
 

   Rapport nr: 2015vt01558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar utveckling i gymnasieskolans 
samhällskunskapsundervisning 

- om lärares didaktiska val i ESD  

 
Moa Kronstål 

 

 

 

 

                   Handledare: Stefan Bengtsson 

                   Examinator: Stellan Sundh 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  
15 hp 



  

 
 

1 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka samhällskunskapslärares prioriteringar i valet av 
undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder i ESD och att relatera dessa till de 
undervisningsprinciper som tidigare forskning synliggjort. Frågeställningarna som studien 
utgick från att besvara var: ”Hur tolkar och uppfattar lärare begreppet hållbar utveckling och 
ESD?”, ”Varför anser lärare att det är viktigt/mindre viktigt med ESD?”, ”Vad beskriver 
lärare att de inkluderar i ESD i samhällskunskapsundervisningen?” samt ”Vilka 
undervisningsmetoder beskriver lärare att de använder sig av i ESD i 
samhällskunskapsundervisningen?”. För att undersöka detta gjordes en intervjustudie med 
sex verksamma samhällskunskapslärare i en större stad i Mellansverige. Studiens resultat 
synliggjorde flera faktorer som påverkar lärarnas didaktiska val i ESD. Fortbildning, 
arbetslivserfarenhet, kunskap om olika aspekter av hållbar utveckling, vilka 
utbildningsfilosofier lärarna är utbildade inom, tid, kursplaner, skolledning och 
ämnesintegrerad undervisning utgör alla faktorer som på ett eller annat sätt tycks påverka den 
ESD-undervisning som lärarna bedriver och vilka perspektiv på hållbar utveckling som 
inkluderas och exkluderas. 
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1. Bakgrund 
Startskottet för den internationella miljödebatten nämns ofta som år 1962, då marinbiologen 
Rachel Carson publicerade sin bok Tyst vår. I boken konstaterades att gifter från jordbruket 
påverkar fåglars reproduktion, vilket bidrog till att relationen mellan människa och natur 
förtydligades (Petterson, 2014, sid. 1; Borg, 2011, sid. 7ff). Detta väckte en internationell 
uppmärksamhet kring miljöfrågor och forskning om relationen mellan människa och natur 
intensifierades (Petterson, 2014, sid. 1). Den ökade internationella medvetenheten om 
miljöproblem och dess konsekvenser för sociala och ekonomiska system ledde till att FN:s 
Brundtlandskommission år 1987 kom ut med en rekommendation om att utvecklingsfrågor 
bör ses som ett samspel mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Tidigare 
adresserades miljöproblem som avskilt från de sociala och ekonomiska systemen. 
Anledningen till dessa rekommendationer var att man blev medveten om de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna som de kraftiga miljöförsämringarna ledde till. FN och dess 
medlemsstater ansåg det därför viktigt att alla nationer upprättade strategier för hållbar 
utveckling (Petterson, 2014, sid. 1; Borg, 2011, sid. 9). I och med Brundtlandskommissionens 
rapport Our Common Future nådde hållbar utveckling som begrepp internationell spridning. 
Den definition av hållbar utveckling som då lanserades är än idag den mest erkända 
definitionen: 

Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs (World 

Commission on Environment and Development, 1987, sid. 43). 

 

Utbildningsfrågor fick däremot en mycket liten roll i början av arbetet med hållbar 
utveckling. Det var inte förrän i och med FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio de 
Janeiro år 1992 som utbildningsfrågor fick ett större utrymme. Konferensen tog fram Agenda 
21 (Agenda 21, 1992, kap. 36), en omfattande handlingsplan för hållbar utveckling och för 
dess implementering i undervisning. Detta dokument betraktas ofta som det hittills mest 
inflytelserika dokumentet för miljö och utveckling i undervisning (Agenda 21, 1992, kap. 36; 
Borg, 2011, sid. 9; Pettersson, 2014, sid. 6; Öhman, 2006, sid. 24). I handlingsplanen betonas 
utbildningens roll för att utveckla människors kapacitet för att ta itu med miljö- och 
utvecklingsfrågor. Det betonas även att utbildning för hållbar utveckling är nödvändigt för att 
utveckla en etisk medvetenhet hos människor och att utbildning ska ge möjlighet att utveckla 
människors förmåga att reflektera över vilka miljömässiga och sociala konsekvenser vårt 
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levnadssätt leder till (Agenda 21, 1992, kap. 36; Sandell, Öhman & Östman, 2005, sid. 192; 
Öhman, 2006, sid. 24). Den tidigare miljöundervisningen i den svenska skolan som 
fokuserade på ekologisk hållbar utveckling kom att utvidgas till utbildning för hållbar 
utveckling, som utöver de ekologiska aspekterna även innefattar sociala och ekonomiska 
aspekter. Utbildning för hållbar utveckling kommer hädanefter att hänvisas till som ESD 
(Sund, 2008, sid. 29; Bursjöö, 2014, sid. 64; Öhman, 2006, sid. 28; Östman, 2003, sid. 100f). 

Ett hållbarhetsperspektiv kan anses ha påverkat undervisning i Sverige eftersom den 
svenska skolan ska ha ett tydligt miljöperspektiv. I läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) är 
detta perspektiv en del av skolans grundläggande värden och uppgifter och uttrycks som 
följande:  
 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva 

medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhåll-

ningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa 

hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling. (Lgy11, 2011, sid. 7). 

 
Undervisningen ska enligt Skolverket bidra till att utveckla barns och ungdomars förmåga att 
värdera och ta ställning till komplicerade frågor och handla därefter, dvs. utveckla 
handlingskompetens (Skolverket, 2012, sid. 2). I gymnasieskolan står det skrivet i 
samhällskunskapsämnets syfte att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor 
om hållbar utveckling. Det står även att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla 
kunskaper om ”hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer” (Lgy11, 
2011, sid. 143). I de flesta kurser som tillhör samhällskunskapsämnet är hållbar utveckling 
däremot inte ett innehållsligt krav i kursplanernas centrala innehåll, utan ofta är det upp till 
den enskilda läraren att bestämma i relation till vilket konkret innehåll som hållbar utveckling 
undervisas (jmf Skolverket, 2011, sid. 1-18). Förutom det som står om ESD i Gy11 samt i 
kursplanerna för samhällskunskap i gymnasieskolan, har Skolverket publicerat ett 
kommentarsmaterial till kursplanen i samhällskunskap, där det mer konkret beskrivs vad 
inom hållbar utveckling som ska beröras i samhällskunskapsämnet. Detta 
kommentarsmaterial är däremot skrivet för samhällskunskapsämnet i grundskolan (Lpo11, 
2011). I kommentarsmaterialet står det att samhällskunskapsämnets bidrag till 
hållbarhetsundervisningen är att: 
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behandla frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati, välfärd, 

samhällsekonomi, rättssäkerhet och interkulturella relationer. De är alla viktiga 

delar av en hållbar samhällsutveckling (ibid., sid. 7).   

Vad vi kan se i Skolverkets uppfattning om hur hållbar utveckling ska integreras i 
samhällskunskapsämnet är att hållbar utveckling förstås som flerdimensionellt. Inom tidigare 
forskning om ESD har uppfattningen om hållbar utveckling som ett flerdimensionellt begrepp 
problematiserats i termer av komplexitet (Dobson, 1996).  Det vill säga att begreppet används 
på olika sätt och därmed kan betyda olika saker. I en undervisningskontext kan denna 
komplexitet leda till att olika uppfattningar av begreppet finns bland lärare samt att lärares 
skiftande uppfattningar av begreppet leder till att utbildning för hållbar utveckling genomförs 
och förklaras på olika sätt (Bjursjöö, 2014, sid. 72ff; Borg, 2011, sid. 7). Med begreppets 
komplexitet och existerande diversitet inom praxis i åtanke blir det intressant att undersöka 
hur ämneslärare i samhällskunskap uppfattar begreppet och vilka erfarenheter de har av att 
utbilda för hållbar utveckling i samhällskunskapsundervisningen.  
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2. Litteraturöversikt 
Denna del behandlar tidigare forskning inom området för hållbar utveckling i undervisning, 
samt redogör för de teoretiska perspektiv som är av betydelse för denna studie. Den tidigare 
forskningen presenteras genom att först ge en allmän bakgrund till begreppet hållbar 
utveckling samt den kritik som har riktats mot begreppet. Därefter presenteras konceptet 
ESD, dess framväxt samt de undervisningstraditioner som finns. Slutligen presenteras de 
teoretiska utgångspunkterna för denna studie, nämligen didaktisk teori kombinerat med de tre 
undervisningstraditioner som tidigare forskning har påvisat. 

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Perspektiv på hållbar utveckling 

Inom den utbildningsvetenskapliga forskningen om hållbar utveckling kan två positioner 
urskiljas. Den ena positionen är positivt inställd till begreppet och argumenterar för vikten av 
ESD för att eleverna ska bli kritiskt tänkande individer som kan ifrågasätta, testa nya idéer 
och utforska de dilemman och motsägelser som strävan efter en hållbar utveckling står inför 
(Vare & Scott, 2007; Scott & Gough, 2003). Den andra positionen problematiserar begreppet 
hållbar utveckling och ifrågasätter begreppets förutsättningar för att bidra till en positiv 
samhällsförändring som minskar en negativ miljöpåverkan. Vad denna position menar är att 
ekonomisk utveckling är oförenlig med en hållbar miljö (Stables & Scott, 2002; Jickling, 
1992; Jickling & Spork, 1998; Jickling & Wals, 2008). Innan den kritik som har framförts 
presenteras närmare ska först några övergripande perspektiv på ESD presenteras, så som de 
ofta används i den position som är positivt inställd till begreppet. 

 

2.1.2 Övergripande perspektiv på hållbar utveckling 

I den allmänna förståelsen av begreppet hållbar utveckling så som den ofta ges uttryck för i 
forskningsdebatten går tre perspektiv på eller dimensioner av hållbar utveckling att urskiljas, 
nämligen det ekologiska, det ekonomiska och det sociala perspektivet (Borg, 2011, sid. 13). 
Hållbar ekologisk utveckling fokuserar på bevarandet av de naturliga ekosystemen och att 
människor ska visa respekt för den naturliga världen. Att bevara den biologiska mångfalden 
och ekosystemen ses som grundläggande för hållbar ekologisk utveckling, och människors 
produktionsnivå måste anpassa sig efter vad som är hållbart för ekosystemen (Borg, 2011, 
sid. 13; Björneloo, 2007, sid. 26; Öhman et.al., 2012, sid. 60). Hållbar ekonomisk utveckling 
syftar på en utveckling av den ekonomiska infrastrukturen för att skapa välstånd genom att 
effektivt förvalta både naturresurser och mänskliga resurser. Detta perspektiv menar att 
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ekonomisk tillväxt är det centrala i hållbar utveckling (Borg, 2011, sid. 14; Öhman et.al., 
2012, sid. 60). Målet med hållbar social utveckling är att alla människor ska få sina 
grundläggande behov tillgodosedda utan att ekosystemen bryter samman. Förverkligandet av 
social sammanhållning, rättvisa och välfärd är viktigt inom denna inriktning och jämlikhet 
mellan framtida generationer och god hälsa är grundläggande för hållbar social utveckling 
(Borg, 2011, sid. 14; Björneloo, 2007, sid. 26; Öhman et.al., 2012, sid. 60).  

På senare tid har ett fjärde perspektiv på hållbar utveckling växt sig starkt, nämligen det 
holistiska perspektivet. Förespråkare för detta perspektiv (Corney 2006; Scott & Gough 2003; 
Gough, 2002) menar att hållbar utveckling måste ses ur ett helhetsperspektiv, som integrerar 
de ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiven på hållbar utveckling. Det holistiska 
perspektivet har fått ett växande erkännande i litteraturen och många menar att det är omöjligt 
för de olika delarna att verka utan varandra (Gough, 2002). Skolverket har även slagit fast att 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inte ska ses som separata delar utan som en helhet 
(Borg, 2011, sid. 14; Skolverket, 2012, sid. 1).   

Förutom ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv talas det även om ett kulturellt 
perspektiv på hållbar utveckling, i vilket fokus ligger på behållandet av en kulturell diversitet. 
Med detta understryks vikten av att dialog och tolerans är nyckeln till att världens länder ska 
nå en gemensam förståelse i hållbarhetsfrågor (Borg, 2011, sid. 8; Giddings, Hopwood & 
O’Brien, 2002, sid. 187; Sund, 2008, sid.25). Forskare som intar en kritisk position i relation 
till begreppet har problematiserat det underliggande antagandet i ett holistiskt perspektiv på 
hållbar utveckling, det vill säga att olika dimensioner går att kombinera (Dobson, A, 1996).  
 

2.1.3 Hållbar utveckling- ett kritiserat begrepp 

Hållbar utveckling (eng. sustainable development) är ett begrepp som innebär en kombination 
av två motsägelsefulla ord, nämligen ”sustain” (bevara) och ”develop” (utveckla). Detta har 
problematiserats av kritiker, då begreppet har beskrivits innehålla två anspråk som inte går att 
förena. Redclift (2005) anser till exempel att hållbar utveckling är ett självmotsägande ord 
eftersom ekonomisk utveckling kan anses vara inkompatibel med bevarandet av miljön 
(212f). 

Stables (2001) är därmed inte ensam om att tala om hur begreppet hållbar utveckling är 
skapat av begrepp från två skilda diskurser. ”Hållbar” kommer från en ekologisk diskurs och 
innefattar idéer om det naturliga kretsloppet; att naturen kontinuerligt återuppbygger sig 
självt. Samtidigt kommer begreppet ”utveckling” från ekonomiska teorier och bygger på idén 
om konstant ekonomisk tillväxt genom tekniska framsteg och effektivisering. Stables menar 
att begreppet hållbar utveckling framställer dessa motsättningar som oproblematiska. Enligt 
Stables är hållbar utveckling ett paradoxalt begrepp eftersom begreppet i sig låter människor 
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och företag av helt olika åsikter att använda sig av begreppet.  Ett exempel på detta är att man 
kan tala om både en hållbar miljö och samtidigt tala om hållbara vinster och investeringar.  
Begreppet hållbar utveckling tillåter därför människor att känna att de två nyckelelementen 
hållbar och utveckling är oproblematiskt kompletterande och att vi både samtidigt kan ”ha 
kakan och äta den” (sid. 251ff).  

Jickling och Arjen (2008) är också kritiker till begreppet på grund av dess inre 
meningsstridigheter. De menar att det finns en risk i att begreppet används på skilda sätt av 
olika människor och företag och att detta kan leda människor i samma riktning som George 
Orwell’s ”double think” i den berömda dystopiromanen 1984, där vanliga medborgare blir 
indoktrinerade att hålla motsättande meningar av samma begrepp i huvudet och lära sig att 
acceptera båda. Vad de menar är att det finns olika intressegrupper representerade i begreppet 
hållbar utveckling och att dessa har radikalt skilda idéer om vad det är som ska vara hållbart. 
Trots detta är begreppet i sig maskerat av illusioner om delad förståelse, värderingar och 
framtidsvisioner dessa intressegrupper emellan. Att jämföra bevarandet av ekologiska 
processer med bevarandet av konsumtion avslöjar motsättningar och oförenliga värden, 
menar författarna. Trots detta tänker många människor att hållbar utveckling i grunden är ett 
bra koncept och förespråkar både bevarandet av ekologiska processer och ekonomisk 
utveckling samtidigt (sid. 14).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att två olika positioner kan urskiljas i diskussioner 
om hur användbart begreppet hållbar utveckling är.  Förespråkarna och kritikerna skiljer sig 
åt i deras synsätt av den spänning som konceptet kan anses präglas av. Den kritiska 
positionen kritiserar begreppet för den motsägelsefullhet som de ser som ett försök att bevara 
ekonomiska intressen och att grönmåla en global neoliberal ekonomi, vilket innebär att 
miljöfarliga verksamheter bland annat försöker att marknadsföra sig som miljövänliga 
(Jickling, 1992; Jickling & Arjen, 2008). Företrädare för den positivt inställda positionen 
menar istället att användningen av begreppet blivit framgångsrikt just på grund av dess 
många innebörder, eftersom hållbar utveckling kan betyda olika saker för olika personer 
(Sauvé, 1996; Vare & Scott, 2007; Scott & Gough, 2003). Kritikerna kontrar med att det 
finns en risk att begreppet urvattnats genom att till exempel multinationella företag och andra 
framgångsrika personer och företag använder begreppet för att passa deras egna syften 
(Jickling & Arjen, 2008).  
 

2.1.4 Utbildning för hållbar utveckling  

Hittills har den allmänna debatten kring hållbar utveckling inom utbildningsvetenskaplig 
forskning diskuterats. I det följande diskuteras debatten kring vilka konsekvenser införandet 
av begreppet hållbar utveckling har haft för själva undervisningen om miljörelaterade 
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problem. Både kritikerna och de som är positivt inställda till hållbar utvecklig inom den 
utbildningsvetenskapliga forskningen är ense om att introduktionen av begreppet har haft en 
effekt på undervisning om miljörelaterade problem. Vad båda positionerna är ense om är att 
ett skifte har skett från miljöundervisning (på engelska `environmental education´: EE) till 
utbildning för hållbar utveckling (på engelska `education for sustainable development´: ESD) 
(Öhman, 2006, sid. 23). Kritikerna ser skiftet som en negativ utveckling och en 
underminering av EE (Jickling, 1992; Jickling & Spork, 1998) medan de som är positivt 
inställda till begreppet ser ESD som en naturlig utveckling av EE, där sociala och 
ekonomiska aspekter som tidigare ignorerats integreras i ett ekologiskt perspektiv i 
undervisningen (Scott & Gough, 2003). De som är positivt inställda till ESD ser därmed EE 
som en del av det som idag innefattar ESD (Sund, 2008, sid. 38).   
     Båda positionerna är dock ense om att introduktionen av ESD i Sverige har inneburit 
förändringar av miljöundervisningens innehåll och form. Öhman (2006) menar att i ESD 
finns det en ökad betoning av en etisk dimension och ett pluralistiskt förhållningssätt, vilket 
ställer nya krav på lärares miljödidaktiska kompetens, bland annat när det kommer till 
lärandeprocesser som innefattar moraliska relationer till naturen (sid. 23). Som ett resultat 
kan det konstateras att introduktionen av ESD har lett till att undervisning anses behöva gå 
till på olika sätt än i tidigare miljöundervisning, t.ex. genom att man övergår från normerande 
och faktabaserade perspektiv till ett pluralistiskt förhållningssätt (se 2.1.5), så som Öhman 
uttrycker det ovan. Utbildningsvetenskaplig forskning om ESD har därför diskuterat att 
hållbar utveckling kan anses vara integrerad enligt olika traditioner. Till exempel kan man 
prata om ESD så som om det fortfarande vore miljöundervisning och därmed endast behandla 
miljöproblem (jmf Sund 2008).  

 

2.1.5 Olika traditioner inom utbildning för hållbar utveckling 

I början av 2000-talet blev forskarna Leif Östman och Johan Öhman ombedda att genomföra 
en kartläggning över den miljöundervisning som vid tidpunkten för studien genomfördes 
inom det svenska utbildningsväsendet. Resultaten av studien visade att lärares undervisning 
för hållbar utveckling kan delas in i tre skilda undervisningstraditioner: faktabaserad 
miljöundervisning, normerande miljöundervisning och pluralistisk miljöundervisning 
(Skolverket, 2001).  Dessa traditioner presenteras mer ingående under 2.3.1 men följande ges 
en kort presentation av undervisningstraditionerna och forskningsläget. 

Inom den faktabaserade traditionen ses miljöproblem främst som ekologiska frågor som 
kan lösas genom mer forskning och centralt i undervisningen är lärarens roll som förmedlare 
av objektiva och sanna vetenskapliga fakta till eleverna. Värderingar ses som obetydliga om 
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de inte har med fakta att göra (Bursjöö, 2014, sid. 63; Hedefalk, 2014, sid. 33; Sund, 2008, 
sid. 29; Öhman, 2006, sid. 28). 

Till skillnad från den faktabaserade traditionen är det inte endast fakta som ligger i 
centrum för den normerande traditionen, utan fokus i denna tradition ligger även på att 
påverka elevernas attityder och handlingar.  Undervisningen syftar till att eleverna ges 
vetenskapliga kunskaper och utvecklar miljövänliga värderingar. Inom denna tradition ses 
miljöproblem som attityd- och livsstilsfrågor och olika skador i naturen betraktas som en 
konsekvens av människors felaktiga livsstil (Bursjöö, 2014, sid. 63f; Hedefalk, 2014, sid. 33; 
Sund, 2008, sid. 29; Öhman, 2006, sid. 28). 

Inom den pluralistiska traditionen, även kallad utbildning för hållbar utveckling, betraktas 
miljöproblem som konflikter mellan olika värderingar och mänskliga intressen och i 
undervisningen ligger fokus på både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar 
utveckling. Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt och 
värdera olika perspektiv på miljö och utvecklingsfrågor (Bursjöö, 2014, sid. 64; Hedefalk, 
2014, sid. 33; Sund, 2008, sid. 29; Öhman, 2006, sid. 28; Östman, 2003, sid. 100f). 

I sin forskning om lärares förståelse av begreppet hållbar utveckling kom Borg (2011) 
fram till att lärare från olika discipliner förstår hållbar utveckling på olika sätt och att det 
därmed finns tydliga ämnesbundna skillnader i hur lärare utbildar för hållbar utveckling (sid. 
32). Naturkunskapslärare tenderar att undervisa inom den faktabaserade traditionen med 
föreläsningar som vanligt förekommande undervisningsmetod. Studien visar att 
naturkunskapslärare visar en osäkerhet i sin förståelse för de sociala och ekonomiska 
perspektiven i hållbar utveckling, utan belyser främst det ekologiska perspektivet genom att 
presentera fakta för eleverna (ibid., sid. 32f). Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen är de som 
i störst mån arbetar pluralistiskt och med varierade undervisningsmetoder, med en betoning 
på gruppdiskussioner. Trots att samhällskunskapslärare är de som i störst mån arbetar 
pluralistiskt, så visar de en osäkerhet för det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling, 
medan den sociala aspekten belyses i högre utsträckning (ibid., sid. 33f).   

Som framgår av tidigare forskning varierar lärares förståelser av hållbar utveckling. Det 
kan därför antas att lärarnas didaktiska val i ESD påverkas av deras förståelse av hållbar 
utveckling och att detta påverkar vilken eller vilka undervisningstraditioner som de verkar i. 
Det kan antas att lärarnas undervisning och deras didaktiska överväganden stämmer överens 
med de traditioner som de anses höra hemma i. Vad denna studie är intresserad av är lärarens 
didaktiska val i planeringen- och genomförandet av ESD och hur dessa kan kopplas till de tre 
undervisningstraditionerna som framkommit av tidigare forskning. 
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2.2 Kursplanerna i samhällskunskap 
Det finns ett flertal kurser i samhällskunskap. Följande presenteras kortfattat innehållet i 
samhällskunskapskurserna Samhällskunskap 1b (Sam1b) och Samhällskunskap 2 (Sam2) 
som båda ges på teoretiskt inriktade gymnasieprogram. Anledningen till detta är att 
resultatdelen presenterar en jämförelse mellan dessa två kurser och lärarnas val av innehåll i 
ESD (Lgy11, 2011).  

Sam1b, 100 poäng, är en obligatorisk kurs i alla teoretiska gymnasieprogram, vilket 
innebär att Sam1b är den samhällskurs som flest elever tar del av. Det centrala innehållet i 
denna kurs består av tio punkter, det vill säga ämnesområden som ska behandlas under 
kursens gång. Åtta av dessa punkter är innehållsmässiga punkter medan två punkter anger 
olika arbetsformer som eleverna ska använda sig av. Kortfattat ska följande ämnesinnehåll 
behandlas i Sam1b: Demokrati och politiska system, de mänskliga rättigheterna, folkrätten i 
väpnade konflikter, arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö, gruppers och individers 
identitet, relationer och sociala livsvillkor, samhällsekonomi, privatekonomi och massmedias 
roll i samhället (Lgy11, 2011, sid. 150). 

Sam2, 100 poäng, är en fördjupningskurs som bygger på de kunskaper som eleverna fått 
med sig från Sam1b eller motsvarande Sam1a och Sam1a2 på praktiskt inriktade 
gymnasieprogram. Sam2 är en obligatorisk kurs på samhällsinriktade gymnasieprogram, men 
är en valbar kurs på gymnasieprogram med andra inriktningar. Det centrala innehållet i Sam2 
består av sex punkter. Endast två av dessa är innehållsmässiga, medan resterande punkter 
anger att kursen ska innehålla en fördjupning i samhällsfrågor, tillämpning av 
samhällsvetenskapliga teorier, modeller och begrepp, källkritisk granskning, tolkning och 
värdering samt olika former av arbetsformer. Det ämnesinnehåll som ska behandlas i denna 
kurs är nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft. I relation till de 
ekonomiska teorierna ska frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och 
resursfördelning diskuteras. Kursen ska även behandla det nutida samhällets politiska 
utveckling utifrån ideologiska villkor så som mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism 
och jämställdhet (Lgy11, 2011, sid. 155).  

 
 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
För att analysera de intervjuade lärarnas uppfattningar om hållbar utveckling samt deras 
syften, val av innehåll och metoder i ESD används didaktisk teori kombinerat med de tre 
undervisningstraditionerna som forskning uppfattar som rådande inom ESD. Tillsammans 
bildar dessa utgångspunkter ett analysverktyg för att analysera lärarnas didaktiska val och 
relatera dessa till de olika undervisningstraditionerna.  
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2.3.1 Undervisningstraditioner inom ESD 

Den faktabaserade traditionen kopplas ihop med essentialismen som utbildningsfilosofi, då 
undervisningens fokus ligger på att förmedla vetenskapliga fakta och begrepp till eleverna. 
Inom denna tradition är det lärarens uppgift att leverera objektiva och sanna fakta till 
eleverna, och värderingar ses som obetydliga om de inte har med fakta att göra. Den 
faktabaserade traditionen växte fram under 1960- och 1970-talet, i och med 
miljöundervisningens framväxt. Inom denna tradition ses miljöproblem främst som 
ekologiska frågor och denna tradition bygger på tanken att miljöproblemen kan lösas genom 
mer forskning och genom fokus på inlärning av naturvetenskapliga kunskaper. Miljöproblem 
ses som oönskade konsekvenser av samhällets utveckling. (Bursjöö, 2014, sid. 63; Hedefalk, 
2014, sid. 33; Sund, 2008, sid. 29; Öhman, 2006, sid. 28).  

Den normerande traditionen kan beskrivas som en blandning av utbildningsfilosofierna 
essentialism och progressivism, då både vetenskapliga fakta och barnet sätts i centrum. Den 
normerande traditionen växte fram på 1980-talet, då skolans styrdokument gick igenom ett 
flertal förändringar. Detta skedde i samband med den dåvarande kärnkraftsdebatten som 
pågick i samhället. Inom denna tradition ses miljöproblem som attityd- och livsstilsfrågor och 
olika skador i naturen betraktas som en konsekvens av människors felaktiga livsstil. Inom 
denna tradition ses elever som aktiva, självständiga och kunskapssökande individer. 
Undervisning inom den normerande traditionen syftar till att elever lär sig vetenskapliga 
kunskaper och utvecklar mer miljövänliga värderingar. Inom denna tradition är det skolans 
uppgift att överföra mer miljövänliga värderingar till eleverna, så undervisningen är på så sätt 
inriktad på att påverka elevernas attityder. Tillskillnad från den faktabaserade traditionen är 
det inte endast fakta som ligger i centrum för undervisningen, utan fokus ligger även på att 
påverka elevernas attityder och handlingar. Tematiska arbeten och grupparbeten är vanliga 
undervisningsformer inom denna tradition (Bursjöö, 2014, sid. 63f; Hedefalk, 2014, sid. 33; 
Sund, 2008, sid. 29; Öhman, 2006, sid. 28).  

Den pluralistiska traditionen kopplas ihop med rekonstruktionismen som 
utbildningsfilosofi, då undervisningen fokuserar på att bidra till utvecklingen av det 
demokratiska samhället. Inom denna tradition hägrar uppfattningen att det finns en mängd 
kunskapskällor, och att det är viktigt att i undervisningen diskutera olika alternativ, 
ståndpunkter och förhållningssätt. Den pluralistiska traditionen växte fram i samband med 
introduktionen av utbildning för hållbar utveckling under 90-talet i samband med FN:s 
konferens om miljö och utvecklingsfrågor i Rio de Janeiro. Utgångspunkterna för denna 
tradition i Sverige var den allt större osäkerheten kring orsakerna till miljöproblematiken 
samt tillväxten av en mängd olika uppfattningar inom miljödebatten. Inom denna tradition 
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betraktas miljöfrågor som konflikter mellan olika värderingar och mänskliga intressen och då 
vetenskapen innehåller en mängd motstridiga uppfattningar om problemens allvar och om hur 
olika miljöproblem kan lösas betraktas miljöproblem som en politisk fråga. 
Miljöundervisningen vidgas och blir i svensk kontext likaställd med utbildning för hållbar 
utveckling, som definieras som en blandning av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Miljöfrågornas konfliktperspektiv med koppling till hela samhällsutvecklingen innebär ett 
fokus på demokratiska processer, vilket gör att demokratifrågor får ett större utrymme i 
klassrummet. Värderingsövningar och uttryck av olika synpunkter genom samtal är centrala 
delar av undervisningen. Inom den pluralistiska traditionen är det skolans uppgift att kritiskt 
granska och analysera utan färdiga svar på vad som är rätt och fel och fokus ligger på både 
fakta och värden. Lärarens roll är inte att sitta inne med de ”rätta” svaren utan istället att 
uppmuntra eleverna till att undersöka, diskutera och dra egna slutsatser. Undervisningen 
syftar till att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt och värdera olika alternativa 
perspektiv på miljö och utvecklingsfrågor. På så sätt kan eleverna genom demokratiska 
samtal diskutera hur ett hållbart samhälle och en hållbar värld kan skapas. Elevaktiv 
undervisning och självständiga arbetssätt är vanliga inom den pluralistiska 
undervisningstraditionen (Bursjöö, 2014, sid. 64; Hedefalk, 2014, sid. 33; Sund, 2008, sid. 
29; Öhman, 2006, sid. 28; Östman, 2003, sid. 100f).  

 

2.3.2 Didaktiska utgångspunkter 

Didaktik som undervisningslära -och undervisningskonst har sina rötter i tre moment: retorik, 
kateketik och metodik. Dessa tre delmoment utgör grunden för vad som kallas för den 
didaktiska triangeln. Grundpelarna för den didaktiska triangeln består av lärare, elev och 
innehåll och det är interaktionen dessa emellan som utgör grunden för didaktiken. Didaktik 
handlar om lärares framställning av innehållet (retorik), interaktionen mellan lärare och elev 
(kateketiken), samt elevens inlärning och inlärningserfarenheter (metodik) (Hopmann, 1997, 
sid. 199ff). Den didaktiska triangeln presenteras i figur 1: 

 
       Innehåll   

 

                                                                             

                   Lärare                  Elev 

Figur 1. Den didaktiska triangeln 
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Innehållet i triangelns topp utgör undervisningsinnehållet – vad ska eleven lära sig och 
varför? Undervisningsinnehållet bygger på uppfattningen att all undervisning ska vara 
fostrande (Hoppman, 1997, sid. 202). De normer som styr vad som borde undervisas, vad 
människor bör fostras in i och lära sig ändras hela tiden utifrån de samhälleliga värden som 
råder just nu, och det är skolans styrdokument såsom läroplaner och kursplaner som avgör 
vilket innehåll lärare ska undervisa om (Jank & Meyer, 1997, sid. 57ff). Dessa normer och 
värden kan kopplas till de tre undervisningstraditioner som finns inom miljöundervisning, där 
samhälleliga värden och normer påverkar innehållet i ESD samt lärares syften med 
undervisningen. I den pluralistiska traditionen värderas exempelvis utvecklandet av kritiskt 
tänkande individer som kan se miljö- och utvecklingsproblematiken ur olika perspektiv och 
värdera dessa (Sund, 2008, sid. 29 Bursjöö, 2014, sid. 64; Öhman, 2006, sid. 28; Östman, 
2003, sid. 100f).       
     De normer och värden som presenteras i skolans styrdokument samt lärarens egna 
värderingar kan tänkas påverka vilken undervisningstradition läraren verkar i och hur detta 
påverkar lärarens didaktiska val. Didaktiken besvarar frågor om vad (innehållet), hur 
(metoder) och varför (syftet). Dessa är de mest grundläggande frågorna i en 
undervisningssituation och handlar om vad lärare vill att eleverna ska lära sig inom ett visst 
område, varför de vill att eleverna ska lära sig just detta och hur lärare ska gå tillväga för att 
eleverna ska lära sig detta innehåll (Liberg, 2014, sid. 336). Undervisning innebär därmed ett 
ständigt växelspel mellan elever som ska lära sig, lärare som lär ut och det innehåll som ska 
läras ut (Liberg, 2014, sid. 340). Trots de riktlinjer som lärare har i form av skolans 
styrdokument får lärare konstant göra prioriteringar av val av innehåll och genom dessa val 
får olika delar av ett undervisningsinnehåll olika mycket utrymme medan vissa delar utesluts 
helt. På detta sätt skapas vad som kallas för en didaktisk relief (Liberg, 2014, sid. 336). Vad 
denna studie är intresserad av är hur konkret de olika undervisningstraditionerna (se 2.1.5) 
påverkar lärarens didaktiska val i planeringen- och genomförandet av ESD. Detta arbete 
applicerar därför ett didaktiskt perspektiv på undervisning för hållbar utveckling för att 
synliggöra och förklara lärarens didaktiska val och kunna relatera valen till de tre 
traditionerna som framkommit av tidigare forskning. 
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2.3.3 Undervisningsprinciper 

Med Hedefalks (2014) avhandling om hållbar utveckling i förskolan som inspiration utgår 
denna studie från hennes analysverktyg som kombinerar didaktikens grundläggande frågor 
om hur, vad och varför med de tre undervisningstraditioner som existerar i ESD. Följande 
analysverktyg används för att kategorisera lärarnas beskrivningar om sina didaktiska val i 
ESD-undervisningen med de tre undervisningstraditionerna. 

Tabell 1: Undervisningsprinciper som analysverktyg 

Didaktiska frågor Faktabaserad  Normerande Pluralistisk 

Syfte- varför? 
Förstå hur 
världen/samhället 
fungerar.  

Lära sig rätt fakta. 

Bli en fördefinierat ”god” 
medborgare.  

Lära sig den rätta 
handlingen eller 
värderingen.  

Bli en aktiv, kritisk 
medborgare.  

Lära sig att kritiskt 
granska en handling 
utifrån olika källor och 
värderingar. 

Innehåll – vad? 
Fördefinierat innehåll. 
Lära sig relevant kunskap 
och hitta/värdera 
relevanta källor. 

Fördefinierat innehåll. 
Moraliska värderingar; 
lära sig rätt attityd och 
sätt att handla på.  

Fakta räcker inte till, 
värderingar måste till. 
Moraliska värderingar; 
olika värderingar och sätt 
att handla på. 

Metod – hur? 
Läraren undervisar 
relevant fakta och eleven 
lär sig rätt fakta och 
metod för att hitta den. 

Läraren undervisar det 
rätta sättet att handla på 
och eleven övar sig 
genom att agera.  

Läraren iscensätter 
situationer där eleven 
övar sig på att kritisk 
reflektera över olika sätt 
att handla och tänka på. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Syfte 
Tidigare forskning visar att hållbar utveckling är ett komplext begrepp, vilket kan resultera i 
att lärares uppfattningar av begreppet varierar i olika undervisningssammanhang. 
Begreppskomplexiteten och de olika undervisningstraditionerna inom ESD kan därmed 
tänkas påverka lärares förståelse för hållbar utveckling och för deras implementering av ESD 
i samhällskunskapsundervisningen. Syftet med denna studie är därför att undersöka de 
intervjuade lärarnas uppfattningar om hållbar utveckling och deras implementering av ESD i 
samhällskunskapsundervisningen, samt att undersöka hur lärarnas beskrivningar relaterar till 
de tre existerande undervisningstraditionerna inom miljöundervisning. 
 

3.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna som denna studie utgår från att besvara följande: 
 
1. Hur tolkar och uppfattar de intervjuade lärarna begreppen hållbar utveckling och ESD? 
2. Vad anser de intervjuade lärarna är syftet med ESD? 
3. Vad beskriver de intervjuade lärarna att de inkluderar i ESD i 

samhällskunskapsundervisningen? 
4. Vilka undervisningsmetoder beskriver de intervjuade lärarna att de använder sig av i ESD 

i samhällskunskapsundervisningen? 
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4. Metod 
Då denna studie syftar till att undersöka samhällskunskapslärares tolkningar, uppfattningar, 
beskrivningar och upplevelser av hållbar utveckling i samhällskunskapsundervisningen är 
kvalitativa intervjuer den mest lämpade metoden för att besvara studiens frågeställningar. 
Intervjuer lämpar sig bra för att utforska komplexa fenomen, vilket tidigare forskning visar 
att hållbar utveckling är ett exempel på. Intervjuer är därmed en lämpligare metod än enkäter, 
då ett intervjutillfälle ger forskaren möjligheten att nå en djupare kunskap genom att låta 
respondenterna utveckla sina svar på ett sätt som inte tillåts vid enkätstudier (Bryman, 2011, 
sid. 371f; Denscombe, 2009, sid. 232; Nilsson, 2014, sid. 149).   

 

4.1 Metod för datainsamling 
Det empiriska materialet för denna studie samlades in genom kvalitativa intervjuer med 
samhällskunskapslärare, då det är samhällskunskapslärarna själva och deras tankar och 
uppfattningar som är studieobjekten (Esaiasson, 2012, sid. 228). Valet att använda kvalitativa 
intervjuer som datainsamlingsmetod gjordes med bakgrund av att det ger intervjupersonerna 
utrymme att förklara sina tankar genomgripande, vilket bidrar till en djupare förståelse av 
komplexiteten i hållbar utveckling (Nilsson, 2014, sid. 149). De utförda intervjuerna var 
semistrukturerade till sitt slag. Detta val gjordes då semistrukturerade intervjuer medför både 
struktur och flexibilitet.  Strukturen innebär att intervjuerna styrdes av ett visst antal 
frågeställningar som alla intervjupersoner skulle besvara, medan flexibiliteten utgjordes av att 
frågorna var öppna och tillät friare svar.  Valet av intervjustruktur gjordes med förhoppningen 
att intervjupersonerna skulle ge mer djupgående berättelser än vid strukturerade intervjuer, 
som närmast kan liknas vid muntliga enkäter. (Esaiasson, 2012, sid. 228ff; Bryman, 2011, 
sid. 413ff; Denscombe, 2009, sid. 234f; Nilsson, 2014, sid. 150). En fördel med 
semistrukturerade intervjuer är att det finns en i förväg bearbetad intervjuguide med teman 
och underteman som relaterar till studiens syfte. Då intervjuer med flera 
samhällskunskapslärare hölls innebar detta att alla respondenter möttes av samma teman och 
att lärarnas uppfattningar och berättelser då lättare kunde jämföras, vilket inte är fallet i 
ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras 
(Bryman, 2008: 203; Nilsson, 2014, sid. 151).   
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4.2 Intervjuguidens struktur 
Intervjuguiden (Appendix 1: Intervjuguide) är utarbetad tematiskt och inleds med frågor om 
lärarens bakgrund (Tema 1). Syftet med dessa frågor är att information om lärarnas bakgrund 
ska användas för att jämföra lärarnas olika utsagor för att se om något tydligt mönster 
framkommer mellan olika bakgrundsvariabler och lärarnas förhållningssätt till hållbar 
utveckling i undervisningen.  

Efter bakgrundsfrågornas genomgång inleds de tematiska frågorna. Dessa är uppbyggda i 
olika teman för att kunna besvara studiens fyra frågeställningar. Frågorna under tema 2: 
”Hållbar utveckling som begrepp” berör hållbar utveckling på en generell nivå och frågorna 
som har utarbetats syftar till att besvara frågeställning 1: ”Hur tolkar och uppfattar de 
intervjuade lärarna begreppet hållbar utveckling?”  

Tema 3: ”Vikten av utbildning för hållbar utveckling” innehåller frågor som syftar till att 
besvara frågeställning 2: ”Varför anser de intervjuade lärarna att det är viktigt/mindre viktigt 
med ESD?” Denna frågeställning berör syftet med ESD, med andra ord varför lärare tycker 
att det är viktigt eller inte viktigt, vilket är en av didaktikens grundläggande frågor (Liberg, 
2014, sid. 336). En av de faktiska frågor som ställs under detta tema är ”Vad är syftet med att 
utbilda för hållbar utveckling?”.  

Tema 5: ”Hållbar utveckling i samhällskunskapen” syftar till att besvara frågeställning 3: 
”Vad beskriver de intervjuade lärarna att de inkluderar i ESD i 
samhällskunskapsundervisningen?” Denna frågeställning berör innehållet i ESD, med andra 
ord vad lärare väljer att lägga fokus på i ESD. Frågeställning 2 är bred i sin karaktär och 
under denna fråga inkluderas även lärares känslor och upplevelser av hållbar utveckling i 
undervisningen.  

Tema 6: ”Undervisningsmetoder” är det sista temat och syftar till att besvara 
frågeställning 4: ”Vilka undervisningsmetoder beskriver de intervjuade lärarna att de 
använder sig av i ESD i samhällskunskapsundervisningen?” Denna frågeställning berör 
metoder för undervisning, och besvarar med andra ord didaktikens grundläggande fråga om 
hur lärare arbetar med hållbar utveckling (Liberg, 2014, sid. 336). 
 

4.3 Urval av lärare 
De sex samhällskunskapslärare som deltog i intervjustudien valdes från fyra kommunala 
gymnasieskolor i en större stad i Mellansverige. Lärarna valdes genom ett 
bekvämlighetsurval, vilket är ett resultat av flera faktorer. För det första var tidsspannet för 
uppsatsskrivandet en ramfaktor som påverkade valet av urvalsmetod och ett 
bekvämlighetsurval underlättade därmed sökandet efter lärare som ville ställa upp i studien.  
Frågor om representativitet ansågs inte heller som avgörande för denna studie, då målet med 
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studien var att djupgående analysera lärarnas svar (Bryman, 2014, sid. 433). Däremot 
försökte jag välja lärare från olika skolor, som varit verksamma inom yrket under olika lång 
tid och med olika undervisningserfarenheter och bakgrunder. Jag försökte även välja lärare 
med varierande erfarenheter av ESD i samhällskunskapsundervisningen. Syftet med detta var 
att få ett så brett urval av behöriga samhällskunskapslärare som möjligt samt för att i analysen 
kunna ta hänsyn till oberoende variabler såsom skola, fortbildning i ESD samt antal år i yrket. 
De sex lärarna som deltog i studien uppvisade tillsammans en stor bredd både gällande 
yrkeserfarenhet samt fortbildning i ESD, vilket ökar generaliserbarheten av studiens resultat 
(Bryman, 2014, sid. 169). Tom valdes till exempel med vetskap om att han redan över 
mailkorrespondens antydde att han inte upplevde sig arbeta med ESD i 
samhällskunskapsundervisningen. Alice valdes istället med vetskapen om att hon har vunnit 
pedagogiska priser i ESD, vilket är något som jag tog reda på genom skolans hemsida. 
Angående de resterande fyra lärarna hade jag inte någon tidigare vetskap om lärarnas relation 
till ESD innan intervjuernas genomförande.    
     Både manliga och kvinnliga lärare deltog i studien men den absoluta majoriteten var 
kvinnor. Fem av dessa lärare (Lena, Karin, Deniz, Maja och Alice) hade jag kommit i kontakt 
med sedan tidigare och hade därmed någon slags relation till.  Värt att notera är att Alice 
utöver sin undervisning i samhällskunskap även undervisar i en ämnesöverskridande kurs 
(naturkunskap och samhällskunskap/geografi) om hållbar utveckling. Eftersom läraren 
berättar om hur hon utbildar för hållbar utveckling även i denna specifika kurs, kommer detta 
att tas med under resultatdelen, med valet att lärarens bidrag till kursen är inom det 
samhällsvetenskapliga fältet. Av anonymitetsskäl kan inte denna kurs namnges. Tabell 2 ger 
en översikt av de lärare som deltog i studien: 

Tabell 2: Lärare som deltog i studien 

Lärare Kön Antal år i yrket Fortbildning 
 i ESD 

Lena Kvinna 3 Nej 

Karin Kvinna 25 Ja 

Tom Man 7 Ja 

Deniz Kvinna 3 Nej 

Maja Kvinna 36 Nej 

Alice Kvinna 25 Ja 
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4.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på kommunala gymnasieskolor i en större stad i Mellansverige. 
Varje intervju tog mellan 25 och 45 minuter. I ett forskningssammanhang är det upp till 
forskaren att på en kort tid skapa den kontakt som krävs för att den intervjuade ska känna sig 
trygg nog att tala fritt om sina upplevelser och känslor (Kvale, 2006, sid. 118f). För att uppnå 
denna känsla av trygghet småpratade jag och lärarna om vardagliga saker innan intervjuerna 
inleddes, i många fall över en kopp kaffe.  Det är även viktigt att som forskare vara medveten 
om att en forskningsintervju inte är ett ömsesidigt samspel mellan två likställda personer utan 
att det finns ett maktförhållande där intervjuaren definierar situationen, introducerar 
samtalsämnen och styr intervjuförloppet. I detta fall var tre av de intervjuade lärarna (Karin, 
Ylva och Alice) tidigare lärare och/eller handledare till mig, som jag själv tidigare stått i en 
maktposition till, vilket kan ha påverkat både deras bemötande av mig och deras svar på 
frågorna samt mitt eget bemötande och min intervjuteknik. (Kvale, 2006, sid. 118f). Andra 
faktorer som kan ha påverkat utfallet är mitt kön, min ålder och min sociala position. I detta 
fall intervjuade jag många som både är äldre och erfarnare än mig, vilket kan ha påverkat 
utfallet.  
     Vid semistrukturerade intervjuer är det viktigt att som forskare vara lyhörd och fånga upp 
det som respondenterna säger (Esaiasson, 2012, sid. 265 Denscombe, 2009, sid. 257). Detta 
gjordes genom att jag ställde uppföljningsfrågor till lärarnas svar, för att få så innehållsrikliga 
svar som möjligt och för att komma åt fördjupade beskrivningar. Vid några tillfällen använde 
jag mig även av ledande frågor för att pröva tillförlitligheten i lärarnas svar och för att 
bekräfta mina tolkningar av lärarnas berättelser. Jag tog även i beaktande att det inte endast är 
frågor som kan tolkas som ledande, utan att även mitt kroppsspråk och min intonation i det 
jag säger kan ha både förstärkande och försvagande effekter. Jag försökte därför hålla ett 
neutralt kroppsspråk och en neutral ton under intervjuerna. Intervjuerna avslutades alltid med 
att lärarnas tillfrågades om de hade något ytterligare att tillägga (Esaiasson, 2012, sid. 265 
Denscombe, 2009, sid. 257).  

 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Alla genomförda intervjuer transkriberades men dock inte alla delar. Vissa delar valdes 
nämligen bort då de inte utgjorde någon nyttig grund för den senare analysen. Exempel på 
detta var när respondenterna i sina utsagor kom in på sidospår i relation till intervjufrågorna, 
vilket endast skedde ett fåtal gånger. Valet gjordes även att inte transkribera alla korta 
kommentarer såsom ”mhm” som jag som forskare använde mig av för att uppmärksamma 
lärarnas uttalanden (Bryman, 2011, sid. 432).  De sex transkriberade intervjuerna utgjorde 



  

 
 

21 
 

totalt 58 sidor av datamaterial.      
     För att skapa mening och analysera det insamlade datamaterialet användes en ad hoc form 
av intervjuanalys, vilket innebär att ingen standardmetod användes utan jag växlade mellan 
olika angreppssätt och tekniker (Kvale, 2006, sid. 184). Genom detta angreppssätt läste jag 
först igenom intervjuerna för att skaffa mig ett allmänt intryck. Under denna läsning skrev jag 
kortfattat ner var i transkriberingen som olika ämnen togs upp. Om en lärare till exempel 
diskuterade hur hen brukar arbeta med hållbar utveckling skrev jag ner 
”undervisningsmetoder” på sidan av texten, för att sedan enklare hitta tillbaka till stycket. 
Efter att detta gjorts med allt datamaterial delades texten upp under vissa teman efter studiens 
frågeställningar. För att ta ett exempel så var ett tema ”undervisningsmetoder”. En tabell 
gjordes där lärarnas olika beskrivningar om undervisningsmetoder lades in. Av detta material 
gjordes sedan en meningskoncentrering av vad intervjupersonerna hade sagt. En 
meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 
mer koncist och pressas samman till en kortare text (ibid., sid. 174f). Efter detta läste jag 
återigen igenom meningskoncentreringarna för att upptäcka mönster och teman i lärarnas 
beskrivningar och för att lägga märke till likheter och skillnader i utsagorna (ibid., sid. 185). 
Under temat ”undervisningsmetoder” gjordes sedan en uppdelning av lärarnas beskrivningar i 
olika spalter. Spalten ”nyckelord” innehöll till exempel sammanfattningar av de 
undervisningsmetoder som lärarna beskrev, t.ex. diskussion, debatt och rollspel. Under 
kategorin ”centrala teman” skrev jag kortfattat ner lärarnas motivering till deras val av 
undervisningsmetod, t.ex. ”för att öka medvetandet”.  I kategorin ”undervisningstradition” 
skrev jag ner vilken undervisningstradition jag tyckte att lärarna tillhörde utifrån hur de 
beskrev sin undervisning (se 2.3.1).  

 

4.6  Etiska hänsynstaganden 
Det finns etiska aspekter som måste övervägas i all typ av forskning. I utförandet av denna 
intervjustudie fanns det flera etiska överväganden som behövde göras. För att följa 
informationskravet informerade jag de lärare som jag ville intervjua om syftet med min 
forskning. Angående hur mycket information jag skulle tillge lärarna resonerade jag att det är 
viktigt att den information som ges inte inverkar på forskningen på ett sådant sätt att 
forskningsdeltagarnas intervjusvar påverkas.  I detta fall valde jag att informera lärarna om 
studiens syfte, dvs. samhällskunskapslärares uppfattningar och beskrivningar om hållbar 
utveckling i samhällskunskapen och hur detta innehåll behandlas i undervisningen. Däremot 
valde jag att inte ge ut de exakta frågeställningarna, då denna studie inte berör känsliga 
ämnen och då jag inte ville att lärarnas intervjusvar skulle påverkas av frågeställningarna. 
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Innan lärarna tackade ja till intervjuerna fick de ett informationsbrev om vad studien 
handlade om (Appendix 2) (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 7ff).  

De lärare som intervjuades blev informerade om att de själva fick bestämma över sin 
medverkan och att de närsomhelst (innan publicering) kunde avbryta och ta tillbaka sin 
medverkan, allt enligt samtyckeskravet. Av anonymitetsskäl förvarade jag de personuppgifter 
som jag inhämtat på ett säkert sätt, inlåsta i min lägenhet, och i transkriberingen samt i 
skrivandet av studien uteslöts skolornas namn och lärarnas namn ändrades för att de specifika 
samhällskunskapslärarna inte skulle kunna identifieras. Enligt nyttjandekravet användes de 
insamlade personuppgifterna endast för forskningsändamål och har inte getts ut till 
kommersiella eller andra icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 9ff; Kvale, 
2006, sid. 107ff). Vid intervjutillfället fick respondenterna skriva på en medgivandeblankett 
där både informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet fanns med (Appendix 3).  
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5. Resultat och analys 
Denna del behandlar studiens resultat. Detta görs tematiskt utifrån studiens frågeställningar. 
För att besvara den första frågeställningen presenteras och analyseras först de intervjuade 
lärarnas tolkningar och uppfattningar av begreppet hållbar utveckling och ESD. För att 
besvara den andra frågeställningen presenteras och analyseras därefter lärarnas beskrivna 
syften med ESD. Därefter besvaras den tredje frågeställningen genom en presentation och 
analys av vad de intervjuade lärarna beskriver att de inkluderar i ESD.  Slutligen presenteras 
och analyseras de intervjuade lärarnas undervisningsmetoder i ESD, vilket besvarar den 
fjärde frågeställningen.  

 

5.1 Lärares tolkningar och uppfattningar om hållbar utveckling  
Denna del presenterar och analyserar lärarnas tolkningar och uppfattningar om hållbar 
utveckling och ESD, och besvarar därmed studiens första frågeställning. Angående lärarnas 
tolkningar och uppfattningar av begreppet hållbar utveckling liknar alla lärares åsikter 
varandra i att de anser att hållbar utveckling har med resurshantering att göra. Vad för 
resurser som ska förvaltas och vilka perspektiv på hållbar utveckling som är synliga i lärarnas 
resonemang kring begreppet varierar däremot.  

Från Lenas definition går det inte att utläsa vad för resurser hon relaterar till medan Tom 
och Ylva främst kopplar hållbar utveckling till ekologisk hållbarhet. Ylva förklarar till 
exempel att det som ska vara hållbart är ”naturen, klimatet, djurarter, att vi har kvar växter, 
det är hela ekologin, biologin” (Ylva), vilket är ett resonemang som tydligt kan kopplas ihop 
med hållbar ekologisk utveckling med fokus på att bevara den biologiska mångfalden.  

Vad resultatet av lärarnas begreppsuppfattningar visar är att det ekologiska perspektivet är 
den dimension som flest lärare inkluderar i sin syn på hållbar utveckling. Karin, Deniz och 
Alice inkluderar däremot fler dimensioner utöver det ekologiska i sina 
begreppsuppfattningar. En tydlig medvetenhet för det holistiska perspektivet går att utläsa ur 
Alice svar:  

 
Det är ett brett begrepp. Nu pratar man till och med om fyra ben, att det är både 

ekonomi, socialt och kulturellt och ekologiskt. Det är tvärvetenskapligt, alla 

aspekter måste med hela tiden (Alice). 

I sina begreppsuppfattningar beskriver både Karin, Deniz och Alice hållbar utveckling utifrån 
flera perspektiv. Av dessa lärare har både Karin och Alice fortbildning i hållbar utveckling 
och har därmed en kunskap om hållbar utveckling som lärarna utan fortbildning av naturliga 
skäl kan tänkas sakna. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten en gruppering där Tom och Ylva associerar hållbar 
utveckling med ett ekologiskt perspektiv medan Karin, Deniz, Alice talar om hållbar 
utveckling utifrån ett holistiskt perspektiv. Det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling 
är därmed det perspektiv som flest lärare inkluderar i begreppsuppfattningen. Vad som är 
intressant är att det ekologiska perspektivet inte är lika dominerande i lärarnas uppfattningar 
om ESD. Detta kan bero på att lärarna är samhällskunskapslärare och därmed mer naturligt 
relaterar hållbar utveckling till ekonomiska och sociala perspektiv i en samhällsvetenskaplig 
utbildningsaspekt.  

Följande presenteras huruvida de intervjuade lärarna anser att det finns någon skillnad 
mellan EE och ESD. EE är benämningen på den tidigare miljöundervisning med fokus på det 
ekologiska perspektivet av hållbar utveckling, som är föregångare till dagens ESD, det vill 
säga utbildning för hållbar utveckling som innefattar ett holistiskt perspektiv. (se 2.1.4 för 
ytterligare förklaring).  

 
Tabell 3: Lärares uppfattningar om eventuella skillnader mellan EE och ESD 

Lärare Skillnad mellan 
EE och ESD? 

Perspektiv på ESD 

Lena Ja Ekologiskt, Ekonomiskt 
Karin Ja Ekologiskt, Socialt, Ekonomiskt 
Tom Ja Ekologiskt, Socialt, Ekonomiskt 
Deniz Nej Ekologiskt, Socialt, Ekonomiskt 
Ylva Vet ej - 
Alice Ja Ekologiskt, Socialt, Ekonomiskt, Kulturellt 

 
Vad resultaten visar är att Lena, Karin, Tom och Alice anser att det finns en skillnad mellan 
EE och ESD. Karin, Tom och Alice är även de enda intervjuade lärarna som har gått en eller 
flera fortbildningar i hållbar utveckling, vilket kan påverka deras kunskaper och deras 
uppfattningar om skillnader mellan EE och ESD. De fyra lärarna anser alla att EE fokuserar 
på den ekologiska aspekten av hållbar utveckling medan ESD innefattar ytterligare 
dimensioner utöver det ekologiska. Lena, Karin, Tom och Alice har däremot olika 
uppfattningar om vilka perspektiv som inkluderas i ESD. Lena, som är den enda av dessa fyra 
lärare som inte har någon fortbildning i hållbar utveckling, tillskriver endast ett ekonomiskt 
perspektiv i kombination med det ekologiska i sin beskrivning av ESD: 
 

Jag tänker mig att det finns ekologisk hållbar utveckling, där man ska undervisa om 

miljöaspekter, men det jag fokuserar mest på är den ekonomiska hållbarheten också, 

vad det är för mål och för syfte med till exempel ökad BNP (Lena). 
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I citatet ovan tolkar jag att Lena menar att ESD är bredare än EE, i det hänseende att ESD 
även involverar ekonomiska dimensioner. Utöver inkluderingen av ett ekologiskt och ett 
ekonomiskt perspektiv innefattar Karin, Tom, Deniz och Alice även ett socialt fokus i sina 
ESD-uppfattningar, och är därmed de fyra lärare som inkluderar ett holistiskt perspektiv på 
hållbar utveckling i sin beskrivning av vad som ingår i ESD.  

Deniz är den enda lärare som inte identifierar någon skillnad mellan EE och ESD. 
Eftersom hon inte gör någon åtskillnad mellan EE och ESD hade man kunnat förvänta sig att 
hon endast inkluderar det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling i sin ESD-
uppfattning, eftersom det är den ekologiska dimensionen som innefattas i EE. Detta är 
däremot inte fallet för Deniz som ser miljö som ett begrepp som i sig är flerdimensionellt. 
Detta kan i sin tur vara ett resultat av att Deniz är samhällskunskapslärare och därmed inte 
uppfattar miljö som endast naturlig miljö utan inkluderar social miljö i begreppet.  

Till skillnad från Deniz som inte gör någon åtskillnad mellan EE och ESD har Ylva ingen 
aning om huruvida det finns någon skillnad mellan EE och ESD. Detta kan relateras till det 
faktum att Ylva endast beskriver ett ekologiskt perspektiv i sin begreppsuppfattning av 
hållbar utveckling. Ylvas uppfattning om EE och ESD skiljer sig från de resterande 
samhällskunskapslärarna som alla inkluderar flera dimensioner än det ekologiska i sina 
beskrivningar. Att Ylva inte vet om det finns någon skillnad mellan EE och ESD och i sina 
beskrivningar av hållbar utveckling och ESD fokuserar på ekologiska dimensioner kan dels 
tänkas bero på att hon är den lärare som varit verksam i yrket längst, sedan 1979, och att hon 
därmed fostrats in och varit verksam under den tid då EE var som störst.  Även Karin och 
Alice har en lång erfarenhet av läraryrket och har varit verksamma i yrket i 25 år, men till 
skillnad från Ylva har både Karin och Alice fortbildning i ESD, vilket är något som Ylva 
saknar. Varken Deniz eller Ylva, som båda uppvisar en osäkerhet i diskussionen om EE i 
jämförelse med ESD, har någon fortbildning i ESD, vilket därmed kan vara en möjlig 
förklaring till deras bristande uppfattningar i skillnaden mellan EE och ESD. För att jämföra 
lärarnas begreppstolkning av hållbar utveckling med deras uppfattningar av ESD 
sammanfattas detta i tabell 4: 
 
Tabell 4: Jämförelse mellan lärarnas uppfattningar av hållbar utveckling och ESD 

Lärare Perspektiv på begreppet hållbar utveckling Perspektiv i  ESD 
Lena - Ekologiskt, ekonomiskt 
Karin Ekologiskt, ekonomiskt, socialt Ekologiskt, ekonomiskt, socialt 
Tom Ekologiskt Ekologiskt, socialt, ekonomiskt 
Deniz Ekologiskt, ekonomiskt, socialt, politiskt Ekologiskt, ekonomiskt, socialt, politiskt 
Ylva Ekologiskt -  
Alice Ekologiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt Ekologiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt 
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Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en koherens mellan Karin, Deniz och Alice 
mångdimensionella begreppsdefinitioner och deras uppfattningar av ESD. Resultaten visar 
även en diskrepans mellan Lena och Toms uppfattningar av hållbar utveckling som begrepp 
och deras beskrivningar av ESD. I båda fall breddas deras uppfattningar av hållbar utveckling 
i en utbildningsaspekt, vilket kan vara ett resultat av deras roll som samhällskunskapslärare. 
Ytterligare avvikelser går att finna mellan flera lärares uppfattningar av ESD och deras 
beskrivningar av vad de inkluderar i ESD i samhällskunskapen (se 5.3). Tom och Deniz 
beskriver flera perspektiv i deras uppfattningar av ESD än i deras beskrivna 
undervisningsinnehåll medan Lena och Ylva inkluderar fler perspektiv i sin undervisning än i 
sin ESD-uppfattning. Av detta kan det konstateras att lärares sätt att tala om ESD inte alltid 
sammanfaller med hur de faktiskt bedriver ESD, och att det kan finnas flera orsaker till detta. 
 

5.2 Lärares uppfattningar om vikten av ESD 
Denna del presenterar och analyserar lärarnas resonemang kring den didaktiska varför-frågan, 
och adresserar därmed lärarnas syften med ESD. I och med detta besvaras studiens andra 
frågeställning. Alla lärare anser att ESD är viktigt eftersom världen står inför många 
utmaningar. Lena, Karin, Tom, Deniz och Alice beskriver de utmaningar som världen står 
inför som både miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar och ser därmed 
problematiken utifrån ett holistiskt perspektiv på hållbar utveckling. Ylva anger inte några 
sociala utmaningar i sin syftesbeskrivning men inkluderar däremot både ekologiska och 
ekonomiska utmaningar.       
     De utmaningar som lärarna beskriver kan delas upp utifrån olika perspektiv, det vill säga 
utifrån vad för slags utmaningar lärarna beskriver. Karin, Deniz, Ylva, Alice ser 
miljöutmaningar från ett naturkatastrofperspektiv och beskriver bland annat stigande 
vattennivåer som problematiskt, medan Karin, Tom och Ylva även betraktar utmaningarna 
från ett resursperspektiv och beskriver bristen på naturliga resurser som ett problem. Alla 
lärare talar om överkonsumtion som ett stort samhällsproblem, och i sina resonemang 
förklarar lärarna konsumtionsproblemet som både ett miljömässigt och ekonomiskt problem, 
och genom dessa diskussioner utför lärarna en ekonomisk kritik av konsumtionssamhället. 

Lena och Karin ser även de ekonomiska utmaningarna utifrån ett ojämlikhetsperspektiv 
och beskriver de utmaningar som försämrade möjligheter till välfärd och utveckling samt 
uppdelningen mellan fattiga och rika länder innebär. Ett ojämlikhetsperspektiv kan även 
urskiljas i de sociala utmaningarna som Lena, Deniz och Alice beskriver, då de betraktar 
fattigdom, människors olika levnadsvillkor och demokratiproblem utmaningar. Karin och 
Deniz ser även sociala utmaningar ur ett konfliktperspektiv och diskuterar den problematik 
som politiska konflikter innebär.  
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Av lärarnas beskrivningar av varför ESD är viktigt sätter lärarna de olika utmaningarna i 
relation till varandra. Alla lärare diskuterar till exempel miljöutmaningar i relation till 
ekonomiska utmaningar i form av överkonsumtion och resonerar kring hur människors sätt 
att konsumera har en negativ påverkan på klimatet. På så sätt kopplar lärarna i sina 
resonemang samman ekonomiska utmaningar såsom överkonsumtion med miljöutmaningar 
såsom stigande vattennivåer. Karin, Deniz, Alice relaterar både miljömässiga, ekonomiska 
och sociala utmaningar till varandra. Karin säger till exempel att: ”Brist på resurser leder i 
förlängningen, förutom att de skapar en försämrad möjlighet till välfärd och utveckling, så 
kan de också skapa politiska konflikter” (Karin). Detta resonemang tolkas som att Karin ser 
en koppling mellan hur miljöutmaningar leder till ekonomiska utmaningar som i sin tur leder 
till sociala utmaningar, vilket i sig är ett holistiskt resonemang där alla olika dimensioner av 
hållbar utveckling samverkar med varandra. Detta holistiska resonemang förs av både Karin, 
Deniz och Alice.  

Av de fem lärare (Lena, Karin, Tom, Deniz och Alice) som identifierar utmaningar som 
kan kopplas samman med både ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv på hållbar 
utveckling är fyra av dessa lärare (Karin, Tom, Deniz och Alice) även de som beskriver ESD 
som något som inkluderar alla dessa perspektiv. Detta innebär en koherens mellan lärarnas 
uppfattningar av ESD och de utmaningar världen står inför, dvs. varför ESD är viktigt.  

Förutom att ESD är viktigt på grund av de olika utmaningarna som världen står inför 
diskuterar lärarna vad de vill att eleverna ska få ut av ESD. I tabell 5 presenteras lärarnas 
uppfattningar om deras konkreta syften med ESD.  
 
Tabell 5: Lärarnas syften med ESD 

 Instrumentellt syfte Bildningssyfte Påverkanssyfte Etiskt syfte Framtidssyfte 
Lärare Läroplanen Medvetenhet Vilja att påverka Empati för andra Förståelse för en 

komplex verklighet 
Lena  x  x  
Karin x x x   
Tom x x x x  
Deniz x x x   
Ylva  x x   
Alice  x x x x 

 
Av lärarnas beskrivna syften med ESD kan fem syftesförklaringar urskiljas. Karin, Tom och 
Deniz tar upp det faktum att ”det står i läroplanen att vi ska göra det” (Karin). Detta kan ses 
som det instrumentella syftet med ESD i och med att lärarna måste följa skolans 
styrdokument. Lärarna har därmed en skyldighet att utbilda för hållbar utveckling.  
     Enligt de intervjuade lärarnas beskrivningar är däremot det övergripande syftet att 
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eleverna ska bli medvetna om sin egen roll i samhällsutvecklingen. Detta bildningssyfte är 
något som alla sex lärare anger. Ylva uttrycker till exempel att: 

..det faktiskt inte bara är på politikernivå utan att det faktiskt också är på individnivå 

som man då.. även  om då man kan tycka att om jag inte släcker lampan eller om 

jag nu inte sorterar sopor så spelar det ingen roll, att det, att man är många (Ylva). 

I jämförelse med det instrumentella syftet som diskuterades ovan, betonar Ylva i ovanstående 
citat individens valfria roll i att arbeta för hållbar utveckling. Individens roll är någonting som 
alla lärare berör och det är just att medvetandegöra eleverna om detta som lärarna talar om 
som det yttersta syftet med ESD. Vad lärarna uttrycker är att de vill att eleverna ska bli 
medvetna om de miljö- och utvecklingsutmaningar som världen står inför.  

Ännu ett syfte som Karin, Tom, Deniz, Ylva, Alice uppger är att de vill att eleverna ska 
utveckla en vilja att påverka. Detta ger Alice ett exempel på: ”syftet är att få aktiva aktörer, 
att vi medvetandegör eleverna och att de ska bli aktörer” (Alice). Detta påverkanssyfte 
relaterar till den pluralistiska undervisningstraditionen, som anger att syftet med ESD är att 
eleverna ska bli aktiva och kritiska medborgare. För många lärare går bildningssyftet och 
påverkanssyftet hand i hand, då lärarna först vill medvetandegöra eleverna om de olika 
utmaningar som världen står inför för att eleverna sedan ska bli aktiva, kritiska medborgare. 

Tom, Ylva, Alice går däremot längre i deras påverkanssyfte och diskuterar hur de vill att 
eleverna ska utveckla en miljövänlig livsstil. Alice diskuterar till exempel att det finns mer 
eller mindre ”rätta” livsstilsval: ”Det (läs: ESD) går på folks privata liv litegrann, man är inne 
och rotar där. Och att det finns ett rätt sätt, många kan bli provocerade av det” (Alice). Då 
Karin och Deniz talar på ett generellt sätt om att de vill att eleverna ska vilja påverka 
beskriver Tom, Ylva och Alice konkret att de vill att eleverna ska börja agera mer 
miljömedvetet. Detta relaterar snarare till den normerande undervisningstraditionen, med 
syftet att lära sig det ”rätta” levnadssättet för att bli en fördefinierat ”god” medborgare. 

Bildningssyftet och påverkanssyftet är två syften som flera lärare tar upp. Även ett etiskt 
syfte framkom i intervjuerna med Lena, Tom och Alice, nämligen att eleverna ska utveckla 
en förståelse för andra människor och ”jobba för demokratiskt viktiga värden. Det är lätt att 
glömma bort hur andra människor har det när vi har det som vi har det” (Tom). Empati för 
andra människor kan kopplas till ett socialt perspektiv på hållbar utveckling, i vilket 
förverkligandet av social sammanhållning, rättvisa och välfärd utgör viktiga komponenter. De 
lärare som hänvisar till ett etiskt syfte inkluderar alla sociala utmaningar som en del till varför 
ESD är viktigt (5.2.1). Det finns därmed en koherens i lärarnas beskrivningar av utmaningar 
och deras etiska syfte med ESD. Eftersom Lena, Tom och Alice beskriver ett etiskt syfte med 



  

 
 

29 
 

ESD är förväntningarna att de ska inkludera sociala aspekter av hållbar utveckling i sin 
undervisning, vilket alla tre lärare gör.  

Förutom att alla lärare vill att eleverna ska få en förståelse för de utmaningar som världen 
står inför, så uppger Alice även ett framtidssyfte med ESD. Alice säger att: 
 

Världen är inte uppdelad i samhällskunskap, historia, geografi. Kanske möjligtvis 

för oss, men annars är det så att alla jobbar tillsammans idag i jättestora 

arbetsprojekt, och då tycker jag att utbildning för hållbar utveckling är träning i hur 

det också kommer se ut sen, att man måste ta hänsyn till alla möjliga olika faktorer 

för att kunna lösa ett problem. Så det är en bra träning på verkligheten också 

(Alice). 

Den komplexa verkligheten som Alice beskriver kan relateras till de olika dimensionerna i 
världens utmaningar som allt från ekologiska, ekonomiska och sociala. För att eleverna ska få 
denna förståelse hänvisar Alice till vikten av att arbeta ämnesintegrerat med ESD, vilket hon 
även gör i sin undervisning. 
 

5.3 Hållbar utveckling i samhällskunskapsundervisningen 
Denna del presenterar och analyserar vilket innehåll lärarna beskriver att de inkluderar i ESD 
i samhällskunskapen. Det som analyseras närmare är huruvida lärarnas begreppsförståelse 
påverkar deras undervisningsinnehåll samt huruvida lärarnas val av innehåll relaterar till 
deras syften med ESD. Denna del presenterar och analyserar även lärarnas val av innehåll i 
kurserna Sam1b och Sam2 (se 2.2.1 för en presentation av kurserna).  Tabell 6 visar vilka 
aspekter av hållbar utveckling som lärarna beskriver att de inkluderar i ESD, samt i vilka 
kurser de undervisar i. 

Tabell 6: Lärarnas prioriterade innehåll i ESD 

Lärare Kurser i SH Ekologiska 
aspekter 

Ekonomiska 
aspekter 

Sociala 
Aspekter 

Ämnesintegrerad 
undervisning  

Lena Sam2 X x x  
Karin Sam1b  x x  

Sam 2 X x x  
Tom Sam 1b  x x  
Deniz Sam 3  x x  
Ylva Sam 1b X x x x 
Alice Sam 1b X x x x 

 
Resultaten visar att alla lärare arbetar med ekonomiska och sociala aspekter av hållbar 
utveckling i samhällskunskapen. Att sociala och ekonomiska aspekter dominerar innehållet i 
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ESD i samhällskunskapen kan bero på att sociala och ekonomiska faktorer på ett mer 
naturligt sätt enklare integreras i samhällskunskapsämnet, än vad som är fallet med 
ekologiska dimensioner.  

Resultaten visar en diskrepans mellan varför lärare anser att ESD är viktigt (5.2) och vad 
lärare väljer att inkludera i samhällskunskapsundervisningen. Brist på överensstämmelse går 
att notera i Lena, Deniz och Ylvas resonemang om vilka utmaningar världen står inför. Lena 
nämner endast ekonomiska och sociala utmaningar, medan hon i sin undervisning beskriver 
att hon även inkluderar ekologiska dimensioner. Den största diskrepansen går att finna hos 
Ylva, som i både begreppsuppfattning, uppfattning av ESD och beskrivning av utmaningar 
endast diskuterar ekologiska aspekter av hållbar utveckling. I hennes 
undervisningsbeskrivning framkommer däremot alla tre perspektiv på hållbar utveckling. Av 
de lärare (Lena, Deniz, Ylva) vars uppfattningar inte överensstämmer har ingen av dessa 
lärare fortbildning i hållbar utveckling, vilket Karin, Tom och Alice har, vars beskrivningar 
om innehåll inte uppvisar någon diskrepans med deras beskrivningar av varför ESD är 
viktigt. Det kan därmed konstateras att fortbildning kan vara en faktor som påverkar 
relationen mellan vad-frågan och varför-frågan, där lärare med fortbildning tycks anpassa val 
av innehåll efter syftesbeskrivning, på ett sätt som lärare utan fortbildning i ESD inte tycks 
göra. 

I lärarnas redogörelser av vilka aspekter av hållbar utveckling de tar upp framgår en 
skillnad mellan lärare som undervisar i olika samhällskunskapskurser. En faktor som tycks 
påverka lärarnas val av innehåll är hur innehållsrika de olika kursplanerna är. Det kan 
konstateras att vad lärarna väljer att beröra i ESD kan tänkas bero på vilka kurser de 
undervisar i. En jämförelse kommer därför att göras mellan lärarnas innehållsval i olika 
kurser.  

Karin, Tom, Ylva, Alice undervisar i kursen Sam1b, vilket är en grundläggande kurs i 
samhällskunskap. Karin, Tom och Alice beskriver att de berör sociala aspekter av hållbar 
utveckling när de undervisar om mänskliga rättigheter Karin beskriver att hon även berör 
sociala aspekter när hon undervisar om folkrätten. Detta val av undervisningsinnehåll kan 
relatera till lärarnas etiska syfte om att eleverna ska utveckla en förståelse för andra 
människor. Detta är något som både Tom och Alice anger som ett syfte med ESD (jmf 5.2). 
Det kan därmed konstateras att Tom och Alice val av innehåll påverkas av deras syfte med 
ESD. Karin nämner inget etiskt syfte i sin syftesformulering, men beskriver att ESD är viktigt 
för att världen står inför sociala utmaningar, såsom ojämlika levnadsvillkor, vilket relaterar 
till hennes val av undervisningsinnehåll så som mänskliga rättigheter och folkrätten.  

Alla fyra lärare som undervisar i Sam1b beskriver även att de berör ekonomiska aspekter 
av hållbar utveckling när de undervisar i ekonomimomenten som står som centralt innehåll i 
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Sam1b. Både Maja och Tom beskriver bland annat att de brukar diskutera olika välfärdsmått. 
Tom beskriver att han brukar: ”väcka frågan om ekonomisk utveckling möjligen är det enda 
eftersträvansvärda och vilka konsekvenser vårt ekonomiska välmående kan tänkas få på sikt” 
(Tom) och att han genom detta diskuterar och problematiserar olika sätt att mäta välfärd, 
såsom BNP kontra HDI. Att låta eleverna problematisera olika mått på välfärd för att bredda 
sina perspektiv kan kopplas ihop med vad alla lärare anser vara ett av syftena med ESD, 
nämligen att medvetandegöra eleverna (jmf 5.2). Detta bildningssyfte kan relatera till både de 
sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling som lärarna i Sam1b väljer att ta 
upp. Det kan därmed konstateras att lärarnas syften med ESD påverkar deras val av innehåll.  

Av de lärare som undervisar i Sam1b är det endast Ylva och Alice som inkluderar alla tre 
aspekter av hållbar utveckling i sin undervisning. Dessa två lärare arbetar på samma skola 
och har ämnesöverskridande- och programöverskridande projekt inom hållbar utveckling, 
vilket kan vara en faktor som underlättar inkluderingen av alla tre dimensionerna av 
hållbarhet. Svårigheten med att inkludera ett ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling i 
samhällskunskapsundervisningen tas upp av Tom, som på sin skola inte arbetar 
ämnesintegrerande med hållbar utveckling. Tom menar att ett ekologiskt perspektiv: 

 
..är någonting som en samhällslärare generellt sätt saknar kompetens för av 

naturliga skäl, om man också inte råkar ha systerämnet geografi. Därför har många 

geografilärare jobbat på sitt sätt med hållbar utveckling, mer kopplat till kunskaper 

om miljö bland annat, medan samhällslärare snarare kanske har berört den sociala 

aspekten utav begreppet (Tom). 

 
Toms resonemang kan tolkas som att kunskap om innehållet är en faktor som kan påverka val 
av innehåll, eller snarare påverka det faktum att samhällskunskapslärare väljer att exkludera 
ekologiska aspekter av hållbar utveckling pga. bristande ämneskunskap.  I diskussionen om 
innehåll i ESD diskuterar och kritiserar både Karin och Tom det faktum att kursplanen i 
Sam1b är alldeles för stoffsprängd. Tom ser detta som en orsak till varför han inte berör 
hållbar utveckling mer än vad han gör: ”det vore mycket lättare om man hade det här (läs: 
hållbar utveckling) som ett centralt innehåll med tillhörande kriterier” (Tom). Detta tolkas 
som att Tom hade föredragit hållbar utveckling som en egen punkt i det centrala innehållet i 
Sam1b. Fortsättningsvis förklarar Tom att: 
 

med nuvarande kursutrymme så är det så att det här ekologiska, om man kollar på 

styrdokumenten, så är det så att den ekologiska aspekten av den här trebenta 

definitionen har fått ge vika litegrann, skulle jag säga (Tom). 
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Det tolkas som att både Karin och Tom anser att kursplanen i Sam1b är så pass innehållsrik 
att det blir svårt att hinna inkludera alla perspektiv på hållbar utveckling i undervisningen. 
Kursplanens innehåll kan därför ses som en faktor som påverkar lärarnas didaktiska vad-
fråga. Eftersom både Karin och Tom beskriver miljömässiga utmaningar som ett syfte till 
varför ESD är viktigt och därmed är medvetna om de ekologiska aspekterna, kan deras 
exkludering av detta tänkas vara ett resultat av kursplanen i Sam1b. Bortsett från att både 
Karin och Tom anser att kursplanerna har betydelse för hur mycket ESD som hinns med, 
menar Karin även att hon skulle vilja ha mer ämnesintegrerad ESD, men att det inte eftersätts 
någon tid för detta. I hennes svar kan en frustration över skolledningen urskiljas:  
 

Det finns inte någon sådan tanke i uppläggningen eller i tjänsteplaneringen 

överhuvudtaget. Det finns inte. Utan det enda man tänker på när man planerar 

skolverksamhet, det är pengar (Karin). 

 
Den kritik som framförs av Karin och Tom om kunskapsbrist, stoffsprängda kursplaner och 
brist på ämnesintegrerad undervisning kan sättas i relation till att Alice ser en stor betydelse i 
att ha hållbar utveckling som ett tvärvetenskapligt obligatoriskt ämne i sig istället för att det 
ska genomsyra alla ämnen, så som det ser ut idag. Alice säger att:   
 

Staten har valt att det (läs: hållbar utveckling) ska genomsyra allting, alla ämnen, att 

det ska finnas med överallt. Men det tycker jag, det blir inget bra för vi har så 

mycket som ska genomsyra alltihopa, så jag tror att det är jättemånga som inte gör 

det. Det finns bara med som ett av alla de måsten som vi har. Jag tycker att det 

skulle vara bra om man hade det här mer obligatoriskt som ämne (Alice). 

Hittills kan det konstateras att av de fyra lärare som undervisar i kursen Sam1b, är det endast 
Ylva och Alice som berör alla tre perspektiv på hållbar utveckling i undervisningen. Karin 
och Tom berör endast sociala och ekonomiska aspekter och en anledning till detta kan 
interpreteras främst i termer av att kursplanen i Sam1b är för innehållsrik och att både Karin 
och Tom därför väljer att exkludera de ekologiska aspekterna. Att Ylva och Alice får med 
alla tre aspekter kan i sin tur vara ett resultat av att de arbetar på samma skola, där 
ämnesöverskridande projekt om hållbar utveckling anordnas.  

Två lärare, Lena och Karin, undervisar i kursen Sam2, vilket är en fördjupningskurs i 
samhällskunskap. Båda dessa lärare beskriver att de inkluderar hållbar utveckling främst i 
ekonomiska aspekter, och att de då problematiserar målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt 
och en hållbar miljö. Det kan därmed konstateras att Lena och Karin genom denna 
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problematisering får med både ekologiska och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling i 
undervisningen. Både Lena och Karin har ett bildningssyfte med ESD, och genom att 
problematisera två aspekter av hållbar utveckling med varandra medvetandegör lärarna 
eleverna om denna målkonflikt. Det kan därför konstateras att lärarnas val av innehåll 
påverkas av deras syftesförklaring och att lärarna genom sina val även får in de ekologiska 
aspekterna. Att Lena beskriver att hon problematiserar målkonflikten mellan ekonomisk 
tillväxt och en hållbar miljö är intressant eftersom hon själv inte anser sig beröra de 
ekologiska aspekterna av hållbar utveckling i sin undervisning (jmf 5.1.1). Lena beskriver 
även att hon tar in hållbar utveckling i frågor om kolonialism och jämställdhet, i relation till 
maktfördelning och ekonomiska villkor, vilket innebär att även den sociala aspekten av 
hållbarhet berörs. Genom att Lena tar upp frågor om jämställdhet och maktfördelning följer 
hon sitt empatisyfte med ESD, och det kan därmed konstateras att hennes syfte påverkar 
hennes val av innehåll. Karin beskriver att hon problematiserar ekonomisk tillväxt och 
produktionskedjorna i världen med ”hur det strider mot andra hållbara värderingar som 
mänskliga rättigheter” (Karin). Det framgår därmed tydligt att de lärare som undervisar i 
Sam2 får med alla tre dimensioner av hållbar utveckling i undervisningen och att lärarna 
problematiserar innehållet genom att ta in flera perspektiv och värderingar i undervisningen, 
vilket relaterar till den pluralistiska undervisningstraditionen där eleverna lär sig att kritiskt 
granska och reflektera.  

Både Lena och Karin reflekterar över att kursplanen i Sam2 inte består av lika många 
innehållsliga punkter som Sam1b, vilket innebär mer friheter som lärare i val av innehåll. 
Den mindre innehållsrika kursplanen i Sam2 kan vara en förklaring till att lärarna känner att 
de har mer tid för ESD och att de även hinner problematisera innehållet i ESD, vilket både 
Lena och Karin berättar att de brukar göra i olika fördjupningsarbeten.  

För att sammanfatta kan det konstateras att sociala och ekonomiska aspekter av hållbar 
utveckling får störst utrymme i undervisningen, oberoende samhällskunskapskurs. Av 
lärarnas beskrivningar går det däremot att konstatera att ESD ges olika mycket utrymme 
beroende på vilken samhällskurs lärarna undervisar i. De lärare som undervisar i Sam2 lyckas 
nämligen få med både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbar 
utveckling, medan endast två (Ylva och Alice) av fyra lärare som undervisar i kursen Sam1b 
inkluderar alla tre perspektiv. Att Ylva och Alice lyckas inkludera ett holistiskt perspektiv 
kan bero på ämnes- och programöverskridande projektarbeten i hållbar utveckling, där den 
ekologiska aspekten kan tänkas involveras mer naturligt i samhällskunskapen. Att Ylvas och 
Alice integrering av alla tre perspektiv kan ha med de ämnesöverskridande arbetena att göra 
förstärks i och med Karins och Toms kritik av kursplanen i Sam1b, då båda beskriver 
upplevelser av tidsbrist, vilket skulle kunna vara en orsak till att de inte inkluderar alla tre 
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dimensioner av hållbar utveckling i undervisningen. Det kan konstateras att den diskrepans 
som tycks finnas mellan lärarnas syftesbeskrivning och val av innehåll kan tänkas ha att göra 
med faktorer såsom kursplaninnehåll, tid, kunskap, ämnesintegrerad undervisning samt 
skolan och skolledningens engagemang i hållbar utveckling. 
 

5.4 Lärares tolkningar och uppfattning om metoder i ESD 
Denna del presentera och analyserar lärarnas tolkningar och uppfattningar om 
undervisningsmetoder i ESD, och besvarar därmed studiens fjärde frågeställning. Lärarna har 
olika uppfattningar om huruvida deras undervisningsmetoder i ESD skiljer sig från deras 
undervisning inom andra ämnesområden. Karin, Ylva och Alice anser att de använder sig av 
andra metoder i ESD än när de undervisar inom andra ämnesområden. Dessa lärare diskuterar 
att ämnesinnehållet har betydelse för hur de väljer att lägga upp undervisningen. Karin menar 
till exempel att det krävs mer varierade undervisningsmetoder i ESD eftersom det är så pass 
flerdimensionellt och Maja beskriver att hon använder sig av mer elevaktiva metoder i ESD 
än vad hon gör när hon exempelvis undervisar i ekonomi:  

Om jag står och pratar om ekonomi eller liknande blir det väldigt mycket 

föreläsande ibland. Här är det mer ta reda på kanske eller undersöka själva eller 

använda tidigare kunskaper på något sätt. Mera elevaktivt (Ylva). 

Det framkommer av både Karin och Ylva att andra undervisningsmetoder är önskvärda i ESD 
och att båda lärarna upplever sig föreläsa mindre i ESD. Alice beskriver att hon har fler 
muntliga seminarium i ESD och att en anledning till detta är att det är så mycket att förhålla 
sig till och prata om i ESD.  Karin, Ylva och Alice beskriver alla att de använder sig mer av 
elevaktiva metoder i ESD, då hållbar utveckling innehåller många dimensioner och att det är 
mycket att förhålla sig till. Det kan därmed konstateras att undervisningsinnehållet påverkar 
lärarnas val av metoder, då lärarna anser att de många dimensioner som ESD består av får 
dem att lägga upp undervisningen på ett annat sätt. Att Karin, Ylva och Alice uppger att de 
använder sig av mer elevaktiva metoder i ESD, såsom diskussioner och seminarium relaterar 
till den pluralistiska undervisningstraditionen där fokus på undervisningen ligger just i att 
läraren ska uppmuntra eleverna att undersöka, diskutera och dra egna slutsatser för att 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Ylva och Alice, som arbetar på samma skola, arbetar 
även med hållbar utveckling i problembaserade och ämnesöverskridande projekt, såsom 
temadagar med klimatrollspel och byggandet av en hållbar stad utifrån olika förutsättningar. 
Att Ylva och Alice undervisningsmetoder i ESD skiljer sig från andra ämnesområden kan 
vara ett resultat av dessa projekt.  
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Det kan konstateras att Karin, Ylva och Alice val av undervisningsmetoder påverkas av 
deras syften med ESD, då dessa lärare genom mer elevaktiva metoder, såsom diskussioner 
och seminarium lyfter elevernas medvetenhet kring dessa frågor med förhoppningen om att 
eleverna ska vilja påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Bildningssyftet och 
påverkanssyftet är nämligen något som Karin, Ylva och Alice inkluderar i sina formuleringar 
om varför ESD är viktigt.  Vad som är intressant är att de tre lärare som anser att 
undervisningsmetoderna i ESD skiljer sig åt från andra undervisningsområden är de lärare 
som har varit verksamma inom yrket längst och arbetat som samhällskunskapslärare i minst 
25 år. En längre erfarenhet av yrket kan därmed tänkas påverka lärares val av 
undervisningsmetoder för att få in alla tre dimensioner av ESD. Det kan också tänkas bero på 
att de har en mer inrotad undervisningsfilosofi där föreläsningar utgör normen, medan ESD 
kräver av dem att släppa in andra metoder, och att skillnaden mellan deras metoder i ESD i 
jämförelse med andra undervisningsmetoder därmed uppfattas som större.  

Lena, Tom och Deniz, som har varit i yrket avsevärt kortare än Karin, Ylva och Alice 
upplever nämligen inte att deras undervisningsmetoder skiljer sig åt utan att de använder sig 
av liknande och varierande metoder i alla ämnesområden. Tom beskriver att han alltid 
försöker tänka på att: ”de (läs: eleverna) behöver variation och att man behöver blanda teori 
och konkret” (Tom). Varken Lena, Tom eller Deniz arbetar ämnesintegrerat med hållbar 
utveckling, vilket kan ha betydelse för att de inte anser att deras undervisningsmetoder i ESD 
skiljer sig åt från andra ämnesområden. Lena, Tom och Deniz har gemensamt att de alla 
beskriver hållbar utveckling som någonting som genomsyrar olika moment i 
samhällskunskapen. Detta kan påverka lärarnas uppfattningar om att undervisningsmetoderna 
i ESD inte skiljer sig åt från andra ämnesområden.  Eftersom de inkluderar ESD i andra 
ämnesområden, såsom ekonomi och mänskliga rättigheter, kan det vara svårt att 
uppmärksamma någon skillnad.  

Trots att det finns en uppdelning mellan de lärare som anser att undervisningsmetoderna i 
ESD skiljer sig från andra områden och de lärare som inte anser att metoderna skiljer sig åt, 
anger alla lärare att de använder sig mycket av diskussioner i ESD. Lena förklarar till 
exempel att hon ofta använder sig av diskussioner för att: ”det (läs: hållbar utveckling) är 
mycket att förhålla sig till, snarare än att lära sig att såhär är det” (Lena). Det Lena säger 
tolkas som att hon menar att hållbar utveckling handlar mycket om förhållningssätt och att 
diskussioner därmed är en bra metod för detta. Vad de flesta lärare (Lena, Ylva, Karin, Deniz 
och Alice) berör är vikten av att få in olika perspektiv och förhållningssätt i ESD.  Att få in 
olika perspektiv och förhållningssätt relaterar till den pluralistiska undervisningstraditionen 
och de ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningarna (se 5.2.1) som lärarna beskriver att 
världen står inför. Av de lärare som diskuterar vikten av att få in olika perspektiv identifierar 
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både Lena, Karin och Alice världens utmaningar som en kombination av ekologiska, 
ekonomiska och sociala faktorer, vilket kan bidra till deras syn på vikten av att få in flera 
dimensioner i ESD.  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att Karin, Ylva och Alice anser att deras 
undervisningsmetoder i ESD skiljer sig från andra ämnesområden. Den främsta anledningen 
som framgår är att ESD är så pass flerdimensionellt att andra metoder är önskvärda. Att dessa 
lärare har varit verksamma i över tjugo år och därmed utbildade sig i en tid då essentialismen 
fortfarande hade starkt inflytande kan tänkas påverka dessa lärares uppfattningar om att 
metoderna i ESD skiljer sig från andra ämnesområden, då de anser att ESD kräver mer 
elevaktiva undervisningsmetoder. Det kan därför konstateras att lärarnas didaktiska val av 
undervisningsmetoder påverkas av deras undervisningsinnehåll. Karin, Ylva och Alice 
integrerar både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av hållbar utveckling i sin 
undervisning. Detta skulle kunna vara ett resultat av att de anpassar sina 
undervisningsmetoder för att få in de olika perspektiven. Att de anpassar sina metoder efter 
undervisningsinnehåll kan också tänkas vara ett resultat av deras långa arbetslivserfarenhet, 
då både Karin, Ylva och Alice har varit lärare i över 25 år.  

Lena, Tom och Deniz, anser inte att deras undervisningsmetoder i ESD skiljer sig från 
andra ämnesområden, utan menar att de försöker variera sina metoder i all undervisning. 
Dessa tre lärare menar att hållbar utveckling genomsyrar flera ämnesområden, vilket kan vara 
en orsak till att de inte anser att metoderna skiljer sig från något annat. En annan tänkbar 
förklaring kan vara att dessa lärare utbildade sig i en tid då elevaktiva och varierande metoder 
värdesätts mycket högt. Alla sex lärare beskriver nämligen att de använder mycket elevaktiva 
och varierande metoder i ESD, men endast de som arbetat i över tjugo år anser att dessa 
metoder skiljer sig åt från andra ämnesområden. En möjlig tolkning kan därmed vara att de 
lärare som utbildade sig nyligen använder sig mer av elevaktiva metoder överlag, medan de 
lärare som varit verksamma i yrket under en längre tid använder sig mer av elevaktiva 
metoder i ESD än vad de gör i andra ämnesområden.   

  

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Resultaten visar att det ekologiska perspektivet överlag dominerar lärarnas 
begreppsuppfattningar av hållbar utveckling. De ekologiska aspekterna dominerar däremot 
inte lärarnas uppfattningar av ESD, vilket kan bero på att samhällskunskapslärare mer 
naturligt relaterar hållbar utveckling till ekonomiska och sociala perspektiv i en 
samhällsvetenskaplig undervisningssituation. Det framgår även att lärarnas uppfattningar av 
ESD och deras generella syften med ESD inte alltid överensstämmer med vad de faktiskt 
inkluderar i ESD i samhällskunskapsundervisningen. Några lärare inkluderar fler dimensioner 
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av hållbar utveckling i deras uppfattningar av och syften med ESD än vad de gör i själva 
undervisningen. Tvärtom beskriver några lärare en inkludering av fler perspektiv på hållbar 
utveckling i sitt undervisningsinnehåll än vad de inkluderar i deras ESD-uppfattningar och 
syftesbeskrivningar. Det kan därmed konstateras att lärarnas förståelse för ESD inte alltid 
sammanfaller med vad lärarna väljer att inkludera i sin undervisning. Det finns nämligen en 
diskrepans mellan lärarnas syftesbeskrivningar och val av innehåll, och detta val om vad som 
ska inkluderas och exkluderas i ESD tycks vara ett resultat av många faktorer.  

I de fall då lärarna väljer att exkludera vissa dimensioner av hållbar utveckling är det de 
ekologiska aspekterna som utesluts. De faktorer som tycks påverka denna exkludering är 
samhällskunskapslärares bristande kunskaper om de ekologiska aspekterna, tidsbrist och 
kursplaner som redan är så pass innehållsrika att lärarna känner att de inte hinner inkludera 
alla olika perspektiv i ESD, samt brist på ämnesöverskridande undervisning. Att de 
ekologiska aspekterna får ge vika kan också ha att göra med att sociala och ekonomiska 
aspekter naturligare kan kombineras med andra ämnesinnehåll i samhällskunskapen. De 
faktorer som tycks påverka inkluderingen av både ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter av hållbar utveckling är mindre innehållsrika kursplaner som ger lärarna större frihet 
till egna val och fördjupningar samt ämnesöverskridande undervisning i hållbar utveckling.  

Angående lärarnas undervisningsmetoder beskriver alla lärare att de använder sig av 
elevaktiva metoder med mycket diskussioner i ESD. De tre lärare som varit verksamma 
längst i yrket anser att deras undervisningsmetoder i ESD skiljer sig från andra 
ämnesområden medan de lärare som endast varit verksamma i några år inte anser att 
undervisningsmetoderna skiljer sig åt, detta trots att de två grupperna beskriver att de 
använder sig av liknande metoder i ESD. En tänkbar förklaring till denna skillnad är att 
lärarna är indoktrinerade i olika utbildningsfilosofier som förespråkar olika metoder. Det 
framgår även att skola och skolledning kan tänkas ha betydelse för lärarnas 
undervisningsmetoder och innehåll. Två lärare, som arbetar på samma skola, arbetar i 
ämnesöverskridande projekt om hållbar utveckling, där både ekologiska, ekonomiska och 
sociala perspektiv på hållbar utveckling vävs in. 

Slutligen kan det konstateras att resultaten från denna studie har synliggjort flera faktorer 
som påverkar lärarna i deras didaktiska val. Fortbildning, arbetslivserfarenhet, kunskap om 
olika aspekter av hållbar utveckling, tid, kursplaner och ämnesintegrerad undervisning utgör 
alla faktorer som på ett eller annat sätt påverkar lärarnas didaktiska val i ESD. 
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6. Diskussion  
Tidigare forskning visar att lärares olika uppfattningar av begreppet hållbar utveckling leder 
till att ESD genomförs och förklaras på olika sätt (Bjursjöö, 2014, sid. 72ff; Borg, 2011, sid. 
7). Vad denna studie visar är att lärarna har olika uppfattningar om vad begreppet hållbar 
utveckling innebär och att deras uppfattningar inte alltid överensstämmer med deras 
tolkningar av ESD och med vad de själva inkluderar i ESD. Snarare än att lärares tolkningar 
av begreppet leder till en viss typ av undervisning visar resultaten från denna studie att lärares 
begreppsuppfattning av hållbar utveckling och vad de faktiskt inkluderar i ESD inte alltid 
överensstämmer och att många lärare ser ESD som mer flerdimensionellt än vad de uppfattar 
själva begreppet hållbar utveckling. Hälften av lärarna talar nämligen alla om hållbar 
utveckling som begrepp utifrån färre dimensioner än vad de faktiskt själva beskriver sig 
inkludera ESD. I dessa tre lärares fall uppvisas därmed en diskrepans mellan deras 
uppfattningar av hållbar utveckling, ESD och undervisningsinnehåll. Det kan därmed 
konstateras att det tycks finnas en viss osäkerhet i lärarnas begreppsuppfattning av hållbar 
utveckling, ESD och vad som faktiskt ska och bör inkluderas i ESD i samhällskunskapen, 
vilket överensstämmer med tidigare studier (Bjursjöö, 2014, sid. 72ff; Borg, 2011, sid. 7). 

Angående vilka undervisningstraditioner som lärarna verkar inom visar resultatet av denna 
studie visar att alla lärare beskriver att de använder sig mycket av elevaktiva metoder såsom 
olika typer av diskussioner och seminarium i ESD. Detta överensstämmer med den 
pluralistiska traditionen, där forskning visar att elevaktiv undervisning är vanligt 
förekommande. Att alla lärare även uppger att deras yttersta syfte med ESD är att 
medvetandegöra eleverna om problematik angående hållbar utveckling och att fem lärare 
anser att syftet med detta medvetandegörande är att få eleverna att vilja påverka 
samhällsutvecklingen går även detta i samklang med den pluralistiska traditionen. I denna 
tradition syftar nämligen undervisningen till att eleverna ska utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt och värdera olika perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor, vilket 
bildningssyftet och påverkanssyftet tillsammans kan sägas överensstämma med. I sina 
undervisningsbeskrivningar diskuterar lärarna att hållbar utveckling handlar mycket om 
förhållningssätt och att problematisera olika dimensioner, vilket kan ses som grunden för att 
ett kritiskt förhållningssätt ska utvecklas hos eleverna (Sund, 2008, sid. 29 Bursjöö, 2014, sid. 
64; Öhman, 2006, sid. 28; Östman, 2003, sid. 100f). Att samhällskunskapslärare främst 
verkar inom den pluralistiska traditionen stödjs av tidigare forskning som visar att 
samhällskunskapslärare arbetar med varierade undervisningsmetoder i ESD, med betoning på 
gruppdiskussioner (Borg, 2011, sid. 33f). Liksom tidigare forskning visar, framgår det även 
av denna studie att några samhällskunskapslärare upplever en osäkerhet för det ekologiska 
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perspektivet på hållbar utveckling och att detta tycks vara en av anledningarna till att detta 
perspektiv i vissa fall exkluderas från undervisningen (ibid., sid. 33f).  

Trots att alla lärare verkar inom den pluralistiska traditionen verkar hälften av lärarna 
samtidigt i den normerande traditionen. Inom denna tradition syftar nämligen ESD till att 
eleverna ska utveckla mer miljövänliga värderingar och att det är skolans uppgift att överföra 
dessa värderingar till eleverna (Sund, 2008, sid. 29; Bursjöö, 2014, sid. 63f; Öhman, 2006, 
sid. 28). I sina beskrivningar av ESD beskriver dessa lärare en vilja att eleverna ska utveckla 
en mer miljömedveten livsstil, vilket samstämmer med den normerande traditionen. Två av 
dessa lärare beskriver även tematiska arbeten och projekt som vanligt förekommande 
undervisningsmetoder i ESD, vilket tidigare forskning påvisat som vanligt inom den 
normerande traditionen (Sund, 2008, sid. 29; Bursjöö, 2014, sid. 63f; Öhman, 2006, sid. 28).  
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7. Slutsats  
Denna studie undersökte samhällskunskapslärares didaktiska val i ESD, i relation till de tre 
undervisningstraditionerna. Storleken på denna studie är för liten för att resultaten kan 
generaliseras till samhällskunskapslärare som grupp. De lärare som deltog uppvisade däremot 
en stor variation, både gällande antal verksamma år som lärare samt huruvida de hade någon 
fortbildning i ESD, vilket ökar generaliserbarheten av studiens resultat.  
     Resultaten visar en diskrepans mellan några lärares begreppsuppfattningar av hållbar 
utveckling med vad de själva inkluderar i ESD. Det framgår även att alla lärare undervisar 
inom den pluralistiska traditionen, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Tre lärare 
undervisar däremot i en blandning av pluralistisk och normerande tradition, då deras 
undervisning syftar till att eleverna ska göra mer miljömedvetna livsval. Angående vad som 
påverkar lärarnas didaktiska val framstår lärares kunskaper i hållbar utveckling, tid, 
kursplaner, ämnesintegrerad undervisning, antal år i yrket, vilka utbildningsfilosofier lärarna 
tillhör, fortbildning och vilken skola lärarna undervisar på som faktorer som påverkar 
lärarnas didaktiska val. Vilken betydelse lärarnas egna intressen för hållbar utveckling har för 
deras undervisning framgår däremot inte. Det framgick att alla tillfrågade lärare anser att 
ESD är viktigt och därför undervisar för hållbar utveckling på ett eller annat sätt. Hur 
intresserade lärarna är av hållbar utveckling skiljer sig självfallet åt och detta är något som 
med stor sannolikhet är en faktor som påverkar hur mycket tid lärarna lägger på ESD i sin 
samhällskunskapsundervisning. Att undersöka hur lärares personliga intresse för hållbar 
utveckling påverkar deras ESD-undervisning är ett förslag på vidare forskning. Ett annat 
förslag är att undersöka skolledningens betydelse för ESD, då resultaten från denna studie 
gav en antydan om att skolledningar bland annat påverkar ämnesintegrerad undervisning i 
ESD, och ämnesintegrerad undervisning kan i sin tur underlätta för att lärare ska inkludera ett 
holistiskt perspektiv på hållbar utveckling i sin undervisning.  
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