de även få möjlighet att identifiera delar av 

livet som de värdesätter och vill bevara, samt diskutera utvecklingar som de anser vara ohållbara. 

Studenterna bör även arbeta med komplexa problem som t.ex. skulle kunna belysa normer inom 

varje ämnesområde. Ett intressant utvecklingsområde som skulle kunna kopplas till utbildning är 

                                                
129 Öhman (2004) 35-ff, Sund (2008) s. 55-56. 
130 Hasslöf (2013) s. 3-4. 
131 Wals & Jickling (2002), Vare & Scott (2007), Mogensen & Schnack (2009), Wals (2009), Sund (2013) mfl. 
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den estetiska dimensionen av hållbar utveckling, eller möjligheten för studenterna att både skapa 

attraktiva och hållbara bilder av framtiden men även senare kunna hjälpa sina elever att hitta 

sådana positiva framtidsbilder. 

Ett annat alternativ vore att ge lärarstudenterna en tydlig kompetens i utbildning och hållbar 

utveckling, där såväl metodologiska perspektiv som organisatoriska frågor behandlas.  Förutom 

den positiva effekt det kan få för spridning av utbildning och hållbar utveckling kan det även 

medföra att studenten identifierar sig med hållbarhetsfrågor och därmed når ett känslomässigt 

engagemang.  

Denna studie skulle vinna på att kompletteras med observationer av vad som händer under ett 

undervisningstillfälle och vilka didaktiska val som görs i ett sådant sammanhang. Den kan även 

kompletteras med intervjuer med studenter där de får ge sin bild av hur utbildningen har påverkat 

dem. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur en pluralistisk undervisning påverkas av att det 

finns en norm kring att undervisningen ska vara just pluralistisk och vilka motsättningar det kan 

finnas mellan policydokument och didaktiker i sådana frågor.  

En av studiens viktigaste poänger är att hållbar utveckling är ett brett begrepp med många 

giltiga definitioner. Det vore intressant att undersöka hur denna variation ser ut, inom vilka 

områden skillnaderna är störst, vilken typ av skillnader som förekommer samt genom att välja 

respondenter från specifika bakgrunder försöka hitta mönster kring vad det är som skapar olika 

definitioner.   
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agenda/education-for-sustainable-development/about-us/  hämtad 2013-11-25 

UNESCO “Education”  

www.unesco.org/education/ hämtad 2013-12-29 

Wicked Problems “Whats is wicked problems” 

 https://www.wickedproblems.com/1_wicked_problems.php hämtad 2014-04-12 

Inspelade intervjuer 

Respondent 1 (2013). Inspelad intervju, 93 min, Uppsala 2013-12-05 

Respondent 2 (2013). Inspelad intervju, 76 min, Uppsala 2013-12-09 

Respondent 3 (2013). Inspelad intervju, 58 min, Uppsala 2013-12-12 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Presentation 

Vem är du och vad har du för bakgrund? 

Vad är ditt uppdrag på Uppsala universitet? 

 

Hållbar utveckling 

Vad är hållbar utveckling? 

Vad ser du för styrkor i begreppet? 

Vad ser du för problematik? 

 

Hur skulle du illustrera de inbördes relationerna i hållbar utveckling? 

 

Är modellen med ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer relevant i 

utbildningssammanhang? Saknar du något? 

 

Utbildning och hållbar utveckling 

Vad har utbildning för funktion/roll i arbetet med hållbar utveckling? 

Vad ska studenterna få med sig för kunskaper och färdigheter?  

På vilket sätt skiljer sig utbildning i relation till hållbar utveckling från annan utbildning? 

 

Utbildar vi om hållbar utveckling, för hållbar utveckling, inom hållbar utveckling eller som 

hållbar utveckling? Vad innebär det? 

 

Vad ser du för möjligheter i kombinationen av utbildning och hållbar utveckling? 

Kan utbildning dra utvecklingen åt ett specifikt håll? 

 

Är det något du har tänkt på som vi inte har tagit upp? 

 


