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Sammanfattning 

 
Hållbar utveckling får mer och mer utrymme i vårt dagliga liv och har på senare år blivit en allt 

större del i det svenska utbildningsväsendet. Hållbar utveckling skall idag genomsyra all 

undervisning och berörs i de flesta kursplaner och läroplaner inom den svenska skolan. Hur 

lärare praktiskt skall arbeta med detta är dock någonting som är svårdefinierat. Syftet med 

denna studie är att undersöka relationen mellan lärarstudenters lärarutbildning och 

lärarstudenternas eget praktiska arbete med hållbar utveckling. Studien genomförs med hjälp 

av två delstudier, vilka bygger på en kvantitativ och en kvalitativ metod. Enkätstudie respektive 

intervjustudie används för att samla in datamaterial. Populationen som studien undersöker är 

lärarstudenter vid Uppsala universitet. Det teoretiska ramverk som denna studie bygger på är 

en didaktisk utgångspunkt, där de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför används. 

Studien använder sig dessutom av teorin om selektiva traditioner för att undersöka syftet. 

Studien kan visa att det finns en relation mellan lärarutbildningens undervisningstraditioner och 

studenters egna undervisningstraditioner. Selektiva traditioner återfinns i sättet lärarstudenter 

själva väljer att arbeta med området hållbar utveckling, då de flesta arbetar utifrån en 

pluralistisk undervisningstradition, vilket också är den tradition som varit mest framstående i 

lärarutbildningen enligt studenter. 

Nyckelord: Hållbar utveckling, Selektiva traditioner, lärarstudenter, lärarutbildning 
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1. Inledning 

Idag är vi över 7 miljarder människor på jorden och år 2025 uppskattas det öka till 8 miljarder. 

Ytterligare 25 år senare år 2050 tros det leva omkring 9 miljarder människor på jorden.  Vi blir 

fler och fler men redan nu står vi inför flertalet globala problem, så som klimatförändringar, 

minskade naturresurser, minskad biodiversitet etc (Forsberg, 2012). Vår civilisation befinner 

sig mitt uppe i en kris där jordens livsuppehållande system är utsatta för påfrestande tryck. 

Således är det betydelsefullt att det sker en förändring av våra vanor mot en långsiktigt hållbar 

utveckling där det värnas om jorden livsuppehållande system, på vilka nuvarande och 

kommande generationers välfärd kan upprätthållas (Rockström 2010). 

 

Barn och ungdomar är vår framtid och det är betydelsefullt att vår framtid tillskillnad mot 

tidigare generationer utvecklar beteenden och attityder där hållbar utveckling genomsyrar deras 

liv redan från ett tidigt skede (Engjellushe 2013). Vad hållbar utveckling är och hur den på bästa 

möjliga sätt uppnås, finns dock många olika definitioner och svar på. Enligt SOU handlar 

hållbar utveckling om gemensamt ansvar mellan män och kvinnor, olika generationerna, i hela 

världen. Detta är någonting som kommer att behövas även i framtiden. Framtidens frågor om 

hållbar utveckling är komplexa och fordrar komplexa lösningar (SOU 2004:104). I samtliga 

FN-stödda konferenser där problematiken kring hållbar utveckling behandlats har utbildning 

lyfts fram som en av de mest betydelsefulla åtgärderna i förändringsarbetet mot ändrade 

beteenden och vanor hos människor (Agenda 21 1992).  

 

Begreppet hållbar utveckling (HU) och utbildning för hållbar utveckling (UHU) har i Sverige 

varit en del av den nationella utbildningsstrategin sedan 1994. Idag utgör de både en central del 

av skolverksamheten. Hållbar utveckling berörs i de flesta kursplaner och läroplaner för 

gymnasiet (Skolverket 2002). I de övergripande målen och riktlinjerna i Gy- 11 står följande: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången utbildning… kan observera och 

analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling” (GY 

2011). Dock finns vissa problem med införlivandet av detta då begreppet kan vara vagt.  

 

Forskning har visat att hållbar utveckling upplevs av lärare och lärarstudenter som ett komplext 

och luddigt begrepp. Detta är problematiskt då begreppets komplexitet ger utrymme för 

otydlighet om vad lärandeobjektet för hållbar utveckling kan innebära (Jonsson 2007). 

Naturskyddsföreningen menar i en rapport gällande hållbar utveckling i skolan att skolverket 
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och staten inte tillstår kommuner med förutsättningar som krävs för att de skall ha möjlighet att 

genomföra ett gediget arbete gällande utbildning för hållbar utveckling. Ett exempel på detta är 

det faktum att mycket av den information skolverket har att bistå med om hållbar utveckling är 

relativt daterad (Naturskyddsföreningen 2014). I slutändan kan detta leda till problem för lärare 

i det dagliga arbetet, då en diskrepans kan uppstå mellan vad som krävs av styrdokument och 

vad lärare upplever att de kan göra och faktiskt gör (Jonsson 2007). Därför kan tänkas att även 

blivande lärare bör vara väl medvetna och utrustade med kunskaper för att kunna tackla detta 

komplexa problem. Denna uppsats handlar om lärarstudenternas förståelse och relation för 

hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling. I två olika men med varandra 

förbundna delstudier beskrivs i denna rapport förståelsen utifrån deras associationer på en enkät 

och förhållningssätt i intervju.   

 

1.1 Arbetsfördelning 
Denna uppsats har författats gemensamt av två studenter. Det övergripande arbetet med 

inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar, tidigare forskning och teori har gemensamt 

arbetats fram. Delstudierna har däremot skrivits individuellt. Patrik Bond har författat metod, 

resultat och analys för delstudie I. Annes Sirkel har författat metod, resultat och analys för 

delstudie II. Utöver detta har gemensam analys och diskussion skrivits gemensamt.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Begreppsfördjupning hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som ligger i tiden. I den politiska debatten och i media världen 

över rapporteras och diskuteras det idag allt oftare hållbara konsumtionsmönster, levnadssätt 

och ekologisk hållbarhet etc. Begreppet hållbar utveckling introducerades för första gången 

1981 av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester Brown (fn.se 2012). Men det var 

först 1987 som begreppet hållbar utveckling fick sin internationella spridning då det lanserades 

av världskommissionen för miljö och utveckling World Commission on Environment and 

Development, även kallad Brundtlandkommissionen, i dess rapport "Vår gemensamma 

framtid". I rapporten angavs den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet: 

”Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”(Ibid). Hållbar utveckling 

är inte särskilt väldefinierat, utan kan beskrivas på olika sätt, både inom forskning, i politiska 
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sammanhang och vardagliga situationer, något som resulterat i att det idag finns hundratals 

olika betydelser av begreppet (SOU 2004:104).  

 

1.2.2 Dimensioner av hållbar utveckling och dess innebörd  

Ett sätt att konkretisera begreppet hållbar utveckling är att definiera det i termer av olika 

dimensioner, exempelvis genom att tala om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (kth.se 

2015). Denna tredelning ett vanligt sätt att identifiera begreppet (Östman, Sandell & Öhman 

2003). Även om den tredelade definitionen är vanligast så finns det vissa som förespråkar fler 

dimensioner av begreppet. Björneloo (2007) refererar till Goodlad som menar att hållbar 

utveckling i all sin komplexitet inte alls kan rymmas inom ekologiska, sociala och ekonomiska 

dimensionerna, utan människans egen hållbara utveckling behöver finnas med i identifierandet 

utav begreppet.  

 
En vanligt förekommande modell för att beskriva hållbar utveckling är ur ett holistiskt synsätt. 

Hållbar utveckling ur ett holistiskt perspektiv bygger på att hänsyn ska tas till såväl ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter (se figur 1). Att se hållbar utveckling ur ett holistiskt 

perspektiv innebär att samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling integreras för att på så sätt 

skapa möjligheter för en hållbar utveckling (kth.se 2015). Gough (2002) beskriver det på 

följande sätt: ”It is not, in fact, possible to have an economy (sustainable or otherwise) without 

a society and an environment. It is not possible to have a society without an environment or, in 

any sense meaningful in the modern world, an economy. Ett annat synsätt att se på hållbar 

utveckling är i form av en hierarki där ekologisk hållbarhet tillskrivs grunden som de andra 

dimensionerna vilar på (se figur 1 nedan). De ekologiska förutsättningarna sätter på så sätt 

ramarna för de sociala och ekonomiska förloppen (kth.se 2015).  

 
Figur 1 visar modeller för hållbar utveckling (kth.se 2015) 

Dessa modeller beskriver dock inget om vad de olika dimensionerna innehåller. Enkelt uttryckt 

kan man säga att det gemensamma för samtliga dimensionerna är långsiktighet. Den ekologiska 
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dimensionen inrymmer hela jordens ekosystem. Dimensionen syftar till bevarande av 

naturresurser, biodiversitet, ekosystemtjänster etc., för kommande generationer (Ibid). Den 

sociala hållbarhetsdimensionen handlar främst om rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och 

välbefinnande (Ibid). Den sociala dimensionen har som avsikt att främja ett långsiktigt stabilt 

och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls (Ibid). Den ekonomiska 

hållbarhetsdimensionen är något mer komplext, då den kan ses på två olika sätt, där ett sätt 

menar att ekonomin inte bör negativt påverka social eller ekologisk hållbarhet och ett annat 

strävar efter en ekonomisk utveckling som till viss del kan genomföras på de andra 

dimensionernas bekostnad, men får inte innebära negativ utveckling för de båda (Ibid).  

 
Björneloo (2007) anser att även om de olika dimensionerna av hållbar utveckling kan ses som 

lika viktiga så kan balansen mellan dimensionerna variera beroende på social kontext och 

utbildningsbakgrund. I SOU:s utredning Att lära för hållbar utveckling (2004), tar man fasta på 

att den sociala dimensionen bör betraktas som målet för hållbar utveckling där alla människor 

ska få sina grundläggande behov tillgodosedda utan att ekosystemens gränser överskrids. 

Sandell, Öhman & Östman (2003) anser att hållbar utveckling i grunden handlar om gemensamt 

ansvar och solidaritet i fördelningsfrågor mellan olika samhällen, nationer, samhällsklasser, 

folkgrupper och generationer.  

 

1.2.3 Lärande för hållbar utveckling  

I Hållbar utveckling för alla i gymnasieskolan har Linda Pettersson undersökt olika 

yrkesprograms styrdokument och vilka förutsättningar som finns för undervisning inom hållbar 

utveckling. Pettersson (2012) menar att i takt med att samhällsutvecklingen förändrats har också 

skolans uppdrag skiftat till att bli mer av en värdebärande institution som skapar aktiva 

medborgare. Samhället har utöver detta börjat inse vilken påverkan människan och dess livsstil 

har på naturen och framtiden. Detta har lett till att perspektiv på hållbar utveckling fått mer 

fokus, och har således även implementerats i utbildningen. 

Det som kännetecknar lärande för hållbar utveckling är att det integreras i alla ämnen på skolan. 

Lärande för hållbar utveckling har som mål att integreras i olika ämnen och på så sätt bli 

ämnesöverskridande. Även om hållbar utveckling skall genomsyra all utbildning och alla 

ämnen i skolan, är detta något som framhävs olika mycket i olika ämnen (Ibid). Björneloo 

(2007) anser att begreppets bredd och komplexitet är något som kan vara problematiskt och 

svårhanterligt i en undervisningssituation. Det är svårt för läraren eftersom det inte är uttalat 
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vad som ingår i en utbildning för hållbar utveckling i läroplanen eller i styrdokumenten för 

skolan. Gunnar Jonsson (2007) skriver i sin avhandling att orsaken till att kunskapsinnehållet 

är otydligt formulerat beror på att begreppet inte är tydlig definierad. Otydligheten leder till att 

den betydelse begreppet ges till stor del beror på vem som är uttolkaren. 

Det som vidare kännetecknar lärande för hållbar utveckling är att undervisningen skall skilja 

lokala- och globala perspektiv genom att använda sig av olika didaktiska metoder (Sandahl 

2012). Inger Björneloo (2007) menar bland annat att undervisning för hållbar utveckling i 

skolan handlar om att eleverna skall veta att det finns olika metoder för att utvecklas och lära 

sig nya saker. Eleverna ska i större utsträckning vara delaktiga i undervisningen de ska utveckla 

kritiskt tänkande samt att de ska ha demokratiska värderingar som utgångspunkt (Sandahl 

2012). Eleverna ska se helheten i det de arbetar med, de ska kunna koppla undervisningen i 

skolan till verkligheten (Björneloo 2007). En viktig del är att skolan skall förankra detta hos 

sina elever från tidig ålder och sedan ha en framåtskridande utveckling.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan utbildning om utbildning för hållbar 

utveckling och studenternas egen undervisning. Relationen förstås här i termer av den 

utsträckning som lärarstudenter tillämpar traditioner de har mött på universitet och VFU i sin 

egen undervisning. Därigenom ämnar studien skapa kunskap om den eventuella påverkan som 

lärarutbildningen har på studenters utformning av egen undervisning. Följande frågeställningar 

har formulerats.    

1. Hur förstår studenterna i studien begreppet hållbar utveckling samt UHU? 

2. Vilka traditioner inom UHU har studenterna mött i deras lärarutbildning på 

institutioner? 

3. Vilka traditioner inom UHU har studenterna mött i deras lärarutbildning under deras 

VFU? 

4. Vilka traditioner bygger lärarstudenters UHU på? 

5. Hur påverkar studenters tidigare undervisning om och syn på hållbar utveckling 

studenters praktiska arbete med undervisning om hållbar utveckling?  

För att skapa kunskap om den i syftet beskrivna relationen belyser frågorna 2 och 3 utbildning 

om utbildning för hållbar utveckling medan frågorna 1 och 4 belyser studenternas egen 

undervisning och uppfattning. Fråga 5 kan då besvaras med hjälp av resultaten som de första 

fyra frågorna generar. Därmed kan den sista frågan ses som en övergripande forskningsfråga. 
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2. Tidigare forskning 
Forskningen om hållbar utveckling inom skolan och utbildning är relativt omfattande. Det finns 

såväl kvantitativa som kvalitativa ansatser och från forskningen kommer ofta studier där hållbar 

utveckling ställs i relation till undervisningssituationer, lärarperspektiv samt elevperspektiv. 

Däremot är den tidigare forskningen inte särskilt omfattande när det kommer till 

lärarstudenternas förståelse för begreppet hållbar utveckling och deras praktiska genomförande 

av utbildning för hållbar utveckling. Den forskningen som tagits del av är relaterad till 

forskningsfrågor som berör utbildning för hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling 

samt olika undervisningstraditionerna inom utbildning för hållbar utveckling.  

2.1 Hållbar utveckling och utbildning ett vagt område 

Hållbar utveckling är ett begrepp som de flesta av oss känner till, trots detta är det allt som 

oftast svårt att sätta fingret på dess exakta innebörd. Begreppet syftar i grunden till att bevara 

och utveckla något som är motsägelsefullt, vilket leder till att olika tolkningar av begreppet sker 

(Scott & Gough 2003). Hållbar utveckling är inte särskilt väldefinierad, utan kan beskrivas på 

olika sätt, både inom forskning, i politiska sammanhang och vardagliga situationer, något som 

resulterat i att det idag finns hundratals olika betydelser av begreppet (SOU 2004:104).  

Begreppet har sedan dess introduktion fått utstå kritik för dess vaghet och omfattande innehåll 

(Björneloo 2008). Hållbar utveckling uppfattas allt som oftast som ett brett och komplext 

begrepp, något som resulterar i en otydlighet. Otydligheten kan förklaras i att hållbar utveckling 

tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov, förutsättningar och 

problem vilket gör att begreppets exakta innebörd kan vara alltför invecklat för att konkretisera. 

Enligt kritikerna är otydlighet ett problem för begreppet eftersom kontexten är avgörande för 

hur tolkningen sker (Björneloo 2007). Jonsson (2007) menar att otydligheten av hållbar 

utveckling är någonting som har göra med att det inte hunnit ske någon samhälleligt 

konstituerande av dess mening, vilket innebär att ingen vet var hållbar utveckling börjar eller 

slutar. Sandell, Öhman & Östman (2003) belyser att det breda förhållningssättet bidragit till att 

miljöfrågor angrips utifrån ett större samhälleligt sammanhang. Baksidan är att begreppet kan 

betyda olika saker för olika personer och används i sammanhang som passar det egna syftet. 

Detta är något som försvårar den tydliga ansvarsfördelningen för hållbar utveckling, vilket i sin 

tur leder till minskad handlingsförmåga och passivitet.  
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Scott & Gough (2003) menar också att det inte finns någon tydlig konsensus om begreppet 

hållbar utveckling eller utbildning för hållbar utveckling. Hur relationen ser ut mellan dessa är 

oklar. Kritiken inom forskningen handlar framförallt om uttrycket utbildning för hållbar 

utveckling. Vems värderingar och kunskaper som skall ha företräde i utbildningen är någonting 

som ännu inte är klarlagt då det i många fall handlar om en framtid vi har begränsad kunskap 

om (Ibid). Detta är någonting som har kritiserats även av Inger Björneloo (2007) som är kritisk 

till idén att utbildning för hållbar utveckling ska verka för en hållbar samhällsutveckling. 

Kritiken bottnar framförallt i att det inte finns någon referenspunkt i vad en hållbar 

samhällsutveckling är när det råder vare sig demokrati eller jämställdhet mellan män och 

kvinnor i världen. 

2.2 UHU & miljöundervisning 

Det var i början av 1990-talet som forskningsdebatten om relationen mellan begreppet 

utbildning och hållbar utveckling tog sin början. Under decenniet hölls många möten och 

konferenser och många publikationer skrevs, vilka haft betydelse för vägen till utbildning för 

hållbar utveckling (Ibid). Utbildning för hållbar utveckling har förändras över tid och oftast inte 

på något förutbestämt sätt. Idag är utbildning för hållbar utveckling ett perspektiv som skall 

inkluderas i alla ämnen i skolan och är på så sätt tilltänkt att främja en hållbar 

samhällsutveckling (Sund 2008). Utbildning för hållbar utveckling är en vidareutveckling av 

miljöundervisningen som drivits inom den svenska skolan under decennier. Inom utbildning 

för hållbar utveckling kombineras såväl sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av vårt 

samhälle som tar hänsyn till olika värderingar och den demokratiska aspekten (Öhman & 

Östman 2004). Vad som är rätt eller fel utbildning för hållbar utveckling finns inte (Scott & 

Gough). Sund (2008) menar att utbildning för hållbar utveckling är något som kan betraktas 

som ett livslångt generellt förhållningssätt till undervisning och lärande inom hela samhället.  

Hur människor ser på begreppet hållbar utveckling skiljer sig ofta åt, men det finns också en 

mängd olika sätt att se på de problem som en hållbar utveckling ämnar lösa, eller i varje fall 

förminska. Dessa problem som mänskligheten står inför, kan alltså ses från olika synvinklar 

och med olika synsätt. William Scott och Steven Gough (2002) har skapat tre kategorier, vilka 

ämnar förklara olika synsätt människor kan ha på dessa problem och på vilket synsätt utbildning 

för hållbar utveckling bör bygga på för att lösa dessa. 
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Typ 1 närmar sig problemen med synsättet att det på det stora hela är miljömässiga problem 

som mänskligheten står inför. Dessa problem kan således bäst förstås med hjälp av vetenskap 

och löses bäst genom lämpliga miljömässiga teknologiska framsteg. Problem med miljön ses 

som problem som människan bör lösa när vetenskapen har givit oss kunskapen för att göra 

detta, och inte som problem som mänskligheten i stort har skapat själva. Enligt detta synsätt 

kan lärande bara leda till förändring när empiriskt fastställd fakta kan kommuniceras (Ibid). 

 

Typ 2 utgår ifrån att sociala och politiska problem är de största problemen i våra samhällen och 

att de ekologiska och miljömässiga svårigheter som mänskligheten idag står framför är 

orsakade av dessa sociala och politiska problem. Dessa problem kan inte förstås enbart genom 

naturvetenskaplig forskning utan även genom sådant som social-vetenskaplig forskning (Ibid). 

 

Typ 3 utgår ifrån att vad vi vet om världen i nuläget inte är helt korrekt. Därav kan det talas om 

korrekt specificerade slutmål för hur planeten skall se ut med hjälp av hållbar utveckling. 

Lärande måste ur detta synsätt vara mer öppet åt båda håll (Ibid). 

 

Utöver dessa tre olika sätt att se på vad som krävs för att genomföra utbildning för hållbar 

utveckling har en kategorisering av olika traditioner inom den svenska miljöundervisningen 

gjorts av Sandell, Öhman och Östman (2003). Dessa olika stilar gällande miljöundervisning 

och utbildning för hållbar utveckling kan delas in i tre stycken kategorier, vilka är följande: 

·        

  Faktabaserad miljöundervisning, som i grunden menar att de miljöproblem som finns 

idag är teknologiska och vetenskapliga problem. Inom denna tradition ämnar 

utbildningen att tillhandahålla elever med saker som vetenskapliga modeller och fakta, 

vilket anses leda till insatta medborgare som kan vara till hjälp för att stoppa de problem 

som finns (Ibid).   

   Normerande miljöundervisning inom vilken undervisningen bygger mer på att skapa 

normer och värderingar som är miljövänliga. Detta görs för att man inom denna tradition 

utgår ifrån att miljöproblemen är mänskliga problem, där människors livsstilar bör 

ändras för att få en hållbar utveckling. Det huvudsakliga målet är att fostra medborgare 

som accepterar miljöanpassningen som krävs i samhället (Ibid).  

·          
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 Utbildning för hållbar utveckling (Pluralistisk tradition), vilket i grunden utgår ifrån 

ett pluralistiskt synsätt på hållbar utveckling och miljöproblem. Fokus på hållbar 

utveckling kommer inom detta synsätt ifrån en blandning av sociala, miljömässiga och 

ekonomiska faktorer, någonting som också belyses inom utbildningen. Människors 

värderingar och olika demokratiska processer ses som viktiga verktyg som lyfts fram 

(Ibid).  

 

I och med att de tre traditionerna skiljer sig i hur man ser på miljön och hållbar utveckling, 

skiljer sig också den praktiska undervisningen och lärarens roll inom denna. Inom den 

faktabaserade miljöundervisningen ses miljöproblemen som ekologiska och vetenskapliga 

vilka kan lösas med hjälp av teknologiska framsteg. Därför bygger mycket av denna utbildning 

på att förmedla objektiv kunskap till eleverna, för att de sedan med hjälp av denna kunskap 

skall kunna agera för miljön. Katederundervisning där läraren är den kunskapsförmedlande är 

inom den tradition vanlig (Ibid).  

 

Då den normerande miljöundervisningen är mer fokuserad på att miljöproblemen är av social 

karaktär och kan lösas med hjälp av mänsklig anpassning, ämnar undervisningen att utrusta 

eleverna med acceptabla värderingar för att lösa miljöproblem. Utöver vetenskaplig fakta, vilka 

alltid behövs som en grund, presenteras också värderingar i undervisningen. Lärarens 

huvudsakliga jobb blir alltså inte att enbart presentera objektiv fakta utan att förmedla de rätta 

värderingarna. Inom denna tradition är undervisningen också mer elevcentrerad, till skillnad 

från den lärarcentrerade faktabaserade traditionen. Här används t ex grupparbeten där elever 

söker fakta för att sedan diskutera denna (Ibid).  

 

I och med att utbildning för hållbar utveckling har vuxit fram med sitt pluralistiska synsätt, har 

undervisningen inom denna tradition också förändrats. Stor vikt läggs vid globalisering och 

demokratiska processer, och man utgår ifrån att miljöproblemen är skapade av människan, men 

att det finns väldigt många olika sätt att tolka och se på detta. Eleverna skall fostras till ett 

kritiskt tänkande och bör själva kunna värdera och skilja på olika synsätt inom 

utvecklingsfrågor gällande miljön. Skolan skall inte aktivt ge eleverna de ”rätta” värderingarna 

utan elever ges friheten att utveckla dessa själva. Man ämnar utveckla elevers demokratiska 

kompetens genom att ha mycket fokus i undervisningen om demokratiska processer och 

skillnader i människors synsätt gällande miljöfrågor. Diskussioner inom klassrummet är 
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vanliga inom denna tradition, där eleverna själva får diskutera och komma fram till vad de anser 

nödvändigt (Öhman 2004).   

 

2.3 UHU mellan styrning och praktik 
Hållbar utveckling är en definition som i teorin är tydlig och allomfattande, men i praktiken 

kan den vara alltför generaliserande och komplicerad att tillämpa på olika typer av 

verksamheter och aktiviteter. Det finns en skillnad mellan styrning, det vill säga de politiska 

målen, och utbildning om hållbar utveckling (Stevenson 2006). Utbildning om hållbar 

utveckling förespråkar lärande som är holistiskt och samverkande medan skolan å andra sidan 

förespråkar individinriktad inlärning där det inte sker något samspel mellan helheter och delar. 

Utbildningen om hållbar utveckling utmanar skolornas dominerande utformning, organisation 

och sättet man överför kunskap. På så sätt uppstår oenighet för lärare i deras förhållningssätt 

till undervisning och lärande om hållbar utveckling (Ibid). Läroplaner betonar abstrakta 

teoretiska problem där målet är att utveckla elevernas kritiska tänkande, beslutsfattande, ökad 

deltagande för att lösa miljöproblem. Utbildning om hållbar utveckling å andra sidan är 

tvärvetenskaplig där fokus återfinns på nuvarande liksom framtida problem (Ibid).  

 

Inom utbildningspolicyn råder oenighet om vad utbildning om hållbar utveckling är, någonting 

som resulterar i ett gap mellan policy och undervisning. Detta gap kan förstås som en förklaring 

till varför det kan finnas olika traditioner av utbildning om hållbar utveckling i Sverige (Ibid). 

Skillnaden mellan vad som krävs av styrdokument och vad lärare upplever att de kan och 

faktiskt gör leder följaktligen till problem för lärare i det dagliga arbetet (Jonsson 2007).  

2.4 Rapportens position till forskning om UHU 
 
Många studier har gjorts om begreppet hållbar utveckling överlag, och dess implementering 

och användande i skolan, både internationellt och i Sverige. Någonting som det dock finns 

väldigt lite av är forskning som handlar om relationen mellan lärarutbildningen och framtida 

lärares praktiska arbete kring hållbar utveckling. Det denna studie ämnar undersöka är 

relationen mellan utbildning om utbildning för hållbar utveckling och studenternas egen 

undervisning. 
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3. Teori 
 

För att det skall vara möjligt att genomföra studien och besvara de frågeställningar som finns 

krävs mer än vad som tidigare tagits upp i det föregående kapitlet tidigare forskning. I detta 

kapitel kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras för att möjliggöra en djupare analys 

av det insamlade materialet. Studiens huvudsakliga teoretiska ramverk bygger på det didaktiska 

perspektivet och selektiva traditioner vilka presenteras nedan. Det didaktiska perspektivet krävs 

då studien i stort handlar om lärarstudenters uppfattningar om hållbar utveckling i utbildning.  

 

3.1 Ett didaktiskt perspektiv  
Ordet didaktik definieras som vetenskapen om 

faktorer som påverkar undervisning och lärande 

(Lindström & Pennlert 2013). Didaktiska teorier 

och modeller är viktiga hjälpmedel för att som 

lärare utveckla sin undervisning (Uljens 2007). 

Vid planering av undervisning är de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför betydelsefulla. 

Undervisning har olika mål och innehåll och bedrivs i olika former. Didaktiken undersöker 

närmare sambandet som finns mellan undervisningens mål, dess innehåll och de former 

undervisningen tar sig (Lindström & Pennlert 2013). Ett förenklat sätt att beskriva de didaktiska 

grundfrågorna är genom modellen som illustreras i figur 2. Modellen ovan ger en bild av hur 

den didaktiska triangeln med lärare, elev och innehåll beskriver kärnan i den didaktiska 

verksamheten d.v.s. faktorer vilka påverkar undervisningen (Ibid). Sammantaget påverkas 

undervisningssituationen av olika faktorer, som läraren, eleven och innehållet.  

Denna studie kommer att förhålla sig till de didaktiska grundfrågorna, innehållet: vad ska 

undervisningen handla om, metoden: hur ska innehållet behandlas och syfte: varför ska det 

läras ut (Ibid). Under lärarutbildningen får studenterna lära sig att utveckla sitt didaktiska 

tänkande, något som i sin tur får påverkan för lärarens handlingar i dennes arbete som lärare. 

 

 

3.1.1 Vad 

Den första dimensionen berör vad- frågan där fokus ligger på planering av undervisning. 

Undervisning handlar alltid om något och innehållet kan förstås variera men i det stora hela är 

Figur 2 Didaktisk triangel 
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undervisning ett möte mellan lärare och elever runt ett innehåll (Ibid). En annan fråga i 

anknytning till vad- frågan berör undervisningens innehållsfråga vad undervisningen skall 

handla om. Detta är ett val som görs utifrån målen för arbetet, det vill säga de mål som riksdag, 

regering och skolverket satt upp för lärandet. 

3.1.2 Hur 

Undervisningens andra dimension hur-frågan, fokuserar på undervisningens processer och 

upplägg d.v.s. hur innehållet ska arbetas med för att lärande ska ske. Läraren och elever kan 

arbeta med innehållet på många olika sätt. Innehållet kan studeras och bearbetas med hjälp av 

olika metoder. Dagligen används olika metoder för att lärande ska ske och många gånger 

används flera olika metoder samtidigt (Ibid). Alla tre frågor hänger på olika sätt ihop. Med 

andra ord så följer med vad också en delaktighet i hur.  

 

3.1.3 Varför 

Varför-frågan gäller syfte med det innehåll och de metoder man väljer. Genom att formulera 

ett syfte ger man en kortfattat övergripande beskrivning av vilken avsikt man har och vilka 

motiv som ligger bakom ens undervisning (Ibid). Beroende på hur man väljer att formulera sitt 

syfte med undervisningen blir det avgörande för både valet av metod och det ämnesrelaterade 

innehållet (Öhman & Östman 2003). Syfte och mål för lärandet är således utgångspunkten för 

vilket lärande man vill att undervisningen ska leda till i form av kunskaper och personlig 

utveckling (Lindström & Pennlert 2013). Svaret på frågan om varför undervisningen 

överhuvudtaget genomförs påverkar således både vad som behandlas och hur undervisningen 

genomförs (Sund 2008).  

De didaktiska grundfrågorna skiljer sig åt mellan lärarna och hur de väljer att arbeta. Vilket sätt 

läraren väljer att arbeta på har många olika orsaker till. En möjlig förklaring kan vara selektiva 

traditioner vilket behandlas i följande del.  

 

 

 

3.2 Selektiva traditioner  
Inom alla samhällen och alla institutioner finns bestämda sätt att agera vid olika situationer. 

Inom många institutioner finns dessutom flera olika sätt att se på saker och sätt att agera på. 

Begreppet selektiva traditioner myntades först på sjuttiotalet av den walesiska akademikern 
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Raymond Williams. Williams (1973) menar att selektiva traditioner förklarar det sätt som 

traditioner och metoder överförs och bevaras inom samhällen och kulturer. De dominanta 

tillvägagångsätt och metoder som finns blir ofta sedda som traditioner, dock anser Williams att 

det alltid finns en selektiv del i det hela där människor hela tiden väljer hur de ska använda sig 

av metoder och vilka sätt detta skall göras på. “...certain meanings and practices are chosen 

for emphasis, certain other meanings and practices are neglected and excluded” (Ibid s.9). 

Med detta menas att det inom alla traditioner och metoder finns en möjlighet för människor att 

lägga fokus på vissa saker och ignorera andra, någonting som i sin tur utvecklar traditionerna. 

Margareta Svennbeck beskriver selektiva traditioner på följande sätt, “De värderingar, 

intressen etc. som ligger till grund för olika val vävs in i de regler som styr och konstituerar 

utbildningspraktik” (Svennbeck 2004).   

 

3.3 Ett miljödidaktiskt perspektiv  
Det finns mycket som pekar på att en lärare blir påverkad och formad av vilken karaktär 

lärarutbildningen har (Sund 2008). En lärare tar del av undervisning under sin utbildning och 

undervisar i många fall med metoder som liknar den undervisning som läraren själv fått. 

Läraren använder de sätt som den anser vara goda och rätt, och är således med i processen att 

antingen skapa nya, eller låta gamla selektiva traditioner fortgå. Olika undervisningstraditioner 

agerar ofta på sådant sätt att de inte alltid är tydliga för lärare i deras praktiska arbete, utan bör 

mer tolkas som “omedvetna tolkningsramar för lärare” (Ibid). Inom de flesta lärare finns alltså 

en övergripande syn på vad som är god undervisning inom olika områden. Detta innebär att 

många blivande lärare troligtvis får en bild av vad som är rätt undervisning av sina tidigare 

lärare genom att ta efter dennes metoder.  

 

De tre undervisningstraditioner inom miljöundervisning eller undervisning för hållbar 

utveckling som tidigare tagits upp, faktabaserad undervisning, normerande undervisning och 

pluralistisk undervisning kommer i detta arbeta att fungera som kategoriseringar för att 

undersöka vilka traditioner studien kan finna och hur de relaterar till varandra på olika nivåer. 

 

Det kan antas att lärare som själva upplevt undervisning inom den faktabaserade traditionen 

troligtvis kommer undermedvetet anta och skolas in i att tro att detta är det rätta sättet att 

undervisa på. Dessa lärare kommer således mena att objektiv fakta och kunskap är det viktigaste 

att förmedla till eleverna, så att de sedan själva får bilda sig en uppfattning om hållbar 
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utveckling och i framtiden kanske tekniskt lösa problemen. En lärare inom denna tradition 

menar att detta bäst görs genom lärarledda genomgångar där eleverna endast är mottagare av 

information (Östman, Sandell & Öhman 2003). 

 

Inom den normerande miljöundervisningstraditionen läggs mycket större fokus på normer och 

värderingar hos eleverna. Undervisningen bör utformas på sådant sätt att eleverna blir utrustade 

med rätt sorts värderingar gällande hållbar utveckling. Lärare som upplevt sådan undervisning 

undervisar ofta också själva på samma sätt. Hur undervisningen läggs upp skiljer sig också 

inom denna tradition. Här finns mer fokus på en undervisning där eleverna är delaktiga, till 

exempel inom grupparbeten (Ibid).  

 

Den pluralistiska, eller den pragmatiska traditionen som den också kallas, kan ses som en 

blandning mellan de båda tidigare traditionerna. Här ses miljöproblem som politiska problem 

som bör lösas demokratiskt. Läraren bör förmedla olika synsätt och värderingar kring olika 

saker och det är upp till eleverna att kritiskt granska dessa och själva bilda sig en uppfattning. 

För att göra detta krävs dock en viss grad av fakta, blandat med undervisning baserat på 

värderingar och normer. En lärare inom den pluralistiska traditionen “fördjupar elevernas 

lärande samtidigt som de verkar för att det blir ett demokratiskt samtal som förs i klassrummet.” 

(Öhman 2009). Detta innebär att läraren styr undervisningen på olika sätt men att eleverna 

också är delaktiga i sin egen undervisning och lärande. 
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4. Metod 
I detta kapitel sker en redovisning av metoden för båda delstudierna för att visa hur studien har 

genomförts.   

 

4.1 Metod delstudie I 

4.1.2 Motivering av metodval 

För att nå ett bredare urval och ha möjlighet att kunna göra någorlunda korrekta statistiska 

utlåtanden om populationen krävs att en stor mängd data samlas in och analyseras, vilket 

innebär att en kvantitativ metod, närmare bestämt en enkätstudie lämpar sig bra. Den 

kvantitativa metoden används i denna studie med detta i åtanke för att nå ett större urval och 

möjliggöra en högre generaliserbarhet.  

4.1.3 Data 

4.1.3.1 Urval och population 

Det studien ämnat undersöka är lärarstudenter vid Uppsala Universitet och deras uppfattningar 

om hållbar utveckling som begrepp och relationen mellan deras utbildning och praktiska arbete 

i lärarsituationer. Med studiens tidsram i åtanke, valdes lärarstudenter vid Uppsala universitet 

ut som en första population. För att säkerställa att så många respondenter som möjligt har 

genomfört flera VFU-perioder beslutades att urvalet skulle vara alla lärarstudenter som 

vårterminen 2015 läser kursen Allmänt utbildningsområde 3 vid Uppsala Universitet. Urvalet 

består således av 101 stycken lärarstudenter med många olika inriktningar och 

åldersspecialiseringar. Det dessa studenter har gemensamt är dock att de läst en längre tid vid 

lärarutbildningen, då kursen i de allra flesta fall läses av studenter med enbart ett fåtal terminer 

kvar. Det analyserade datamaterialet består av 55 stycken besvarade enkäter. Detta innebär en 

svarsfrekvens på 54 % och ett bortfall på 46 möjliga respondenter. 

  

4.1.4 Genomförande 

4.1.4.1 Enkätkonstruktion och bearbetning 

Enkäten konstruerades i webb-verktyget Google Docs och besvarades av respondenter 

elektroniskt med hjälp av samma program. Enkäten distribuerades via e-post. Enkäten 

konstruerades med syfte att samla in det datamaterialet som behövs för studien utan att vara för 

lång, då det potentiellt kan avskräcka människor att fylla i enkäten. Enkäten ämnade mäta 

bakgrundsvariabler, samt studenters uppfattningar om hållbar utveckling överlag, hållbar 
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utveckling inom utbildningen och studenters egen praktiska användande av undervisning för 

hållbar utveckling. Majoriteten av frågorna består till största delen av frågor som genererar svar 

på en nominalskalenivå, där respondenter själva skriver vilket svar det är eller väljer utifrån en 

lista av svarsalternativ, till exempel frågor som vilket gymnasieprogram respondenten tidigare 

gått.  

4.1.4.2 Analys 

Efter att datamaterialet samlats in genom enkätundersökningen omkodades svaren för att 

möjliggöra analys i statistikprogrammet SPSS. Omkodningen genomfördes manuellt i 

programmet för att skapa analyserbar data och tänkbara grupper för kommande analyser.  

 

4.2 Metod delstudie II 

4.2.1 Metod för datainsamling 
 

Delstudie II har en kvalitativ ansats med samtalsintervjuer. Valet av samtalsintervju föreföll sig 

naturligt då detta är en metod som lämpar sig utmärkt när man vill utveckla en 

begreppsförståelse (Esaisson 2012). Intervju som metod är tacksam när undersökningens syfte 

är att ta reda på hur något framträder för någon vilket är fallet i denna undersökning. Att 

använda sig av intervjuer som metod har fördelen att registrera svar som är oväntade samt att 

uppföljning kan göras (Ibid). Intervjuerna har haft en semistrukturerad form för att den till 

skillnad från andra intervjuformer ger intervjuaren större frihet att fördjupa svaren då forskaren 

har en något mer passiv roll (Ibid). Vid samtalsintervjuerna användes en semistrukturerad 

intervjuguide. Guiden syftar till att minska styrningen från forskaren samtidigt som intervjun 

styrs i önskad riktning för forskaren (Ibid).    

4.2.2 Urval av intervjudeltagare och rekrytering 
Valet av undersökningspersonerna har skett genom strategiskt urval. Detta innebär att man 

väljer ut dem som ska ingå i undersökningen utifrån en rad kända egenskaper (Ibid). 

Huvudkriterierna var att personerna i fråga var lärarstudenter som antingen håller på att avsluta 

eller har läst klart sin ämnesinriktade del av studierna. Samtliga 5 intervjudeltagare var 

studenter från lärarutbildningen på Uppsala Universitet. Tre utav studenterna läser till 

gymnasielärare, där två studenter har ämnesinriktningen geografi/engelska och där den ena 

studenten har inriktningen geografi/samhällskunskap. Resterande två studenter läser till låg- 

och mellanstadielärare med inriktning matematik/naturkunskap och geografi/religion/historia. 
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Rekryteringen av intervjudeltagare skedde genom att studenter på kursen Allmänt 

Utbildningsområde III kontaktades. Rekryteringen i tre utav fallen skedde genom mailkontakt 

och i två fall skedde rekryteringen genom telefonsamtal. I samtliga fall skedde en presentation 

av forskarna samt undersökningen. Efter att personerna accepterade deltagande, lämnade 

ytterligare information via mail till samtliga deltagare för att vara tydlig men även för att 

förbereda personerna i fråga inför deras intervju. För att intervjupersonerna ska förbli anonyma 

benämns de i resultatet som student A, B, C, D och E. 

 

4.2.3 Genomförande 
Tid och plats för intervjun är betydelsefulla. Allt som oftast bör man under inga omständigheter 

intervjua personer under tidspress eller i obekväma miljöer. Samtliga intervjuer i denna studie 

ägde rum i olika grupprum på universitetet. Standardiserad intervjuteknik användes vilket 

innebär att alla deltagare fick samma frågor. Utifrån detta gavs möjlighet att jämföra 

respondenternas svar för att på så sätt se likheter och skillnader. Samtliga deltagare fick tid och 

möjlighet att svara på frågorna, utan att känna sig pressade att få fram några svar. Under 

intervjuerna gjordes ljudupptagning för transkription och anteckningar fördes regelbundet 

under intervjun. Deltagarna gav tillåtelse för ljudupptagning och de blev även informerade att 

de även fick avbryta intervjun närhelst de önskade. Samtliga intervjuer genomfördes efter 

intervjuguiden, där uppvärmningsfrågorna ställdes först följt av tematiska frågor och 

uppföljningsfrågor. Efter de genomförda intervjuerna transkriberades enbart de svar som 

ansågs vara relevanta för denna uppsats.  

 

4.2.4 Metodkritik  

För att resultatet av studien ska kunna vara representativ krävs det att det insamlade materialet 

är stort. Antalet intervjudeltagare i denna studie är av minsta laget. Främsta orsaken till det låga 

antalet deltagare i studien beror på tidsbegränsning. I och med det är det sannolikt att detta är 

något som kan ha påverkat utgången av resultatet. Intervjudeltagarna är en enhetlig grupp, där 

köns- och åldersspridningen är homogen samt att studenterna studerar på lärarutbildningen på 

Uppsala Universitet. Detta innebär att det insamlade materialet är för svagt för att vara 

representativ. Utifrån studiens syfte är skillnaderna inte relevanta, utan fungerar för att uppfylla 

syftet med denna uppsats. Resultatet i denna delstudie har inte som ambition att användas som 

representativa, utan här är det de 5 intervjudeltagarnas uppfattningar och tankar som är centralt. 

En annan brist i denna undersökning som kan ha påverkat resultatet är avsaknaden av en 
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Förstudie. En förstudie hade kunnat bidra till en ännu bättre undersökning, då eventuella brister 

i intervjufrågorna hade upptäckts och kunnat ändras. Exempel på detta är det faktum att frågor 

gällande studenters upplevda uppfattningar om vad de sett på VFU-perioder inte tydligt 

framkommer i enkäten eller intervjumallen. Dessa ges alldeles för lite utrymme och blir således 

problematiska att besvara.  

För att förenkla analysprocessen användes i enkäten nästan uteslutande förbestämda 

svarsalternativ. Detta innebär att svaren  blir mer enhetliga, men innebär i detta fallet också att 

skalnivån på majoriteten av frågorna är på en nominell nivå. Denna skalnivå försvårar processer 

där statistiska sambandsanalyser, till exempel korrelationsanalyser, genomförs. Utifrån detta 

har den statistiska datan i denna studie presenterats med hjälp av tabeller med rå data, för att på 

så vis kunna tolkas och analyseras.   

 

4.3 Etiska hänsynstaganden  
De som deltagit del i denna undersökning har fått både muntlig och skriftlig information om 

vad undersökningen kommer beröra och att syftet varit att erhålla kunskap utifrån 

informanternas egna berättelser. Deltagarna i undersökningen har haft rätt att själva bestämma 

om de vill vara med i undersökningen eller inte. Deltagarna i denna undersökning har gjort det 

på frivillig basis, ingen har blivit tvingad att delta och de själva har fått bestämma om hur länge 

och på vilka villkor de ska delta. Vi har fått allas samtycke att delta i denna undersökning. Det 

har varit tydligt att alla svar är anonyma och att uppgifterna bara förvaltas av oss. Det har även 

förklarats för informanterna att uppgifterna som samlas in endast kommer att användas i 

studiesyfte och inte kommer att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften.  

4.4 Mätinstrument 
Att undersöka vilka undervisningstraditioner lärarstudenter använder sig av inom undervisning 

för hållbar utveckling, kräver ett system där dessa kan återfinnas inom mer vardagliga termer. 

Denna studie utgår ifrån att majoriteten av studenterna inte är medvetna om dessa traditioner, 

vilket gör att det inte blir fruktbart att explicit fråga om dessa traditioner. Med detta i åtanke 

har för denna studie konstruerats ett antal antaganden vilka kommer att användas inom den 

analyserande delen av studien.  

När innehållet i undervisningen till största del handlar om ekologiska saker, kopplas detta till 

en faktabaserad tradition. Sociala och ekonomiska ses inom denna studie ingå i en mer 
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normerande tradition. En blandning av dessa, där alla får lika stort utrymme, antas bygga på en 

pluralistisk undervisningstradition.  

Hur de undersökta lärarstudenterna ser på hållbarhetsproblem, är också någonting som denna 

studie kopplas till undervisningstraditioner. Nedan följer en redovisning av tre synsätt som 

kopplas till respektive undervisningstradition:  

 Hållbarhetsproblem bygger på bristande kunskap hos människor = Faktabaserad 

undervisningstradition 

 Hållbarhetsproblem bygger på avsaknaden av rätta värderingar och normer hos 

människor = Normerande undervisningstradition 

 Hållbarhetsproblem är komplexa och omstridda problem som bygger på många olika 

saker = Pluralistisk undervisningstradition 

Utöver detta undersöks i studien i vilken grad lärarstudenter anser att miljöproblem till största 

del är ekologiska problem som mänskligheten kan lösa, eller om miljöproblem är skapade av 

mänskliga sociala och politiska problem. Dessa anses representera en faktabaserad 

undervisningstradition respektive en normerande.  

 

Delstudie I är utformad på sådant sätt att övergripande attityder och upplevelser skall fångas in 

i enkätstudien, där svarsalternativen är förutbestämda. Detta gör datamaterialet lättare att 

analysera och resultatet kan presenteras på ett tydligt sätt. Ett exempel på detta är fråga 14, där 

tre svarsalternativ ges. Det kan tänkas vara så att det finns andra svar, men det denna studie 

utgår ifrån dessa svarsalternativ. Delstudie II är utformad för att agera som ett komplement till 

enkätstudien, där syftet är att få en djupare inblick i studenternas uppfattningar om ämnet. Tema 

och frågor är överlag liknande i båda delstudierna. Delstudie II har dock möjlighet att fördjupa 

vid behov. Under intervjuerna har det ställts följdfrågor beroende på respondenternas svar, till 

exempel kunde intervjun be respondenterna utveckla sitt resonemang om vad de ansåg att 

vilken aspekt av begreppet hållbar utveckling inrymmer mest och varför.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet  
När det kommer till reliabiliteten i den kvantitativa delen av studien kan det sägas att 

reliabiliteten är relativt god, med tanke på det för enkätstudier låga bortfallet. Det går inte att 

generalisera om en större grupp lärarstudenter utifrån dessa studier då enbart en årskurs har 

undersökts. Resultaten och analyserna från de båda delstudierna går således enbart att applicera 

på just denna grupp av studenter, och kan inte anses vara representativa för en bredare grupp 
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av lärarstudenter. Den kvalitativa delen av studien har försökt säkerställa en någorlunda hög 

reliabilitet genom användandet av intervjumall och diktafon.     

 

Studiens validitet kan sägas vara hög. Studien har på ett relativt bra sätt kunnat besvara de 

forskningsfrågor som studien ämnat behandla. Detta på grund av att de metoder som använts 

har kunnat mäta och undersöka det som varit relevant i anslutning till studiens syfte och 

frågeställningar.  

  

Att i studier använda sig av olika sorters metoder, kan om det utförs på ett korrekt sätt vara 

väldigt givande för studien. Denna studie har som tidigare nämnts delats upp i två delstudier, 

där den ena utgår ifrån en kvantitativ metod med enkät och den andra utgår ifrån en kvalitativ 

intervjustudie. Detta innebär att studien genom den kvantitativa enkätmetoden får möjlighet att 

upptäcka generella mönster relaterade till studiens frågeställningar. Studien ges dessutom 

möjlighet att undersöka och visa på specifika fenomen och tankar hos respondenter i relation 

till de övergripande mönstern och studiens frågeställningar. Den kvantitativa metoden ger 

studien en bredd, och den kvalitativa metoden bidrar med ett djup där respondenters 

uppfattningar kan beskrivas mer ingående 
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5 Resultat delstudie I 
I detta kapitel kommer en redovisning av resultat som erhållits med hjälp av enkätstudien ske. 

Det resultat som redovisas är det resultat som hänger samman med studiens övergripande syfte 

och frågeställningar. Resultatet redovisas i den ordning frågeställningarna presenterats tidigare 

i uppsatsen. Först presenteras lärarstudenters uppfattning om begreppet hållbar utveckling och 

UHU, följt av vilka traditioner studenterna har mött i sin utbildning, på institutioner och VFU. 

Vidare presenteras resultat som visar hur lärarstudenter praktiskt arbetar med utbildning för 

hållbar utveckling och avslutas med en genomgång av resultat kopplat till relationen mellan 

lärarutbildningens utformning och studenters praktiska arbete inom hållbar utveckling. Syftet 

med kapitlet är att besvara studiens frågeställningar med hjälp av datamaterial som samlats in. 

I detta kapitel kommer resultaten enbart att presenteras, tolkningen av resultatet kommer att ske 

i kommande analyskapitel.  

 

5.1 Respondenter 
Bland studiens 55 respondenter är 34 stycken kvinnor och 18 stycken män. 39 stycken av 

respondenterna studerar till att bli gymnasielärare, 7 stycken till högstadielärare och 8 stycken 

till lägre åldrar. Medelåldern hos de som besvarat enkäten är 28 år.    

 

5.2 Hur förstår studenterna i studien begreppet hållbar utveckling och 

UHU? 
 

Hur studenter förstår begreppet hållbar utveckling och UHU kan till en början anses vara väldigt 

brett, därför krävs en avgränsning där en mindre mängd olika faktorer spelar in, någonting som 

presenterats tidigare i metodkapitlet. Dessa kommer först och främst att användas för att försöka 

läsa ut de traditioner som tidigare definierats inom hållbar utveckling, någonting som tagits upp 

under kapitlet tidigare forskning.  

Respondenterna besvarade en fråga gällande deras 

egen förståelse för hållbar utveckling, och i vilken 

utsträckning de kände att de var förtrogna med 

begreppet. Figur 3 visar att 71 % av respondenterna 

placerar sig själva på den övre skalan med fyra eller 

över. Detta innebär att väldigt många av 

respondenterna anser att de är relativt väl 

medvetna och förtrogna med begreppet hållbar 
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Figur 3 visar studenters upplevda förtrogenhet med 

begreppet hållbar utveckling. Se fråga 8. 
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utveckling. Många av studenterna är således väl medvetna om begreppet hållbar utveckling, 

vilket ökar chansen för att kommande svar i studien blir mer trovärdiga, då studien undersöker 

någonting som många känner sig relativt förtrogna med.  

 

Ett möjligt sätt att få inblick i hur studenter 

förstår begreppet hållbar utveckling, är att 

undersöka vad de anser viktigast för att förstå 

begreppet. Respondenterna i studien besvarade 

frågan, Vilket av nedanstående ord är viktigast 

inom hållbar utveckling anser du? 

Svarsalternativen var fördelade över de tre 

grundläggande synsätten inom hållbar 

utveckling, ekologi, ekonomi, sociala frågor 

och samtliga. Frågan ämnar undersöka vilket 

synsätt som är dominerande hos lärarstudenterna, och i förlängningen koppla till vilken 

undervisningstradition som används mest. I figur 4 framgår att 31 av 55 respondenter, över 

hälften, menar att samtliga dimensioner är lika viktiga när de tänker på begreppet hållbar 

utveckling. Bland de resterande tre svaren är ekologi större än de två andra, med 14 stycken 

svar.  

 

 

Utöver detta fick respondenter också ta ställning till 

om de anser att miljöproblem är ekologiska problem 

som vi kan lösa med kunskaper eller att 

miljöproblem är skapade av mänskliga sociala och 

politiska problem. Dessa frågor grundar sig precis 

som tidigare frågor i de olika typerna av synsätt 

gällande hållbar utveckling. I figur 5 framgår tydligt 

att en majoritet av respondenterna i denna studie 

anser att de miljöproblem som finns idag inte enbart 

är ekologiska problem som vi kan lösa, utan respondenterna är mer benägna att anse att 

miljöproblemen är skapade av människans sociala och politiska problem. 

Hur människor ser på hållbarhetsproblemet, kan också ta sig uttryck på många olika sätt. Om 

föregående fråga visar på hur studenter uppfattar problemet övergripande, kan nästa fråga, hur 
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Figur 5 visar hur studenter ser på miljöproblem. Se 
fråga 10. 
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Figur 4 visar vilken dimension studenter anser vara viktigast 

inom hållbar utveckling. Se fråga 9. 
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studenterna ser på hållbarhetsproblem (se fråga 14), ses besvara hur studenter också anser hur 

det kan lösas. Över hälften av respondenterna, 29 stycken av 55, anser att hållbarhetsproblemen 

är komplexa och omstridda, medan 15 respektive 11 respondenter menar att problemen bottnar 

i bristande kunskap hos människor eller avsaknad av rätta värderingar och normer.  

Delstudien visar att de studenter som deltog i undersökningen ser på hållbar utveckling på 

många olika sätt. En majoritet av studenterna, (52 %) menar att hållbarhetsproblem kan 

beskrivas som komplexa och omstridda. De flesta studenter anser att begreppet hållbar 

utveckling innehåller till stor del samtliga av de tre traditionella dimensionerna inom hållbar 

utveckling. Sociala och politiska problem anses av 87 % av studenterna ligga till grund för de 

miljöproblem samhället står inför idag. 

5.3 Vilka traditioner inom UHU har studenterna mött inom deras 

lärarutbildning på institutioner? 
 

När det kommer till hur studenterna har upplevt 

utbildning om hållbar utveckling (se figur 6), 

skiljer sig svaren något. Alla tre alternativ, 

ekologi, ekonomi och sociala frågor finns 

representerade hos respondenterna men i olika 

stor utsträckning. Störst är gruppen studenter 

som menar att ekologi har fått det huvudsakliga 

fokuset i lärarutbildningen, där 64 % har angivit 

detta. 24 % av lärarstudenterna menar att sociala 

frågor fått mest fokus och enbart 13 % har 

upplevt att ekonomi fått mest fokus.  
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Figur 6 visar studenters upplevelser kring var mest fokus 

lagts gällande UHU i lärarutbildningen. Se fråga 17.  
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I figur 7 framgår att majoriteten av respondenter menar 

att under deras utbildning om hållbar utveckling har det 

huvudsakliga fokuset varit att miljöproblem är skapade 

av mänskliga sociala och politiska problem.  

 

Inom lärarutbildningen menar de allra flesta studenter att 

ekologi är den dimension som fått mest fokus när det 

kommer till hållbar utveckling. Dock upplever 

studenterna i studien att utbildningen också visat på de 

sociala och politiska problem som finns och vad de kan orsaka.  

 

 

5.4 Vilka traditioner inom UHU har studenterna mött i deras 

lärarutbildning deras VFU? 
 

Under sina egna VFU-perioder har respondenterna i studien olika uppfattningar om vad som 

fått det största fokuset kring utbildning för hållbar utveckling där de sett det. Ungefär 30 % av 

respondenterna har inte observerat någon utbildning för hållbar utveckling, men bland de 

respondenter som upplevt detta menar 65 % att det ekologiska är det som mest vikt har lagts 

vid.  

 

 

5.5 Vilka traditioner bygger lärarstudenters UHU på? 
Vilket sätt lärarstudenterna i studien har arbetat på 

gällande utbildning för hållbar utveckling skiljer sig åt, 

och då också deras traditioner. 35 % av studenterna har 

inte tidigare erfarenhet av arbete med hållbar 

utveckling under VFU eller eget arbete. Det framgår 

dock i figur 8 att en majoritet av de som har erfarenheter 

av det haft ekologi som det huvudsakliga fokuset i 

studenternas egen praktiska utbildning.  

 

 

Figur 7 visar studenters upplevelser kring hur 
miljöproblem framställts i lärarutbildningen. Se 

fråga 18. 
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Figur 8 visar vad studenterna i huvudsak har 

fokuserat på under egen praktisk undervisning för 

hållbar utveckling. Se fråga 20. 
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Bland de studenter som någon gång arbetat med undervisning om hållbar utveckling skiljer sig 

också arbetssätten åt. Det vanligaste arbetssättet hos studenter är att elever är aktiva i form av 

något slags grupparbete, en arbetsform som 44 % av de som arbetat med UHU använder sig av. 

Grupparbete är följt av en väldigt tät kamp mellan gruppdiskussion (29 %) och föreläsning av 

läraren (26 %). Det är alltså stor skillnad mellan studenter hur de praktiskt arbetar med hållbar 

utveckling. Ekologi får mest fokus och grupparbeten är det vanligast arbetssättet för studenter. 

Hur lärarstudenter själva arbetar med utbildning för hållbar utveckling skiljer sig alltså väldigt 

mycket åt. Den dimension inom hållbar utveckling som studenter överlag ger mest fokus är 

dock den ekologiska dimensionen. Alla tre traditioner finns representerade, dock väldigt lågt 

hos ekonomi. Det arbetssätt som dominerar hos lärarstudenterna är grupparbete med eleverna. 
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5.6 Hur påverkar studenters tidigare undervisning om och syn på hållbar 

utveckling studenters praktiska arbete med undervisning om hållbar 

utveckling? 
Resultaten av enkäten visar att studenter i hög 

grad själva väljer att i sin egen undervisning om 

hållbar utveckling fokusera på samma område 

som de upplever att de själva fått mest utbildning 

om. Figur 9 visar var de studenter som anser att 

de haft mest ekologiskt fokus sjävla lagt fokus 

på i sitt praktiska arbete. Figuren visar att 62 % 

av studenter som anser att ekologi fått mest 

fokus i deras utbildning också huvudsakligen arbetar med ekologi inom sin undervisning för 

hållbar utveckling. Detta visar tydligt att lärarstudenterna i studien till stor del väljer att lägga 

störst vikt vid samma dimension av hållbar utveckling som deras tidigare lärare vid universitet 

också har gjort.  

Vid analys av de studenter som menar att det 

största fokuset har legat på sociala frågor i deras 

lärarutbildning när det kommer till utbildning 

för hållbar utveckling, framgår det att dessa 

studenter i mycket högre utsträckning än andra 

studenter arbetar själva på sådant sätt att sociala 

frågor får mest utrymme. Detta redovisas i figur 

10. För ekonomi kunde studien inte påvisa 

några intressanta samband mellan studenters 

upplevelse av deras egen utbildning och deras praktiska arbete. 

 

I studien framgår att studenterna själva väljer att fokusera på samma saker som de anser har 

varit mest utmärkande under deras egen lärarutbildning. En lärarstudent som fått upplever att 

den fått mest utbildning om det ekologiska perspektivet använder också i stor utsträckning detta 

i sin utbildning, någonting som också gäller för den sociala traditionen. 
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Figur 9 visar var de studenter som anser att de haft mest 

ekologiskt fokus själva lagt fokus på i sitt praktiska arbete.  

Figur 70 visar var de studenter som anser att de haft mest 

socialt fokus själva lagt fokus på i sitt praktiska arbete. 
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6 Analys delstudie I 
Som det framgår i delkapitel 5.2, menar majoriteten av studenter att hållbar utveckling 

innefattar lika mycket av ekologi, ekonomi och sociala frågor, och ser på miljöproblem som 

sociala och politiska snarare än ekologiska, vilket kan liknas till ett pluralistiskt synsätt på 

hållbar utveckling. Detta kan liknas vid ett pluralistiskt synsätt på grund av att den didaktiska 

vad-frågan innehåller en blandning av innehåll från de andra traditionerna. Detta innebär att det 

i denna delstudie framgår att dessa studenter kan anses ge uttryck för ett pluralistiskt synsätt på 

hållbar utveckling, även om vissa studenter skulle kunna sägas har ett faktabaserad ekologiskt 

synsätt då 26 % av studenterna lägger stor vikt vid det ekologiska, någonting som kännetecknar 

det faktabaserade synsättet.    

På frågan om vilka traditioner studenterna mött under sin lärarutbildning, skiljer sig 

uppfattningarna bland studenterna. Majoriteten av studenterna menar att ekologi är det mest 

framhävda synsättet, vilket framgår i delkapitel 5.3, någonting som utifrån denna studies 

begreppstolkning kan anses vara uttryck för en faktabaserad tradition. Dock anser samtidigt en 

majoritet av studenterna att miljöproblemen har presenterats i deras lärarutbildning med mer av 

social och politisk karaktär. Denna blandning kan antas innebära att utbildningen har en 

pluralistisk tradition där problemet ses som väldigt mångbottnat och används på många olika 

sätt. Sammantaget kan sägas att den ekologiska delen av hållbar utveckling har fått störst 

utrymme när det kommer till hållbar utveckling inom lärarutbildningen enligt studenter 

samtidigt som de menar att fokus också legat på att mer mänskliga faktorer ligger bakom 

miljöproblem snarare än ekologiska faktorer. Detta ger en blandad bild av vilken 

undervisningstradition som använts av lärare inom lärarutbildningen. Den faktabaserade, 

ekologiska undervisningen verkar spela en stor roll i lärarutbildningens delar om hållbar 

utveckling, samtidigt som drag från en normerande tradition också finns med. Ett pluralistiskt 

synsätt kan därför antas prägla undervisningen då studenter upplever att fokus ligger på många 

olika delar.  

Bland de studenter som under sin VFU upplevt någon annan lärares undervisning om hållbar 

utveckling menar mer än hälften att denna utbildning har haft en ekologisk karaktär, vilket 

innebär att en faktabaserad undervisningstradition kan antas ha varit den mest vanliga där 

studenter haft VFU, någonting som kan ses i delkapitel 5.4. 

  

I delkapitel 5.5 framgår att den kategori som är störst bland de studenter som någon gång 

praktiserat utbildning för hållbar utveckling är de som ger ekologi störst fokus, någonting som 

i denna studie tyder på en faktabaserad tradition. Delkapitel 5.5 visar också att det vanligaste 
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sättet att tackla den didaktiska hur-frågan för studenter inom denna studie är att arbeta utifrån 

en normerande tradition, där elever aktiva i grupparbeten ses som ett tydligt exempel på detta. 

Allra minst används den metod som är typisk för en faktabaserade tradition, föreläsningen av 

läraren, någonting som står i kontrast till det faktum att ekologi ges mest fokus av de flesta 

studenter. Utifrån detta blir det problematiskt att renodla några traditioner, utan det bör noteras 

att studenters arbetssätt varierar väldigt mycket, och de flesta studenterna använder sig av 

metoder från olika traditioner. Denna variation av hur och vad frågorna innebär att det kan ses 

som att den pluralistiska traditionen, vilken innefattar en mångfald av innehåll, är den vanligaste 

typen hos de undersökta studenterna.  

  

Resultatet som beskrivs under 5.3 och 5.5, visar alltså att både lärarutbildningen och studenters 

eget arbete skulle kunna anses utgå ifrån en pluralistisk undervisningstradition, då det finns en 

mängd inslag från olika traditioner.  Detta innebär att studenterna i denna undersökning till stor 

del arbetar med samma undervisningstraditioner som de själva har upplevt under deras 

utbildning. Detta innebär att den pluralistiska undervisningen är del av en selektiv tradition, där 

lärarstudenterna till stor del använder sig av samma undervisningstradition som deras tidigare 

lärare, då de troligtvis antar att detta är det bästa och rätt alternativet.  

Ytterligare ett intressant resultat framgår också i 5.6, där det tydliggörs att studenter i stora drag 

väljer att lägga fokus i sin utbildning beroende på vad de själva har fått fokusera på i sin egen 

lärarutbildning. Hur studenter arbetar med den didaktiska vad-frågan, hur innehållet på 

lektionen ska se ut, verkar utifrån detta påverkas av studenters tidigare utbildning. Ett exempel 

på detta är de studenter som anser att ekologi fått mest fokus i deras lärarutbildning, som också 

väljer att lägga mest fokus på detta i väldigt hög grad. Detta kan tolkas med hjälp av selektiva 

traditioner, då studenter likt tidigare resultat väljer att i stor grad lägga fokus på samma område 

som de själva upplevt mest.  

 

 

  



30 

 

7. Resultat delstudie II 
I följande kapitel kommer en redovisning av resultatet som erhållits med hjälp av intervjuerna  

ske. Resultatredovisningen kommer att börja med en redovisning av studenters svar utifrån 

studiens frågeställningar. Resultatet redovisas i den ordning frågeställningarna presenterats 

tidigare i uppsatsen. Syftet med kapitlet är att besvara frågeställningarna med hjälp av det 

datamaterial som med hjälp av studien har samlats in. Resultatet presenteras genomgående i 

löpande text. Samtliga respondenter presenteras med en bokstav, A, B, C, D och E.  

7.1 Hur förstår studenterna i studien begreppet hållbar utveckling och 

UHU 
När lärarstudenterna uttryckte sig om hållbar utveckling talade de allt som oftast om delarna av 

den helhet begreppet innebär. Dessa delar var olika miljöproblem, ekosystem, resurser, 

ekonomi, sociala relationer samt kommande generationer. Student A uttrycker, ”Jag har fått lära 

mig att hållbar utveckling handlar om sambandet mellan social, ekonomisk och ekologisk utveckling, hur de tre 

dimensionerna påverkar varandra på olika sätt”. Studenten E menar vidare att, ”hållbar utveckling handlar 

om att hitta möjligheten till att utvecklas, både kortsiktigt men även långsiktigt för kommande generationer”. 

Följaktligen är hållbar utveckling ett koncept som berör social, ekonomisk och ekologisk 

utveckling där målet är att utvecklingen sker hållbart.  

 

Utifrån intervjuerna framgår det att ingen av de tre dimensionerna av hållbar utveckling var 

viktigare än den andra, utan dimensionerna är lika viktiga för att UHU ska äga rum. Student D 

säger, ”egentligen är inte någon del viktigare än den andra, men på något sätt så känner jag att man glömmer 

eller väljer bort vissa aspekter av hållbar utveckling när man försöker uppnå UHU”. Däremot upplevde 

studenten A och C de tre dimensionerna av hållbar utveckling kan verka olika viktigt för hållbar 

utveckling, något som är beroende av den bilden exempelvis medierna väljer att förmedla. 

Studenterna menade att deras egen syn på vilken eller vilka dimensioner av hållbar utveckling 

är betydelsefulla påverkas av uppmärksamheten som de olika dimensionerna får i 

samhällsdebatten, medierna etc. Något som även påverkar studenters uppfattning om hållbar 

utveckling och vilket perspektiv deras UHU kommer att präglas av.  

 

Återkommande är begreppets bredd och komplexitet och hur detta är problematiskt för UHU.  

 

Student B säger, ”hållbar utveckling är svårt eftersom de olika aspekterna är omfattande och inom 

UHU resulterar detta i att jag inte vet vart jag ska börja för att det är många olika faktorer som spelar in 

för man ska åstadkomma utbildning om hållbar utveckling”.  
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Hållbar utveckling definieras på många olika plan, det finns ingen samsyn inför vad som är 

hållbar utveckling. Begreppets bredd och komplexitet medför enligt student D att det är svårt 

att praktiskt lära ut hållbar utveckling.  

 

Student D: ”För mig är hållbar utveckling ganska abstrakt. Hållbar utveckling betyder olika saker för 

olika personer, tyvärr finns det inte en enda förklaring som gäller för alla, vilket gör det hela komplext när 

man ska försöka konkretisera dess innehåll”. 

 

Sammantaget är hållbar utveckling ett begrepp som studenterna anser vara brett och komplext 

där ingen specifik dimension av hållbar utveckling är viktigare än den andra. Däremot upplevde 

studenterna att deras egen syn på vilken aspekt av hållbar utveckling är betydelsefulla till stor 

del påverkas av uppmärksamheten som aspekterna får i samhällsdebatten, media etc. 

Studenterna efterfrågar även konkretisering utav begreppet hållbar utveckling för att på så sätt 

främja UHU sker i större utsträckning.  

 

7.2 Vilka traditioner inom UHU har studenterna mött inom deras 

lärarutbildning på institutioner? 
På frågan om hållbar utveckling varit en del av lärarstudenternas utbildning under deras 

studietid instämde samtliga respondenter att så hade fallet varit. Enligt respondent A utgjorde 

UHU allt som oftast en begränsad del av utbildningen.  

 

Student A uttrycker, ”Jag tyckte att man inte alls pratade särskilt mycket om hållbar utveckling. Jag 

tyckte mest att man slängdes in i begreppet, utan att få några grundläggande definitioner eller konkreta 

exempel runt vad begreppet innebar”.  

 

Student C upplevde vidare att den utbildning som man fått under sin utbildning till stor 

utsträckning har varit teoretiskt präglad. Hållbar utveckling utifrån ett didaktiskt perspektiv har 

behandlats i en begränsad omfattning.  

 

Student C säger, ”Vi pratade en del på ett särskilt didaktisk seminarium, där konkretiserades och 

problematiserades begreppet. Vi pratade om att det kan vara svårt för läraren att reda ut vad hållbar 

utveckling är, de olika dimensionerna, vilken ska man fokusera på, när, hur, vilken nivå.”.  
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De gånger utbildningen behandlat området, hamnade fokus på att konkretisera och 

problematisera begreppet och i vissa fall även utifrån ett didaktiskt perspektiv. Student D, A 

och C ansåg att den har genom sin utbildning fått verktyg för att förstå sig på hållbar utveckling 

på olika sätt. Student D säger, ”kunskapen är breddare, jag har läst om varje dimension vilket resulterat i 

att jag har fått bättre förståelse för vad hållbar utveckling i stort är”. Student A menade, ”det är mer teoretiska 

saker jag har lärt mig” och student C ansåg, ”har lärt mig grunderna bakom hållbar utveckling, på så sätt 

har jag utvecklat en breddare och mer lösningsorienterad syn”. De gånger utbildningen behandlat 

området har fokusen från utbildningens sida legat på att problematisera begreppet utifrån en 

samhällelig kontext, följaktligen gör den teoretiska dimensionen av utbildning sig påmind.  

 

Det tycks finnas en uppfattning från respondent D där ett helhetstänkt om UHU är det viktigaste. 

Undervisningen bör enligt lärarstudenterna D genomsyra ett tänkt där man går från att se de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling var för sig, till att snarare koppla de olika dimensionerna 

till varandra för att på så sätt främja ett helhetstänk. Student D säger, ”Det är viktigt att 

undervisningen har som mål att genomsyra helhetstänket av hållbar utveckling”. Verklighetsförankrad 

undervisning var en annan viktig del för att lyckas med UHU enligt respondent A, student A 

menar, ”genom fallstudier skulle eleverna få mer konkret uppfattning om de olika dimensionerna av hållbar 

utveckling är sammanlänkade och hur de påverkar varandra på olika sätt”. Att koppla problematiken kring 

hållbar utveckling till den egna verkligheten väcker frågor som vad kan vi göra, hur vi kan 

påverka och sätta detta i ett större eller mindre sammanhang.  

 

Följaktligen kräver detta ett varierande arbetssätt, där man nödvändigtvis inte använder sig av 

undervisningsmetoder typiska för de olika undervisningstraditionerna. Respondenterna A och 

C menar att det är just här som den riktiga utmaningen förekommer om utbildning för hållbar 

utveckling. Student A säger, ”Vi får inga verktyg för hur vi ska lösa och lära ut något som är viktigt, vid 

svårare och mer abstrakta saker som hållbar utveckling så måste man öva sig i att omsätta kunskap även 

praktiskt”. Student C menar, ” hållbar utveckling är i många fall svårt att individ och gruppanpassa på samma 

gång, detta gör att man ställs inför stora utmaningar hur man praktiskt ska gå tillväga för att undervisa”. 

Arbetssättet behöver således varieras med mer traditionella undervisningsmetoder men metoder 

där eleverna själva får sätta sin egen prägel på sitt eget lärande så som grupparbeten och andra 

elevledda moment. 
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Sammantaget upplevde studenterna att hållbar utveckling har varit en begränsad del av deras 

lärarutbildning. Utbildningen har allt som oftast varit teoretiskt orienterad. Något som resulterat 

i att det är problematiskt när studenterna ska praktiskt arbeta med UHU, eftersom det finns en 

avsaknad utav didaktik verktyg rörande UHU. När det kommer till studenternas arbetssätt 

skiljer sig detta mycket åt, studenterna är benägna att använda ett varierat arbetssätt där eleverna 

i större uträckning är aktiva i sitt eget lärande.     

  

7.3 Vilka traditioner inom UHU har studenterna mött i deras 

lärarutbildning deras VFU? 
Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) inom lärarprogrammet utgör en central 

del av utbildningen. På frågan om studenterna fått prova på att arbeta med UHU under sina 

VFU-perioder svarade respondenter B, C samt D, ja men i begränsad omfattning. Respondent 

B ansåg att under den egna VFU-period allt som oftast lade man fokus i sin undervisning på 

sådant man kände sig med trygg sedan tidigare.   

 

Student B säger, ”Det handlade enbart om miljö, miljöproblem, klimatförändringar, eftersom jag har 

ett eget intresse framförallt för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling kändes det på något sätt 

tryggast att utgå därifrån”. 

 

I majoriteten av fallen handlade undervisningen till stor del av att förmedla grundläggande fakta 

om begreppets betydelse enligt respondent C. Student C uttrycker, ”man gick genom begreppet 

betydelse, de olika dimensionerna för att på så sätt redogöra för begreppet”. Problematiken som respondent 

B upplevt under sin VFU har varit avsaknaden utav verktyg för hur man både praktiskt och 

metodiskt ska gå tillväga för att undervisa om hållbar utveckling. Student B säger, ”Hållbar 

utveckling är brett, det finns massor av definitioner därför upplever jag det att det är svårt att vara specifik när 

man ska förklara dess innebörd”. Enligt student D är begreppets bred och komplexitet till grund att 

det användes en faktabaserad undervisningstradition där arbetssätt främst bestod av 

föreläsningar och grupparbeten. Student D säger, ”Eftersom jag skulle gå genom begreppets betydelse 

för första gången inför den klassen, kändes det bäst att prata om begreppet”. Studenterna C är vidare in på 

att ifall utbildningen hade försett en med bättre pedagogiska verktyg, är det troligt att man i 

högre utsträckning hade använt ett mer mångfacetterat arbetssätt.  

 

Student C uttrycker detta, ”Det praktiska genomförandet är en viktig del av att undervisa då skulle 

det vara bra att få verktyg i att öva sig på att genomföra olika moment allt från planering, diskussioner, 
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uppgifter med mera”.  

 

Sammantaget har studenterna mött den faktabaserade traditionen under sina VFU:er. Till stor 

del handlade UHU om att förmedla grundläggande fakta om hållbar utveckling. Återkommande 

bland studenterna är att de upplevt att de saknat didaktiska verktyg för att utveckla sin UHU, 

något som medför att de tenderar att luta sig tillbaka i arbetssätt de känner sig bekväma med. 

Det framgår att det från utbildningens sida skulle behövas tillägna tid åt att diskutera metodiken 

rörande utbildning om hållbar utveckling.   

 

7.4 Vilka traditioner bygger lärarstudenters UHU på? 
Inom UHU har studenterna fått lära sig att hållbar utveckling handlar om sambandet mellan de 

ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna. Samtliga tre dimensioner av hållbar 

utveckling finns representerade hos studenterna, men i olika stor utsträckning. Student A säger, 

”under min utbildning var det mest naturgeografer som pratade om hållbar utveckling. Hade jag läst en annan 

inriktning då tror jag helt klart att jag hade fått en annan syn på hållbar utveckling”. D menade, ”det är nog 

ingen slump att jag som ska bli samhällskunskapslärare väljer att lägga fokus på den sociala dimensionen utav 

hållbar utveckling”. Följaktligen framstår det att den utbildning som studenterna A och D fått om 

hållbar utveckling skiljer sig åt och då också deras utbildningstraditioner.  

 

Samtliga respondenter hade olika ämneskombinationen och fyra (A, C, D, E) utav 

respondenterna hade sedan tidigare varit väll förstådda med begreppet innebörd. Såväl 

studenternas eget intresse, ämnesinriktningar och universitetslärarnas bakgrund och intresse 

skiljer sig åt i frågorna rörande hållbar utveckling något som enligt respondenterna E och D 

resulterar i att det finns en blandning av undervisningstraditioner.  

 

Student E anser, ”Jag tror att dels ämnesbakgrunden jag fått påverkar hur jag väljer att UHU, mina 

ämnen jag läst anknyter till ämnet hållbar utveckling bra… Samtidigt tycker jag att allting inte 

nödvändigtvis behövs tillskrivas utbildningen, jag har ett eget intresse för hållbar utveckling”. 

  

Student D menade, ”vilken intressenivå läraren eller seminarieledaren har haft för HU har påverkat 

dels tolkningen utav begreppet men även vad fokusen hamnat på, att förmedla enbart kunskap eller att man 

även fokuserat på de didaktiska aspekterna”.  
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Det tycks att respondent D upplever att beroende hur nära sammankopplad ämnesinriktningen 

eller för den delen universitetslärarna känner sig till hållbar utveckling är avgörande del för i 

vilken utbildningstradition studenterna blir skolade i.  

 

Sammantaget är lärarstudenternas UHU uppbyggd av olika undervisningstraditioner, detta 

eftersom de olika ämnesinriktningarna och lärarna har olika undervisningstraditioner. 

Studenterna upplever att deras ämnestillhörigheter påverkade deras eget arbete inom utbildning 

om hållbar utveckling. Studenterna är benägna att välja i sitt praktiska arbete fokusera på 

liknande områden som de fått mest utbildning om. Allt som oftast är den faktabaserade 

traditionen dominerande, samtidigt som det pluralistiska synsättet gör sig påmind där fokus 

finns på olika delar av UHU. Följaktligen anser studenterna att om de hade haft andra 

ämnesbakgrunder tillskillnad från deras nuvarande bakgrunder så hade även deras syn likaså 

undervisningstraditioner skilt sig åt. Det troliga är att studenter lägger fokus på sådant som de 

anser har varit fokus under deras egen utbildning.   

 

7.5  Hur påverkar studenters tidigare undervisning om och syn på hållbar 

utveckling studenters praktiska arbete med undervisning om hållbar 

utveckling? 
Relationen mellan studenternas tidigare undervisning om hållbar utveckling och deras praktiska 

arbete med undervisningen är svår att klargöra. Detta eftersom studenterna vilka intervjuat har 

i en väldigt begränsad omfattning arbetat med UHU. Studenterna A, B samt E har upplevt att 

det har funnits en total avsaknad utav diskussion och didaktisk handledning för hur man kan gå 

tillväga för UHU.  

 

Student A säger, ”Vad jag kan minas fick vi inte några som helst verktyg för hur vi ska bära oss åt i 

klassrummet. Det är bara en massa vetenskapsteoretiska diskussioner mest. Detta gör att när vi ska så 

småningom ut i klassrummet och undervisa så blir det upp till oss själva att omsätta alla denna teori till 

praktik”. 

 

Respondenterna E och C är på olika sätt inne på att mer kunskap och verktyg för att man ska 

kunna gå tillväga för UHU behövs inom utbildningen.  
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Student E uttrycker sig på detta sätt, ”Ja, utan tvekan! Mer kunskap om hur man lägger upp olika 

momenten, konkreta exempel på hur man bör ta upp frågan om hållbar utveckling … Jag skulle vilja ha 

verktyg i att öva sig på att genomföra olika moment, allt från planering, diskussioner, uppgifter med mera”. 

 

Student C uttrycker vidare, ”jag önskar att kunskapen vore mer konkretare, mer didaktisk koppling till 

situationer som är beprövade som är bra och effektiva”. Respondenten C framhåller att avsaknaden utav 

didaktisk koppling under deras utbildning resulterat i att de saknar verktyg för att veta hur de 

kan gå tillväga för UHU.  

 

På frågan om varför det finns en avsaknad av UHU ansåg respondenterna A, C, D samt E på 

olika sätt att detta är något som har dels göra med att utbildningen väljer att prioritera andra 

saker i kursernas innehåll eller att utbildningen tog för givet att studenterna ska veta vad 

begreppet betyder. Respondenterna D och A ansåg att UHU på universitet skulle behöva vara 

en tydligare del av lärarutbildningen.  

 

Student D säger, ”eftersom hållbar utveckling inte har behandlat i någon större utsträckning under ens 

utbildning, känner jag mig inte lika säker hur jag ska tackla hållbar utveckling när det står i 

styrdokumenten”.  

 

Student A menade, ”jag ser att man tydliggör att man tillägnar tid åt hållbar utveckling, att området 

inte bara är något vid sidan av… detta skulle kunna lösas genom att tillsätta faktiska timmar om utbildning 

om hållbar utveckling i undervisningen”.  

 
Sammantaget är relationen mellan studenternas undervisning om hållbar utveckling och deras 

praktiska arbete med undervisningen svår att klargöra. Studenterna upplever att UHU utgjort 

en begränsad del av deras utbildning. Studenterna upplevde att det finns en avsaknad utav 

didaktik perspektiv rörande UHU. För att ändra på detta skulle UHU utökas och göras till en 

central del av lärarutbildningens innehåll menar studenterna. 
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8 Analys delstudie II   
Som det framgår i delkapitel 7.1, diskuterades primärt hållbar utveckling relaterat till de 

ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna. Helhetsintrycket av intervjuerna är att 

studenterna är insatta i att hållbar utveckling är uppbyggd av en integrerad syn mellan de tre 

dimensioner, vilket kan liknas till ett pluralistiskt synsätt på hållbar utveckling. Ett pluralistiskt 

synsätt innebär att studenternas syn på hållbar utveckling baserar sig på en blandning av 

traditioner och det pluralistiska synsättet gör sig påmind dels genom att hållbar utveckling 

belyses genom att studenterna lägger olika mycket vikt vid de olika dimensionerna av hållbar 

utveckling. Majoriteten av studenterna kan sägas ge uttryck för ett pluralistiskt synsätt.  

 Återkommande bland studenterna i delkapitlet 7.1, var begreppets bredd och komplexitet 

och hur detta påverkade de didaktiska aspekterna av UHU. De ekonomiska, ekologiska och 

sociala dimensionerna av hållbar utveckling får olika mycket uppmärksamhet inom 

samhällsdebatten och medierna. Detta påverkar även studenternas uppfattning om, och deras 

synsätt på hållbar utveckling vilket i slutändan troligtvis även påverkar vilket perspektiv deras 

UHU kommer att präglas av. Studenterna upplever vidare att begreppets bredd och komplexitet 

resulterar i att det inte finns någon samsyn om vad hållbar utveckling innebär. Eftersom att det 

är problematiskt att konkretisera begreppsinnebörden till specifikt innehåll så är problematiskt 

att hitta ett arbetssätt som funkat i arbetet med UHU.  

 

I delkapitel 7.2 framgår det att studenterna UHU utgjorde en begränsad del av lärarutbildningen. 

Studenterna upplevde en avsaknad utav didaktiska verktyg vilka ska bidra till att hjälpa 

studenterna i deras senare arbete när de ska undervisa om hållbar utveckling. Vid planering av 

undervisning är de didaktiska frågorna vad, hur och varför viktiga hjälpmedel för läraren att 

utveckla sin undervisning. Det som framgått tydligast från denna studie är att begreppet 

komplexitet medfört att studenterna genomgående under sina utbildningar där det har behandlat 

hållbar utveckling efterfrågat verktyg vilka ska hjälpa dem i deras praktiska arbete om hållbar 

utveckling. 

 

I delkapitel 7.3 framgår det att studenterna mött olika undervisningstraditioner under sin 

lärarutbildning. Traditionerna skiljer sig åt dels mellan det didaktiska tänkandet kring vad-

frågan och den didaktiska hur-frågan. Fokusen har funnits på samtliga delar av hållbar 

utveckling men i olika utsträckning, följaktligen ger detta en blandad bild av vilken 

undervisningstradition som använts av lärare inom lärarutbildningen och under studenternas 
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VFU:er. De två traditioner vilka varit mest framhävda i studenternas lärarutbildning är dels den 

faktabaserade traditionen och den pluralistiska traditionen. Inom den faktabaserade traditionen 

har fokusen i första hand varit på att förmedla fakta och kunskap om hållbar utveckling allt som 

oftast utifrån en av de tre dimensionerna som utgör hållbar utveckling. Den faktabaserade 

traditionen var även något som gjorde sig gällande bland de studenter som under sin VFU 

upplevt undervisning om hållbar utveckling. Inom den pluralistiska traditionen har 

problematiken kring hållbar utveckling presenterats som ett problem som kan förstås på flera 

olika sätt där fokusen ligger på många olika delar. Lärarutbildningen skall ge studenterna 

förutsättningar att lära sig att utveckla sin möjlighet att handla och tänka didaktiskt inför sitt 

senare arbete som lärare. Den pluralistiska traditionen har utmärkt sig genomgående i 

studenternas utbildning, något som följaktligen skulle innebära att den undervisningstradition 

de fått mest utbildning om under deras lärarutbildning speglar studenternas kunskap och 

arbetssätt. Som det framgår i delkapitel 7.4, speglar den teoretiska undervisningen inom 

lärarutbildningen om hållbar utveckling den faktabaserade traditionen.  

 

Studenternas eget arbetssätt speglar en blandning mellan den faktabaserade och den 

normerande undervisningstraditionen. Fokusen finns fortfarande på att förmedla fakta och 

kunskap men fokus läggs även på att elevernas normer och värderingar blir en del av 

utbildningen. Följaktligen blir eleverna i större utsträckning delaktiga i sin egen undervisning 

och lärande. Studenters arbetssätt varierar väldigt mycket, och de flesta studenterna använder 

sig av metoder från olika traditioner. Denna blandning av perspektiv och traditioner kan antas 

betyda att studenter i hög grad använder sig av en pluralistisk undervisningstradition. Som det 

framgår i delkapitel 7.4 och 7.5 varierar studenternas undervisningstraditioner. På så sätt 

förekommer det att studenter i viss utsträckning väljer att i sitt arbetssätt fokusera på liknande 

områden som de fått mest utbildning om, medan i andra fall skapar nytt arbetssätt. Följaktligen 

innebär detta att den undervisningstraditionen som speglar lärarstudenterna är den pluralistiska 

traditionen. Sammantaget använder studenterna de sätt som de anser vara goda och rätt, och är 

således med i processen att antingen skapa nya, eller låta gamla selektiva traditioner fortgå. 

Någonting som innebär att blivande lärare allt som oftast tar efter sina tidigare lärares 

utbildningstraditioner och metoder.  
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9 Besvarande av frågeställningar  
 

9.1 Hur förstår studenterna i studien begreppet hållbar utveckling samt 

UHU? 
Ett pluralistiskt synsätt präglar studenternas uppfattning om hållbar utveckling, med synen att 

många olika dimensioner ingår i begreppet. Båda delstudierna har kunnat visa det faktum att 

lärarstudenterna anser att hållbar utveckling och hållbarhetsproblem är komplexa och svåra att 

förstå. Någonting som blir extra tydligt i delstudie II, delkapitel 7.1, är att de undersökta 

studenterna anser att begreppets komplexitet gör det svårare för dem att praktiskt genomföra 

utbildning för hållbar utveckling. De didaktiska frågorna, hur, vad och varför hamnar i kläm 

när utbildningen är väldigt teoretiskt inriktad, och saknar en genomgående praktisk tydlighet. 

Denna avsaknad av tydlighet innebär att studenter inte explicit får veta hur de bör arbeta med 

utbildning för hållbar utveckling. Det kan därför antas att studenter då får utgå ifrån sina egna 

erfarenheter under lärarutbildningen, och således finns en grad av selektiva traditioner inom 

detta område gällande de tre didaktiska frågorna, hur studenter skall arbeta, vad undervisningen 

bör innehålla och varför den egentligen sker.  

 

9.2 Vilka traditioner inom UHU har studenterna mött i deras 

lärarutbildning på institutioner? 
Någonting som framgår inom båda delstudierna är det faktum att lärarstudenterna upplever att 

de har haft en övergripande pluralistisk undervisningstradition under deras lärarutbildning. 

Detta på grund av att arbetssätt varierar och att innehållet inte kan fokuseras till en viss del, 

utan består av olika dimensioner. Någonting som delstudie I såväl som delstudie II visade var 

dock att en viss dominans kunde återfinnas när det kommer till vad lärarutbildningen valt att 

förmedla. Alla tre huvudsakliga dimensioner finns med i studenters upplevelse över hur deras 

lärarutbildning sett ut, men delstudie ett visar att studenterna upplever att det ekologiska 

perspektivet har fått allra mest fokus. Delstudie II visar också att de undersökta studenterna 

menar att ett faktabaserat arbetssätt med stor fokus på kunskap om miljö och ekologiskt fokus 

har funnits.  

Studenterna i studien har upplevt en lärarutbildning som i denna studie tolkas bestå av en 

pluralistisk undervisningstradition med många olika delar. En viss övervikt inom 

kunskapsinnehåll gällande ekologi har dock funnits inom lärarutbildningen enligt de flesta 

studenter. 
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9.3 Vilka traditioner inom UHU har studenterna mött i deras 

lärarutbildning under deras VFU? 

 
Vad studenter upplevt och sett i skolor under sina VFU-perioder hänger också samman med det 

sätt som studenterna själva praktiskt arbetar, men då hållbar utveckling inte har varit lika 

utpräglat under dessa VFU-perioder ger resultatet i denna studie inte något trovärdigt svar på 

frågan gällande hur VFU har influerat studenternas praktiska arbete med utbildning för hållbar 

utveckling. Därför har inom denna studie enbart lärarutbildningens utformning antagits påverka 

lärarstudenters praktiska arbete.  

 

9.4 Vilka traditioner bygger lärarstudenters UHU på? 
 
De för denna studie undersökta lärarstudenterna använder sig i hög grad av ett pluralistiskt 

arbetssätt när det kommer till undervisning för hållbar utveckling. De båda delstudierna har 

kunnat visa att arbetssättet skiljer mellan lärarstudenterna. Innehållet i studenternas egen 

praktiska undervisningen bygger till stor del på en faktabaserad undervisningstradition, men 

hur-frågan ser annorlunda. Det vanligaste bland studenterna är att ha ett arbetssätt som utgår 

ifrån en normerande tradition. Studenterna i studien involverar således sina elever i 

undervisningen, men det material som presenteras är oftast av en ren faktabaserad karaktär. 

Denna kombination av olika undervisningstraditioner kan tolkas innebära att studenters 

arbetssätt i hög grad utgår ifrån ett pluralistiskt arbetssätt.  

 

9.5 Hur påverkar studenters tidigare undervisning om och syn på hållbar 

utveckling studenters praktiska arbete med undervisning om hållbar 

utveckling? 
Delstudie I visar i delkapitel 5.2 att studenter upplever att lärarutbildningen haft en pluralistisk 

undervisningstradition då studenterna upplever att undervisningen bygger på varierande delar 

från de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Studien visar också att studenterna själva i 

stor utsträckning använder sig av en liknande undervisningstradition i deras eget praktiska 

arbete med undervisning för hållbar utveckling. Därav kan sägas att delstudie I fann att det finns 

spår av selektiva traditioner inom den pluralistiska traditionen, då lärarstudenterna i hög grad 

använder sig av liknande undervisningstradition som de själva upplevt. Studenter väljer också 

till väldigt stor del att arbeta med fokus på samma område som de själva fått arbeta mest med 

under deras egen lärarutbildning. Detta innebär att en viss grad av selektiv tradition kan antas 

finnas också när det kommer till den didaktiska vad-frågan, när studenter väljer vad som skall 
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ingå i undervisningen. Detta resultat stämmer delvis överens med det resultat som kunde hittas 

med hjälp av delstudie II. De undersökta studenterna har mött olika traditioner under sin 

utbildning och de olika traditioner i deras undervisning som de fått har också resulterat i att de 

praktiserar undervisning för hållbar utveckling på olika sätt.  Studenterna har enligt delstudie 

II upplevt ett pluralistiskt arbetssätt på lärarutbildningen och arbetar också i hög grad själva 

utifrån en pluralistisk undervisningstradition. Detta innebär att denna studies resultat kan tolkas 

på sådant sätt att lärarutbildningens utformning och arbetssätt har en stor påverkan på hur 

lärarstudenter själva väljer att arbeta med undervisning om hållbar utveckling. Båda 

delstudierna har således visat att lärarutbildningen påverkar studenters praktiska arbete. I 

delstudie II delkapitel, 7.4, framgår att det inte nödvändigtvis är enbart studenternas 

lärarutbildning som påverkat studenternas val av arbetssätt och undervisningstradition, utan 

bygger till stor grad på studenternas ämneskombinationer, tidigare kunskaper och intresse. 

Dessa tre faktorer spelar alltså in och påverkar studenternas undervisningstradition, utöver 

lärarutbildningen. Detta resultat är någonting som skiljer sig mot resultaten i delstudie I, som 

var mer fokuserad på undersökningen av relationen mellan just studenternas lärarutbildning och 

deras praktiska arbete, och kunde visa på att lärarutbildningen har en påverkan på studenters 

praktiska arbete med undervisning för hållbar utveckling.  
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10 Diskussion 

 
En stor mängd forskning har genomförts som undersöker begreppet hållbar utveckling, hur 

detta begrepp används och implementeras i utbildning. Väldigt lite forskning finns dock kring 

olika faktorer såsom lärarutbildningens möjliga påverkan på studenters praktiska arbete 

gällande hållbar utveckling.  

 

Denna studie visar på det faktum att lärarstudenter anser att begreppet hållbar utveckling är 

någonting komplext och svårt att greppa. Denna uppfattning om komplexitet och otydlighet är 

någonting som korrelerar med flera tidigare studier som gjorts gällande begreppet hållbar 

utveckling (Scott & Gough 2003 ; Björneloo 2008 ; Sandell, Öhman & Östman 2003). Denna 

studies resultat gällande begreppet komplexitet stämmer alltså till stor del överens med vad 

tidigare forskning kring begreppet hållbar utveckling har kommit fram till.  

Studien har visat att denna komplexitet i begreppet hållbar utveckling, kan se ut på många olika 

sätt. Studien utgår ifrån och har visat att det finns många olika sätt att se på begreppet hållbar 

utveckling, och utbildning för hållbar utveckling. Studien har som tidigare tagits upp baserats 

mycket på Scott & Goughs tre typer av syn på hållbar utveckling och alla tre typer har varit en 

del av resultatet (Stables & Scott 2002). Den faktabaserade och den pluralistiska traditionen är 

de två som i denna studie har varit mest framträdande medan den normerande traditionen inte 

framkommer lika tydligt. 

 

Tidigare forskning har visat att det existerar ett gap mellan policy och praktisk undervisning 

när det kommer till undervisning för hållbar utveckling (Jonsson 2007). Brist på konsensus om 

hur undervisningen skall genomföras och övergripande komplexa mål gör att lärare till stor del 

själva får tolka hur undervisningen på bästa sätt går till. Detta är någonting som studenterna i 

denna studie också menar. Studenterna i studien har ett återkommande synsätt att hållbar 

utveckling är väldigt komplext och att detta innebär att det blir svårt att arbeta med detta. 

Otydligheten från styrdokument och policy skulle kunna tänkas innebära att studenter får 

problem med att tolka hur de didaktiska frågorna vad, hur och varför skall tacklas. Följaktligen 

kan tänkas att detta gap leder till att studenterna rör sig mellan de olika traditionerna gällande 

undervisning om hållbar utveckling. Denna otydlighet gör dessutom att selektiva traditioner 

troligtvis spelar en stor roll i hur lärare och lärarstudenter arbetar med utbildning för hållbar 

utveckling.  
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Denna studies resultat, som visar att studenter upplever att begreppet hållbar utveckling är något 

komplext och svårt att greppa, stämmer överens med den övergripande synen i samhället. 

Begreppet är relativt nytt och har inte ännu fått en ordentlig samhällelig kontext och förstås av 

människor på en mängd olika sätt (Ibid).  Däremot råder en viss konsensus inom skolan om att 

hållbar utveckling är viktigt och någonting värt att sträva efter, dock blir detta problematiskt 

när begreppet inte tydligt definieras i läroplaner och styrdokument, då det inte tydligt framgår 

hur, vad och varför undervisning om hållbar utveckling skall genomföras.  

 

Det faktum att intervjustudien visar ett resultat som till viss del skiljer sig från resultatet i 

enkätstudien visar på studiens bredd, då fler dimensioner berörs än vad som annars hade varit 

möjligt om endast en undersökningsmetod hade använts. De två metoderna kompletterar 

varandra och ger en möjlighet att besvara frågor med både en bredd och ett visst djup. 

Enkätstudien ger en övergripande syn på hur hållbar utveckling och utbildning för hållbar 

utveckling upplevs hos lärarstudenterna, medan intervjustudien kan gå in på ett mer kvalitativt 

plan och undersöka i mer specifika frågor om detsamma.  

 

När det kommer till studenters uppfattning om andra lärares arbete med UHU skulle det 

självklart kunna tänkas att lärarstudenternas uppfattning om var fokus har legat under den 

undervisning de har sett är korrekt och objektiv, men andra saker kan också ha påverkat. Med 

tanke på att en majoritet av studenter svarat att de anser att det under deras lärarutbildning fått 

mest utbildning om det ekologiska, kan tänkas att det också blir detta som studenter uppfattar 

och lägger märke till ute på fältet. Med detta menas en slags konfirmationsbias, där studenterna 

mestadels hör det som de är vana vid att höra, och uppfattar således undervisningen att vara på 

ett sådant sätt. Detta är någonting som denna studie dock inte kan svara på utan bör endast ses 

som spekulationer.  

 

 

10.2 Framtida forskning 
Utifrån de resultat som erhållits från denna studie, vore det i framtiden intressant att vidare 

undersöka vad det är som gör att selektiva traditioner fortsätter hos lärarstudenter. Det vore då 

intressant att forska mer specifikt på vilka delar av en lärarstudents tidigare undervisning som 

påverkar valet av egen undervisning. Ytterligare studier skulle som undersöker hur medvetna 

universitetslärare är om dessa processer vore givande. Denna studie fick inte tillräckligt med 

analyserbar data gällande hur studenters VFU-perioder influerat deras praktiska arbetssätt, 
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därför vore det av intresse att undersöka detta djupare.  

 

10.3 Slutsats 
Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att undersöka relationen mellan 

undervisningen studenter fått under deras lärarutbildning och deras praktiska arbete med detta, 

med fokus på hållbar utveckling. Detta har undersökts i små etapper där olika delfrågor har 

besvarats. De studenter som medverkat i denna studie anser först och främst att begreppet 

hållbar utveckling är ett svårt och komplext begrepp., någonting som de också har upplevt 

tidigare under deras utbildning. Detta tyder på att studenterna använder sig i stor grad av samma 

undervisningstradition som de själva blivit utsatta för under sina egna lärarutbildningar. Denna 

studie har med hjälp av teorin om selektiva traditioner visat exempel på hur relationen mellan 

lärarutbildningen och lärares praktiska arbeta kan se ut. Studien har visat att en viss grad av 

selektiva traditioner finns, och att studenters lärarutbildning kan antas ha en stor påverkan på 

studenters framtida undervisningspraktiker.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor  
 

Uppvärmningsfrågor 

Berätta om din 

Bakgrund?(Vem är du? nuvarande tjänstebeskrivning) 

Utbildning? 

Vilket år planerar du ta examen? 

Vilka är framtidsutsikterna efter examen?   
 

Tematiska frågor  

 Vad är hållbar utveckling för dig? Vad är det som ska vara hållbart? (aspekter av 

HU:ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, även etik?) 
 Begreppet HU inrymmer tre aspekter (social, ekologisk, ekonomisk), är det någon 

aspekt du upplever får mer utrymme? (Varför?) 

 Är det någon av HU aspekterna (ekologiska, ekonomiska, sociala) som du anser vara 

mer intressantare och viktigare?  

 Har hållbar utveckling varit en del i din undervisning under din studietid? I vilken 

grad? 
 Vilken funktion tror du att hållbar utveckling kommer att ha i ditt yrke? 
 Vilken betydelse anser du utbildning för hållbar utveckling har? 
 Är det lätt eller svårt att arbeta med hållbar utveckling? Vad beror det på? 
 Kan du berätta mer om din erfarenhet inom utbildning för hållbar utveckling? Vad är 

starka sidor? Var är svårt- svaga sidor? Vilka problem? 
 Vad vill du förmedla för kunskaper till framtida elever inom området hållbar 

utveckling? 
 Vad är nyckel till framgång i undervisning för hållbar utveckling? 
 Skulle du vilja ha mer kunskap om ämnet och hur man kan arbeta mer praktiskt med 

hållbar utveckling? 
 Kan du berätta om vad som ingår i din undervisning av HU. (Kan du delge något 

specifikt du bruker ta upp?) Varför tycker du att det är viktigt att eleverna får kunskap 

om detta? 

 Vilka metoder brukar du använda dig av i undervisningen? 

 Har din syn på hållbar utveckling förändrats och utvecklas sedan du började läsa på 

universitet? 

 Tror du att din ämnestillhörighet påverkar sättet du undervisar om hållbar utveckling? 

(ex- naturvetenskapliga lärare tenderar undervisa enligt den faktabaserade traditionen) 

 På vilket sätt skulle du vilja förbättra utbildning för hållbar utveckling? 

 

Uppföljningsfrågor 
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