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Sammanfattning

Avsikten med denna studie är att undersöka och jämföra hur lärare i en tätortskola respektive en 

landsortsskola beskriver att de arbetar med hållbar utveckling i undervisningen för hållbar 

utveckling. Vidare är syftet att undersöka hur skolans geografiska läge syns i lärarnas tal om 

undervisning för hållbar utveckling för barn i de tidiga åren. För att ta reda på detta har jag valt 

att intervjua lärare på en skola i glesbygd, en liten ort, och en skola i tätort, en stor ort. 

Vid analysen har jag valt ett hermeneutiskt arbetssätt där jag har fokuserat på delar och 

helheter. Jag har arbetat fram teman genom att i min empiri gå från delar till helhet. För att 

kunna analysera vilka metoder lärarna använder har jag tagit hjälp av Lindström & Pennlert 

(2009). De har sammanställt olika metoder under fyra huvudgrupper. 

De metoder som blev synliga i mitt resultat har analyserats in i dessa fyra huvudgrupper. 

Metoderna mellan de olika skolorna, skola Liten har berättat om undervisningstillfällen där tre 

olika metodgrupper har använts: Undersökande/problematiserande metoder, Interaktiva metoder 

och gestaltande metoder. Skola Stor har berättat om undervisningstillfällen där två av dessa 

metodgrupper har använts: gestaltande metoder och undersökande/problematiserande metoder.

För att göra ytterligare jämförelser har jag även använt mig av sju karaktärsdrag som Unesco 

tagit fram. I studien framgår det att skola Liten berättar om arbetssätt som stämmer in på två av 

dessa karaktärsdrag: de arbetar ämnesövergripande, vilket var det första karaktärsdraget, och de 

arbetar med täta kontakter i natur och samhälle vilket var det femte karaktärsdraget. Skola Stor 

berättar om arbetssätt som stämmer in med tre av dessa karaktärsdrag: De arbetar 

ämnesövergripande vilket är det första karaktärsdraget, de arbetar med både lokala och globala 

frågor vilket är det tredje karaktärsdraget, och de arbetar problemlösande med eleverna vilket är 

det sjätte karaktärsdraget. 

I denna studie framkommer det att lärare i skolan i glesbygden (skola Liten) använder sin 

närmiljö frekvent, medan informanterna i skolan i tätorten (skola Stor) sällan tar sig ut i natur och 

samhälle. Närmiljöerna i skolorna påstås av lärarna i skola Stor påverka deras beslut att inte ta sig 

ut med eleverna. Metoderna mellan skolorna skiljer sig som ovan nämnts.

Nyckelord: Didaktik, Grundskola, Intervju, Hållbar utveckling, Närmiljö, Undervisning, Konkreta 

metoder, Svårigheter
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1 Inledning

Redan år 1972 togs begreppet miljöutbildning upp vid en FN-konferens, konferensen handlade 

om den mänskliga miljön och hölls i Stockholm. Detta gjordes då utbildning inom ämnet var av 

viktig natur för att en utveckling utav samhället skulle ske, både lokalt och globalt. Efter denna 

konferens bildades ett miljöprogram kallat Förenta Nationernas Miljöprogram (UNEP). UNEP 

kallade tillsammans med Unesco till konferens rörande miljöutbildning, året var 1977. Där 

framställdes ett dokument med rekommendationer gällande miljöutbildning vilket har haft en 

betydande roll i det fortsatta arbetet. Under åren som följde skedde flera tematiserade 

konferenser där utbildningen ansågs vara viktig för hållbar utveckling. I slutet av 1997 hölls en 

konferens, ordnad av Unesco, där det bestämdes att samhällsvetenskap och humaniora är viktig 

för undervisningen för hållbar utveckling. Detta skulle motverka den starkt naturvetenskapliga 

undervisningen kring ämnet och balansera den tidigare slagsidan (SOU, 2004, s. 39-40).

Under Världstoppmötet i Johannesburg 2002 antogs en omfattande genomförandeplan. 

Undervisning för hållbar utveckling skulle omfattas från förskola till gymnasiet. Perspektivet 

skulle genomsyra all form av utbildning på alla nivåer. 

”Perspektivet hållbar utveckling ska genomsyra både formell, icke-formell och informell utbildning 
och lärande på alla nivåer, från förskola till universitet. ” (SOU, 2004, s.41).

I genomförandeplanen rekommenderades det att det under ett årtionde skulle fokuseras på 

utbildning för hållbar utveckling. Perioden 2005 till 2014 blev förklarat som ett årtionde för 

utbildning för hållbar utveckling och arbetet skulle ledas av UNESCO.

UNESCO:s uppgift blev att utarbeta rekommendationer till medlemsländernas regeringar. 

Rekommendationerna kom att handla om hur utbildning för hållbar utveckling kan integreras i 

utbildningspolitiken, detta för att få ett genomslag på alla utbildningsnivåer. (SOU, 2004, s.41-42).

Året 2003 efterlyste miljöministrarna en nyorientering i miljöutbildning så att hållbar 

utveckling skulle utgöra en bas i ett ämnesöverskridande arbete. På så sätt skulle fler ämnen bli 

inkluderade, vilket är vad hållbar utveckling handlar om (SOU, 2004, s.42).

År 2004 arrangerades det ett internationellt rådslag i Göteborg om utbildning för hållbar 

utveckling. Rådslaget hade rubriken ”Learning to change our world: International consultation on education 

for sustainable development”. Detta rådslag var ett steg i en process på internationell nivå där syftet 

var att hitta utbildningens roll i den förändring som samhällen går igenom mot en mer hållbar 

utveckling. Under rådslaget hittades det en mängd hinder för utbildning för hållbar utveckling, 

men fokus lades även på strategier för hur dessa hinder kunde överstigas (SOU, 2004, s.11).

De nuvarande läroplanerna vilar sitt innehåll om ämnet mot fyra internationella 

överenskommelser som Sverige har ingått. Överenskommelser som finns i FN:s dokument är om 



7

de mänskliga rättigheterna, barnets rättigheter, om internationell förståelse och miljöfrågor (SOU,

2004, s.71).

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som 
verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö” (Lgr11, 2011, s.7).

I citatet likställs aktning för människans egenvärde med respekten för vår gemensamma miljö. 

Läroplanen tar alltså direkt upp undervisning om hållbar utveckling och gör det lika viktigt som 

det mänskliga värdet. I och med detta tycker jag det är väldigt viktigt att se hur detta efterlevs i 

olika skolor i Sverige, för att jämföra de metoder som används för att efterleva detta.
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2 Definition av begrepp

I detta arbete kommer specifika begrepp tas upp. Begreppen kommer i detta kapitel ges 

begreppsförklaringar för att läsaren ska få en bestämd uppfattning om hur de begreppen ska 

tolkas i denna studie.

2.1 Hållbar utveckling

Definitionen för hållbar utveckling kom 1987 via Brundtlandkommissionen: "En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov" (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 47). 

Från år 1972 har det vuxit fram riktlinjer för lärare inom området hållbar utveckling. Skola 

skall bidra till en ekologisk, social, och ekonomiskt hållbar utveckling, vilket styrks av nationella 

styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner (Lgr11).

2.2 Undervisning

Undervisning kan sammanfattas som en aktivitet som någon anför med tydligt medvetet valda 

metoder. Innehållet under aktiviteten är även det medvetet valt, intentionen är att någon annan 

ska tillägna sig detta innehåll. Respondenten, i denna studies fall eleverna, förväntas helt eller 

delvis tillägna sig undervisningsinnehållet (Lindström & Pennlert, 2009 s. 16).

2.3 Tätort

En tätort är en ort som har fler än 3000 invånare, även närområdet inom fem minuters bilresa 

från orten räknas till tätorten. År 2006 bodde 21.6 procent utav Sveriges befolkning i tätortsnära 

landsbygd, men sedan mitten av 1990-talet har befolkningstillväxten ökat i tätorterna. De flesta 

som flyttar till tätorter är personer i familjebildande åldrar, men de som flyttar ut från glesbygd 

och tätort är ungdomar mellan 20-29 år som söker sig till storstadsregioner för att bli utbildade 

(Fickfakta om Sveriges gles- och landsbygder, 2007).

2.4 Glesbygdskommun

Det finns ingen rådande definition för glesbygd, men glesbygdsverket har kommit fram med en 

definition som baseras på möjligheter till att nå service och arbete. Om det tar mer än 45 minuter 

med bil att nå närmaste tätort, är orten per definition en glesbygd. I denna definition innefattas 

även öar utan någon landsförbindelse. År 2006 bodde 2 procent utav landets befolkning i 
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glesbygden, men utflyttningen från glesbygden ökar (Fickfakta om Sveriges gles- och landsbygder, 

2007).

Med glesbygdskommuner menas, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL), en kommun 

där minst 30 procent av befolkningen bor längre bort än 45 minuters bilresa från närmaste tätort 

(www.skl.se).

2.5  Närmiljö

Björklid (2005) menar att barnets närmiljö innefattar mer än bara den fysiska miljön som barnet 

rör sig i, det kan även vara bland annat familjen och grannskapet och de samspel och relationer 

mellan det som ingår i den miljön. Den fysiska miljön kan bestå utav hemmet, skolvägen, skolan, 

fritidshemmet och fritidsaktiviteter. 

När jag talar om närmiljö har jag begränsat det till att gälla den fysiska miljön, skolan,

intilliggande kvarter och naturtyper i dess närhet. Avstånden mellan skola och naturtyper är inte 

för stort i den definition som jag har använt, det ska gå att promenera dit med en klass så att det 

även finns tid till att bedriva verksamhet utomhus.
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3 Bakgrund

I detta arbete kommer bakgrunden fungera som en bas i vilken viktiga ämnen ges substans och 

aktuella termer definieras. Här finns också historien kring hållbar utveckling beskriven för att 

göra läsaren mer medveten om ämnet.

Då arbetet till stor del kommer behandla skillnaden mellan tätorters och glesbygders 

användande av sin närmiljö kommer relaterade termer definieras i bakgrunden. 

3.1 Hållbar utveckling

På 1960-talet uppmärksammades människans relation och påverkan på miljön, många faktorer 

spelade in och boken ”Tyst vår” av Rachel Carson har erkänts som startpunkt för 

uppmärksamheten (Wickenberg, 1999; Björneloo, 2007).

Hållbar utveckling delas in i tre behandlade dimensioner. En ekologisk, en social och en 

ekonomisk dimension och säger därmed att hållbar utveckling handlar om mycket mer än bara 

miljö, det är ett ämne som hela världens politiska samhället måste utgå ifrån (Sandell, Öhman & 

Östman, 2003, s.55).

Den ekologiska dimensionen handlar om det direkta sambadet mellan mänskligt energibruk 

och miljö. Miljöproblem på 1900-talet handlade om lokala miljöproblem, en försurad sjö, en 

fabrik med för mycket giftiga avgaser eller att närmiljön inte frodades på grund av detta. Nu 

handlar miljöproblemen om de stora globala konsekvenser detta har fått. Koldioxidhalten i luften 

som ökar till följd av oansvarigt användande av fossila bränslen, förstärker växthuseffekten och 

orsakar klimatförändringar i hela världen. Länder som är beroende av fossila bränslen behöver 

metoder för att kunna utveckla förnybar energi. Vissa länder som inte har tekniken behöver 

därför hjälp. Bruket av fossila bränslen påverkar hela världen och därför blir det aktuellt för hela 

världen att hjälpas åt (Sandell, Öhman & Östman, 2003, s57-58).

Den situation som världen befinner sig i är vi gemensamt ansvariga för, däremot finns det inte 

några självklara lösningar på problemen då det i världen finns många olika synsätt och 

uppfattningar. För samhällsutvecklingen är det av en avgörande betydelse vilka tolkningar som 

görs av miljösituationen och hur vi hanterar miljöfarorna. Miljöpolitiken bör ständigt finnas som 

en dimension i allt som sägs och görs, det bör även inom skolan strävas efter att alla följer den 

miljöpolitiska debatten så att det i framtiden kan fattas kollektiva lösningar på miljösituationen 

som uppstått (Ibid., s.124).

Varje gång vi gör någonting som ur ett miljöperspektiv sett är dåligt men bekvämt eller lättare 

för oss, som att ta bilen till jobbet istället för kollektivtrafiken, uppstår det värdekonflikter (Ibid., 

s.89-90).
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Den ekologiska dimensionen behandlar därmed energibruket för företag och den enskilda 

personen. Den som bara tar ansvar för sitt eget kan finna medel och möjlighet att leva på ett 

enkelt och energisnålt sätt som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att kunna 

tillfredställa sina energimässiga behov. 

Den sociala och ekonomiska dimensionen behandlar ett än större perspektiv där medel för ett 

hållbart leverne inte ännu är tillgängligt. Den mest självklara lösningen för att minska 

energiförbrukningen vore att stänga av all elektricitet men när tekniken för ett modernt liv finns 

tillgängligt kommer människor inte vilja leva på ett sätt som inte tillåter bruket av dessa. För ett 

hållbart globalt samhälle krävs ett hållbart globalt samarbete. Det finns inga enkla lösningar för en 

så komplex problembild som hållbar utveckling innebär (Hasslöf, 2009). 

Detta kan sammanfattas som att det på grund av en globalisering inom miljöproblemen är en 

utmaning att undervisa om miljöfrågor, problemen är inte lika synliga som det tidigare var. 

Fokuset har gått från synligt greppbara problem som elever med lätthet kunde se och känna på 

själva, till diffusa storskaliga problem som måste diskuteras och förklaras istället. Det drabbade 

problemområdet behöver inte heller ligga i närmiljön, det vi gör här påverkar ofta platser långt 

bort negativt vilket gör det svårt att synliggöra för elever som ett problem

3.2 Hållbar utveckling i Svenska skolans läroplan

I läroplanerna för grundskolan och de frivilliga skolformerna lyfts fyra övergripande perspektiv 

fram: miljöperspektivet, det historiska, det internationella och det etiska. Dessa perspektiv ska 

genomsyra all undervisning och utgör kärnan i hållbar utveckling (SOU, 2004; Lgr11, 2011).

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling” (Lgr11, 2011 s.9).

Hållbar utveckling nämns flera gånger i grundskolans läroplan Lgr11, följande citat är exempel på 

detta (Lgr11, 2011).  

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om 
förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” (s. 13-14).

Dessa citat visar på att hållbar utveckling är en del av Lgr 11 och således bör det finnas som 

undervisningsinnehåll. 

3.3 Från miljöundervisning till undervisning för hållbar utveckling

Det finns tre olika undervisningstraditioner inom miljöundervisning: faktabaserad tradition, 

normerande tradition och pluralistisk tradition (Skolverket, 2002).
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På 1960-talet växte den faktabaserade undervisningstraditionen fram. För att förstå miljöproblemen 

står grundläggande ämneskunskaper i fokus. Miljöproblemen anses vara vetenskapliga ekologiska 

frågor som kan åtgärdas med hjälp utav förmedlade kunskaper i undervisningen. Genom att ge 

elever vetenskaplig fakta genom lärarledda lektioner ska eleverna därefter anpassa sitt beteende 

efter de fakta som framställts (Öhman & Östman, 2004).

På 1980-talet växte den normerande undervisningstraditionen fram där miljöproblematiken ses som 

en värdefråga, där konflikten finns mellan människa och natur. I undervisningen tilläggs nu, 

förutom vetenskap, även värderingar och känslomässiga aspekter. Fokus för läraren ligger på att 

ge elever rätt värderingar för att kunna förändra deras beteende. Experter ger information om 

tankesätt kring miljöfrågor, men eleverna arbetar mycket i grupper där de själva söker reda på 

information. Läraren arbetar ämnesövergripande med betoning på naturvetenskapliga ämnen 

(Ibid., 2004).

På 1990-talet växte den pluralistiska undervisningstraditionen fram tack vare de diskussioner som 

väcktes i samband med Riokonferensen 1992 och efterarbetet med Agenda 21. Ekonomins 

globalisering och de olika uppfattningarna av miljödebatten har påverkat denna tradition. Frågan 

uppfattas som politisk tack vare att miljöproblematiken anses bero på konflikter mellan olika 

mänskliga intressen. Miljöbegreppet ersätts utav begreppet hållbar utveckling då 

miljöproblematiken hör samman med samhällsutvecklingen. I tidigare traditioner har det ingått 

att värderingar och attityder ska föras över till eleverna, men detta anses inte längre relevant. 

Eleverna ska hellre utveckla ett kritiskt tänkande så att de kan, kritiskt, värdera olika perspektiv på 

miljö– och utvecklingsfrågor (Skolverket, 2002).

3.4 Vad är grön flagg, och vad behövs för att få det i skolor?

”Håll Sverige rent” (HSR) är en stiftelse som arbetar mot nedskräpningen i Sverige, detta sker 

bland annat genom att, via skolor och förskolor, nå ut med utbildning om detta till barn och 

unga. Utbildningen har nedskräpning som pedagogisk utgångspunkt och arbetar för att ge barn 

och unga en utbildning inom miljöfrågor. HSR arbetar för att öka medvetenheten om miljöfrågor 

hos individer och organisationer (www.hsr.se).

För att kunna arbeta med barn och unga inom miljöfrågor har HSR utvecklat ett redskap som 

heter Grön flagg. Grön flaggs huvuduppgift som verktyg är att se till att alla, lärare och elever, 

blir delaktiga i arbetet med hållbar utveckling i förskola och skola, samtidigt arbetar skolan mot 

de mål och riktlinjer som finns i Lgr11. Ett nyckelord inom grön flagg är inflytande, arbetet ska 

ske utifrån barn och ungas idéer. Grön flagg har funnits i Sverige sedan år 1996, men är en del av 

Eco-schools vilken i sig drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) som startades 

1981. I Eco-schools deltar över 50 länder i världen, i Sveriges grön flagg finns det över 2500 

skolor och förskolor anslutna. Grön flagg är förutom ett verktyg, även en certifiering och ett 

nätverk som hyser miljontals pedagoger, barn och ungdomar (www.hsr.se). 
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På HSRs hemsida finns det en steg för steg guide för hur en förskola eller skola kan få grön 

flagg, det är anpassat efter den verksamhet som vill vara med i nätverket. Enligt HSR är det 

fundamentalt att önskan att delta i grön flagg ska komma från pedagoger, elever eller föräldrar. 

För att få ansöka om grön flagg måste skolan ha en så kallad kontaktpolitiker så att det hållbara 

tänket inte enbart stannar i skolan utan sprider sig ut i kommunen (www.hsr.se).

3.5 Tätorters och glesbygdskommuners skolor jämförs

En studie har gjorts av skolverket för att undersöka utbildningsvillkoren i glesbygdskommuners 

skolor. Eleverna i studien säger att de blir sedda av de vuxna i skolan och ger positiva omdömen 

om de vuxna. Eleverna har varierande möjligheter till inflytande och ansvarstagande, precis som 

det framkommit i andra skolor. Skolor på glesbygden erbjuder i många fall en bättre studiemiljö 

för elever med mindre specifika stödbehov, jämfört med skolor i tätorter. I tätorter förefaller det 

finnas mer kompetent personal för att tillgodose speciella stödbehov hos elever. I studier 

framkommer det att det finns skillnader mellan tätort och glesbygd gällande respekten mellan 

olika program på gymnasiet, statusnivåerna skiljer sig inte lika kraftigt på programmen i skolor 

belägna i glesbygden. Detta tack vare att människorna på glesbygdens skolor känner varandra mer 

och är respektgivande, oavsett programgränser. Fritidsaktiviteter och friluftsliv är punkter som 

skiljer sig mellan tätort och glesbygd. Tätorter har ett större utbud utav fritidsaktiviteter, framför 

allt inom områdena kultur och nöjen. Glesbygden har däremot ett utbud utav friluftsliv och idrott 

som saknas i tätorten (Skolverket, 2000).

Skolverket själva anser att det är viktigt att undersöka om alla elever får en likvärdig 

utbildning, oavsett deras geografiska hemvist. Ovan har skillnader påvisats genom skolverkets 

studier av tätorters och glesbygdens skolor. Dessa skillnader mellan skolor i tätort och glesbygd 

ger fog för vidare jämförelser inom undervisningsmetoder för hållbar utveckling. Under 

bakgrunden har jag berört hållbar utveckling som begrepp, hur detta begrepp har vuxit fram och 

uppmärksammats genom åren och införts i skolan. Hållbar utveckling står med i läroplanen och 

läraren ska undervisa ämnet oavsett vilken skola det är och vilka metoder som används.
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4 Litteraturöversikt

Under detta kapitel kommer tidigare och forskning och teoretiska utgångspunkter. Tidigare 

forskning ger en översikt över forskningsfältet som studien rör sig inom. Teoretiska 

utgångspunkter tar upp de teorier som studiens analys och slutdiskussion berör.

4.1 Tidigare forskning

Följande redovisas forskning inom fälten: lärare definierar undervisning för hållbar utveckling, 

undervisning för hållbar utveckling och platsbaserat lärande med fokus på undervisning utomhus.

4.1.1 Lärare definierar undervisning för hållbar utveckling

I England har Athanasia Chatzifotiou gjort en undersökning kring vad lärare anser att 

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

Utifrån hennes empiri som samlades ihop av intervjuer med lärare, kunde hon urskilja fem 

kategorier. 

Kategori ett kan sammanfattas som en kategori där undervisningen fokuserades på miljön i 

dagsläget och om miljö i allmänhet.

I den andra kategorin fokuseras undervisningen på miljöer i elevernas närhet, den lokala 

miljön.

Den tredje kategorin behandlar lokal och global miljö, vilket ska leda till ett engagemang hos 

eleverna när de ser sambanden däremellan. 

Kategori fyra hänsyftar till att få eleverna att trivas ute i naturen, elevernas förhållningssätt till 

miljön är centralt.

Den sista kategorin syftar till att förbereda eleverna inför framtiden, en framtid där de 

uppmuntras värna om miljön och agera miljövänligt.

Chatzifotiou har som slutsats att lärarna vet vad undervisningen ska behandla, däremot saknar 

de kunskaper om hur de ska framföra denna undervisning (Chatzifotiou 2006, s. 367-381).  

I denna studie fokuserar forskaren på att undersöka lärares definitioner av undervisning för 

hållbar utveckling, i slutsatsen framgår det att metoder för undervisningen fattas lärarna. I min 

studie syftar jag till viss del att undersöka om läraren använder metoder där närmiljön innefattas, 

men också vilka skillnader som finns mellan de metoder de olika lärarna använder.

4.1.2 Undervisning för hållbar utveckling

Skolverket har genomfört en kartläggning utav svenska skolors miljöundervisning, 24 stycken 

skolor medverkade i studien som skolverket fick i uppdrag att göra av Baltic 21. Skolverket 
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använde sig av intervjuer och två olika enkäter för att samla in empirin, dessa riktade sig mot 

skolledare och lärare på skolorna. Forskarna använde sig utav tre miljöundervisningstraditioner, 

faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och undervisning för hållbar 

utveckling. Denna uppdelning gav forskarna en chans att göra en kvalitativ bedömning utav 

empirin. För att kunna göra denna uppdelning använde forskarna sig utav frågor i enkäten som

var utformade så att det gick att dela in lärarnas svar i de olika miljöundervisningstraditionerna. 

Denna uppdelning resulterade i att forskarna kunde se att flest lärare använde sig utav en 

normerande miljöundervisning. 

Forskarna presenterade siffror på hur stor andel av lärarna som hade svarat att de använder sig 

utav den normerande miljöundervisningen. I tidigare årskurserna är det 51 procent, i högstadiet 

är det 67 procent och på gymnasiet är det 47 procent som angav normerande undervisning. 

Forskarna fick även en inblick i hur stor andel av lärarna som bedrev undervisning inom ämnet, 

där framkom det att förskollärare fick den högsta andelen på 94 procent. I empirin kunde det 

även utläsas att 72 procent utav lärare från förskolan till årskurs nio genomförde 

miljöundervisning, medan det var endast 56 procent utav gymnasielärarna som gjorde det 

(Andersson, m.fl. 2002, s. 114-144).

Den här undersökningen visar på att undervisning för hållbar utveckling bedrivs i skolor i 

olika mån och på olika sätt. Däremot har studien inget fokus på hur skolorna ser ut och om dessa 

påvisade skillnader kan bero på skolornas olika närmiljöer, vilket står i fokus i min studie.

Summers och Kruger (2003) undersöker undervisningen av hållbar utveckling i grundskolan. 

Undersökningens mål var att visa hur nio lärare använder teori om hållbar utveckling och 

förvandlar det till undervisning för elever. 

De frågeställningar själva artikeln har är följande: Hur översätter grundskolelärare olika 

dimensioner av begrepp inom hållbar utveckling när de undervisar eleverna? Hur kan inlärning av 

hållbar utveckling se ut när den undervisas för grundskoleelever?

Summers och Kruger (2003) menar att det känns svårt att hjälpa en grupp grundskolelärare att 

utveckla en förståelse för området hållbar utveckling utan att skada deras självförtroende och 

entusiasm för lärandet. Vad som behövdes var en strategi som hade ett värde för dessa lärare och 

som gav ett positivt, lättillgängligt ledande (s. 161).

Deras regering har tidigare låtit en grupp skriva en rapport som gav råd om vart i den 

Engelska läroplanen undervisning för hållbarutveckling skulle ta plats. Läroplanen fastställer 

lärandemål som kan vara lämpliga för varje avgörande skede, den definierar även begreppet 

”Education for sustainable development” (ESD) till följande:

”Education for sustainable development enables people to develop the knowledge, values and 
skills to participate in decisions about the way we do things individually and collectively, both 
globally and locally, that will improve the quality of life now and without damaging the planet for 
the future” (CEE, 1998, s.3).
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Utöver denna definition finns det även sju dimensioner som kunde användas som ett ramverk i 

undervisningen. Dessa dimensioner är följande: medborgarskap och förvaltarskap; behov och 

rättigheter för kommande generationer, mångfald (kulturella, sociala, ekonomiska, biologiska); 

livskvalitet, rättvisa, hållbar förändring (utveckling och lastkapacitet) och osäkerhet och 

försiktighet i åtgärder (CEE, 1998).

De lärare som ingick i studien av ESD förlitar sig tungt på denna ram som CEE tidigare 

beskrivit och lärarna betonade särskilt vikten av att ta ansvar, mänskligt handlande och "göra 

skillnad" (Summers & Kruger, 2003, p. 177-178).

Denna undersökning behandlar frågeställningar som liknar mina egna, men jag själv är mer 

intresserad av hur platsen på skolan påverkar undervisningen av hållbar utveckling. 

4.1.3 Platsbaserat lärande med fokus på undervisning utomhus

Szczepanski (2013) undersöker huruvida platsen för undervisningen har någon betydelse för 

lärandet. Hans forskningsfråga löd: vilka uppfattningar har lärare av platsens betydelse för lärande

och undervisning utomhus? Han undersöker detta genom att intervjua 19 stycken lärare i Sverige 

inom samma kommun, studien utgår från lärarens egna erfarenheter och förförståelse. Forskaren 

ställde öppna frågor för att få så stora variationsmöjligheter som möjligt i svaren och fanns mest 

till för att styra intervjun och föra den framåt. Till intervjun fick den intervjuade läraren även ett 

bildmaterial för att synliggöra den platsrelaterade didaktiken. Forskaren har använt sig av en 

fenomenografisk analysmetod.

Studien resulterade i att det genom dessa intervjuer framgick olika perspektiv på platsens 

betydelse för undervisningen, rumsperspektivet, kunskapsperspektivet, miljöperspektivet och 

tidsperspektivet. 

”1. Rumsperspektivet, som relateras till möjligheterna att upptäcka andra lärmiljöer och pedagogiskt 
användbara ställen med både rumslig mångfald och större öppna ytor samt främjandet av 
växelverkan mellan dem. 
2. Kunskapsperspektivet, som relateras till möjligheterna att förena teori och praktik, tillämpa ett 
kroppsligt sinnligt lärande, samt att skapa variationsrika möten med olika fenomen. Reflektion i 
handling i andra lärmiljöer än klassrum kan dessutom generera tankar om relationen mellan teori 
och praktik. 
3. Miljöperspektivet, som relateras till möjligheterna att skapa en utomhusplattform för miljöarbete. 
Miljötematiken kan konkretiseras via förstahandserfarenheter i NO-ämnen och tematiska 
växtodlingsprojekt där skolans alla ämnen ingår. 
4. Tidsperspektivet, som utomhus relateras till möjligheterna att disponera tiden på ett friare sätt. 
Skolans schemabundna tidsstrukturer uppfattas luckras upp i det platsrelaterade naturmötet vilket 
upplevs minska stressnivån.”(s.13).

Det var flera lärare som ansåg att utomhusvistelse kunde hjälpa elever att konkretisera 

miljöundervisningen. Samtidigt anser forskaren att begreppet plats behöver analyseras djupare då 

det finns många infallsvinklar men lite forskning om begreppet (Szczepanski 2013, s. 7-14).
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Jag själv kommer att undersöka hur lärare berättar om närmiljöns betydelse för deras 

undervisning om hållbar utveckling, liksom Szczepanski (2013) är det ett arbete som fokuserar på 

platsbaserat lärande med skillnader där jag undersöker hur lärare berättar om detta i relation till 

hållbar utveckling.  

4.2 Teoretiska utgångspunkter

Lindström och Pennlert (2009) skriver om sambandet mellan lärare, elev och ämne och visar 

detta med hjälp av en didaktisk triangel.  Relationerna mellan lärare, elev och ämne beskrivs som 

”..tre centrala relationer i en pedagogisk situation.” (s.10). En av dessa relationer beskrivs finnas 

mellan lärare och undervisningsinnehåll och benämns som ämneskompetens, och det är denna 

relation som jag är intresserad av att studera.

”Ämneskompetens betyder att man kan mycket om ämnet, förstår hur ämnet är uppbyggt, har 
färdighet i ämnet och kan använda sig av dessa kunskaper i olika sammanhang (förtrogenhet).” 
(Lindström &Pennlert 2009, s.11).

Denna studie utgår från ett didaktiskt perspektiv. Studien koncentreras vid hur läraren 

beskriver dess undervisning för hållbar utveckling, med extra fokus på undervisning utomhus i 

skolans närmiljö. Didaktiken lägger fokus på tre frågor som ska besvaras, varför, vad och hur. 

Den första av dessa frågor, varför, har fokus på undervisningens syfte och varför eleven ska lära 

sig undervisningsinnehållet (Lindström & Pennlert, 2009 s.26-27).

Vad-frågan handlar om vad undervisningen ska innehålla, om undervisningsinnehållet t.ex. i 

kemi ska handla om området orbitaler, eller fysik ska handla om området acceleration. 

Undervisningsinnehållet är det område inom ämnet som ska behandlas i undervisningen (Ibid., s. 

26-27).

Hur-frågan har fokus på hur eleven ska förstå undervisningsinnehållet, vilken metod ska 

läraren använda för att de ämnesmässiga målen ska uppnås. Innehållet i undervisningen påverkar 

metodvalet, metoden är i sin tur starkt sammankopplad med undervisningens mål (Ibid., s.26-27).

Mitt fokus kommer att ligga på Hur-frågan då jag vill analysera hur undervisningen för hållbar 

utveckling skiljer sig mellan två olika skolor med extrema skillnader i närmiljön. Jag kommer efter 

gjorda intervjuer försöka ringa in metoder som används, för att se om det finns någon skillnad 

mellan skolornas metodval, framförallt vill jag se om någon av skolorna utnyttjar sin närmiljö 

flitigare än den andra.

Lindström och Pennlert (2009) har delat upp de mängder metoder som finns i fyra 

huvudkategorier: förmedlande/förklarande metoder, interaktiva metoder, 

undersökande/problembaserade metoder samt gestaltande metoder.

Den förmedlande/förklarande metoden är en metod som innefattar undervisning där läraren 

förmedlar den kunskap eleven behöver få. Föreläsningar, genomgångar och berättelser är 

exempel på denna metod. 
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Interaktiva metoder bygger på att elever, lärare, datorer o.s.v. samspelar med varandra för att 

uppnå kunskapskravet. Exempel på denna metod är grupparbete, handledning, interaktion via 

nätverk.

Undersökande/problematiserande metoder bygger på att eleven själv ska söka reda på 

kunskaper som behövs, detta kan ske genom att eleven får jobba med hypoteser som den själv 

ställt. Laborationer faller även dem in under denna metod, liksom intervjuer.

Gestaltande metoder är en metod där eleven får använda sig utav olika estetiska dimensioner 

för att lära känna kunskapen som den ska tillägna sig. Exempel på denna metod är bildskapande, 

drama och rörelse(s. 32-33).

Begreppet undervisning är brett och det finns flera beskrivningar av begreppet, här nedan 

följer en förklaring till begreppet så som det ska tolkas i mitt arbete. Efter denna 

begreppsförklaring följer ett avsnitt om karaktärsdrag för undervisning för hållbar utveckling. För 

att kunna nå ett resultat där skillnaderna mellan skolorna ska kunna påvisas har jag valt att 

innefatta dessa karaktärsdrag.

Lindström & Pennlert (2009) menar att begreppet undervisning kan delas upp i tre punkter, 

intentionell, intersubjektiv och interaktiv. Undervisningen har en avsikt där lärandet står i fokus, 

uppmärksamhet riktas även mot ett innehåll och hur lärandet förändrar uppfattningen hos den 

lärande. Undervisning har ett samspel mellan flera subjekt och sker i ett socialt sammanhang, 

flera aktörer bygger upp någonting gemensamt. Undervisning sker i växelspel mellan flera 

aktörer, ett innehåll bearbetas genom olika arbeten. Sammanfattningsvis så ska ett sammanhang 

där undervisning bedrivs innebära att det sker ett lärande, eller att den lärande försöker lära sig 

(s.16). 

När det kommer till undervisning för hållbar utveckling är både vad som ska undervisas och 

hur detta ska göras viktigt. Innehållet för undervisningen inspireras utav internationella 

överenskommelser och deklarationer. Exempel på detta är Agenda 21, världstoppmötet i 

Johannesburg och i Unescos genomförandeplan för årtiondet för utbildning för hållbar 

utveckling. Däremot behöver metoder för att undervisa för hållbar utveckling utvecklas. För att 

undervisning ska kunna bidra till en hållbar utveckling finns det sju karaktärsdrag som behöver 

finnas med i undervisningen. Dessa karaktärsdrag är:

1. ”Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande 
arbetssätt. 

2. Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. 

3. Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det lokala. 

4. Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens form 
och innehåll. 

5. Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. 
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6. Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 
handlingsberedskap. 

7. Utbildningens process och produkt är båda viktiga. ” (Att lära för hållbar utveckling, 
2004, s.73)

Karaktärsdraget ”Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och 

samhälle.” har i undersökningar visat sig vara bristfälligt i skolorna i Sverige (Ibid., s.73, 90). 

I mitt resultat kommer jag nyttja dessa karaktärsdrag och dela in de metoder som jag ser i 

empirin i karaktärsdragen. Detta för att jag lättare ska kunna se vilka skillnader som finns mellan 

de båda skolorna. Jag är således inte intresserad av ren metodik, utan använder endast detta för 

att lättare kunna påvisa skillnaderna mellan skolorna. 

Då två av mina frågeställningar berör just undervisning i skolans närmiljö vill jag gå lite 

djupare i undervisning utomhus, här benämnt utomhuspedagogik. Det finns många definitioner 

av utomhuspedagogik, som namnet antyder är det ett lärande som sker utomhus där det inte 

finns lika många begränsningar som i ett klassrum och där eleverna får kontakt med verkligheten 

(Hård af Segerstad, 1999).

Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) anser att fungerande utomhuspedagogik kan hindras 

utav för stora elevgrupper och att barnen är för små. Om det inte finns rätt natur i närheten kan 

undervisningen hindras, att transportera en klass till rätt naturtyp kan bli en dyr historia. 

Szczepanski (2007) menar att naturnära områden i tätorter tenderar att försvinna, stora 

köpcentrum, bostäder och vägar tar dess plats istället. En idé vore att bygga utomhuspedagogiska 

rum för att ge elever chansen att besöka olika naturtyper (s.15).
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5 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur lärare i en tätortsskola respektive en 

glesbygdsskola beskriver att de arbetar med hållbar utveckling i undervisning för barn i årskurs 1-

3. Vidare är syftet att undersöka om skolornas geografiska läge påverkar undervisningen för 

hållbar utveckling i skolans närmiljö.

5.1 Frågeställningar

De frågeställningar jag har valt att använda är som följer: 

∑ Beskriver lärarna att de använder sig av närmiljön i sin undervisning och i så fall på vilket 

sätt?

∑ Skiljer metodvalen i undervisningen sig åt mellan skolan belägen på glesbygden och den i 

en tätort och i så fall på vilket sätt? 

∑ Framträder det i lärarnas beskrivningar av närmiljön några skillnader gällande 

förutsättningar för undervisning i närmiljön och så fall vad? 



21

6 Metod

6.1 Metod för datainsamling

För att få mer djupgående svar kommer området undersökas med hjälp av samtalsintervjuer Vid 

intervjuer finns tillfällen att ställa följdfrågor och förklara frågor. Metoden är kvalitativ då den 

intervjuade får prata om sina egna tankar och idéer som analyseras av författaren. Ett 

kännetecken för samtalsintervjuer är att utgå från människors vardagserfarenheter, detta ger 

forskaren en chans att få en insyn i intervjupersonens upplevelse av världen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.253).

Alternativet hade varit att utföra en enkätundersökning där samma frågor ställs till många 

lärare utan chans att ställa följdfrågor. Detta uteslöts då detta inte ansågs ge de djupgående svar 

som behövdes för en analys av två skolor belägna i tätort och glesbygd. Det ansågs säkrare att 

ställa frågorna direkt till en lärare så att viktiga följdfrågor efter lärarens svar kunde ställas. 

En väl genomförd intervju kändes mest relevant då den ger information om hur läraren talar 

om sin undervisning för hållbar utveckling och huruvida läraren talar om närmiljö och 

utomhuspedagogik. 

För att kunna genomföra en intervju krävs en del förberedelser så som att läsa på om tidigare 

forskning för att få en inblick i vad som redan forskats om för att hitta en lucka som passar. 

Utöver detta måste författaren även ta hänsyn till etiska perspektiv och informera om deras 

samtycke och frivillig delaktighet (Ibid., s.257)

6.2 Avgränsningar

För att kunna skriva denna uppsats behövde jag avgränsa arbetet, detta gjordes i början av arbetet 

och smalnade ned utbudet av relevant information markant.

Jag har först och främst valt att hålla mig till barn i de tidiga åren, årskurs 1-3 allra helst, och 

har därför valt att intervjua lärare för denna ålder. Särklassen som den ena läraren hade bestod av

elever i blandade åldrar, men främst yngre barn.

Jag har även valt att hålla mig till skolor som har utmärkelsen grön flagg, detta för att jag fann 

det lättare att hitta engagerade lärare som ville ställa upp på en intervju. Det var även ett kriterium 

för att få skolor med likvärdiga engagemang i utbildning för hållbar utveckling, jag ville inte att 

resultatet skulle präglas utav olika engagerade skolor.

Jag vill påpeka att min studie enbart kan svara på vad de fyra lärarna i mina intervjuer anser 

om det geografiska lägets inverkan på undervisningen för hållbar utveckling, inte om den faktiska 

påverkan av det geografiska läget.
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6.3 Intervjuguide

Intervjuguiden som görs inför en semistrukturell intervju är strukturerad i teman med frågor 

inom varje tema. Frågorna bör vara korta och öppna och av sådan karaktär att den intervjuade 

inte behöver fråga vad som menas med frågan. Varför-frågor ska undvikas, likaså ja och nej 

frågor. Guiden bör börja med uppvärmningsfrågor som är enkla för att befästa en god kontakt och 

upprätta en god stämning. Tematiska frågor är öppna frågor som ger den intervjuade en chans att 

utveckla sina tankar utan att intervjuaren påverkar denne, dessa frågor är väldigt viktiga. 

Uppföljningsfrågor ska ställas i samband med de tematiska frågorna och syftar till att få fram ett mer 

innehållsrikt svar. Direkta frågor används för att komma in på saker inom ämnet som ännu inte 

tagits upp av den intervjuade. Tolkande frågor kan ställas för att kontrollera att svaret från den 

intervjuade har tolkats rätt och bör ställas i slutet av intervjun (Esaiasson m.fl., 2012, s.264-265).

Jag har i min intervjuguide (se bilaga 2) delat upp frågorna efter olika teman som jag vill 

beröra, däremot har frågorna inte delats upp i de typer av frågor som jag har skrivit ovan. 

Anledningen till detta är att jag istället har haft tankarna på att de är olika typer av frågor och 

delat upp dem i de teman som står. Jag har använt temarubrikerna:

- Uppvärmningsfrågor

- Grön flagg

- Hållbar utveckling

- Hållbar utveckling i undervisningen

- Följdfrågor

Jag hade följdfrågorna på ett enskilt papper så att jag kunde tillämpa dessa när det passade i 

intervjun.

6.4 Urval

För att hitta lärare som ville besvara mina frågor valde jag att fokusera på skolor som hade fått 

utmärkelsen ”Grön flagg”. Jag valde mellan olika utmärkelser för skolor som finns i Sverige som 

arbetar målmedvetet med hållbar utveckling i sin verksamhet. Anledningen till att det blev just 

grön flagg är helt enkelt att de hade skolor både i större städer och på landet som passade mig 

geografiskt sätt. Det var många faktorer som skulle stämma överens då skolan skulle ligga så 

centralt som möjligt i en storstad eller så lantligt som möjligt i en liten stad, det skulle vara en 

grundskola och inneha utmärkelsen grön flagg. 

Jag har intervjuat fyra stycken lärare på olika nivåer inom grundskolan på två olika skolor, en 

speciallärare, en klasslärare för årskurs tre, en klasslärare för årskurs två, och en lärare på 

särklassen med god inblick i skolans undervisning om hållbar utveckling. Den förstnämnda 

specialläraren och den senare läraren för särklassen var de som höll i miljöråden på skolorna. 

Specialläraren och klassläraren för årskurs tre jobbar på en skola i en stor stad i Sverige, 

klassläraren för årskurs två och läraren för särklassen jobbar på en skola i en liten stad i Sverige.
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I enlighet med Esaiasson m.fl (2012) har jag valt att intervjua främmande människor av 

anledningen att det går att hålla ett mer professionellt yttre mot främlingar än mot bekanta. Det 

kan även vara lättare för en främling att öppna sig för någon som inte ska fortsätta vara i ens 

närhet.(s.259)

Då jag var intresserad av att få insikt om skolans geografiska läge påverkade planeringen av 

undervisningen om hållbar utveckling var jag tvungen att intervjua läraren för att komma åt den 

informationen. 

6.5 Procedur

Den första kontakten skedde genom att jag mailade respektive rektor vid de skolorna som 

passade beskrivningen, sex stycken skolor kontaktades som jag ansåg lämpliga. Två av rektorerna 

svarade kortfattat att de inte längre hade grön flagg på sin skola och därmed var det enbart fyra 

eventuella skolor kvar. Mitt förstahandsval vad gällde skolor på landet ställde sig positiva till att 

låta sig bli intervjuade, två lärare kontaktade mig via e-mail och bokade snabbt in tider. Mitt 

andrahandsval vad gällde skolor i storstad ställde sig positiva till att bli intervjuade och gav mig 

mailadressen till två lärare som ville ställa upp på intervju. Dessa lärare kontaktade jag och tider 

kunde bokas in för intervjuer.

Intervjuerna skedde på respektive skola och intervjutiderna kunde sammanställas så pass att 

jag enbart behövde vänta en halvtimme mellan intervjuerna i skolan på landet och tio minuter på 

skolan i storstaden. Jag valde att arbeta intensivt med intervjuerna och intervjua alla fyra lärare 

fördelat på två dagar i rad. Varje intervju beräknades ta ungefär en halvtimme, vilket stämde 

ganska bra tidsmässigt. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon som jag 

kontrollerat tidigare så jag visste hur den fungerade tekniskt, jag förde även anteckningar vid 

sidan av som en extra säkerhet. Vid intervjuerna satt vi i personalrum utan störningar, den 

intervjuade fick själv välja plats så att denne skulle känna sig bekväm (Esaiasson m.fl, 2012).

Faktumet att skolorna är anslutna till grön flagg har gjort att jag inte känt behov av att 

definiera begreppet hållbar utveckling för de intervjuade lärarna. Detta faktum hade kanske varit 

annorlunda om jag inte hade valt skolor som redan var så medvetna om begreppet och insatta i 

arbetet med hållbar utveckling. 

6.6 Hermeneutik som analysmetod

Jag har valt att använda hermeneutik som analysmetod. Inom hermeneutiken kan två 

huvudinriktningar urskiljas, en filosofisk och en metodologisk. Den filosofiska inriktningen berör 

vad det innebär att tolka, den metodologiska inriktningen berör hur tolkningen kan gå till 

(Björneloo, 2007 s. 71).

Hermeneutiskt tolkningsarbete avser att uppnå en förståelse för människans handlingar, 

tankar, intentioner och existentiell situation. Hermeneutik ska besvara frågor så som ”vad betyder 
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någonting för någon?” och ”vilken betydelse eller innebörd har ett visst fenomen för en viss 

grupp människor i ett visst sammanhang?” (Lendahls Rosendahl, 1998).

”Det finns ingen entydig metodik när det gäller att tolka och förstå världen eller företeelser i 
världen. Ett hermeneutiskt perspektiv erkänner flera skilda sätt och är i princip odogmatisk. 
Grundläggande är insikten att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. 
Vi är historiska varelser som tolkar och förstår på olika sätt bland annat beroende på exempelvis 
vår förförståelse. Forskaren är subjekt i forskningsprocessen och med den positionen är forskarens 
självförståelse central. Forskarens metodiska medvetenhet och kritiska inställning är avgörande här 
som i all annan forskning” (Lendahls Rosendahl, 1998, s.55).

Citatet ovan tolkar jag som att forskaren som ska analysera någonting kommer att göra detta 

utifrån sin egen förförståelse. Människans tolkning sker med dess historia i bagaget, alla har olika 

upplevelser med sig och därför olika förförståelse. Dessa förförståelser spelar roll i tolkandet, och 

påverkar förståelsen hos oss. Forskarens bagage påverkar hur denne ser på sin empiri, Lendahls 

Rosendahl (1998) menar att det är avgörande för forskningen att forskaren är medveten om detta 

och har en kritisk inställning. 

Larsson (1994) menar att det är viktigt att redovisa sin förförståelse, men att det kan vara svårt 

att göra detta då viss förförståelse inte finns på ett medvetet plan. Om förförståelsen inte finns i 

människans medvetande finns det ingen chans till att redovisa denna.

Hermeneutik utgår från delar och helheter och visar förståelsens pendling mellan dessa. Det 

förhållningssätt som är centralt inom hermeneutiken är just sökandet efter mönster, helhet och 

mening. Det centrala tema som finns är just helheters och delars förhållande till varandra 

(Björneloo, 2007).

Det växelspel som är i fokus sker mellan helhet och delar, sammanhang och detaljer, vilket 

kallas för den hermeneutiska cirkeln eller hermeneutiska spiralen. 

Gilje & Grimen (2007) beskriver den hermeneutiska cirkeln som samband mellan tolkning, 

förståelse och tolkningens sammanhang. 

6.7 Bearbetning och analys

Samtliga intervjuer till denna studie har ordagrant transkriberats till word-dokument av mig. Det 

transkriberade materialet omfattar 15 sidor. Som Kvale (1997) skriver så kan även 

transkriberingen ses som en del i analysprocessen. Analysarbetet kan delas in i tre delar, 

strukturering, kartläggning och innebörder. Empirin struktureras genom att transkribera det 

inspelade materialet. Kartläggning sker genom att överflödig empiri tas bort så att endast 

användbara delar av materialet återstår. Vid bearbetning av innebörder studeras den återstående 

texten ytterligare och återkommande svar upptäcks, dessa används sedan vid arbetets struktur i 

form av teman (Kvale, 1997, s.170ff).

De huvudteman som framgick i empirin kan sammanställas som två teman: konkreta metoder 

och svårigheter. Dessa teman har vuxit fram med utgångspunkt i intervjupersonernas 

beskrivningar av deras undervisning i hållbar utveckling. Jag började med att titta på vad min 
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empiri egentligen sa, jag letade efter återkommande ord och märkte att fokus låg på metoder och 

svårigheter. Jag började med att undersöka vilka metoder som omnämns i min empiri, 

återkommande metoder ringades in för att slutligen sammanställas under tre avsnitt. 

Återkommande begrepp i samtliga intervjuer var konkreta metoder och kändes som en passande 

sammanfattning av mina tre valda metoder. Temat svårigheter fanns att utläsa tidigt i min empiri, 

informanterna fokuserade mycket på diverse svårigheter som förhindrade undervisning för 

hållbar utveckling. Båda skolorna har svårt att undervisa för hållbar utveckling, en del är samma 

skäl men det finns även varierande problem i skolorna. På så vis har jag gått från att titta på delar 

till helhet.

I slutdiskussionen kommer jag sedan lyfta upp de analyser som jag gjort i de två teman till en 

högre abstraktionsnivå genom att sätta samman analysens resultat med tidigare forskning och de 

teorier som jag har beskrivit i avsnitt teoretiska utgångspunkter. Avsnittet ”konkreta metoder”

handlar om att intervjupersonerna beskriver att de finner det viktigt att arbeta med olika metoder 

för att undervisa för hållbar utveckling. De metoder som tas upp är: utevistelse, experiment och 

ämnesövergripande arbetssätt. I temat ”svårigheter för undervisning av hållbar utveckling” beskriver 

intervjupersonerna de svårigheter och hinder de upplever för att kunna utföra undervisning för 

hållbar utveckling

För att kunna analysera arbetet på djupet valdes en hermeneutisk analysmetod, detta ger 

möjligheter till en djupgående analys samt detaljrika redogörelser av respondenternas 

beskrivningar (Gilje & Grimen, 1992, s.177).

6.8 Etiska överväganden

När en forskningsstudie ska göras krävs det att hänsyn visas till de som inkluderas i studien. Det 

finns krav som ska skydda människor, eller djur.

Individskyddskravet är ett skydd för människor, de ska inte utsättas för insyn i sin 

livssituation, kränkas eller på annat vis utsättas för skada. Utifrån detta krav finns det fyra regler 

som kallas Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet finns för att underrätta om hur undersökningen genomförs och vad deras 

deltagande innebär och vilka villkor deras deltagande har. Alla deltagare får avbryta sitt deltagande 

om de vill. Vid information om undersökningen ska även syftet, metoder, följder och risker 

uttalas för deltagaren. Det är viktigt att informera om att det är frivilligt att delta i en studie, som 

tidigare sagts får deltagandet avbrytas när som helst. Detta är viktigt när jag ska intervjua 

människor, de måste få veta vilka villkor som finns och vad det är deras intervju bidrar till, men 

framförallt måste de förstå att deras deltagande är frivilligt under hela processen från intervju till 

publicering av denna. 

Samtyckeskravet ser till att deltagare godkänner intervjun, det är viktigt att deltagaren känner 

att denna har fått information om frivilligt deltagande och gett ett godkännande om detta. 
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Konfidentialitetskravet ser till att deltagarnas identitet är skyddad, det ska inte gå att spåra den 

som har medverkat. Jag har valt att avidentifiera mina informanter genom att bland annat ge dem 

andra namn.

Nyttjandekravet säger att det insamlade materialet bara får användas till forskning, andra 

forskare kan använda den insamlade datan men enbart till forskning. Materialet får alltså inte 

komma ut allmänvetandet utan stanna inom forskning (www.codex.vr.se 2013-10-01). 

6.9 Studiens tillförlitlighet

Denna studie har haft för avsikt att undersöka huruvida skolans geografiska läge påverkar 

undervisningen av hållbar utveckling. Med hjälp av kvalitativa intervjuer av fyra lärare har ett svar 

sökts på studiens frågeställning. Studien kan enbart svara på dessa fyra lärares åsikt om det 

geografiska lägets påverkan på undervisningen av hållbar utveckling, inte om undervisningen 

verkligen påverkas av det geografiska läget. För att kunna finna generaliserbara samband mellan 

undervisningen och skolans geografiska läge så krävs andra typer av studier än den här. Men 

denna typ av studie är intressant då lärarens berättelse av sin situation är betydelsefull.

Efter dessa intervjuer ansåg jag mig ha ett tillräckligt stort material och sökte därför inte upp 

fler att intervjua. Ett tillräckligt material påverkas av att det ska finnas möjlighet att hinna 

bearbetas, analyseras och ha överblick. Tidsbrist kan leda till att det blir slarvigt gjort och där går 

idén med att det ska vara en kvalitativ studie förlorad. 

”Viktigt att komma ihåg är att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal 
mindre väl utförda” (Trost, 2010, s. 144).

Enligt mitt hermeneutiska perspektiv kan det mycket väl räcka med två intervjuade lärare från 

varje skola, för att få en uppfattning om hur lärarna i den skolan i just den stad där skolan är 

belägen pratar om sitt arbete med hållbar utveckling. Hermeneutik besvarar på frågor rörande en 

persons uppfattning och vilken betydelse något har för en viss grupp människor i ett visst 

sammanhang. Därav kan en grupp människor bestå av två lärare i sammanhanget där de båda 

undervisar i samma skola om hållbar utveckling (Lendahls Rosendahl, 1998).

Det är passande om den som ska intervjua gör detta till dess att det uppstår en teoretisk 

mättnad, det tar slut på aspekter av det centrala fenomenet i intervjun. Ett allmänt råd är även att 

hålla nere antalet intervjuer, det kan räcka med ca tio intervjupersoner inom varje grupp. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson&Wängnerud, 2012, s. 257)

Jag kan inte påstå att jag känner att jag har uppnått teoretisk mättnad, men jag märkte rätt 

snabbt att det på båda skolorna återkom liknande svar. Om jag hade kunnat få till fler skolor som 

stämde överens med de tidigare skolorna som är representerade i min studie, hade jag gärna 

intervjuat fler för att se om svaren hade varit annorlunda. 
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6.10 Presentation av lärare och skolor

Det som nu följer är en presentation av de lärare och skolor som jag har intervjuat, alla namn och 

skolor är fingerade så ingen kan identifiera dem. Jag har valt att använda namn istället för siffror -

eller bokstavsförteckningar då jag anser att materialet blir mer levande på något sätt då. Städerna 

benämns som Stor eller Liten.

Inga är 57 år och jobbar som speciallärare på skola stor i en svensk kommun i mellersta Sverige, 

hon är en av dem som har arbetat aktivt med grön flagg och sköter den administrativa biten med 

certifieringen. Hon är även den som håller i miljörådet på skolan, hon sköter planeringen, 

tillsammans med de andra lärarna, av de olika teman som grön flagg har som material till 

skolorna.  

Petra är 41 år och jobbar som klasslärare för en årskurs tre på samma skola som Inga, alltså skola 

Stor. Hon arbetar aktivt med hållbar utveckling med sin klass och hon deltar i miljörådet 

tillsammans med Inga. Skolan har haft grön flagg i tolv år.

Camilla är 52 år och jobbar som lärare på skola Liten i Sverige, hon arbetar i särklassen men även 

som hemkunskapslärare med årskurs fem och sex. Hon sköter den administrativa biten för grön 

flagg på skolan och leder miljörådet i skolan. Hon har arbetat som lärare sen 1995

Stina är klasslärare för årskurs två i samma skola som Camilla och deltar i miljörådet på skolan. 

Hon är 32 år har arbetat på skolan i fyra år, skolan har varit certifierade för grön flagg sedan 

2007.
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7 Analys och resultat

Frågeställningarna för denna studie är 1 Beskriver lärarna att de använder sig av närmiljön i sin 

undervisning och i så fall på vilket sätt? 2 Skiljer metodvalen i undervisningen sig åt mellan skolan 

belägen på landsbygden och den i en tätort och i så fall på vilket sätt? 3 Framträder det i lärarnas 

beskrivningar av närmiljön några skillnader gällande förutsättningar för undervisning i närmiljön 

och så fall vad? 

Med utgångspunkt i intervjupersonernas beskrivningar av hur de undervisar i hållbar 

utveckling framträder två teman. Dessa är konkreta metoder och svårigheter, vilka respondenterna 

ansåg relevanta i sin undervisning för hållbar utveckling. Det första huvudtemat syftar till att 

behandla mina två första frågeställningar, det andra huvudtemat behandlar den tredje 

frågeställningen.

I mitt resultat kommer jag att jämföra de metoder jag urskiljer med hjälp av Lindström & 

Pennlert (2009). Metoderna går att sammanfatta som: den förmedlande/förklarande metoden, 

interaktiva metoder, undersökande/problematiserande metoder, gestaltande metoder (Lindström 

& Pennlert, 2009, s.33-34)

För att ytterligare jämförelser ska kunna göras kommer jag även att jämföra skolornas metoder 

satt i samband med de karaktärsdrag som tagits fram.

1. ”Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande 
arbetssätt. 

2. Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs. 

3. Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det lokala. 

4. Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens form 
och innehåll. 

5. Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle. 

6. Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 
handlingsberedskap. 

7. Utbildningens process och produkt är båda viktiga. ” (SOU, 2004, s.73)

Karaktärsdragen kommer nu få förkortade namn som jag själv framställt utifrån deras enskilda 

betydelser. 1) Ämnesövergripande arbetssätt 2) klarläggande av synergier 3) övergripande innehåll 

4) demokratiska arbetssätt 5) verklighetsbaserat lärande 6) problembaserat lärande 7) process och 

produkt.

De jämförelser jag gör sker mellan de två skolor som jag har samlat empiri ifrån.
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7.1 Konkreta metoder

Under denna rubrik presenteras avsnitten utevistelse, experiment och ämnesövergripande arbetssätt, vilka 

är de metoder som respondenterna anser ger eleverna den mest konkreta undervisningen för 

hållbar utveckling.

7.1.1 Utevistelse

I intervjun ställdes frågan ”Hur använder du närmiljön i din undervisning för hållbar utveckling? 

De lärare som jobbar på skola Liten beskriver att de är ute i sin närmiljö ofta, de ser det som en 

utmaning att ta med sig undervisningen ut och de tycker om att göra det. 

Jag gillar att vara utomhus och min klass tycker det är skönt att få sträcka på benen. Jag arbetar 
med alla grön flaggs teman utomhus (Stina). // I fjol var vi ute var tredje vecka och då hade jag två 
rullstolsbundna elever med. Jag ser det som en utmaning att ta med undervisningen ut och tycker 
det är roligt (Camilla).

I citatet ovan berättar både Stina och Camilla att de båda tycker om att hålla undervisningen 

utomhus. 

I intervjun får lärarna ge exempel på lektionerna de för utomhus. Lärarna berättar om lektioner 

där eleverna får först ställa hypoteser som de sedan ska undersöka. 

Vi har jobbat med Grön flaggs tema energi nu, där har det varit en stor spridning med allt från att 
grilla korv i skogen med särklassen till att tala och experimentera med olika former av energi i 
årskurs sex. Jag hade ett praktiskt tillfälle där vi tog med särklassen ut till vårt vindskydd i skogen 
och grillade korv. Barnen fick först känna på korven innan den grillades och var kall, sedan fick de 
gissa hur den skulle kännas efter att den varit i elden. Eleverna fick försiktigt känna om korven 
hade blivit varm efter en stund över glöden (Camilla). 

Eleverna ovan använder en undersökande metod där de ställer hypoteser och själva söker reda på 

kunskaper kring ämnet. Detta är en undersökande/problematiserande metod (Lindström & 

Pennlert, 2009, s.32-33).

Vi var till stan och fotograferade och jämförde hur staden ser ut nu jämfört med gamla fotografier. 
Vi ställde ut fotografierna inne i biblioteket (Stina).

Metoden ovan anser jag falla in under en interaktiv metod då elever och lärare jobbar i en 

grupp och dessutom interagerar med kamera (Lindström & Pennlert, 2009, s.32-33).

Den täta utevistelsen vid undervisning för hållbar utveckling som lärarna i skola Liten berättar 

om faller in under karaktärsdraget verklighetsbaserat lärande som baseras på nära och täta kontakter 

med natur och samhälle (SOU, 2004, s.73).

De lärare som jobbar på skola Stor berättar att de tar med barnen till skolgården.

På skolgården händer det att vi går till dungen ibland och leker lärofulla lekar (Petra). // Vi har 
samarbetat med konstnärer och spelat rollspel här ute i dungen. Man fick vara larv, småfågel och 
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rovfågel, så kom det gift ut i hela dungen. Det blev en dramatisk väg. Det slog ut allting i dungen 
då. Det ledde till diskussioner om hur giftet slog ut allting och hur allting hänger ihop och går runt 
i kretsloppet i naturen, barnen försökte ge lösningar på problem som uppstod (Inga).

Den metod läraren redovisar om här kan kategoriseras som gestaltande metoder där lärarna i 

detta fall använder drama och rörelse i sin undervisning (Lindström & Pennlert, 2009, s.33-34).

Exemplet ovan visar på att läraren Inga vill få eleverna att fundera kring hur problem ska 

lösas. Detta faller in under karaktärsdrag problembaserat lärande där eleverna behöver arbeta med 

problemlösning kring ämnet (SOU, 2004, s.73).

Då lärarna på skola Stor får frågan om de använder skolans närmiljö ofta i sin undervisning 

för hållbar utveckling blir de sorgsna. 

Mycket mer undervisning skulle ske utomhus om vi var åtminstone två lärare i varje klass, som 
resurser (Inga).

Lärarna på skola Stor berättar om exempel där de är utomhus vid undervisningen, men 

utevistelsen sker inte tätt och faller därför inte helt in under karaktärsdraget verklighetsbaserat 

lärande om utomhusvistelse (SOU, 2004, s. 73).

7.1.2 Experiment

I intervjun ställdes uppmaningen ”Berätta om något tillfälle då du och dina elever arbetar med 

hållbar utveckling”. Läraren Camilla berättar som jag tidigare nämnt att eleverna fick prova på att 

grilla korv, jag klassade detta som en undersökande/problematiserande metod. Detta moment 

faller tack vare detta även in under experiment. 

Läraren Stina från skola liten svarar på samma fråga som Camilla.

Vi har nyligen jobbat med energi och provade då olika experiment för att se hur kroppen använder 
energi för att utföra de processer som den gör. Vi pratade om hunger och stillan av hunger, hur 
kroppen behöver energi för att orka utföra olika rörelser. Det blev väldigt konkret när barnens 
magar började kurra strax innan lunch, då hade vi arbetat med att prova olika rörelser som krävde 
energi, både inomhus och utomhus (Stina).

Här arbetar Stina tillsammans med barnen på en teori om att kroppen behöver energi för att 

utföra processer. Eleverna får söka reda på om de blir mer hungriga när de rör sig mer än 

normalt, vilket de i detta fall kunde verifiera. Metoden faller in under Lindström & Pennlert 

(2009) undersökande/problematiserande metod. 

I intervjun berättar Inga från skola Stor om hur de förbereder sig för att arbeta med ett nytt tema 

från grön flagg. 

Vi ska arbeta med tema vatten igen, då handlar det mycket om att få eleverna att förstå vattnets 
kretslopp. Då kommer vi använda alla möjliga sätt för att få eleverna att förstå det, experiment 
osv. Sen kan man ju komma in på det här med att när vi har FN-dagen och prata om att alla barn 
inte har tillgång till rent vatten i världen. Man får försöka knyta ihop det (Inga).
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Inga berättar inte om experimenten i sig, men nämner att det är ett tacksamt tema att arbeta 

med experiment. Förutom att hon talar om en undersökande/problematiserande metod talar hon 

även om att göra undervisningen global. Detta faller in under karaktärsdrag övergripande innehåll

som handlar om att ta undervisningen till både global och lokal nivå (SOU, 2004, s.73).

7.1.3 Ämnesövergripande arbetssätt

Estetiska ämnen är en sammanfattning gjord av författaren och innefattar bild, drama och musik.

I intervjun ställdes uppmaningen ”Berätta om de metoder du använder vid undervisning för 

hållbar utveckling”. Alla lärare svarar att de använder konkreta metoder som det går att ta på, 

utvecklingen av detta ledde till att de förklarade att ämnena bild, drama och rörelse var det de 

hade i tankarna.

Jag tycker det är schysst om man kan föra in drama och andra former av estetiska ämnen så kan 
man göra det mer konkret och roligare än att bara sitta med papper och bok. Vi har gjort en grej 
med näringskedjor och gjort modeller där eleverna fick göra egna modeller. Jag jobbar gärna 
konkret med de här yngre barnen (Inga). 

Här visar Inga i skola Stor på att de använder metoder som faller in under gestaltande 

metoder, i exemplet ovan pratar hon om bildskapande. Inga faller gärna bort från 

förmedlande/förklarande metoden då hon inte vill att det är hon som ska prata om kunskapen, 

hon vill att eleverna ska kunna känna på kunskapen. Undervisningen för hållbar utveckling sker 

ämnesövergripande och faller in under karaktärsdrag ämnesövergripande arbetssätt (SOU, 2004, s.73).

I skola Liten svarar Stina på ovan nämnda fråga. Hon pratar om ett ämnesövergripande arbetssätt 

och ger några exempel på detta.

Jag försöker jobba konkret med experiment och att eleverna får göra saker inom varje ämne vi 
arbetar med. Det kan vara allt från bildskapande, grupparbeten i svenskan till att ta med sig en 
korg med material ut i naturen för att göra experiment (Stina).

Här ser vi återigen att lärare på skola Liten inte är rädd för att ta med sina elever ut i skolans 

närmiljö. Stina talar om flera ämnen som undervisningen sträcker sig till, exempel på bild, svenska 

och naturvetenskap i form av experiment. Detta gör att de kan sammanställas i tre olika metoder 

från Lindström & Pennlert (2009), gestaltande metoder, interaktiva metoder och 

undersökande/problematiserande metoder. Vad gäller karaktärsdragen som finns faller hennes 

beskrivning in under karaktärsdrag ämnesövergripande arbetssätt och verklighetsbaserat lärande som rör 

ett ämnesövergripande arbetssätt och täta kontakter med natur och samhälle (SOU, 2004, s.73).

7.2 Svårigheter

I detta tema presenteras de svårigheter som lärare i skola Stor och Liten stöter på i sin 

undervisning för hållbar utveckling. 
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I min intervjuguide finns frågan ”Vad är viktigt för att du ska kunna arbeta med hållbar 

utveckling i skolan”. På denna fråga svarar samtliga informanter att det är viktigt att hållbar 

utveckling står med i läroplanen, vilket det gör. När jag frågade varför de kände så fick jag i regel 

två svar, jag behöver stötta mig mot läroplanen när kollegor ifrågasätter min undervisning för 

hållbar utveckling och när föräldrar ifrågasätter min undervisning för hållbar utveckling. 

Jag behöver stöd i läroplanen för att visa föräldrar och andra lärare det meningsfulla i att jobba 
med detta (Camilla). // Det är viktigt att jag kan luta mig mot läroplanen när föräldrar och 
kollegor ifrågasätter arbetet med hållbar utveckling (Petra).

På detta vis skiljer det sig inte mellan skolorna, alla informanter känner att innehållet i läroplanen 

måste beröra ämnet när någon ifrågasätter deras arbete med hållbar utveckling. Det gör att de kan 

falla tillbaka och stödja sig mot läroplanen när de måste motivera undervisningen för hållbar 

utveckling. En annan svårighet som då kan tolkas in att det finns de som ifrågasätter deras 

undervisning, istället för att lita på att informanten grundar sin undervisning mot läroplanen som 

det faktiskt är tänkt. 

Ett ord som dyker upp i olika sammanhang i skola Stors intervjuer är ordet personalbrist. 

Personalbrist ger informanterna problem då det begränsar dem i deras utomhusarbete, de vill 

gärna ta sig ut med eleverna men har inte den personal som krävs för att ta sig ut. Skola Stor 

verkar se mer problem med utomhusvistelse, de svarar ofta att de inte tar med eleverna ut på

grund av att de inte känner att de kan garantera deras säkerhet. 

Jag använder sällan skolans närmiljö, om jag gör det så är det för att visa eleverna naturen. Då får 
vi åka buss ut till utkanten av stan för att komma till skogen, eller besöka hamnen för att kika på 
miljön där. Fast då lär barnen vara lite äldre och det måste vara minst en till vuxen med, helst två 
till. Fast det kanske inte räknas som närmiljö? På skolgården händer det att vi går till dungen ibland 
och leker lärofulla lekar (Petra). //Vi tar inte med oss eleverna ut så ofta, bland annat är vi inte så 
många vuxna per elev. Vi har även många integrerade elever som är lite våldsamma, som kan vara 
rymningsbenägna. Det är svårt att ta med sig en klass med 25 elever och kunna garantera 
säkerheten, sorgligt nog. Mycket mer undervisning skulle ske utomhus om vi var åtminstone två 
vuxna i varje klass, som resurser till dessa barn (Inga).

Personalbristen upplevs stor då lärarna känner behov av stödlärare till de elever som är 

rymningsbenägna. Om eleverna inte hade varit lika rymningsbenägna skulle lärarna känna sig mer 

bekväma med att gå ut i skolans närmiljö. Detta är ett av problemen som kan förhindra en 

fungerande utomhuspedagogik, för stora barngrupper och för barn som är unga (Lundegård, 

Wickman & Wohlin, 2004).

Nu ställer skolans omgivning till det för lärarna då det är en omgivning som kantas av vägar, 

de närmaste vägarna har ingen hög hastighet men inte långt från skolan finns en motorväg. 

Dungen som lärarna talar om ligger dock innanför den inhägnade skolgården och kan därför 

räknas som en säkrare plats. En tolkning av detta kan vara att lärarna saknar det engagemang som 

krävs för att ta med eleverna ut. En annan kan vara att lärarna inte ser de möjligheter som 

närmiljön erbjuder, asfalt och en dunge kan vara svårt att finna inspiration i. Det blir ingen som 

försöker skapa det samarbete som i denna skola skulle behövas för att ta med sig undervisningen 



33

utomhus. Den sista tolkningen stöttas av lärarnas berättelse om när de arbetade med det temat 

som heter närmiljö. När detta tema bearbetas krävs det att undervisningen sker utomhus i skolans 

närmiljö.

Då jobbar vi med att undersöka närmiljön, utelektioner och åt måltider ute. Det gällde alla elever, 
fritids och förskoleklass också, på sitt eget vis. Alla arbetade utomhus på sin egen nivå i klasserna 
(Inga).

Med detta i tanken anser jag att min tolkning av att det på något vis går att genomföra 

undervisning utomhus, men att olika faktorer påverkar lärarna att trots allt inte göra detta, kan 

stämma. Vilka faktorerna kan vara kan inte sägas säkert, men alternativ som närmiljöns utseende 

och lärarnas engagemang finns.

Ett annat problem som belystes i ett citat av Petra är att de måste åka långt med eleverna om 

de ska komma till skog och naturnära områden. Enligt Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) 

kan undervisningen hindras om det inte finns för undervisningen rätt natur i närheten. 

Lärarna vid skola Liten benämner inga svårigheter med undervisning för hållbar utveckling, 

utom att föräldrar och kollegor kan ifrågasätta denna. De väljer då att stödja sin undervisning mot 

läroplanen för att förklara varför undervisningen är viktig. 

Lärarna beskriver sin närmiljö som naturnära, de finner inga problem med utevistelsen utan 

nämner det som utmaningar.

Vi har ju en fantastisk skolgård här med skogen på skolgården. Och en liten bit bort här har vi ju 
ett stort vindskydd i skogen som det är handikappsvänligt. Där kan vi vara året runt eftersom det 
är ett tak över. I fiol planerade vi utelektioner för var tredje vecka och då hade jag två 
rullstolsbundna elever med (Camilla)

I citatet säger Camilla att de förra året var ute var tredje vecka trots att hon då hade två elever 

som satt i rullstol. Istället för att se de två rullstolsburna eleverna som ett hinder berättar Camilla 

att hon istället såg det som en utmaning. En tolkning av detta är att undervisning som sker 

utomhus till viss del kanske bygger på lärarens egna engagemang och om läraren tycker att det är 

roligt att bedriva undervisningen utomhus. Då kan faktorer som skulle kunna utgöra ett hinder 

istället bli en utmaning som i Camillas beskrivning.
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8 Slutdiskussion

8.1 Slutdiskussion relaterat till teoretiska utgångspunkter

Här följer en sammanfattning kring lärarnas användande av närmiljön i sin undervisning för 

hållbar utveckling. Efter den sammanfattningen följer ett avsnitt kring vilka metodval och 

karaktärsdrag lärarna använder i sin undervisning för hållbar utveckling.

För att särskilja de båda skolornas användning utav undervisningen för hållbar utveckling i 

skolans närmiljö, har jag använt mig av ett karaktärsdrag för hållbar utveckling. Karaktärsdraget 5

lyder: Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle (SOU, 

2004, s.73).

8.1.1 Slutdiskussion kring konkreta metoder

Under avsnittet utevistelse tolkar jag det som att skola Liten lever upp till ovan nämnda 

karaktärsdrag då de frekvent besöker naturen för undervisning för hållbar utveckling. Lärarna 

berättar även om tillfällen där de besöker stadskärnan i närheten av skolan. 

Skola Stor tolkar jag som att de inte faller in under ovan nämnda karaktärsdrag då de inte 

besöker natur och samhälle. De besöker vid ett fåtal den lilla natur som finns i form av en dunge, 

däremot berättar de inte om några direkta besök i samhälle. Det som får mig att tolka det som att 

de inte faller in under karaktärsdraget är främst att de inte har täta kontakter, det finns tillfällen 

där de besöker natur (SOU, 2004, s.73).

Min första frågeställning gällande om skolorna använder närmiljön i deras undervisning för 

hållbar utveckling kan därmed besvaras med att skola Liten använder närmiljön frekvent. Skola 

Stor har använt närmiljön vid sin undervisning för hållbar utveckling, men gör det inte frekvent 

och lever därmed inte upp till det karaktärsdrag jag tidigare nämnt. I min frågeställning benämner 

jag även att jag vill veta hur de använder närmiljön, vilket besvaras under avsnittet utevistelse.

Under avsnitten utevistelse, experiment och ämnesövergripande arbetssätt har jag 

sammanställt informanternas metoder med hjälp utav Lindström och Pennlert (2009) 

metodindelningar. Jag har även delat in lärarnas berättelser i de karaktärsdrag som Unesco (2004)

tagit fram. Nu följer en sammanställning av alla avsnittens delar, skola för skola. Avsikten med 

detta är att få en överskådlig bild av skillnaderna mellan skolorna.

Skola Stor använder ofta gestaltande metoder, denna metod nämns flera gånger i intervjuerna 

vilket jag har visat vid två tillfällen här ovan. De använder även en 

undersökande/problematiserande metod (Lindström & Pennlert, 2009, s.33-34).
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Deras arbetssätt faller in under karaktärsdrag ämnesövergripande arbetssätt, övergripande innehåll och 

problembaserat lärande som handlar om ämnesövergripande arbetssätt, ett arbetssätt där de arbetar 

både på lokal och global nivå, och ett problemlösande arbetssätt (SOU, 2004, s.73).

Skola Liten använder oftast undersökande/problematiserande metoder, men även interaktiva 

metoder och gestaltande metoder. Det som framkommer mest är dock de undersökande metoder 

som de bedriver (Lindström & Pennlert, 2009, s.33-34).

Arbetssätten faller in under karaktärsdragen ämnesövergripande arbetssätt och verklighetsbaserat 

lärande som handlar om att arbeta ämnesövergripande, och att de har täta kontakter med natur 

och samhälle (SOU, 2004, s.73).

Tabellen nedan är en sammanställning av skolornas metoder och karaktärsdrag och ger en 

snabb överskådlig bild av situationen. För att lätt hitta vilka karaktärsdragen är har jag 

sammanställt dem här. 1) ämnesövergripande arbetssätt 2) klarläggande av synergier 3) 

övergripande innehåll 4) demokratiska arbetssätt 5) verklighetsbaserat lärande 6) problembaserat 

lärande 7) process och produkt.

Sammanställning av skolornas metoder och karaktärsdrag. ((Lindström & Pennlert, 2009, s.33-34; SOU, 
2004, s.73).

Skola stor Skola Liten
Undersökande/problematiserande metod Undersökande/Problematiserande metod
Gestaltande metod Gestaltande metod 
Karaktärsdrag 1 Interaktiv metod
Karaktärsdrag 3 Karaktärsdrag 1
Karaktärsdrag 6 Karaktärsdrag 5

Min andra frågeställning gällande olika metoder i skolorna kan besvaras att det finns skillnader 

mellan skolornas metoder. Hur det skiljer sig mellan metoderna i de olika skolorna kan 

sammanställas som följer. Skola Liten använder sin närmiljö frekvent (karaktärsdrag 5), skola Stor 

gör det inte. Skola Liten använder i huvudlag en undersökande/problematiserande metod, skola 

Stor använder oftast en gestaltande metod vid undervisning för hållbar utveckling. Skola Liten 

använder en interaktiv metod vid undervisningen, skola Stor berättar inte om någon sådan 

metod. Skola Stor använder arbetssätt som faller under karaktärsdrag 3 och 6, skola Liten berättar 

inte om något liknande arbetssätt. 

8.1.2 Slutdiskussion om svårigheter i undervisning för hållbar utveckling

Min tredje frågeställning syftar till att undersöka om det framträder i lärarnas beskrivningar av 

närmiljön några skillnader gällande förutsättningar för undervisning i närmiljön och så fall vad? 

Jag har i avsnittet svårigheter beskrivit hur de olika skolornas närmiljöer ser ut. Skola Liten har en 

närmiljö som består av olika naturtyper, inga direkta vägar och en bit in i skogen finns ett 

vindskydd för regniga dagar. Detta gör att lärarna kan utnyttja skogen oavsett väder, vägen dit är 

en bred grusväg vilket underlättar när de vill gå dit med de barn som är rullstolsbundna. Jag tolkar 

det som att skolan satsar på att komma ut i naturen då båda lärarna kände en glädje över att vara 
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där, och förutsättningarna fanns. Skola Stors närmiljö består av en asfalterad skolgård med en 

skogsdunge, skolgården är inhägnad för att skilja på skolgård och stad. Enligt Lundegård, 

Wickman & Wohlin (2004) kan undervisning utomhus begränsas av skolans närmiljö, finns inte 

den för undervisningen rätta naturtypen kan undervisningen hindras. En tolkning av min empiri 

rörande detta är att skolans närmiljö inte inbjuder till undervisning utomhus. Lärarna har kunnat 

ta sig ut i närmiljön, deras temaarbete kring närmiljön visar att det är möjligt, men väljer aktivt att 

inte göra detta. 

8.2 Slutdiskussion relaterat till tidigare forskning

Athanasia Chatzifotiou (2006) menar att det finns ett antal kategorier som undervisning för 

hållbar utveckling bör innehålla. I denna uppsatts har inte dessa använts, däremot kan jag se att 

hennes kategorier är snarlika några av de karaktärsdrag som använts vid analysen. Athanasia 

Chatzifotiou (2006) menar vidare att hon märkte att metoder för undervisningen fattas de lärare 

som medverkade i hennes studie. Jag märkte själv att mina informatörer berättade om metoder 

som de använder, men jämfört med de karaktärsdrag som Unesco tagit fram används bara två till 

tre stycken. Detta tyder på att de skolor jag undersökt berättar om få metoder vid undervisning 

för hållbar utveckling, liksom hennes studie. 

Skolverkets kartläggning av svenska skolors miljöundervisning visar på att skolor bedriver 

undervisning för hållbar utveckling på olika sätt. Jag har i min studie kartlagt de berättade 

metoderna som informatörerna använt i sin undervisning, efter detta har jag jämfört de två olika 

skolorna. I jämförelsen visas det att skolorna använder både lika och olika metoder i sin 

undervisning för hållbar utveckling. Det som är mest tydligt i min undersökning är att skola Liten 

använder sin utemiljö oftare än skola Stor, och att båda skolorna gillar att använda konkreta 

metoder.

Summers & Kruger (2003) har i sin forskning bland annat tittat på hur inlärning av hållbar 

utveckling kan se ut. De har sammanställt sju dimensioner som de anser kan utgöra ett ramverk 

kring undervisningen för hållbar utveckling. Jag har i min forskning använt mig utav sju 

karaktärer som undervisning för hållbar utveckling bör innehålla, för att kunna jämföra de 

metoder som skolorna använt.

Szczepanski (2013) undersöker huruvida platsen för undervisningen har någon betydelse för 

lärandet. Informanterna i hans studie medgav att de ansåg att utomhusvistelse kunde hjälpa 

eleverna konkretisera miljöundervisningen. Min egen studie fokuserar på undervisning utomhus 

på så vis att jag vill jämföra undervisningens förutsättningar mellan två skolor med olika 

geografiska skillnader. Skolornas närmiljö skiljer sig grafiskt och deras undervisning för hållbar 

utveckling skiljer sig även den. 
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8.3 Tolkning av arbetet

I min studie har jag syftat till att lyfta de olika metoder som informanterna berättar om och 

jämföra huruvida det finns skillnader mellan olika geografiska skolor. Då jag har valt att titta på 

skolor vars närmiljö skiljer sig har jag fokuserat mycket kring undervisning i skolans närmiljö. Jag 

har inte menat att den enda riktiga undervisningen för hållbar utveckling sker utomhus, jag vill 

hålla en så neutral ton som möjligt kring informanternas metodval. 

Jag har valt att titta på två skolor som är så extrema som möjligt vad gäller det geografiska 

läget, självklart kan det finnas skolor i utkanten av tätorten som har tillgång till olika naturtyper. 

Jag har suttit och spekulerat kring de metoder som skolor i storstäder skulle kunna använda 

utomhus, asfalt till trots, och kommit fram till att det i äldre åldrar skulle kunna gå att göra 

konkreta mätningar av miljöpåverkans effekter. Däremot har jag svårt att se hur säkerheten för 

yngre elever ska kunna garanteras vid utomhuslektioner så nära vägar. Observera att studien som 

har gjorts enbart fokuserar på informanternas berättelser kring undervisningen, detta är beroende 

av att intervjuaren ställer rätt frågor och på rätt sätt för att undvika att informanterna säger det de 

tror svaret är.

8.4 Framtida forskning

Denna undersökning väcker många intressanta tankar om skolornas olika förutsättningar för 

undervisning. Skolan skyltar idag med att skolan ska vara lika för alla, men min studie visar på att 

skolornas närmiljö påverkar undervisningen som kan ske utomhus. Forskning finns kring 

utomhuspedagogikens positiva påverkningar, därav känns det relevant att bedriva mer forskning 

kring dessa olika förutsättningar som finns. 



38

9 Konklusion

Med det här arbetet har jag visat att informanterna vid två olika skolor, berättar väldigt olika om 

sin undervisning för hållbar utveckling. Lärarna vid skola Stor berättar att det är svårt att använda 

närmiljön på grund av säkerhetsaspekterna som innefattas av avståndet till naturen, personalbrist 

och rymningsbenägna elever. Skola Liten som ligger i en mindre stad och omgiven av olika 

naturtyper berättar om många tillfällen då undervisning för hållbar utveckling skett utomhus. Det 

framkom stora skillnader mellan de olika skolornas geografiska läge och de förutsättningar som 

kom med dessa lägen. Det framkom också att olika metoder användes vid de olika skolorna, och 

de olika karaktärsdragen som jag satt i samband med undervisningen har även dem skilts sig.
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Bilaga 1

Tillståndsblankett

Anhållan om tillstånd att ni kan delta i en undersökning inom ramen för ett examensarbete vid 

lärarutbildningen vid Uppsala universitet.

Jag skriver mitt examensarbete om hållbar utveckling där jag undersöker lärarens planering av 

undervisning om hållbar utveckling. För att kunna svara på mina forskningsfrågor behöver jag 

samla in material genom att intervjua er.

Alla som intervjuas kommer att garanteras anonymitet. De skolor och elever som finns med i 

undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att 

urskilja i undersökningen. I enlighet med vetenskapsrådets etiska regler är deltagandet helt fri-

villigt. Ni har rättighet att när som helst välja att avbryta deltagandet fram till dess examensarbetet 

publiceras. Det som sägs i intervjuerna kommer enbart att stanna mellan intervjuaren och de 

intervjuade och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. Vad jag

behöver från er är att ni skriver under detta brev. 

Sätt ett kryss i rutan nedan: 

□ Jag ger mitt tillstånd att min intervju behandlas iundersökningen i enlighet med den 

information som nämnts ovan. 

Datum 

...................................................................................................................................................................

intervjupersonens underskrift samt namnförtydligande 

Vid ytterligare frågor ber vi er kontakta mig på nedanstående adress eller telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar 

Lise-Lotte Tiger

e-post: lise-lotte.tiger@hotmail.com

Tel: 076-834 33 81
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Bilaga 2

Intervjuguide

∑ Tema 1 uppvärmningsfrågor

ß Namn

ß Ålder

ß Val av yrke

∑ Tema 2 Grön flagg

ß Hur länge har ni haft grön flagg/utmärkelse för hållbar utveckling här på 

skolan?

ß Vad är utmärkande för grön flagg skolan?

ß Vad finns det för skillnader mellan vanliga skolor och dem med grön 

flagg, som utmärker sig för eleverna?

∑ Får de göra andra eller mer saker inom hållbar utveckling?

ß Finns det något kriterium i utmärkelsen som handlar om skolans närmiljö?

ß Hur går det till att få utmärkelsen?

∑ Tema 3 Hållbar utveckling 

o Undertema 1 Egen relation till hållbar utveckling

ß Vilket lärande tycker du är viktiga för eleverna att ta till sig inom hållbar 

utveckling?

∑ Vilka kunskaper vill du att de ska ta med sig?

∑ Vilka förmågor vill du att de ska ta med sig?

∑ Tema 4 Hållbar utveckling i undervisningen

o Undertema 1 Lärarens undervisning av hållbar utveckling

ß Vad är viktigt för att du ska kunna arbeta med hållbar utveckling i skolan?

ß Berätta om något tillfälle då du och dina elever arbetar med hållbar 

utveckling.

ß Berätta om de metoder du använder vid undervisningen om hållbar 

utveckling.

∑ Se följdfrågor när de tas upp av läraren.

o Undertema 2 Hur kan kunskapen förmedlas

ß Hur kan du genom din undervisning ge eleverna de kunskaper de behöver 

om hållbar utveckling?
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Följdfrågor

ß Hur använder du närmiljön i din undervisning om hållbar utveckling?

∑ På vilka sätt skulle du kunna använda närmiljön ännu mer än du 

redan gör?

ß På vilka sätt skulle du kunna använda närmiljön i din undervisning?

ß Hur tycker du det är att använda omkringliggande miljö i undervisningen 

om hållbar utveckling?

ß Gör ni studiebesök som står i relation till undervisningen om hållbar 

utveckling?

∑ Om ja: Hur kommer det sig att ni gör det?

∑ Berätta gärna om speciella studiebesök du har gjort.

∑ Om nej: Hur kommer det sig att ni inte gör det?

∑ Exempelvis reningsverk, kraftverk., bondgård.

ß Hur ofta är ni utomhus när du undervisar om hållbar utveckling?

∑ Hur resonerar du kring att ni är utomhus?

∑ Hur resonerar du kring att ni inte är utomhus?

ß Hur kommer det sig…

ß Kan du utveckla det?

ß På vilket sätt då?


