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Ett hållbart lärande  
Elevers kvalitativt skilda sätt att uppfatta lärande kring hållbar   

utveckling 

Sammanfattning 
Hållbar utveckling är ett komplicerat begrepp som ofta ger upphov till en viss förvirring. I skolan ska 

elever lära sig att arbeta för och främja en hållbar utveckling, men hur ska det gå till? Det finns många 

tidigare studier som belyser hur lärare försöker anpassa sin undervisning till begreppet men i den här 

studien riktas istället fokus till eleverna. Vad har de för tankar om vad som är viktigt att lära sig och 

vad är de intresserade av?  

 

Min studie behandlar lärande för hållbar utveckling och har två huvudsyften. Det första är att studera 

och beskrivande kvalitativt skilda sätt elever beskriver sina uppfattningar, attityder, och intressen i 

samtal kring naturvetenskap och begreppet hållbar utveckling. Det andra syftar till att ta tillvara 

elevers egna uppfattningar och erfarenheter kring arbetet med hållbar utveckling för att försöka förstå 

drivkrafter där nyfikenhet och intresse skapas. Studien tar avstamp i den kvalitativa 

forskningstraditionen där fallstudier legat till grund för metodval och semistrukturerade 

forskningsintervjuer har använts för insamling av empiriskt material. Elevgrupper från en 

gymnasieskola i Stockholm intervjuades varpå materialet analyserades genom meningskoncentrering 

och kategorisering.  

 

De slutsatser som studien kommit fram till visar att de aspekter som lyfts upp i elevers samtal som 

drivkrafter eller grund till varför något blir intressant ofta saknas i de utsagor från eleverna som 

kommer fram i samtal om arbete med hållbar utveckling. De fyra nyckelord som framträder pekar på 

att elevers intresse fångas genom fördjupad kunskap, det häpnadsväckande, bra förebilder och det 

okända och att dessa bör inarbetas av lärare undervisning för ett lärande för hållbar utveckling. Men 

resultatet visar även på att förhållandet mellan elev och lärare bör belysas ytterligare och att lärare 

måste verka för att skapa mer aktiva medskapare till sin undervisning där framförallt det okända får 

vara en av drivkrafterna till att göra lärande för hållbar utveckling mer intresseväckande.  

 

Keywords: Hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling, elevperspektiv, elevers intresse, 

elevers uppfattningar, nyckelord, medskapare. 
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Inledning  
Vi står idag inför stora utmaningar, den biologiska mångfalden försvinner samtidigt som vårt 

ekologiska fotavtryck ökar i takt med människans ökade utnyttjande av resurser. Hållbarhetsfrågan 

och arbetet för en hållbar utveckling blir mer aktuellt för varje dag. Frågan har stått på agendan för 

världssamfundet sedan 1970-talet och arbetet har lett till att många länder inklusive Sverige år 2015 

anslöt sig till FN:s arbete med de nya globala målen för en hållbar utveckling. Vidare är det nu en 

viktig fråga för vårt samhälle att informera och utbilda för en hållbar framtid. Det är vårt gemensamma 

ansvar att arbeta med hur vi ska kunna möta de grundläggande behov vi har i dag och samtidigt arbeta 

för att kommande generationer också ska kunna tillgodose sina grundläggande behov. Det är även så 

att vi gemensamt ansvarar för att utbilda till kunskap om vad som menas med social, ekonomisk och 

ekologisk hållbar utveckling, inte bara för att alla som går genom den svenska skolan ska kunna göra 

sina egna ställningstaganden utan också för att elever ska förstå de demokratiska processerna genom 

livet och på så sätt kunna påverka på ett samhälleligt plan för en hållbar framtid.  

 

Skolan och dess läroplanen är där tydlig, vi har en skyldighet som naturvetenskapslärare att ge 

eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Men också en 

skyldighet att bidra till att eleverna utvecklar ett naturvetenskapligt perspektiv att kunna användas 

tvärvetenskapligt för att kunna förklara och förstå hållbarhetsfrågorna. Elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och egna uppleverler ska tas tillvara för att hjälpa dem att tolka och ta del av aktuell 

forskning och vidare kunna delta i samhällsdebatten. 

 

Begreppet hållbar utveckling är ett öppet och komplext begrepp som innefattar många perspektiv och 

som ofta skapar förvirring inte minst inom utbildning och skola. Detta kan leda till att det är svårt att 

lyfta och diskutera begreppet med eleverna men även till svårigheter i att fånga deras intresse. 

Undervisningen blir ofta normerande och lämnar sällan möjlighet till diskussion och i de fall detta sker 

blir de ofta ytliga.  

 

Den föreliggande studien riktar fokus till att undersöka ett elevperspektiv för lärande om hållbar 

utveckling för att försöka förstå de förväntningar hos eleverna som ligger till grund för att fånga deras 

intresse kring naturvetenskap och vidare hållbar utveckling. Mycket av den forskning som tagits fram 

tills idag och som fokuserat på utbildning kring lärande för hållbar utveckling antar ofta ett 

lärarperspektiv kring undervisning. Men jag tror att man genom att först studera elevers förväntningar 

och genom att identifiera de intressefaktorer som fångar och påverkar ett lärande positivt kan använda 

dessa som ingångsvärden i vidare forskning och i arbete med att utveckla undervisning och lärande 

kring hållbar utveckling. 
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Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är idag ett välkänt begrepp som ofta lyfts i media för debatt och det ligger samtidigt 

högt upp på de flesta politiska agendor. Fenomenet dök upp på 1970- och 1980-talen och dess 

aktualitet har sedan dess ökat i takt med de eskalerande miljöproblem vars konsekvenser börjat bli allt 

mer synliga i världen. Samtidigt menar många att begreppets definition har vidgats innehållsmässigt 

med dess popularitet vilket gjort att det till viss del förlorat sin bärande tanke kring frågan om vilka 

begränsningar som finns i vårt samhälles utveckling (Olsson, 2005). De handlingsplaner som tagits 

fram inom ramen för begreppet hållbar utveckling pekar alla på samma grundtanke, att skydda 

livsuppehållande globala system, såsom atmosfär, vatten, jord och biologisk mångfald. Men denna 

tanke får oftast brottas mot tanken att tillväxt och teknik kan lösa våra miljö- och resursproblem. Det 

ekonomiska perspektivet, eller ett teknokratiskt perspektiv som utgår från att människan har 

instrumentell inställning till naturen och naturen ses som en resurs som kan utnyttjas för sina syften 

ställs mot det ekologiska perspektivet som utgår från att naturen har ett värde i sig där människan 

ingår och också får anpassa sig. Båda perspektiven ryms idag inom begreppet hållbar utveckling och 

visar på begreppets komplexitet och bredd vilket också är en förklaring till varför arbetet kring hållbar 

utveckling är en flerdelad och stor fråga som kan diskuteras ur flera vinklar där konsensus är svår att 

nå (Lundberg, 2003).  

 

Första gången miljöfrågan på riktigt lyftes och fick fotfäste i samhället var 1962 då Rachel Carson gav 

ut sin bok Tyst vår som skildrar hur dåtidens utsläpp av miljögifter påverkade djurlivet och därmed 

utebliven fågelsång (Carson, 1962). Boken fick stor spridning och uppmärksammades internationellt 

men det tog tid innan miljöfrågan togs på allvar trots att världens representanter försökt lyfta 

människans påverkan på miljön och ansvarsfrågan i samband med Rachel Carsons bok. 1968 lyfter 

UNESCO miljöfrågan på en konferens om nyttjande av jordens resurser. Men det är emellertid inte 

förrän 1987 när Världskommissionen för miljö och utveckling presenterade sin rapport Vår 

gemensamma framtid mer känd som Brundtlandskommissionen som miljödebatten tar fart på riktigt 

och begreppet hållbar utveckling lyfts för första gången och i samband med det blir internationellt 

erkänt. Begreppet hållbar utveckling myntades av den amerikanska författaren och miljöaktivisterna 

Lester Brown redan 1981 men det är först i och med Brundtlandskommissionen som begreppet blir 

vägledande för världens miljöarbete. Kommissionen ledd av Norges dåvarande statsminister Gro 

Harlem Brundtland menade att en hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjlig att 

uppnå om miljön ödeläggs och våra naturresurser överexploateras. Bilden som ges i rapporten är i det 

närmaste normativ och pekar på att för att kunna nå en hållbar framtid över tid måste utveckling och 

tillväxt ske på miljöns villkor och även innefatta sociala frågor, en utveckling som fram tills nu skett 

med ekonomisk tillväxt i första rummet (Lundberg, 2003). Termen hållbar utveckling har sedan dess 

stadigt ökat i användande vilket också gett upphov till hundratals nya och även olika definitioner men 
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den som fortfarande är mest citerad och används i arbetet kring hållbar utveckling är den från 

Brundtlandskommissionen där följande definition ges: 

 

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.   

(World Commission on Environment and Development, 1987) 
 

Definitionen har dock fått utstå en del kritik och många menar att definitionen är vag och alltför öppen 

för vidare tolkning (Björneloo, 2007; Lundberg, 2003). Detta förhållande anses ha gett upphov till vitt 

skilda tolkningar där det fyllts på med alla de aspekter som på något sätt kan tolkas in och som pekar 

på en önskvärd samhällsutveckling. Vidare menar kritiker att begreppets vaghet och öppenhet för 

tolkning gör att det kan användas för att passa egna syften, att begreppet blir till det närmaste en kliché 

som ger möjlighet för politiker och näringsidkare att bruka begreppet i sin retorik för att ge tyngd i 

åtskilliga skiftande syften (Björneloo, 2007; Blewitt & Cullingford, 2004). Andra mer välvilliga menar 

att det är just begreppets öppenhet för tolkning som gör det populärt, där alla oavsett ålder, kön, 

intresse eller bakgrund kan bidra med sina tankar och åsikter och på så sätt öka engagemanget kring 

frågor om hållbar utveckling. Och vidare att det är begreppets luddighet som är en av förutsättningarna 

för att det ska kunna bli en central utgångspunkt vid internationella diskussioner som öppnar upp för 

möjligheten till kommunikation mellan exempelvis miljöförespråkare och industriförespråkare, 

ekonomer och politiker: grupper som vanligtvis inte möts men nu kan få en gemensam plattform att 

diskutera utvecklingsfrågor på (Lundberg, 2003; Sund & Sund, 2017). Ändå pekar många på att 

enkelheten i begreppets definition och dess öppenhet för tolkning riskerar göra att begreppet tappar sin 

trovärdighet, om allas åsikter kan få plats och rymmas inom begreppets definition riskerar det att 

förlora sin mening och begreppet blir således urvattnat (Björneloo, 2007). 

 

Begreppets tre dimensioner 

Arbetet med hållbar utveckling idag lyfter in dimensionerna social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet tillsammans med miljöfrågan och bildar tre sammanlänkade perspektiv; det sociala, det 

ekonomiska och det ekologiska. Tanken kring de tre dimensionerna kommer från 

Brundtlandskommissionen och fungerar både övergripande och vägledande i diskussioner på lokal-, 

nationell-, och global nivå. Olsson (2005) menar att dessa dimensioner är inbäddade och har inbördes 

förhållande till varandra där de miljömässiga förhållandena och processerna är integrerade, alltså 

varandras förutsättningar och stöd. Det ekonomiska systemet som beskriver utbytet av varor och 

tjänster mellan individer, företag, organisationer och länder står underordnat det sociala systemet som 

vilar på värderingar, normer och lagar. Här finns det dessutom regelverk som skyddar den sociala 

dimensionen så som yttrandefrihet och rättigheten till fria val, från intrång av det ekonomiska. Vidare 

är både de ekonomiska och sociala perspektiven underordnade de ekologiska, skillnaden är att i det 
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ekologiska systemet finns inte någon grundlag som skyddar och garanterar dess fortlevnad. Det är en 

fin linje mellan ekonomisk nytta och ekologisk skada (Olsson, 2005). Hur vi tar oss an detta dilemma 

att försöka balansera relationerna mellan de olika delsystemen och framtagandet av riktlinjer och lagar 

för att minimera konflikter mellan systemen borde vara centrala i det arbete som görs inom ramen för 

hållbar utveckling. Den forskningen som bedrivs idag kan inte drivas isolerat hos universitet, 

intresseorganisationer och/eller inom politiken utan det är en gemensam kraftansträngning som behövs 

för att jämföra fördelar och nackdelar där man tillsammans kan försöka hitta den lösning som ger 

minst negativa konsekvenser. 

 

Vidare forskning och arbetet framåt  

Hur man tar en så pass abstrakt idé till en konkret verklighet lyfte dåvarande generalsekreterare Kofi 

Annan vid FN:s världskonferens för hållbar utveckling 2004, och menade då att det var århundradets 

utmaning (Björneloo, 2007). Denna utmaning har antagits av en rad organisationer som alla 

presenterar sin syn på en hållbar utveckling framåt. I strävan efter att försöka förstå målet med hållbar 

utveckling presenterar Kates et al. (2005) sin analys i rapporten ”What is sustainable development? – 

goals, indicators, values and practices” som bygger på en genomgång av policyprogram och initiativ 

från olika organisationer. För att nå en hållbar framtid presenteras tre olika program för en hållbar 

övergång som skiljer sig i tid, däribland kanske den mest kända, FN:s milleniemål. Trots skilda idéer 

och tankar kring omställningen till en hållbar framtid drar Kates i sin slutsats att alla dessa väl 

stämmer överens med Brundtlandskommissionen grundpelare och att begreppets öppenhet och 

otydlighet ändå har skapat en gemensam plattform där representanter och förespråkare från de olika tre 

dimensionerna har kunnat mötas utan att för den delen vilja äventyra de grundläggande värdena som 

hållbar utveckling står för (Kates, Parris, & Leiserowitz, 2005).  

 

Mycket av forskningen kring hållbar utveckling har också inriktat sig på utbildning avseende ett 

lärande för hållbar utveckling. En del av den forskningen presenteras i bakgrunden nedan och 

diskuteras även i förhållande till studiens forskningsfråga. Forskningen antar ofta ett lärarperspektiv 

för att försöka se varför undervisning kring hållbar utveckling ofta uppfattas som svår. Denna studie 

antar istället ett elevperspektiv där elevers utsagor identifierat uppfattningar och intressen som elever 

efterfrågar i undervisning inom naturvetenskap men också kopplat till elevers erfarenheter kring arbete 

med hållbar utveckling. 
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Syfte och frågeställning 
Mitt intresse för hållbar utveckling och de erfarenheter och upplevelser av hur svårt det är att arbeta 

med begreppet i skolan är faktorer som ligger till grund för och drivit denna studie. Syftet med 

föreliggande studie har varit att försöka beskriva och bilda kunskap om det kvalitativt skilda sätt 

elever beskriver sina uppfattningar, attityder, och intressen i samtal kring begreppet hållbar utveckling. 

Men även att genom samtal ta till vara elevernas egna uppfattningar och erfarenheter samt försöka 

förstå de drivkrafter som skapas genom deras nyfikenhet och kreativitet för ett lärande för hållbar 

utveckling. Genom att belysa de drivkrafter och nyckelord som framkommit i eleverna utsagor och 

koppla dessa till de erfarenheter eleverna beskriver av att arbeta med hållbar utveckling är min 

förhoppning att bidra med en förståelse för hur man genom arbete med lärande för hållbar utveckling 

kan ge en bredare kunskapsgrund för eleverna att stå på. En kunskapsgrund där eleverna kan göra egna 

ställningstaganden och i förlängningen kan känna att de kan delta i samhällsdebatten och vidare delta 

aktivt i arbetet mot en hållbar utveckling, inte bara i skolan utan framförallt i förlängningen, genom 

det fortsatta livet. 

Forskningsfråga 

Utgångspunkten för arbetet är följande frågeställning: 

1. Vilka uppfattningar, intressen och attityder synliggörs i elevers samtal om 
naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling? 
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Bakgrund 

Utbildning för hållbar utveckling 

Hållbar utveckling som beskrivits ovan har alltså flera definitioner och det råder inte en helt enad bild 

om vad begreppet står för. Trots detta har hållbar utveckling som begrepp idag ett politiskt värde och 

detta avspeglas inte minst i utbildning för hållbar utveckling. Miljö- och utvecklingsproblematik var 

perspektiv som började synas i svensk läroplan först på 1980-talet (Sund & Sund, 2017). Framtagandet 

av utbildning och tills dess att arbetet implementeras i skolorna sker med en viss fördröjning 

(Björneloo, 2007). Den nya läroplanen som började gälla 2011 utgår idag ifrån den definition av 

hållbar utveckling som syns i Brundtlandskommissionen rapport, där alltså hänsyn ska tas till både den 

ekologiska, sociala och den ekonomiska dimensionen.  

 

Utbildning för hållbar utveckling växer fram 

Ser man ur ett internationellt sammanhang har utbildningens roll för en hållbar utveckling främst 

framhållits i handlingsprogrammet Agenda 21 som togs fram i samband med FN:s konferens i Rio de 

Janeiro 1992 där man för första gången ordentligt betonar utbildningens roll i arbetet mot en mer 

hållbar utveckling. Agenda 21 pekar på att det är genom utbildning som människor kan förstå 

samband och på så sätt förbättra förmågan att identifiera och kunna lösa miljö- och 

utvecklingsproblematik och det är genom denna förståelse och kunskap som man först kan börja 

värdesätta ett hållbarhetsutvecklingsarbete på ett ekologiskt-, socialt-, och ekonomiskt plan (United 

Nations - Sustainable Development, 1992). Inför starten av FN-årtiondet för utbildning för hållbar 

utveckling som gick av stapeln 2005 presenterade UNESCO sex punkter i en rapport till FN:s 

generalförsamling. Innehållet i punkterna skulle ligga till grund för framtagandet av en utbildning för 

hållbar utveckling. (SOU 2004:104, 2004).  

 

Utbildning för hållbar utveckling ska anta och vara: 

1. Ämnesövergripande och holistisk: lärande för hållbar utveckling ska vara integrerad i hela 

läroplanen och inte utgöra ett separat ämne. 

2. Värdegrundad: det är centralt att de underliggande värderingarna görs explicit så att de kan 

granskas, debatteras, testas och tillämpas. 

3. Kritiskt tänkande och problemlösande: skapa tillförsikt när man tar itu med dilemman och 

utmaningar mot en hållbar utveckling. 

4. Metodpluralism: ord, konst, drama, erfarenhet – varierad pedagogik ska forma processerna. 

5. Deltagande beslutsfattande: de lärande deltar i beslut om hur de ska lära sig.  
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6. Lokalt relevant: utbildningen tar upp såväl lokala som globala problem på det språk som de 

lärande själva använder. 

(SOU 2004:104, 2004) 

 

 

2014 avslutades årtiondet och i samband med detta presenterade FN den globala handlingsplan 

”Global Action Program med 17 satta mål för en hållbar utveckling som presenteras i bilden nedan.  

 

 

 
Bild 1. FN:s globala handlingsplan och dess 17 satta mål för hållbar utveckling. Källa: 

https://en.unesco.org/sdgs  

 

Utvecklingsländers perspektiv färgar hållbar utveckling 

En viktig aspekt att beakta kring utbildning för hållbar utveckling är den västerländska dominans som 

råder kring att sätta agendan i utbildningsfrågan. Anledningen till denna dominans menar Gough 

(1997) kommer från UNESCO:s roll som initiativtagare avseende utbildning kring hållbar utveckling 

och där det främst varit förespråkare från de utvecklade länderna i väst som varit närvarande och på så 

sätt fått sätta agendan. Därför har länderna i väst haft stort inflytande på såväl utbildningens innehåll 

men det har även avspeglats i den forskning kring hållbar utveckling som främst domineras av USA, 

Kanada och Storbritannien, även om fler länder på senare tid ges möjlighet att delta på de stora 

konferenserna (Gough, 1998). Detta ger även en skev bild som avspeglas i skolan kring vilka aspekter 

som är viktiga att beakta. En faktor, så som tillgången till rent vatten eller sjukvård, som för oss känns 

främmande att ta upp kopplat till hållbar utveckling i vår värld är för andra länder en av de viktigaste 

frågorna i arbetet med hållbar utveckling. 
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Hållbar utveckling i svenska skolan 

Redskapen för att hantera uppgiften att utbilda för en hållbar utveckling i svenska skolan redovisas 

idag i våra läroplaner och uppdraget är tydligt, all undervisning ska ge elever förutsättning att förstå 

andra människor och deras villkor. Utveckling av förmågor som att skapa sig en överblick, kritiskt 

granska, lösa problem, samarbeta och medverka i demokratiska sammanhang och till 

internationalisering är centrala i skolans arbete med hållbar utveckling. Hållbar utveckling ska idag 

genomsyra all undervisning och anta ett tvärvetenskapligt perspektiv där arbetet i grundskolan och 

gymnasiet ska ge eleverna olika perspektiv; ett historiskt-, miljö-, internationellt- och etiskt perspektiv 

att grunda sitt handlande på (SOU 2004:104, 2004). Det är inte minst miljöperspektivet som beskriver 

hur eleverna ska få möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva påverkar men också skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöproblem för en hållbar utveckling. 

Undervisningen ska bedrivas genom demokratiska arbetsformer för att utveckla elevens förmåga att ta 

personligt ansvar och aktivt kunna delta i samhällslivet (Skolverket, 2011). Men även de andra 

nämnda perspektiven kan inkluderas i den definition av hållbar utveckling som svenska skolan arbetar 

efter, inte minst de sociala och ekonomiska dimensionerna där eleven genom att utveckla såväl 

beredskap inför framtiden som ett dynamiskt tänkande kan lära sig att använda sitt kritiska tänkande 

för att handla självständigt samt i samklang med andra (SOU 2004:104, 2004).  

 

Från miljöundervisning till lärande för hållbar utveckling   

Sedan arbetet startade med miljö- och utvecklingsfrågor i skolan på 1980-talet har undervisningen gått 

från en mer traditionell miljöundervisning till lärande för hållbar utveckling. Skillnaden mellan dessa 

typer av undervisning om miljöfrågor är kanske i första anblicken inte så stor men faktum är att det 

finns tydliga kvalitativa skillnader men också skillnader i angreppsätt och syfte. Miljöundervisningen 

är historiskt ofta kopplad mot naturvetenskapen och behandlar i första hand människans relation till 

naturen. Miljöundervisningen växte fram samtidigt som miljödebatten tog fart på allvar. Även om den 

traditionella miljöundervisningen idag har öppnat upp för en mer samhällsvetenskaplig karaktär får 

den inte förväxlas med lärande för hållbar utveckling där innehållet ska relateras till även de sociala-, 

ekonomiska-, och ekologiska frågorna. Undervisningen är mer processinriktad med fokus på ett 

livslångt lärande med hänsyn till hela samhället och där elevens utvecklande av demokratiska 

förmågor och kritiskt tänkande blir centrala. Men det finns också stora skillnader kopplat mot 

ämnesinnehåll där den mer traditionella miljöundervisningen utgått från huvudsakliga NO- och SO- 

uppgifter med skolanpassat material. Där har vi då å andra sidan lärande för hållbar utveckling som 

utgår från verkliga uppgifter där fler svar och perspektiv finns som ska hjälpa eleven att utveckla 

förståelse och förmågor och vidare utveckla en handlingskompetens. Sund & Wickman (2011) lyfter 

även in begreppet socialisationsinnehållet i sin rapport som en viktig faktor att beakta i lärarens 
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arbetssätt med lärande för hållbar utveckling. Socialisationsinnehållet kan beskrivas som de val läraren 

gör av innehåll som också avspeglar de värderingar som förmedlas till eleverna, dessa val kan vara 

omedvetna och dolda. Dessa olika val och betoningar kommer ha en påverkan på undervisningens 

syften, och lärarens vanor och handlande får följemeningar i klassrumspraktiken genom exempelvis 

okritisk användande av läroböcker eller annat material som valts ut av läraren (Sund, 2008). Vidare är 

det inte heller bara lärarens val av undervisningsmaterial som påverkar socialisationsinnehållet utan 

även lärarens muntliga kommunikation synliggör olika mer eller mindre medvetna val och värderingar 

och kommer således påverka de undervisningsaspekter och selektiva traditioner som uppkommer och i 

många fall kvarstår i klassrummet (Sund, 2008; Sund & Wickman, 2011b). 

 

Undervisningstraditioner  

En kartläggning som genomförts av svensk miljöundervisning har identifierat tre olika selektiva 

traditioner som bli synliga i lärarens undervisning (Sandell, Öhman, & Östman, 2003). Dessa selektiva 

traditioner ligger ofta till grund för läraren val, medvetna eller omedvetna, av innehåll som baserats på 

vilken undervisningstradition som läraren agerar utifrån. Men den ligger även till grund för vad som 

anses som en bra undervisning. De tre perspektiven som blir synliga är; faktatraditionen, den 

normerande traditionen och utbildning för hållbar utveckling/pluralistisk utbildning (Sund & 

Wickman, 2011b).  

 

Faktatraditionen 

Faktatraditionen utvecklades under 1960- och 1970-talet. Inom detta perspektiv ses miljöproblem som 

ett kunskapsproblem, eller avsaknaden av kunskap (Öhman, 2004). Miljöproblemen ses som en 

konsekvens av samhällets utveckling där problemen löses genom mer forskning och spridning av 

information till allmänheten. Vidare anses det endast vara vetenskapen som kan ge tillförlitlig kunskap 

om hur man löser miljöproblem men att undervisningen i skola kan anpassas för att ge eleverna fakta 

och modeller för att få de ”rätta” kunskaperna och värderingarna och som sen blir synliga i deras 

beslut och handlingar i framtiden (Sund & Wickman, 2011b). Läraren är ämnesexpert och 

undervisningen är för det mesta lärarledd och sker ämnesvis och inte ämnesövergripande (Sandell et 

al., 2003). Miljöproblemen som tas upp är ofta nutida och lokala och vidare så även lösningar på dessa 

(Sund & Wickman, 2011b). Skolans demokratiska roll blir att ge eleverna en objektiv grund att stå på. 

Att utveckla förmågor och pröva sina värderingar och vidare ta ställning är något som sker efter 

utbildningens slut (Öhman, 2009).  
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Den normerande traditionen 

Den normerande traditionen beskriver kanske mest den klassiska miljöundervisningen, 

miljöproblemen ses som konsekvenser av våra attityder och vår livsstil. Här anses skolan ha en 

nyckelroll i formandet av rätt och miljövänligt tänkande och handlande (Öhman, 2009). Denna 

tradition växte fram under 1980-talet där miljöfrågan behandlas som en värdefråga (Sandell et al., 

2003). Experterna från vetenskapen är de som ska vägleda i formandet av miljövänliga och 

miljömedvetna val. Dessa vägledande normer fastställs mellan politiker och experter och blir synliga i 

policydokument och blir således rådande och styrande i utformandet av rätt attityder hos människorna 

(Sandell et al., 2003). Den demokratiska processen är något som föregår utbildningen och det blir 

skolans uppdrag att lära eleverna de rätta värderingarna och styra in elevernas beteenden i önskad 

riktning och på så sätt stödja förändring mot ett mer miljövänligt samhälle (Öhman, 2009). 

 

Utbildning för hållbar utveckling 

Utbildning för hållbar utveckling eller den pluralistiska traditionen utvecklades främst under 1990-

talet och antar som namnet visar ett mer pluralistiks perspektiv. Traditionen ses som ett mer 

pragmatiskt alternativ till de normerande- och faktabaserade traditionerna (Öhman, 2009). Här antas 

ett perspektiv där miljöproblemen anses grundas på politiska problem (Sandell et al., 2003). Det är 

konflikterna mellan olika värderingar, intressen och synsätt som ligger till grund för miljöproblemen 

och här är det elevernas uppgift att aktivt och kritiskt kunna värdera olika perspektiv på miljö- och 

utvecklingsfrågor. Målet är att engagera eleverna i den demokratiska debatten istället för att främja en 

bestämd norm om vad som utgör hållbar utveckling. Det är genom deltagande i debatten eleverna lär 

sig att ta ställning och aktivt arbeta för en rättvis och miljövänlig framtid (Sandell et al., 2003; Öhman, 

2009). 

 

Ämnestraditioners påverkan i skolan 

Borg (2011) lyfter i sin avhandling hur ämnestraditioner från lärarens egen utbildning också avspeglas 

i lärarens undervisning. Ämnestraditionen har en påverkan för hur läraren förstår begreppet hållbar 

utveckling och dess innehåll och vidare hur det implementeras i undervisningen (Stables & Scott, 

2002). All undervisning inom hållbar utveckling bör anta ett holistiskt perspektiv vilket inkluderar ett 

ämnesövergripande förhållningssätt för att kunna beskriva de beroendeförhållanden som finns mellan 

miljö och samhälle (Skolverket, 2011). Det holistiska angreppsättet som bör genomsyra 

undervisningen kan således bli lidande av den ämnestradition som läraren antar (Sandell, Öhman, & 

Östman, 2005). Tittar man vidare på de naturvetenskapliga lärarna arbetar de flesta ur den 

faktabaserade traditionen. Många lärare vittnar även om en osäkerhet att behandla de sociala och 
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ekonomiska aspekterna inom hållbar utveckling (Borg & Gericke, 2011; Summers, Corney, & Childs, 

2004). En av de faktorer som Borg (2011) lyfter är också vikten av viljan att undervisa inom hållbar 

utveckling och hur lärarens aktiva val är avgörande för om undervisningen kommer att bli meningsfull 

för eleverna eller inte, vilket även bekräftas i tidigare forskning (Sund & Wickman, 2008) 

 

Lärande för hållbar utveckling  

Utifrån de policydokument som framtagits kring utbildning för hållbar utveckling bör begreppet 

hållbar utveckling ses som någonting som ska beaktas ur ett helhetsperspektiv snarare än ett enskilt 

ämne och anta ett ämnesövergripande arbetssätt. Eleverna ska vara aktiva i att ta fram både 

undervisningens hur och vad. Det innehållsmässiga i utbildning, alltså vadet är väsentligt precis som 

hur undervisningen bör utformas för att ge stöd för eleven i sitt lärande (SOU 2004:104, 2004). Att 

dessa frågor tas fram i samråd mellan elev och lärare bidrar till att skapa ett större intresse och en 

större förståelse och underlättar för eleven att själv kunna göra reflektioner och att se konsekvenser av 

sitt eget leverne kopplat mot en miljö-, och utvecklingsproblematik. Ämneskunskaperna är inget 

självändamål utan syftet med undervisningen blir istället att försöka förstå vilka förutsättningar som 

krävs för en hållbar livsstil (SOU 2004:104, 2004). Forskning visar även på att elevers intresse för 

naturvetenskap utvecklas under skolåren 5 till 9 men att det danade intresset ofta handlar om innehållet 

där det spektakulära fångar intresse snarare än det som står i läroplanen (Lindahl, 2003; Sjøberg & 

Schreiner, 2010). 

 

Men det finns även kritiker som menar att lärande för hållbar utveckling aldrig kan bli icke normativ 

och frågan är vem det är som har tolkningsföreträde i en ständigt föränderlig värld (Jickling, 1992). 

Jickling (1992) menar vidare i sin artikel att utbildning för hållbar utveckling idag genomsyras av 

tanken att det finns ett universalmedel för hållbar utveckling och att det är omöjligt att utbilda för en 

hållbar utveckling när målet ständigt är i rörelse. Han menar att utbildning istället ska fokusera på att 

utbilda enbart för ett kritiskt förhållningsätt så att eleverna själva ska kunna värdera och bedöma i 

frågor som rör miljö- och utveckling (Jickling, 1992). 

 

Att ta tillvara elevers intressen 

En studie som gjort stort avtryck på forskningen kring lärande för hållbar utveckling är Rose-projektet 

som är ett världsomspännande forskningsprojekt som startades av Svein Sjøberg och Camilla 

Schreiner 2004. Studiens syfte har varit att samla och analysera information från eleverna om de 

faktorer som har betydelse för deras attityder och motivation till naturvetenskap. Studien innefattar ett 

40-tal länder och dess materialinsamling har skett genom en enkät där urvalet har varit elever i 15-
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årsåldern. Bakgrunden till ROSE-projektet grundar sig på den forskning kring elevers intresse för 

naturvetenskap som pekar på att elever generellt har en motvilja till naturvetenskap i skolan men att 

intresset ändå verkar finnas utanför skolan. Det är just denna skillnad i attityd som sedan har legat till 

grund för ROSE-projektets fortsatta arbete. Studien har försökt att belysa på vilket sätt man kan 

stimulera elevernas intresse för skolans naturvetenskap för att få eleverna att välja fortsatta studier, en 

karriär inom naturvetenskap och vidare att stimulera till ett livslångt intresse och en respekt för 

naturvetenskap. Sjøberg & Schreiner (2004) menar i sin rapport att värderingar och intressen som 

formas i skolan är avgörande för framtida val, beroende på om dessa erfarenheter från skolan lämnar 

positiva eller negativa erfarenheter kommer de sannolikt ligga till grund för formandet av beteenden, 

fortsatta intressen och attityder ända in i vuxenlivet (Schreiner & Sjøberg, 2004). Resultat visar på 

kraftiga variationer mellan länder men överlag är inställningen till naturvetenskap positiv. Bilden som 

ges är att ju mer ett land är utvecklat desto mindre blir intresset och tilltron till naturvetenskapen, 

speciellt bland yngre. Samtidigt visar resultaten på skillnader mellan könen där flickor tenderar att 

vara mer negativt inställda till naturvetenskap än pojkar. Vidare kan man utläsa att en yngre generation 

till större grad är mer kritiskt inställd till teknik och vetenskap där den inte bara ser de positiva 

aspekterna utan också de problematiska (Sjøberg & Schreiner, 2010) 

 
Jidsjö (2012) arbetade vidare med Sjøberg & Schreiner (2012) tankar och presenterade i sin 

avhandling resultat från den svenska empirin. Resultatet visar på att samhällsutvecklingen har gett nya 

villkor för lärande och på detta sätt skapat nya förutsättningar för hur individer tillskansar sig 

grundläggande information. Jidsjö (2012) menar att lärare kan dra nytta av mediernas sätt att hantera 

innehåll för att koppla an till elevers tidigare erfarenheter, men också att koppla innehållet till aktuella 

problem för att stärka elevernas kritiska tänkande och möjliggöra till reflektion hos eleverna för att 

hjälpa dem att möta naturvetenskap inte bara i skolan men också i samhället och vidare i media 

(Jidesjö, 2012). Jidsjös (2012) resultat från enkäten visar också på att elevernas intresseområden inom 

naturvetenskap i jämförelse med hur lärarna svarade i det närmaste står i motsats till varandra vilket 

också får konsekvenser i undervisningen då lärare väljer att undervisa det som de anser är av intresse 

och som de även tror att eleverna eftersöker. Vidare menar Jidsjö (2012) att forskning för att utveckla 

naturvetenskaplig undervisning letar på fel ställen, att det inte är i lärarens egenskaper problemet sitter 

utan att man snarare bör utgå utifrån elevers förutsättningar, perspektiv och behov. Trots att denna 

kunskap funnits hos lärarna har lite hänt för att ändra innehållet inom skolans 

naturvetenskapsutbildning. Om skolan anpassar sig till elevers intressen kan det bidra till en större 

grundläggande naturvetenskaplig bildning som kan förbereda individer för det framtida samhällslivet 

(Jidesjö, 2012). 

 
En annan studie som är av vikt att ta upp är Rickinsons (2001) kartläggning och sammanställning av 

cirka 100 internationella artiklar som berör lärande för hållbar utveckling publicerade mellan 1993-
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1999. Litteraturstudien syfte är att studera grundskole- och gymnasielevers lärande i 

miljöundervisningen. Resultatet av Rickinsons (2001) studie identifierar tre områden, dels elevers 

kunskaper om miljön, dels elevers förändring i attityder och beteenden gällande miljöfrågan och 

effekter av specifika miljöundervisningsinsatser. Rickinson (2001) konstaterar vidare att elever ofta 

har svaga kunskaper om miljöfrågor och vetenskapliga begrepp och förklaringar blandas ihop eller 

missuppfattas. Kunskapsinhämtningen kommer ofta i första hand från media och i andra hand genom 

undervisning (Rickinson, 2001).  

 

Ricksinson (2001) pekar också på att många av de utbildningsinsatser som sker utomhus och i 

koncentrerad form har en positiv effekt på elevers attityder men ingen större förändring i deras 

beteende. De insatser som har störst positiv effekt involverar praktiska aktiviteter och autentiskt 

material kopplat till lokala miljöproblem. Studien visar också på en positiv effekt av förebilder för att 

utveckla attityder och intressen hos eleven för miljöundervisning (Rickinson, 2001). 

 

Inom lärande för hållbar utveckling pekar viss forskning på att känslor och värderingar ibland kan 

hindra lärandeprocessen hos elever då känslomässiga reaktioner kan stänga av inhämtandet av 

kunskap (Rickinson, Lundholm, & Hopwood, 2009). En annan studie genomförd av Ojala (2007) har 

också studerat elever känslor gentemot miljöproblem och menade att miljöhoten skapar obehag 

eftersom de ofta karaktäriseras genom osäkerhet och tvetydigheter. Ojala (2007) menar vidare att 

känslan av oro inte enbart är negativ för lärandet utan kan vändas och användas i diskussioner i 

klassrummet (Ojala, 2007).  

 

Lärande för hållbar utveckling idag 

Utbildning för hållbar utveckling beskrivs fortfarande ofta som föreskriven och normerande, där 

undervisningen lämnar lite utrymme för deltagande och kritiskt tänkande utan fokuseras mer på att 

påverka elevens attityder och värderingar (Lundberg, 2003). Denna typ av normativa undervisning är 

dominerande inom svensk undervisning och menar vissa är en av anledningarna till av vi ser lite av 

miljö-, och utvecklingsdiskussionerna i andra fora än skolan i Sverige idag. Även om de didaktiska 

frågorna hur och vad är viktiga att beakta är det också viktigt att lyfta varför. Att kunna besvara 

elevens varför blir en viktig faktor att ta hänsyn till och inbegripa i undervisningen för att skapa 

intresse hos eleven. Dessa frågor blir viktiga och kopplar an till de övergripande syftena i 

undervisningen, att förstå hur vi kan identifiera, diskutera och handla för att främja en hållbar 

utveckling på lokal-, nationell- oh global nivå inte bara inom ramen för skolan utan också för ett 

livslång lärande och skapandet av handlingskompetens.  
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Metod  
I följande avsnitt beskrivs det val av metod som använts studien. Studiens inriktning är ett kvalitativt 

forskningsförfarande genom metoden fallstudier. Verktyg för att nå detta var semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med fokusgrupper. I slutet av avsnittet beskrivs även studiens val av analysmetod 

och tillvägagångsätt.  

 

Den kvalitativa metoden 

En kvalitativ forskningsmetodik kan skiljas från den kvantitativa genom att den kvalitativa har för 

avsikt att karaktärisera eller gestalta något och på så sätt beskriva hur det man undersöker är beskaffat. 

Detta till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden där syftet är att på ett korrekt sätt ta reda på 

fördelningen av en egenskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett kvalitativt synsätt karaktäriseras av ett 

induktivt förhållande mellan teori och praktik, där arbetet ofta rör sig från det specifika till det mer 

allmänna och där forskningsprocessen har en parallell analys och datainsamling (Denscombe, 2010) 

Vidare tar det kvalitativa ståndpunkt vid det kunskapsteoretiska eller interpretativistiska med 

tyngdpunkt på en förståelse för den sociala verkligheten och hur deltagare i den undersökta miljön 

tolkar den. Kort kan den kvalitativa forskningen beskrivas som mer inriktad på ord än siffror där man 

försöker förstå ämnen ur de deltagandes egna perspektiv (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Insamling av relevant orddata kan ske på flera olika sätt däribland intervjuer, samtal eller observerade 

händelser som sedan analyseras (Bryman, 2011). Denscombe (2010) menar också att den kvalitativa 

processen utgår från forskaren, där hennes bakgrund och identitet till viss del kommer att styra 

analysen vilket måste beaktas i arbetets gång. En metod inom kvalitativ forskning som ofta används är 

fallstudier där man utgår från att undersöka fenomen, händelser eller företeelser med fokus på en 

enskild situation. Detta metodval ger en förutsättning för analysen att gå mer på djupet. Metoden utgår 

inte från något specifikt insamlingsförfarande utan möjliggör olika sätt att samla in data på. Detta 

samtidigt som flera typer av empiriskt material som exempelvis rapporter, intervjuer eller 

observationer också går att behandla inom ramen för metoden (Merriam & Nilsson, 1994). Fallstudiers 

syfte är att utifrån specifika situationer få fram begrepp, förslag och hypoteser som förklaringsmodell 

för en viss miljö, i det här fallet är det en ålderskategorisering baserat på gymnasieelevers 

diskussioner. Den information som framkommer är också värdefull på det sättet att den kan rendera 

förslag till ny forskning inom den situation och de fenomen som studeras (Denscombe, 2011). De fall 

som studeras ska vara av sådan karaktär att de är typiska för situationen och resultatet ska med stor 

sannolikhet gå att applicera på andra liknande situationer och blir således generaliserbar (Denscombe, 

2011).  
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Då studiens syfte är att försöka förstå och beskriva de tematiker som elever är intresserade av inom de 

naturvetenskapliga och inte minst tvärvetenskapliga områdena gällande begreppet hållbar utveckling 

är det också viktigt att förstå elevers olika uppfattning av begreppet hållbar utveckling samt de 

variationer som finns på kollektiv nivå (Marton & Booth, 2000). Genom en kvalitativ analys kan man 

studera den variation i uppfattning som föreligger och utifrån det bryta ner och kategorisera det 

insamlade materialet (Denscombe, 2010). Utifrån de skillnader i uppfattning som framträder av 

elevernas olika utsagor kan man sedan lyfta fram nyanser av de beskrivningar som ges och på så sätt 

beskriva den verklighet och den sociala kontext vi befinner oss i i mer allmänna drag (Denscombe, 

2010). Bryman (2011) menar också att det är viktigt att uppmärksamma forskarens förförståelse för att 

på så sätt undvika att förutfattade meningar påverkar forskningsprocessen vad gäller både 

genomförande och analys av det insamlade materialet.  

 

I denna studies metodologi har jag valt att utgå från den kvalitativa forskningstraditionen för att 

försöka förstå de bakomliggande variationer i uppfattning som finns hos elever kring begreppet hållbar 

utveckling. Insamling av data har skett genom kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer då 

jag ansett den bäst lämpad då syftet inte är att genera statistiska data utan att genom analys av det 

bearbetade materialet försöka förstå vilka attityder, intressen och förståelser som elever är attraherade 

av för att skapa kunskap kring hållbar utveckling. Vidare ger den kvalitativa metoden mig möjlighet 

att på djupet lyssna och försöka förstå elevernas tankar och idéer för att på en mer allmän nivå försöka 

skapa en förutsättning för ett lärande för hållbar utveckling.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun  

Som verktyg till min studie har jag valt att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupp för att försöka få en större uppfattning av intervjupersonernas erfarenheter, synvinklar och 

uppfattningar om de fenomen som studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). Att använda en fokusgrupp 

ger möjlighet till att studera samspelet mellan gruppmedlemmar såväl som de enskilda personerna i ett 

samtal (Bryman, 2011). Ytterligare fördelar med att använda en fokusgrupp tillgång till det utrymme 

som skapas där det finns möjlighet att lyssna och diskutera till andra deltagares erfarenheter och 

uppfattningar. Mycket av kontrollen över intervjun skiftas över till gruppen och frågor och samtal kan 

komma upp till ytan som känns betydelsefulla att lyfta utifrån deltagarnas perspektiv. På så sätt kan 

nya synvinklar komma fram på ett sätt som kanske inte vore möjligt under en individuell intervju 

(Bryman, 2011). Intervjun antar också en semistrukturerad form där vissa frågor är satta och 

förutbestämda men utrymme även finns att lyfta ytterligare frågor allt eftersom intervjun pågår. Detta 

för att ge möjlighet för eleverna att mer fritt tydliggöra sina resonemang eller för gruppledaren att 

ställa klargörande motfrågor för att ytterligare förtydliga ställningstaganden och uppfattningar (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Kvale & Brinkmann (2014) menar även att detta ökar intervjuns stringens då 



 
 

19 

tydligheten växer och man kan försäkra sig om att de svar som ges uppfattas korrekt. Den kvalitativa 

forskningsintervjun anses ge möjlighet att utforska frågor på ett större djup där öppna frågor blandas 

med mer direkta frågor. Blandningen av kategorier av olika typer av frågor är också det som gör att 

man som gruppledaren kan vara mer aktiv utan att upplevas som påträngande. Elever ges utrymme för 

resonerande kring exempelvis sin bakgrund samtidigt som gruppledaren upplevs mer följsam och 

lyhörd under intervjun (Bryman, 2011). Bryman (2011) påpekar även begränsningar i användandet av 

fokusgrupper då gruppledaren har mindre kontroll över skeendet i samtalen vilket både har fördelar 

och nackdelar beroende på vilket perspektiv man antar.  

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes som nämnts tidigare genom semistrukturerade intervjuer. Intervjun startades 

med en mindre workshop för att ge eleverna möjlighet att själva skapa sig en uppfattning utan att 

direkt behöva förhålla sig till andra elevers åsikter. Workshopen gick ut på att låta eleverna skriva ner 

vilka områden inom naturvetenskap de tycker är intressanta och varför och sedan i grupp diskutera 

sina val. Syftet var att ge eleverna utrymme att själva tänka fritt för att sedan tillsammans låta dem 

skapa en gemensam grund att utgå ifrån vilket tillåter eleverna att med mer självförtroende vara öppna 

och ärliga i sina svar i den efterföljande intervjun. Efter att eleverna i ett inledande skede själva fått 

styra tog jag som gruppledare över och övergick till den intervjuguide som tagits fram med nio 

stycken relativt öppna frågor (se bilaga 1.). Tanken med intervjun var att hitta elevens ”varför”. Varför 

har de valt att läsa naturvetenskapligt program? Varför är vissa områden intressanta? För att försöka 

förstå varifrån elevers attityder och intressen kommer ifrån var dessa frågor intressanta. Begreppet 

hållbar utveckling har aktivt valts bort i början av intervjun eftersom det kan anses öppet och 

svårdefinierat vilket kan förhindra att eleven funderar på sitt ”varför” och mer ser till vad jag som 

intervjuare anser vara rätt svar på frågan. Dock avslutades intervjun med en kort diskussion kring 

begreppet för att få reda på eleverna ståndpunkt, erfarenheter och kunskap om begreppet. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av en Iphone varpå ljudfilerna överfördes till dator för transkribering. 

Ljudupptagningarna har lyssnats igenom flera gånger för att säkerställa att det transkriberade 

materialet är korrekt men också för att försöka avspegla och få fram känslan i det icke-verbala som 

kommunicerades i intervjun. 

 

Urval 

Urvalet av personer till fokusgruppsintervjun skedde ur ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Då 

intervjuerna genomfördes under lektionstid tillfrågades de elever som fanns tillgängliga varpå de som 
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ville delta indelades mer eller mindre slumpvis i fokusgrupper. Datainsamlingen skedde i två steg, 

först med en mindre pilotstudie där tre intervjuer om sammanlagt 12 elever genomfördes och där det 

utformade frågeformuläret kunde testas. Dessa intervjuer fortlöpte bra och efter de tre intervjuerna 

kändes såväl intervjuguide som insamlade data kunna ge svar på studiens forskningsfråga vilket gav 

mig mer säkerhet i metodval och säkerhet som intervjuperson. Ytterligare sex intervjuer genomfördes 

om sammanlagt 22 personer vid ett senare tillfälle. Sammanlagd för hela studien deltog 33 elever. 

Intervjuerna genomfördes på en stor kommunal gymnasieskola i Stockholm som erbjuder flera 

program däribland, natur-, samhälle-, media-, yrkes-, sär- och språkintroduktionsprogram. Alla elever 

som deltog i intervjuerna genomgår det naturvetenskapliga programmet där elever från tre olika 

paralleller i årskurs 1 samt en klass i årskurs 3 deltog. Sammansättning av fokusgrupper skedde 

mestadels slumpvis men också med viss styrning från mig och elevernas lärare för att blanda upp 

elever som känner varandra väl med elever som inte talar dagligen med varandra, detta för att försöka 

skapa mer heterogena grupper avseende åsikter och erfarenheter. Eftersom jag både har haft min 

praktik på skolan och även har vikarierat där är eleverna väl förtrogna med mig vilket såklart kan ha 

påverkat insamlingen av data då de vet att jag känner deras lärare. Samtidigt finns det även en styrka i 

att känna eleverna då samtalet blir effektivare eftersom jag vet mer om vilka eleverna är och hur jag 

kan bemöta dem. Skolans elever kommer från vitt skilda bakgrunder och representerar många olika 

nationaliteter och kulturer. Gruppen elever är språkligt mycket heterogen men gemensamt är att många 

av eleverna har svenska som andra språk och har genomgått svensk grundskola. Vidare finns det 

nyanlända elever som gått skolans språkintroduktionsprogram men som nu valt att läsa vidare och 

kommit in på det naturvetenskapliga programmet.  

 

Etiska frågor  

I dokumentationen av de semistrukturerade intervjuerna och analys av dessa har jag utgått från de 

forskningsetiska principerna som antogs av Vetenskapsrådet 2007 för att värna om individers integritet 

och skydd mot kränkning. I de forskningsetiska principerna ingår fyra huvudsatser (Vetenskapsrådet, 

2007): 

 

1. Informationskravet, detta har tillgodosetts genom att alla medverkande elever genom det 

missivbrev som togs fram i anslutning till studien har blivit informerade om vad uppsatsens 

syfte varit och vad den kommer att användas till och var. Samt hur den information som 

framkommit kommer att användas samt att den inte kommer att användas till något annat, nu 

eller i framtiden (Se bilaga 2.). 
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2. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Alla elever informerades om samtyckeskravet både muntlig och genom missivbrev (se bilaga 

2.). De visste även att de närsomhelst kunde avsluta sin medverkan eller låta bli att svara på 

frågor. Innan intervjun startades fick eleverna ge samtycke genom att skriva på missivbrevet. 

Alla elever var över 15 år vilket gjorde att samtycke från vårdnadshavare ej var nödvändigt. 

 

3. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att det inspelade raderats efter att det 

transkriberats. Det transkriberade materialet har förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig 

har kunnat ta del av det. Det skriftliga materialet har anonymiserats och information som 

kunnat röja intervjupersonernas identitet har inte tagit med. 

 

4. Nyttjandekravet innebär att materialet inte får lov att användas på annat sätt än i rent 

vetenskapliga syften. Detta uppfylls genom att det efter studiens slut kommer att helt raderas 

samt att inga intervjuer finns att tillgå i sin helhet, varken i inspelad eller transkriberad form. 

 

Enligt min bedömning har de fyra forskningsetiska principerna uppfyllts, dock ska nämnas att det är 

svårt att på ett fullgott sätt uppfylla konfidentialitetskravet då personer med god kännedom om mig, 

kommunen eller skolan kan spåra det transkriberade materialet som presenteras i rapporten. Eftersom 

spårbarheten helt inte kan undvikas har alla möjliga åtgärder vidtagits för att minimera detta. Under 

samtalens introduktion då information om samtycke lades fram valde en person att inte delta vilket för 

mig är en garant för att de elever som deltagit har fått ta del av samtyckeskravet och känt sig trygga 

med att avböja sin medverkan om de velat. 

 

Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet 

Vid en kvantitativ inriktad studie utgör validitet och reliabilitet viktiga kriterier som ett mått på 

kvaliteten i forskningsprocessen (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning där mätning inte utgör det 

främsta intresset har man istället tagit fram vad som anses som relevanta kriterier för att ersätta 

begreppen reliabilitet och validitet. Enligt Bryman (2011) föreslås två grundkriterier för att bedöma 

kvaliteten i kvalitativa metoder, tillförlitlighet och äkthet. Vidare perspektiv som jag valt att lyfta in i 

min studie är generaliserbarhet eftersom det kriteriet ofta kan vara svårt då forskningen fokuserar på 

ett djup snarare än bredd. En ytterligare aspekt är att den kvalitativa forskningen ofta får utstå kritik 

kring generaliserbarhet eftersom det finns svårigheter i exempelvis replikeringen av studier då 

forskaren själv utgör en viktigt redskap i vad som observeras och registreras (Bryman, 2011) 
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Studiens tillförlitlighet och äkthet 

En studies tillförlitlighet kan till viss del mätas i hur väl den metod man valt att använda mäter det 

man vill undersöka. I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som metod och är enligt mig 

väl lämpad till att mäta just det jag önskat mäta. Dock finns det fallgropar som måste beaktas för att 

öka studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Exempel på fallgropar som man bör vara medveten om är 

att informanten kan svara på ett visst sätt för att få verkligheten att framstå bättre än den är, eller att 

informanten kan svara utefter vad den tror att intervjuaren vill höra. Även utformningen av frågorna är 

väsentliga för studiens tillförlitlighet, är frågorna relevanta och hjälper de till att besvara 

frågeställningen? I min studie har jag försökt att skapa ett sådant klimat under intervjusituationen att 

eleverna känner sig trygga med att säga vad det tycker, vidare gav jag dem tid att själva reflektera över 

frågorna innan vi satte ingång diskussionen i grupp. Jag har dessutom ansträngt mig att endast fråga 

sådant som kan anses vara relevant för undersökningen för att försöka höja tillförlitligheten i studien. 

Jag har i studien försökt att ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som framkommit hos 

eleverna för att försöka ta hänsyn till äktheten i studien. Övriga kriterier på äkthet som Bryman (2011) 

nämner är att ge de deltagande eleverna en möjlighet till förändring av sin situation. Mitt syfte med 

denna studie är inte att anta ett lärarperspektiv, det vill säga skapa konkreta verktyg för undervisning 

men jag hoppas att denna studie och de perspektiv som framkommit under intervjutillfällena kan ge ett 

bidrag till intressanta perspektiv att integrera i undervisning för hållbar utveckling i skolan.  

 

Studiens generaliserbarhet 

Enlig Kvale (2014) är en invändning mot intervjuforskning att intervjupersonerna är för få för att 

kunna ge generaliserbara resultat, han menar att det inte är resultatet från intervjun som är intressant 

om det är generaliserbart eller inte utan att det är kunskapen vi får utav den som är intressant att se om 

den kan överföras till andra situationer. Även Bryman (2011) beskriver svårigheter med 

generaliserbarheten i kvalitativa studier där underlaget ofta är strukturerade intervjuer av ett litet antal 

individer men att det ändå ger en måttlig generaliserbarhet även om det alltid kommer att vara av ett 

begränsande slag. Fallstudier är generellt i behov av bekräftelse från annan forskning som på så sätt 

kontrollerar tillförlitligheten i undersökningen, om man inte väljer att se sin undersökning som en 

process där metoder och idéer testas och utvecklas (Denscombe, 2011). Denscombe (2011) menar 

vidare att det går att bemöta mycket av den kritik kring generaliserbarhet i kvalitativa studier och i 

synnerhet fallstudier men att det då är vissa aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Genom att beakta 

varje enskild situation som unik men också ett exempel som kan ingå i en större kategori, exempelvis 

skola eller institution. Generaliserbarheten beror på i hur hög grad resultatet liknar andras inom samma 

kategori. Vidare är det viktigt att forskaren också beskriver de detaljer i resultatet som gör en 
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jämförelse möjlig av liknande fall för att på så sätt ge läsaren möjlighet att själv avgöra dess relevans 

(Denscombe, 2011). Min studie grundar sig på semistrukturerande intervjuer av en fokusgrupp och de 

elever som valts har skett ur ett bekvämlighetsperspektiv men vilket enligt Bryman (2011) och Kvale 

(2014) ändå bör kunna erbjuda vissa generaliserbarheter. Jag har även jämfört mina resultat med 

tidigare forskning för att kunna styrka det resultat som framkommit i ett försök att överföra resultatet 

till andra situationer.  

 

Materialbearbetning  

Som utgångpunkt för min analys har jag valt att använda mig av meningskoncentration i en 

kombination med kategoriseringen av kvalitativa aspekter (Denscombe, 2010; Kvale & Brinkmann, 

2014; Uljens, 1989). Meningskoncentreringen går ut på att göra en kortfattad och innehållsrik 

koncentrering av de utsagor som framkommit i de genomförda intervjuerna i relation till 

forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är 

meningskoncentration en vanlig analysmetod vid analys av kvalitativa studier som till sin karaktär är 

interpretativ. Analys av innehållet i det insamlade materialet har en potential att avslöja dolda aspekter 

långt ifrån vad jag som gruppledare hade för medveten tanke med samtalet, på detta sätt innehåller ofta 

texten ledtrådar om djupare rotat budskap som omedvetet kommunicerats under intervjun 

(Denscombe, 2010). Utifrån de val av utsagor som lyfts samt en meningskoncentrering av materialet 

togs kategorier fram där de utvalda textavsnitten utifrån dess innebörd kunde placeras. Den kritiska 

variationen i uppfattningar är det som avgränsar kategorierna så att de olika uppfattningarna går att 

ringa in (Marton & Booth, 2000). 

 

En viktig del att beakta i genomförande av analysen är den förförståelse som jag som intervjuare har 

och som också är svår att undvika (Denscombe, 2010). Detta samtidigt som en förförståelse kan hjälpa 

i att förstå de uppfattningar som förmedlas (Uljens, 1989). Den förförståelse vi har baseras på våra 

egna åsikter och uppfattningar kring ett ämne vilket är viktigt att vara medveten om inte bara i 

datainsamlingen, som belysts tidigare, men även under ett analysförfarande. Beroende på vilken 

teoretisk utgångspunkt jag valt att tolka materialet utifrån tillsammans med min förförståelse för ämnet 

kommer min analys av elevernas utsagor påverkas i en viss riktning (Dalen, 2015). I 

tolkningsförfarandet av mitt material är mitt mål att ge elevernas utsagor en betydelse och där min 

bakgrund och förförståelse såklart kommer att ligga till grund för att ge analysen en viss riktning som 

kopplas till mina personliga övertygelser, mina erfarenheter men också till min identitet (Denscombe, 

2011).  
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Beskrivning av analysarbetet 

Analysförfarandet skedde till viss del enligt Denscombe (2010) process. Som ett första steg i analysen 

lästes allt det transkriberade materialet igenom varpå valet av analysmetod blev tydligt. För att göra 

materialet så precist som möjligt för att kunna lyfta fram och belysa elevers olika uppfattningar, 

intressen och attityder kring begreppet hållbar utveckling ansåg jag att ett kategoriseringsförfarande 

var lämpligt. Utifrån kategorierna lyftes sedan nyckelord fram som var gemensamma i elevers 

berättelser. För att kunna klarlägga beskrivningskategorierna gjordes en meningskoncentrering utifrån 

Kvale & Brinkmann (2014). Materialet lästes i sin helhet varpå delar valdes ut som i relation till 

studiens syfte och frågeställning kunde vara av intresse. Utifrån de utsagor eller längre avsnitt som 

lyfts fram koncentrerades materialet ner till ett centralt tema för att lättare identifiera naturliga 

meningsenheter för vidare tolkning och fördjupad analys. De centrala teman och meningsenheter som 

framkommit fick sedan ligga till grund för framtagandet av beskrivningskategorierna. De kategorier 

som togs fram var inget som på förhand bestämts utan dessa framkom succesivt allt eftersom 

analysarbetet fortskred (Denscombe, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa kategorier fick sedan i 

analysens avslutande skede ligga till grund för diskussionen och framtagandet av de nyckelord och 

kvalitativa aspekter. Enligt Uljens (1989) finns det olika system som kan användas i framtagande av 

kategorier och dessa kan förhålla sig till varandra på olika sätt. Jag har valt att dela upp resultatet i två 

delar, där första delen presenterar tre kategorier som alla pekar på hur relationer i ett lärande skapas, 

relation till ny kunskap, till förebilder och det okända. Med dessa kategorier försöker jag förstå och 

hitta vilka underliggande aspekter som elever lyfter för att skapa ett, ur deras ögon meningsfullt och 

intressant lärande kring hållbar utveckling. Utifrån de utsagor som lyfts har sedan ett antal nyckelord 

tagits fram. De tre första kategorierna är av horisontell karaktär där alla kategorier står för sig själva 

och alla utsagor som kommit fram anses lika viktiga framåt för studiens resultat. Den fjärde och sista 

kategorin har jag valt att presentera separat då den mer beskriver de erfarenheter elever har av arbete 

med hållbar utveckling. Utifrån de nyckelord som tagits fram och de uppfattningar elever har kring 

arbete med hållbar utveckling har detta sedan fått ligga till grund för diskussionsdelen där resultatet 

behandlas i förhållande till studiens forskningsfråga. 

 

Genom att bearbeta det insamlade materialet är min förhoppning att studiens resultat ska bli tydligt att 

förstå och lätt att följa. Min intention är att genom att bryta ner materialbearbetningen i konkreta steg 

försöka smalna av resultatet så att kvalitativa data blir så tydliga som möjligt och så att inga viktiga 

aspekter försvinner under analysens gång.  
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Resultat 

Redovisning av genomförda intervjuer 

Beskrivningskategorier 

Utifrån det bearbetade materialet har fyra beskrivningskategoriseringar identifierats. Kategoriernas 

indelning har skett helt utan inbördes rangordning, alltså i en horisontell indelning (Uljens, 1989). Den 

fjärde och sista kategorin skiljer sig i sin karaktär från de andra då den beskriver elevers samlade 

erfarenheter och attityder av arbete med begreppet hållbar utveckling i skolan. De fyra kategorierna 

redovisas nedan.  

 

Relationen till ny kunskap 

Här innefattas alla de utsagor som vittnar om att man vill förstå grunden, få en fördjupad kunskap och 

framförallt lära sig nya saker. Men också hur denna kunskap ska paketeras för att skapa intresse hos 

eleven. 

 

Vikten av förebilder 

Många av eleverna berättar om förebilder som hjälpt att stötta dem i deras lärande. En bra förebild kan 

vara en bra lärare, familjemedlem eller en annan person som står eleven nära. Det engagemanget har i 

sin tur gett energi och skapat ett intresse för ämnet. 

 

Det okända 

Under denna kategori har jag valt att titta på de erfarenheter som vittnar om hur ett intresse ofta väcks 

när ämnet innefattar kunskap om det okända så som universum och djupa havsbottnar eller andra delar 

som är okända för eleven.  

 

Erfarenheter kring arbete med hållbar utveckling 

Som sista kategori tas begreppet hållbar utveckling upp och beskriver elevers attityder kring begreppet 

i skolan och i allmänhet men också elevers erfarenheter kring arbete med hållbar utveckling.  

 

Jag har valt att redovisa de genomförda intervjuerna utifrån de fyra beskrivningskategorierna för att på 

ett tydligt sätt presentera variationer i uppfattningar kopplat mot studiens syfte och problemställning. 

Under vardera kategori nedan har ett antal citat valts ut som jag anser understryker och förtydligar de 

kvalitativa skillnaderna som representerar respektive kategori.  
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Förkortningsförklaring  

Ovanför varje excerpt står från vilken intervju utdraget är taget. Förkortningar som E1 eller I står för 

Elev 1 och Intervjuare.  

 

Relationen till ny kunskap 

Under denna kategori redogör eleverna för på vilka olika sätt deras relation till ny kunskap förhåller 

sig. I de utdrag från elevernas uppfattningar definierades fem olika typer av aspekter kopplat mot ny 

kunskap. Många elever uttrycker ett intresse för kunskap som väcker häpnad. Eleverna redogör även 

för hur ett intresse för ett visst område kan stärkas genom motsägelser, kunskap som går mot hur man 

trott det förhåller sig.  

 

Gruppintervju 1 

Det är väldigt häpnadsväckande kan man säga, kanske, i alla fall det känns när man får veta hur 
exempel ett svart hål fungerar eller någonting, känns det väldigt motsatt vad man har tänkt, det är 
jätteintressant. 

 

 

En annan uppfattning som lyfts är intresset för att förstå hur världen fungerar. 

 

Gruppintervju 2  

Vet inte, något speciellt, men i allmänhet bara förstå hur världen fungerar, det är därför jag ville gå 
natur. Inget superspeciellt utan det här vill jag mer förstå, typ det. 

 

Gruppintervju 2 

Jag tycker det är kul med matte och att man får läsa mycket matte. Jag tycker det roligaste är när man 
inte bara får lära sig hur det är utan man får lära sig varför världen är som den är. Hur vi är 
uppbyggda, varför saker sker, får grunden förklarad, det är det som jag tycker är roligast, in princip. 

 

 

Några elever redogör för hur kunskap som byggs på från grundskolan ger en fördjupad förståelse, en 

känsla av att förstå ”hur allt hänger ihop” vilket också gör det intressant att inhämta ny kunskap. Men 

också vikten av att få en bred kunskapsgrund att stå på. I alla de intervjuer som genomförts kommer 

kroppen upp som ett intressant område inom naturvetenskapen vilket jag kopplar till intresset för 

kunskaper nära människan och sig själv. Men också hur kunskap befäst hos eleven, exempelvis genom 

laborativt arbete. 
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Gruppintervju 3 

Jag skrev att jag tycker det är intressant att veta hur allt fungerar och med allt menar jag kroppen, 
celler, sjukdomar och sånt men också naturen, hur naturen hänger ihop, hur djur och växter hänger 
ihop. 

 

Gruppintervju 3 

Ganska mycket natur är ju typ grunden till allt. Jag ser det på det sättet, allt började med big bang och 
vidare till massa planeter och sen natur, anledning till varför vi lever. Ämnena matte, fysik, biologi 
det får en att verkligen se grunden. 

 

Gruppintervju 2 

Jag tycker det är kul med genetik och genteknik och sådana saker med celler för att, jag vet inte, jag 
tycker det är intressant hur det förklarar liksom hur allting funkar och att det inte bara är ”såhär är 
det” utan det är mycket varför är det som det är. 

 

Gruppintervju 2 

Jag hade lite svårt att bestämma mig för jag är väldigt allsidig, men det som fascinerar mig mest inom 
naturprogrammet är matematiken och hur man verkligen får lära sig nya saker som man inte har 
funderat på, inom matten för nu lär man sig på helt nya sätt. Sen har jag också skrivit 
samhällsvetenskap för jag är väldigt intresserad av politik och ideologier och så. 

 

Gruppintervju 3 

Något som är aktuellt nu och jag vill mer lära mig om saker som, hur saker och ting fungerar. Att det 
finns svar, istället för att hålla på med saker som det inte finns ett svar på. 

 

Gruppintervju 6 

Saker som man inte tänker på, typ hur man rör sig. […] jag tycker det är intressant att lära sig hur 
saker fungerar. 

 

Gruppintervju 7 

mmm Vi är ju människor det är coolt att veta hur vi fungerar och att en sådan grej är så avancerad är 
jätteintressant. 

 

 

En annan aspekt som lyftes i samtal med eleverna var områden som också kan beskriva varför 

människor tänker och agerar som de gör eftersom det ger en koppling till vardagen.  

 

Gruppintervju 1 

Psykologi jag tror nog faktiskt det är den grejen jag gillar mest, hur personer tänker, det kommer 
tillbaka till vardagliga livet, varför tänker en person som dom gör. 

 

 

Om uppfattningar kring att laborera, att få testa praktiskt och få konkreta svar. 
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Gruppintervju 2 

I – på vilket sätt är det roligt att göra laborationer? 

E2 – Man ser vad som händer. 

E1 – Man får svar. 

E2 – Man får liksom gör det själv. 

E3 – Det blir en praktisk del, till allting teoretiskt man får lära sig, man får faktiskt se det man lär sig 
i verkligheten. […] 

E3 – Tror att kombinationen blir lättare, först teoretisk och sen får man koppla det till något verkligt 

 
 

Vikten av förebilder 

Vikten av bra förebilder, bra lärare och stöd hemifrån är en av de uppfattningar som ständigt 

återkommer i samtal med elever. Men också varför ett ämne blir intressant och vikten av engagerade 

lärare som arbetar med att skapar en relation till sina elever. 

 

Gruppintervju 8 

Olika delar, muskler och andra funktioner. Helt ärligt jag tycker biologi är kul, sättet som läraren lär 
ut på, Vår lärare är en jättebra lärare, han bryr sig om oss och om våran framtid. Han förklara på ett 
sätt som man förstår. Vilket ämne som helst kan bli skitkul men det beror på läraren. Och om lärare 
orkar och är engagerad. Jag tycker det var roligt att lära sig om kroppen. 

 

Gruppintervju 2 

Absolut, jag hade en jättebra no- och mattelärare i grundskolan från sjuan och halvvägs in i nian som 
gjorde matte, kemi och biologi intressant, man ville lära sig mera och man fick det förklarat för sig 
och det blev roligt att lära sig, och det är nog en ganska stor del i varför jag tycker det är roligt nu att 
jag faktiskt förstod och då blir det kul. 

 

Gruppintervju 9 

Jag tror att alla ämnen är svåra att lära ut, mycket handlar om hur pedagogisk man är. När en lärare 
lär ut något intressant och har lite energi in så blir det ju roligt. 

 

 

Några av eleverna redogjorde för hur ett stöd hemifrån och familjemedlemmar som förebilder är 

viktiga i att skapa intresse för ett ämne.  

 

Gruppintervju 2 

Min mamma påverkade mig mycket hon arbetar med människor och kroppen och så och jag har alltid 
tyckt att det hon gör är coolt och intressant. […] barnmorska, men hon har varit sjuksköterska och lite 
annat. 
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Gruppintervju 2 

Jag tror det, jag har alltid haft, inte så mycket mina föräldrar, men min farfar har, han har alltid hjälpt 
mig med NO-saker och matten, han är professor, jag har alltid fått hjälp hemifrån att utveckla dom 
delarna, mina föräldrar jobbar inte med någonting sånt men dom har stötta mig och lyssnat på och 
velat hjälpa mig. 

 

 

Det okända 

Denna kategori uppkom efter att många av elevernas utsagor vittnade om intresset för rymden och det 

som för oss är okänt. Det beskrivs som annorlunda, spännande och roligt. 

 

Gruppintervju 2 

Elev 3 – Optik är roligt och intressant. Lära sig hur ljus fungerar. Varför vi uppfattar färger som vi 
gör. Fysik i allmänhet, att lära sig om olika lagar för hur världen fungerar och rymden, rymden är kul. 

Elev 2 – Det skrev jag också, det är spännande rymden, universum. 

Elev 1 – jag med! 

I – det området kommer också upp ofta, varför är det så spännande? 

E1 – det är så okänt 

E2 – det är så mycket som är annorlunda än vad det är på jorden, det är så mycket som man inte vet, 
så mycket som fortfarande kan upptäckas. 

 

Gruppintervju 3 

Universum, teori om det typ. […] För det är någonting vi inte vet så mycket om, någonting utanför 
vår planet, det är okänt. Havsbotten också, något vi inte vet så mycket om. 

 

Gruppintervju 9 

Rymden, det är så konstiga grejer som händer där, det är där framtiden ligger typ.  […] Snart har man 
ju upptäckt allt på jorden så då drar vi någon annanstans. 

 

 
 
Till kategorin de okända har jag också kopplat existens vilket också kommer upp i elevernas utsagor. 

 

Gruppintervju 2 

Jag skrev också genetik, för som XX sa här, varför det är så, varför finns vi och så. 

 

 

Resultatsammanfattning naturvetenskap 

I min analys har jag försökt att koncentrera det insamlade materialet genom Kvale & Brinkmanns 

(2014) meningskoncentrering för att utifrån det ta fram beskrivningskategorier (Kvale & Brinkmann, 
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2014; Uljens, 1989) som redovisats ovan. Som en avslutande del har jag försökt att ytterligare 

sammanfatta elevernas utsagor utifrån de gemensamma uppfattningar och attityder som redovisats 

men även försökt titta på vilka gemensamma intressen de har kopplat mot naturvetenskap och hållbar 

utveckling. Detta har resulterat i ett antal nyckelord som är relativt genomgående i elevernas 

berättelser men också hur nyckelorden står i relation till elevers lärande. Dessa nyckelord kan sedan ge 

en riktning i arbetet med lärande för hållbar utveckling. I relationen till ny kunskap och hur den ska 

presenteras för att väcka ett intresse efterfrågar eleverna en fördjupad förståelse utifrån deras 

kunskapsgrund men också efter kunskap som väcker häpnad. Vikten av förebilder är central och 

ständigt återkommande i elevers samtal och pekar på hur ett intresse kan uppkomma men också vikten 

av att skapa bra relationer. På samma sätt kan man se hur det okända skapar intresse då den lyfter 

aspekter kopplat mot exempelvis existens men även kopplat mot relationen till ny kunskap och det 

häpnadsväckande.   

 

 

Erfarenheter kring arbete med hållbar utveckling 

I den avslutade delen av intervjuerna lyfte vi begreppet hållbar utveckling, anledningen var att jag ville 

försöka förstå de uppfattningar och erfarenheter eleverna hade kring begreppet och hur de uppfattat att 

arbeta med det i skolan. Utifrån elevernas svar delade jag in kategorin i olika aspekter som dök upp. 

Den första handlar rent allmänt om begreppet, många lyfte att det var ett viktigt ämne att prata om men 

att det skapade klimatångest hos dem. De lyfte vikten av att ta fram goda exempel, att undervisningen 

skulle vara lösningsorienterad och tilltron till teknik för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. 

 
 

Gruppintervju 2 

Elev 1 - Kanske prata mer om hur man kan fixa det, lite mer fördjupat, vilka tekniker folk idag har, 
finns det några speciella grejer som skulle kunna fixa allt typ. […] Elev 2 - Förklara mer hur det 
fungerar, varför sker det här och hur kan vi lösa det. Istället för att bara ” såhär är det”. Inte skapa 
massor av klimatångest. 

 

Gruppintervju 3 

Det är så stort så det är svårt att veta vad det är, typ så. 

 

Gruppintervju 4 

Spännande, det finns många problem i världen vi måste hitta lösningar, vet inte om vi kommer dit. 
Det är svårt att få en miljö som blir hållbar. 

 

 
En annan aspekt som lyftes var hur eleverna upplevde begreppet som rörigt och svårdefinierat. Att 

begreppet blir nästintill obegripligt då det ska innefatta allt. 
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Gruppintervju 1 

Det innefattar ju allt, det är till och med så att begreppet kan vara lite förvirrande särskilt på 
grundskolan för man använder det ju för dels miljön i alla ämnen sen pratar man också om 
ekonomisk tillväxt och sånt i SO det blir lite ihopblandat känns det som. 

 

Gruppintervju 5 

Tror många saknar kunskap om de här området, de vet inte hur de ska bete sig, typ att det finns ett 
kretslopp och vissa vet att de inte ska göra saker men de gör det ändå. jag tycker det är intressant. 

 

 

Många elever lyfte hur undervisning i ämnet inte är intresseväckande, att lärare inte definierar 

begreppet och att det ibland saknas kunskap. Eleverna förstår varför man läser ämnet, man inser 

behovet av att lära sig om hållbar utveckling men förstår inte varför eller hur det ska genomsyra all 

undervisning då det mest blir upprepning av innehåll. Och att undervisningen till viss del är 

normerande snarare än fördjupande. 

 
Gruppintervju 1 

Det är allmänt intressant men inte när man har det som ämne i skolan men det är såklart att man 
behöver det annars. Såklart man behöver hållbar utveckling och sånt där…  […] jag vet inte, jag bara 
tycker det av någon anledning jag är inte helt säker på varför.  

 

Gruppintervju 1 

[…] Ekologi beror ju på vad man läser, människans aktivitet påverkar olika kretslopp och sånt kan ju 
vara intressant beroende på hur man ser på det enligt mig för jag gillar lite såhär kopplingar mellan 
djur och växter, men bara i allmänhet. Det kan vara ganska tråkigt och när det låg underliggande i alla 
våra arbeten inom biologi, kemi och teknik och sånt, när vi jobbade specifik med det fick vi försöka 
komma på hur vi kunde öka mångfald på något vis som varade längre på skolan det var ju lite mer 
intressant än annars. 

 

Gruppintervju 2 

Men det är liksom så här, förstör världen, avgaser, försurat vatten, för näringsfattigt, för mycket 
näring. Blir samma grejer hela tiden, tycker jag. […] man får skäll för att man släpper ut för mycket 
avgaser. […] det blir lite för mycket såhär är det bara. 

 

Gruppintervju 7 

Jag tycker de kan vara intressant, jag tänker så här, tänk om vi inte har en hållbar utveckling vad blir 
konsekvenserna, då blir jag intresserad. 

 

Gruppintervju 7 

Det är jobbigt man måste tänkta, allmänt tråkigt, väcker inget intresse. 
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I många samtal lyfter eleverna de erfarenheter de haft med att arbeta med hållbar utveckling i 

grundskolan. Där lyfter eleverna hur arbetsformen, eget arbete ofta inte lätt till kunskap utan snarare 

att de tappa intresset. 

 
Gruppintervju 2 

E3 – Jag vet inte om jag an tycka att någonting inom hållbar utveckling är så roligt, jag har jobbat 
med det för mycket förut med ekologi. Vi hade ett projekt på typ 6-7 månader i nian om bara hållbar 
utveckling och ekologi så jag är rätt kräksfärdig med det. 

I – Men är miljöfrågor intressant överlag? 

E2 – Politiskt sätt, så är det ju en intressant fråga, Hur man ska lösa alla problem och hur alla tycker 
och tänker om det. Men det är inte så roligt att jobba med det. 

E1 – Jag får mest ångest. 

E2 – Känns som allt vi gör är fel, sa det imorse, känns som människor är parasiter, varför kan vi inte 
bara dö. jag vill bara att det inte ska vara så mycket ångest runt det jag vill bara kunna fixa det. 

I – så inte så mycket ”vad kan ni göra för att lösa det” utan mer positiva exempel och lösningar? 

E3 – Kanske ta upp saker som har blivit bättre och inte bara saker som hänt och blivit dåligt. 

E2 – Nej, jag får jättemycket ångest av det. 

E1 – Jag får ångest av det okända, typ astronomi också. 

 
 

Gruppintervju 1 

[…] jag tycker inte ekologi är så intressant. […] jag vet inte det känns som att det är bra att lära sig 
om allt inom ekologi men jag tycker det är roligare med till exempel evolution, kroppen och annat. 
[…] det är nog mer från grundskolan vi har ju inte haft så mycket ekologi än men ekologi i 
grundskolan var inte så roligt […] Vi fick inte lära oss så mycket vi fick mer jobba själva, det var inte 
så kul, vi fick göra eget arbete en hel termin om hållbar utveckling, så vi fick inte lära oss så mycket 

 

Gruppintervju 3 

[…] det kom ju med livsläxor, så det ficks ju en att tänka, det var bara vanligt, varken roligt eller 
tråkigt, för det är ju typ ganska allvarligt. Så någonting man borde tänka på typ. 

 

Gruppintervju 6 

E4 – Typ köra mindre bil. 

E2 – Människor har blivit sämre på att ta hand om jorden. 

I – Är det något i er undervisning som har handlat om det? 

E3 – Alltså i gymnasiet, nej, men i grundskolan. 

I – Vad gjorde ni då? 

E3 – Vi testade, kollade typ hur man gjorde hemma så fick man se hur dålig man va, du lever som om 
det fanns fem jordklot. 

E1 – Nuförtiden är det mer sådär att man har många saker som görs istället, man väljer mer det 
skönaste. 

E3 – det har man väl alltid gjort, det är bara det att människor är mer medvetna om hållbar 
utveckling. 
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I en av intervjuerna togs aspekten kring hur olika undervisningen blir beroende på perspektiv och 

förutsättningar.  

 

Gruppintervju 9 

I hemlandet pratade vi mer om hälsa och ekonomi, eftersom det är 70 nästan 80 miljoner människor 
som bor där så det är ett stort område så det är hela tiden snack om överpopulation och skolor och 
utbildning till alla. Inte så mycket biologi och miljö utan mer ekonomi. 

 

 

Resultatsammanfattning - hållbar utveckling 

I elevers samtal om erfarenheter kring arbete med hållbar utveckling lyfts ofta hur öppet begreppet är 

och att det sällan definieras i undervisningen vilket skapar förvirring. Detta samtidigt som eleverna tar 

upp hur viktigt det är som ämne men att arbetssätten som används sällan bidrar till ny kunskap. 

Undervisningen blir ofta normerande och tenderar till att skapa klimatångest hos eleverna. En elev 

påpekar även att det finns en viss västerländsk dominans i hur man ser på hållbar utveckling och vad 

man väljer att ta upp och hur den vinklas. Eleverna efterfrågar istället fördjupad förståelse och goda 

exempel snarare än att undervisningen enbart ska problematisera begreppet och på ett normativt sätt 

prägla elevernas undervisning. Eleverna bör istället ses som medskapar till innehåll och 

undervisningsmetoder mer i enlighet med den pluralistiska traditionen.  Resultatet visar även på att en 

tro på teknik och att den kan vara en del i lösningen i framtidens miljö- och utvecklingsproblematik.  

 

Resultatsammanfattning  

Många av de aspekter som lyfts i analysens första del och som beskriver de drivkrafter som ligger till 

grund för varför något blir intressant är också de aspekter som ofta saknas i de utsagor som presenteras 

i analysens andra del. Där de gemensamma nyckelorden, fördjupad kunskap och att väcka häpnad kan 

relateras till att det ofta saknas kunskap som i sin tur ofta är kopplat mot begreppet öppenhet och 

vaghet, kanske inte att läraren saknar kunskap men att det blir rörigt och otydligt i och med begreppets 

obegriplighet för eleven. På liknande sätt kan det okända kopplas in, i och med att vi rör oss in i det 

okända. Arbetet med hållbar utveckling har inget mål och vi vet heller inte konsekvenserna av vårt 

handlade framåt. Att vara en bra förebild och kunskapsbärare är i enlighet med de utsagor som 

presenteras och i båda delarna det som kan lyfta ett ämne även om intresset inte finns där initialt. Det 

visar på att det är av stor vikt att det finns tillgång till lärare som bekräftar eleverna och hjälper dem i 

sitt lärande, men även som tar in energi i undervisningen så att innehållet kan bli mer lättillgängligt. 
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Diskussion  
I den avslutande delen diskuteras analysen och studiens resultat kopplat till det övergripande syftet. 

Resultat diskuteras även i förhållande till tidigare forskning kopplat mot elevers intressen, attityder 

och uppfattningar kring arbete med hållbar utveckling. 

 

Resultatdiskussion 

Aspekter elever efterfrågar 

Fördjupad kunskap och att väcka häpnad 

I analysens första del redogörs för de kategorier som lett fram till fyra nyckelord som beskriver de 

gemensamma uppfattningar om vad som väcker intresse hos eleven. De nyckelord som får 

representera vardera kategorin diskuteras nedan. Två nyckelord kopplas till relationen till ny kunskap 

och är fördjupad förståelse och väcka häpnad. Elever efterfrågar kunskap, de vill förstå och lära sig 

mer, detta var tydligt i elevernas utsagor. Elevernas intresse väcks speciellt när innehållet som 

presenteras är spektakulärt och väcker häpnad. Detta beskrivs också i Lindahls (2003) rapport och i 

ROSE-projektet som lyfter att elevers intresseområden ofta tillhör det som kan anses lite mer 

spektakulärt och något som elverna ”studsar” till vid. Lindahl (2003) menar också i sin studie att barns 

intresse för naturkunskap ofta utvecklas mellan årskurs 5 och 9 men att om intresset inte följs upp dör 

det ut. Därför är det viktigt att det finns en progression i lärandet för hållbar utveckling som inte bara 

sträcker sig över ett kort perspektiv, utan att man ser progressionen för hållbar utveckling som något 

som ska följa och utvecklas under elevens hela skoltid. Det är kontinuiteten, där ny kunskap lätt kan 

kopplas på den befintliga som den fördjupas vilket ger möjlighet till att bredda perspektivet på hållbar 

utveckling och möjlighet till att placera det i ett större sammanhang. Om man som lärare lyckas 

matcha intresseområde med elevens är chansen stor att ett lärande för hållbar utveckling blir 

meningsfullt och utvecklande. Även Jidsjös (2009) avhandling diskuterar hur man kan fånga elevers 

intresse för naturvetenskap och menar att intresset finns men att det är en missmatch mellan elevens 

intresseområde och vad läraren väljer att lyfta i sin undervisning. Detta är något som media däremot 

har lyckast med som i stor grad hittar de områden som elever tar upp som intresseväckande. Det blir 

problematiskt då undervisningen sällan omvandlas till ett lärande med fortsatt intresse om inte 

innehållet lyckas fånga eleven. Eleverna i denna studie vittnar om precis detta, att hållbar utveckling 

utanför skolan är både roligt att diskutera och intressant. Detta visar på att undervisningen bör se mer 

till hur samhället utanför skolan, speciellt media, lyckats med att initialt öppna upp för intresset hos 

unga.  
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Rickinson (2001) beskriver i sin studie att elever som fått delta i utomhuskurser får ett större intresse 

vilket också leder till en förändring i attityder hos eleven medan förändring i elevens beteenden sällan 

ändras så mycket. Denna aspekt är intressant eftersom ett intresse, om det knyter an till något också 

ofta befästs. Om hållbar utveckling i skolan kan anta en progression som sträcker sig över hela elevens 

skolgång kan utomhusaktiviteter och exkursioner vara viktiga att lyfta in tidigt eftersom de hjälper 

eleven att relatera till naturen omkring och varför den är så viktig att bevara. Progressionen kan också 

hjälpa eleven att få en fördjupad kunskap om den får följa eleven under en längre tid och de 

förändringar i attityder som Rickinson (2001) beskriver kan om de följs upp i senare undervining 

också leda till en förändring i beteende. 

 

Förebild 

På samma sätt är nyckelordet förebild en viktig aspekt att beakta. Här instämde alla elever i vikten av 

att ha bra lärare och personer som kan inspirera och stötta. Att vara en bra förebild och kunskapsbärare 

är det som kan lyfta ett ämne även om intresset inte finns där initialt. Men att vara en bra förebild kan 

också innefatta att vara en person som ger stöd i inhämtandet av ny kunskap, en person som bekräftar 

individen, tror på att man kan lyckas och ger energi till lärandet. I Rickinsons (2001) studie beskrivs 

vikten av förebilder kopplat mot en attityd- och beteendeförändringsprocess. Att ha personer omkring 

sig som inte bara ger stöd och bekräftar en utan också visar vägen genom goda exempel är en 

förutsättning för att få med sig eleverna inte bara under deras skolgång utan även mer bestående 

genom hela livet. Men det är också genom relationer som en trygghet byggs upp där eleverna vågar 

vara kreativa och nyfikna. Och det är vidare genom tryggheten i klassrummet som eleverna kan lära 

sig at ta för sig och vara delaktiga. Att vara en bra förebild med allt vad det innebär är en förutsättning 

för att möjliggöra för eleverna att bli aktiva medskapare av innehåll. 

  

Det okända 

Det sista nyckelordet som identifierades var det okända. Denna aspekt kan knyta an till både 

perspektivet kring intresse för existens och universum men också till perspektivet kring det 

spektakulära och häpnadsväckande i att väcka elevers intressen, men det är främst att det väcker 

spänning hos eleverna. Det okända är också något som kan kopplas vill vår framtid, då vi inte vet hur 

vår framtid kommer att se ut och vi inte heller hur konsekvenserna av vårt handlande blir framåt.  

Det öppna och okända nämns redan i Huckleys (1996) rapport som något att ta med in i utbildning för 

hållbar utveckling. Men kopplingen mellan elevers intresse för det okända och rapporter om 

svårigheter med begreppets okända slutdestination är en intressant aspekt att beakta. Jickling (1992) 

menar att de okända i hållbar utveckling är ett hinder för lärande och menar vidare att vi ska fokusera 

på att utbilda kritiskt tänkande elever som själva ska få värdera och skapa sig en uppfattning. Att 

utbilda dessa kritiskt tänkande elever kräver ett underlag för dem att problematisera och testa kring 



 
 

36 

och varför kan inte aspekter kring hållbar utveckling få utgöra ett sådant material. Elever intresserar 

sig för det okända vilket också borde kunna appliceras på det öppna och komplexa i begreppet hållbar 

utveckling och inte minst den okända framtiden. Det okända borde även kunna fungera som en 

drivkraft i elevers tankar och diskussioner om vad de kan göra för framtiden och förhoppningsvis då 

en mer hållbar framtid än den vi lever i nu.  

 

Erfarenheter kring arbete med hållbar utveckling 

Analysens andra del fokuserade på att utifrån elevers erfarenheter av arbete med hållbar utveckling 

försöka identifiera de faktorer som skapar ett hinder i elevers lärande för hållbar utveckling.  

 

Generellt är attityden för hållbar utveckling positiv hos eleverna. De pekar på vikten av kunskap och 

att göra medvetna val för att vi tillsammans ska ha framgång med en positiv miljöutveckling för 

framtiden. Det finns aspekter inom begreppet som eleverna tycker är intressanta och de påpekar 

återkommande "Vad händer om vi inte har en hållbar utveckling? Eleverna efterfrågar goda exempel 

och en mer lösningsorienterad undervisning än faktaspäckad och normerande. De vill förstå hållbar 

utveckling ur alla aspekter och göra förhållandena mellan dem tydliga. Eleverna vill förstå både fakta 

kring processer och fenomen utifrån deras kunskapsnivå och de vill utveckla förmågan att 

problematisera dem utifrån de social-, ekonomiska och ekologiska aspekterna.  

 

I de samtal som genomförts framkommer en bild av undervisningen för hållbar utveckling ofta som 

ostrukturerad och förvirrande, begreppet hållbar utveckling har följt eleverna under nästan hela deras 

skoltid men har aldrig riktigt under den tiden definierats eller givit dem en fördjupad förståelse. 

Björneloo (2007), Blewitt & Cullingford, 2004, Sund & Sund (2017) och Lundberg (2003) diskuterar i 

sina respektive rapporter kring synen på begreppets vaghet och komplexitet i samhället där de menar 

att det både kan ses som en tillgång men också som en svaghet i diskussioner om en hållbar framtid. 

Samma problematik avspeglas i skolan men det är kanske just där som det blir viktigt att begreppets 

verkliga innebörd förtydligas och kommer fram för att möjliggöra för ett lärande. Eleverna har förstått 

att begreppet ska genomsyra all undervisning men kan inte erinra sig om exempel eller förstå vad 

syftet med det är. På samma sätt är det många elever som redogör för svårigheten att förstå innebörden 

av begreppet när det lyfts in tidigt i grundskolan. Aspekterna är för många och kopplingarna mellan 

globalt, nationellt och lokalt blir ofta svåra att ta till sig och förstå. När ett begrepp blir för öppet för 

tolkning blir det också otydligt och i en lärandesituation upplevs det av vissa elever som okunskap hos 

läraren snarare än att läraren försöker beskriva och diskutera ett brett och komplext begrepp.  

 



 
 

37 

Kunskapen efterfrågas och finns hos eleverna men den verkar hållas tillbaka i strävan efter att förstå 

vad jag som vuxen/lärare/intervjuare letar efter för svar. Även om jag i intervjusituationen letar efter 

och är intresserad av deras perspektiv så avstannar samtalet. Det blir tydligt att när vi inte längre 

uttalat samtalar kring vad de är intresserade av och varför vänder samtalet och eleverna ställer om till 

att agera främst som elever i en önskan att svara som de uppfattar som förväntat. Tidigare forskning 

visar på detta fenomen, hur examinationsuppgifter och bedömning av eleverna styr deras lärande mer 

än själva undervisningen (Rowntree, 1987). Eleverna blir duktiga ”que seekers” i att försöka hitta den 

dolda kursplanen men också i att lista ut och lägga märke till de ledtrådar som lärare förmedlar i sin 

undervisning och som senare kommer ligga till grund för examinationsuppgifter (Miller & Malcom, 

1974; Snyder, 1973). Eleverna lär sig sålla och ytligt ta till sig information för att sedan utifrån de 

ledtrådar som de uppfattat endast ta till sig vad de bör kunna. Denna typ av strategi som eleverna 

använder, att kunna sålla bland stora mängder information, är en allt mer vanlig strategi generellt i vårt 

samhälle idag (Säljö, 2014). 

 

Eleverna upplever att undervisningen på gymnasiet ofta blandas mellan en normerande tradition som 

till viss del är färgad av lärarens preferenser och en mer renodlad faktatradition vilket också beskrivs i 

tidigare forskning (Sund & Wickman, 2011a). Den forskningen pekar även på att lärare gärna håller 

sig till den tradition de blivit undervisade i själva, vilket ofta är just den normerade- och 

faktatraditionen, men också att det är en osäkerhet inför begreppet som styr vilken tradition man 

känner sig bekväm i och väljer att använda (Borg & Gericke, 2011; Summers et al., 2004). En 

anledning till detta kan vara att för att våga ge eleven medskapande krävs också mod och kunskap för 

att möta de frågor som eventuellt kan uppstå i en diskussionssituation där man låtit innehållet skapats 

tillsammans med eleverna. I de undervisningssituationer som eleverna vittnar om är det snarare 

lärarens obekväma inställning till det okända som förhindrar för eleverna att vara medskapare av 

innehåll till undervisningen och istället fastnar eleverna i rollen som passiva mottagare. 

 

I de fall i grundskolan där arbete med hållbar utveckling skett har det ofta varit genom självständigt 

arbete, kanske i ett försök att anta en mer pluralistisk tradition, men de försöken har ofta fallit platt då 

syftet sällan varit tydligt och att den långa tidsaspekten gör att eleverna tappar intresset. I många fall är 

det också kopplat till begreppets otydlighet, som en elev uttrycker det ”Det är så stort så det är svårt 

att veta vad det är, typ så.” och när eleverna utan en större förståelse för begreppet sätts att själva 

arbeta med det tappas ofta intresset både därför att man inte förstår men också för att det arbete man 

gör inte känns meningsfullt. Elevernas ”que seeking”–strategi avspeglas även här, när eleverna sätts att 

arbeta självständigt har de svårt att veta hur eftersom det saknas guidning och de inte heller längre vet 

vad som förväntas av dem. Eleverna är fortfarande vana att bli styrda av läraren där unga människor i 

skolan idag i första hand är elever. 
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Samtidigt beskriver eleverna att en hållbar utveckling är viktigt, att ämnet är intressent till viss del, 

men ofta väcks intresset utanför skolan snarare än i den. I vissa försök till att skapa intresse i 

undervisningen tenderar lärare att lyfta sådant material där katastrofscenarier målas upp för framtiden 

för att försöka fånga elevernas intresse. Detta kan få motsatt effekt om det inte görs varsamt där man 

istället för att skapa intresse framkallar en känsla av hopplöshet och klimatångest hos eleverna. Detta 

beskrivs även i  (Rickinson, Lundholm, & Hopwood, 2009 och Ojala (2007) som menar att det hindrar  

ett lärande eftersom eleverna blir matade med sådan information som de inte orkar ta till sig och att de 

då stänger av. Ojala (2007) visar dock i sin studie att den oro och klimatångest som kan framalstras, 

om den används rätt, ändå kan vara värdefull för undervisningen för att skapa just det initiala intresse 

som behövs. Detta kan kopplas till nyckelorden häpnadsväckande och spektakulärt men också till det 

okända då många framtidsscenarier är just scenarier och inte en utstakad väg i första hand. 

 

En elev påpekar att begreppet hållbar utveckling är färgat av utvecklingsländers sätt att se världen men 

även hur man ser på hållbar utveckling. Samma sak avspeglas i vad man som lärare väljer att ta upp 

för innehåll och hur det vinklas. Denna uppfattning delas med Gough (1998) som menar att mycket av 

arbetet och underlaget till utbildning kring hållbar utveckling antar utvecklingsländers syn på 

framtiden. Vidare menar Sund & Sund (2017) att mindre utvecklade länders uppfattning, med rätta: att 

fokus på framtida generationer endast är möjligt när rådande förhållanden tillåter det, att i mindre 

utvecklade länder kan samtidsproblemen vara nog att hantera. Detta skapar ytterligare en dimension 

för lärare att ta hänsyn till i undervisningen. Men också en möjlighet att för de skolor och lärare som 

har tillgång till en mångkulturell elevgrupp och kan ta tillvara deras olika uppfattningar, erfarenheter 

och perspektiv på hållbar utveckling. Detta har potential att skapa ett elevperspektiv med 

medskapande i de innehåll som tas upp i undervisningen.  

Slutsatser 

Det som framträder i studiens resultat och som kan kopplas till ett lärande för hållbar utveckling är att 

elever har en bra uppfattning om vad de eftersöker i undervisning om hållbar utveckling. Elevernas 

förväntningar och alla de aspekter som kommit fram i elevernas samtal är viktiga att besvara i 

undervisningen för att den ska kännas relevant för eleven. Som resultatet visar finns det ett intresse för 

hållbar utveckling initialt och som lärare blir det därför ännu viktigare att ta tillvara det och använda 

den som en drivkraft i arbetet. Vidare är det viktigt att ta tillvara elever utsagor och vad forskning om 

elevers intresseområden i naturvetenskap visar på och koppla det till undervisningen. Många 

erfarenheter talar för att lärare ofta fastnar i sin undervisningstradition för att det är den form de är 

vana med från högre studier och därför är bekväma med att använda den. Detta riskerar att 

undervisningen antar ett för stort vuxenperspektiv. Om man istället tidigt utbildar eleverna att ta för 
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sig och vara delaktiga blir de också aktiva medskapare till undervisningens innehåll vilket automatiskt 

ger den ett elevperspektiv.  

 

Både kategorierna relation till ny kunskap och förebilder visar på att det är genom bra förebilder som 

ett intresse skapas och det är ofta med dessa som en fördjupad kunskap följer. Men också att 

innebörden av vad en bra förebild är ger möjlighet till att skapa relationer i klassrummet där ett 

förtroende kan byggas som skapar trygghet för eleverna att våga bli de kritiskt tänkande medborgarna 

vi önskar utbilda. Min tro är att en förutsättning för ett livslångt intresse byggs genom en progression 

där eleven själv är medveten om sin kunskapsutveckling genom hela sin skoltid, detta ställer dock krav 

på större medvetenhet från lärares håll att samordna och tillsammans bygga den utbildning för hållbar 

utveckling vi vill se under elevens hela skoltid 

 

I samtal kring naturvetenskap och hållbar utveckling blir det också tydligt att vår strävan efter att anta 

en mer pluralistisk tradition där vi vill verka för att utbilda kritisk tänkande individer ofta inte 

inkluderar eleverna då de fastnar i vad de tror det är som förväntas av dem. Eleverna fokuserar mer på 

att anta rollen som professionell elev vilket kan uppfattas av lärare som att elevernas förväntningar på 

undervisningen bli besvarad. När deras varför inte blir besvarat blir undervisningen inte heller 

meningsfull, men då eleven har fullt upp med att söka ledtrådar i lärarens undervisning är det inget 

som blir tydligt för läraren. Detta anser jag vara ett av de grundläggande problemen och blir till en 

dubbel miss match där elev och lärare inte möts. Ett sätt att få lärande om hållbar utveckling mer 

meningsfull är att tidigt i deras utbildning erbjuda elever i gymnasieskolan en möjlighet att få 

utvecklas till mer ansvarstagande och delaktiga individer som vill skapa en för dem mer relevant och 

viktig undervisning. Men i många fall öppnas den möjligheten omedvetet inte upp då läraren tror att 

de redan mött eleverna.  

 

Den sista aspekten som elever vittnar om är intresset för det okända och vidare kopplingen mellan 

detta intresse, forskning och vittnesmål om svårigheter med begreppets okända slutdestination. Detta 

förhållande är en intressant komponent att beakta, inte minst i arbetet framåt. Både i forskning men 

också i praktiken, inte minst i elevernas utsagor, menar man att begreppet hållbar utveckling skapar 

förvirring och en otydlighet. Samtidigt vittnar eleverna om ett stort intresse för det okända vilket borde 

göra hållbar utveckling till ett område som intresserar eleverna. Det som är tydligt är dock att lärare 

måste verka för att skapa mer aktiva medskapare i sin undervisning där det okända kanske kan få vara 

en av drivkrafterna i att ta lärande för hållbar utveckling vidare. Men detta kräver mod från lärarens 

sida att våga öppna upp för mer delaktighet och våga släppa in det okända, som begrepp i 

undervisningen. Varför detta inte sker är en intressant fråga där denna studie visar på flera möjliga 

förklarandeaspekter. Där tidigare forskning antytt om detta fenomen vore det ett intressant vidare steg 

att ta sig an i fortsatt forskning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Genomförande 

Gruppintervjuns syfte är att försöka förstå vilka områden och tematiker som eleverna själva vill ta upp 

och är intresserade av. Varje gruppintervju består utav 3–4 elever och en ungefärlig tidsåtgång på 

mellan 10-18 min. Som utgångspunkt i samtalet får eleverna själva skriva ner olika områden inom 

naturvetenskap för att tillsammans diskutera och försöka sortera eller rangordna dessa, utrymme finns 

även att själva lämna förslag på områden som skapat ett intresse hos eleven.  

 

Workshop 

Som utgångsläge får eleverna möjlighet att enskilt skriva ner de områden i naturvetenskap de tycker är 

mest inspirerande och intressanta. Syftet här är att låta eleverna få en gemensam grund att utgå från för 

att starta ett samtal. Begreppet Hållbar Utveckling har aktivt valts bort i början av samtalet eftersom 

begreppet är brett och svårdefinierat vilket kan förhindra att eleven funderar på sitt ”varför” och mer 

ser till vad lärare/jag förväntar mig för svar. 

 

Diskussions-/intervjufrågor 

- Hur har ni tänkt när ni grupperat/rangordnat era områden? 

- Finns det något område ni saknar? 

- Något område som känns helt ointressant? 

- Varför är dessa/detta område intressant? 

- Vad skulle du vilja lära dig i gymnasiet, ta med dig ”härifrån”? Varför? 

- Varför valde du naturvetenskapligt program? 

- Vill du arbeta inom ett naturvetenskapligt område? 

- Finns det någon samhällsvetenskaplig koppling du skulle vilja göra i undervisningen? 

- Det finns en anledning till varför…Tror ni att några av dessa områden går att koppla mot 

Hållbar utveckling? 



 
 

Bilaga 2. Missivbrev 

Samtycke till undersökning  

Denna studie syftar till att undersöka gymnasieelevers intresse och attityder för olika tematiker inom 

naturvetenskapsundervisning. Studien kommer att ligga till grund för ett examensarbete vid 

Stockholms universitet. 

 

Information om samtycket 

Genom att skriva under detta dokument samtycker du till att delta i studien. Detta innebär att du kan 

komma att bli intervjuad och att frågor kommer att ställas till dig vid ett gruppintervjutillfälle. 

 

- Dina svar på frågorna kommer att anonymiseras. Det betyder bland annat att ditt namn, klass 

och skolan inte kommer att gå att få fram genom studien på något sätt. Du kommer alltså vara 

helt anonym. 

- Du kan när som helst, utan anledning eller förklaring, avbryta ditt deltagande i studien. Alla 

svar som du redan gett kommer att raderas ur studien. 

- Under intervjuer och i klassrummet kommer dina svar att spelas in för att sedan transkriberas 

(skrivas av på papper). När transkriberingen är gjord kommer ljudupptagningen att raderas.  

- Endast jag och min handledare kommer att läsa transkriptionen och höra inspelningen. 
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