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Abstract 
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The purpose of this study is to investigate a few primary school teachers approach to their 

education work in sustainable development. The teachers work in Green Flag schools, which 

is a network that offers teachers teaching material for the education in sustainable 

development. Research has shown that teachers lack of knowledge in how the education in 

sustainable development should be designed.  This study proceeds from these following 

questions: How does the interviwed teachers motivate their goals and didactic choices in the 

education of sustainable development? 

 

The investigation is based on a method triangulation. With qualitative interviews of six 

primary schools teachers and a text analysis of the teaching material the teachers use I am 

going to answer the questions of this study. Previous research has shown that there is three 

teaching traditions teachers can approach and in this study the aim of the teachers will be 

analyzed by the three traditions. The research shows that a normative teaching tradition is the 

most occurring teaching tradition with the education for sustainable development. The 

research also shows that teachers prefer to work  practical so that the students can experience 

the contents of sustainable development. 
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1	  Inledning	   	  

Hållbar utveckling är ett brett begrepp med olika definitioner och tolkningar. Inom forskning, 

politik och i vardagliga sammanhang har begreppet kommit att definieras på olika sätt. Den 

övergripande definitionen av hållbar utveckling är att vi, människorna på jorden har ett 

gemensamt ansvar att värna om jordens resurser och sträva efter en hållbarhet för oss och 

kommande generationer (SOU:2004:32). Uppsatsens syfte är att genom intervjuer och 

textanalyser undersöka ett antal lärares förhållningssätt till målet med undervisning i hållbar 

utveckling inom samhällsorienterande ämnen samt att undersöka vilka didaktiska verktyg 

som används i undervisningen. 

 

År 2000 tog FN fram den så kallade millenniedeklarationen som krävde åtgärder för en 

hållbar utveckling och målet var att innan 2015 skulle utbildning för hållbar utveckling få mer 

plats i skolverksamheterna (SOU 2004:38).  Ett annat mål FNs millenniedeklaration framhöll 

var att halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom (ibid.). David Griggs hävdar i 

en artikel att jordens befolkning beräknas att öka till nio biljoner år 2050 vilket betyder att 

begreppet hållbar utveckling behöver bli ett mer centralt begrepp i skolan (2013:305). Griggs 

förklarar vidare i artikeln att sedan millenniedeklarationen har fokus legat mer på att utveckla 

extremt fattiga länder men Griggs anser nu att agendan behöver fokusera på mänsklighetens 

val och prioriteringar och dess påverkan som vi utsätter jorden för (2013:306).  

 

Inför år 2030 framhåller Griggs sex mål för hållbar utveckling och ett mål är att utbildningen 

behöver ge mer heltäckande kunskaper om hållbar utveckling (2013:307). Det framgår tydligt 

att nya mål behövs och utbildningsfrågorna blir avgörande för att främja hållbar utveckling. 

Med hänsyn till Griggs argument är det därför viktigt att undersöka hur lärare arbetar med 

hållbar utveckling i skolan.   

 

Tidigare forskning pekar på problematiken om vad undervisning i hållbar utveckling ska 

handla om. Begreppets bredd gör det svårt för lärare att utforma klara riktlinjer för vad som 

ska tas med i undervisning. Det är med en utgångspunkt i lärarnas tolkningsfrihet som jag vill 

undersöka; hur lärare med olika erfarenheter undervisar i hållbar utveckling inom 

samhällsorienterande ämnen. Vilka mål har de med undervisningen? Vilka kunskaper vill 

lärarna att eleverna ska få med sig? Vilka didaktiska verktyg används i arbetet för att nå 

målen?  
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1.2	  Bakgrund	  

1.2.1	  Vad	  är	  hållbar	  utveckling?	  

Brundtlandkommissionen som tillsattes av FN i syftet att definiera hållbar utveckling kom att 

definiera begreppet som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (SOU 2004:104, s 32). En 

tydlig linje i rapporten  är tanken om individens delaktighet och ansvar i det internationella 

samarbetet för samtiden och framtiden. Att verka för en hållbar utveckling handlar om 

demokrati, delaktighet, ett gemensamt ansvar och solidaritet mellan alla människor i världen 

oavsett generation, kön eller länder (Björneloo, 2010:9-11). 

 

Hållbar utveckling kan ses ur sociala, ekonomiska eller ekologiska dimensioner.  

Dimensionerna kan ses utifrån olika intressen och hjälper oss att närmare förstå begreppets 

innehåll och de hänger ihop genom att de är varandras förutsättningar. Den ekonomiska 

hållbarheten som innebär att spara på jordens resurser kan till exempel inte verka om den 

sociala hållbarheten försämras eller om fördelningen av makt, resurser och inflytande i 

samhället inte fördelas på ett rättvist och jämlikt sätt (SOU 2004:104, s. 33). Den ekologiska 

dimensionen sätter miljön och människan i centrum och syftar till att värna om jordens 

resurser efter vad naturen tål och inte tvärtom - vad människan tål.  

 

Utifrån dimensionerna kan man se på begreppet hållbar utveckling ur  en lokal och en global 

nivå, de är relaterade till varandra genom att människans val och prioriteringar i vardagen 

gäller på en lokal nivå som i längden påverkar den globala nivån. Ett exempel är den 

förstärkta växthuseffekten som lett till ökade temperaturer i världen. En hållbar utveckling på 

en global nivå kräver lokala insatser. Ett bra exempel på en lokal insats är tullavgiften som 

implementerats i Stockholm för att minska bilåkandet och koldioxidutsläppen.  

 

Naturen och miljön har blivit något som människan använder efter behov och det finns ingen 

enskild ansvarig för miljöfarorna utan alla människor är kollektivt ansvariga för de faror vi 

framkallar. För att nå en hållbar utveckling utifrån nivåerna och dimensionerna bör 

människorna tänka igenom sina val i vardagslivet och undvika beteenden som innebär risker 

för miljön (SOU 2004:104, s. 33-35). Under de senaste 30 åren har det internationellt pågått 

en rad konferenser om arbetet mot en hållbar utveckling. De är Stockholmskonferensen 1972, 

Brundtlandkommissionen 1983-1987, Rio-konferensen 1992, FN:s millenniedeklaration 2000 
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och Johannesburg-toppmötet 2002. Diskussionerna har kretsat kring utbildningsfrågor och 

vilken betydelse de har för det fortsatta arbetet mot en hållbar utveckling. Synen på hållbar 

utveckling och hur den ska undervisas varier men det har visat sig vara svårt att integrera 

sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer i undervisningen anger Vetenskapsrådet 

(Gericke, 2014). Den mest framträdande faktorn i undervisningen är den ekologiska. Det 

associeras med praktiska åtgärder i skolverksamheten som källsortering eller 

naturvetenskapliga förklaringar av miljöproblem (ibid.). I skolverksamheterna verkar det 

finnas ett behov av hur man kan integrera de tre dimensionerna i undervisningen men 

miljöundervisningen har fungerat som en ingång till undervisningen av hållbar utveckling.  

 

1.2.2	  Skolans	  uppdrag	  och	  värdegrund	  

Skolans uppdrag vilar på en demokratisk värdegrund. Utbildningens syfte relateras till fostran 

och handlar om att överföra och utveckla ett kulturarv av värden och kunskaper, från en 

generation till nästa. Förståelse och medmänsklighet är grundläggande värden inom 

skolväsendet. Skolan ska främja förmågan till empati och förståelsen för andra människor, för 

att förbereda eleverna inför att aktivt delta i samhällslivet (LGR11:9). 

 

Utbildningen ska förmedla ett historiskt-, miljö-, internationellt- och ett etiskt perspektiv då 

det ger eleverna överblick och sammanhang av vår världsbild (LGR11:10). Att inta ett 

internationellt perspektiv anses vara viktigt för att eleverna ska kunna se verkligheten i 

världen och känna internationell solidaritet (LGR11:11). Ett miljöperspektiv i undervisningen 

kan utveckla ett förhållningssätt hos eleverna till den miljö de direkt kan påverka (LGR11: 

11). Det etiska perspektivet tar upp frågor som bidrar till elevernas förmåga att göra 

personliga ställningstaganden och ett historiskt perspektiv är angeläget då det utvecklar en 

förståelse hos eleverna för samtiden och framtiden (ibid.). 

1.2.3	  Mål	  och	  riktlinjer	  för	  hållbar	  utveckling	  i	  det	  samhällsorienterande	  ämnet	  

Enligt de övergripande målen och riktlinjerna i läroplanen ska varje elev efter genomgången 

grundskola fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling 

samt skaffa sig en förståelse för hur hälsan, miljön och samhället samspelar (Skolverket, 

2011:14).  Det är skolans och lärarens ansvar att presentera begreppets innebörd och vad 

eleverna kan göra på individnivå för att utveckla hållbara och etiska sätt att leva på jorden. 

Läroplanens intentioner med  undervisning i hållbar utveckling är att främja ett ansvar hos 

den yngre generationen där de utvecklar ett empatiskt förhållningssätt och värnar om jorden 
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och dess förutsättningar. För att möjliggöra ett ansvarskännande behöver undervisningen 

verka till att varje individ får uppleva hur hen kan vara med och påverka genom sina val och 

prioriteringar i vardagen (LGR11:179-182). 

 

Hållbar utveckling står inte i läroplanen som ett ämne utan som ett perspektiv som ska 

genomsyra undervisningen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv ska undervisningen i 

samhällsorienterande ämnen syfta till att eleverna bl.a. utvecklar en helhetssyn utifrån de 

ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. Eleverna ska även utveckla en solidarisk 

känsla, de ska inse att alla människor i världen behöver samarbeta för att bidra till en hållbar 

utveckling (LGR11:179-207).  

 

För att kunna utveckla ett ansvarskännande hos eleverna behöver undervisningen ge eleverna 

kunskap om relationen mellan människa, miljö och hållbarhetsfrågor. Denna kunskap ska få 

dem att resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ge förslag på miljöetiska val och 

prioriteringar i vardagen (LGR11:183). Läroplanen tar upp exempel som konflikter om 

naturresurser, drivmedel, fattigdom och ohälsa i världen samt etiska frågor som innefattar 

mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och ansvar (LGR11:204). Dessa kunskaper 

ska enligt läroplanen bidra till en helhetssyn som innefattar sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekter och därmed fungera som ett verktyg för eleverna att ta ansvar för sitt 

handlande (LGR11:207).   

1.2.4	  Läroplan	  för	  förskolan	  1998	  

Förskolan är den första utbildningen de flesta elever möter och den utgör grunden för vad 

eleverna kommer att möta i utbildningen de kommande åren (Lpfö98:5). Förskolans uppdrag 

är att lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor för att eleverna ska kunna förstå sin 

delaktighet i naturens kretslopp och utveckla ett ekologiskt förhållningssätt till natur och 

miljö (Lpfö98:7). Enligt förskolans läroplan strävar man efter att varje elev ska utveckla 

öppenhet, solidaritet, ansvar och framför allt respekt för allt levande och omsorg om sin 

närmiljö (1998:8). 

1.2.5	  Grön	  Flagg	  

Grön Flagg är ett nätverk skapat utav stiftelsen Håll Sverige Rent, som arbetar för en hållbar 

utveckling och erbjuder didaktiskt material med lärarhandledningar för lärare i alla årskurser. 

Med verktyget Grön Flagg blir arbetet med hållbar utveckling en del av det dagliga skol- och 

förskolearbetet. Arbetet går till på så sätt att om en skola vill arbeta med Håll Sverige Rents 
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Grön Flagg behöver de först utse ett Grön Flagg-råd som representerar och ansvarar för 

skolans arbete med nätverket. Grön Flagg-råden kan bestå av pedagoger, elever och även 

föräldrar och tillsammans skriver de en handlingsplan där det beskrivs vilka fokusområden 

skolan ska arbeta med inom hållbar utveckling. Handlingsplanen ska kopplas till läroplanen 

och innehåller en plan för hur arbetet ska organiseras ett och ett halvt år framåt samt vilka 

fokusområden skolan vill utvecklas inom. Grön Flagg-skolor kan arbeta på olika sätt i olika 

utsträckningar och för att bli en Grön Flagg-certifierad skola krävs det att skolan arbetar enligt 

handlingsplanen och dokumenterar kontinuerligt (www.hsr.se). 

 

Tanken med Grön flagg är att fokusområdena ska ge skolorna och pedagogerna inspiration 

och material för att utföra undervisningen i hållbar utveckling. Jag har valt att intervjua Grön 

Flagg-lärare eftersom att de arbetar med miljöfrågor uttryckligen och därför kan man förvänta 

sig att lärarna har ett genomtänkt sätt till sitt förhållande att undervisa.  

1.3	  Syfte	  

Uppsatsens syfte är att undersöka Grön Flagg-lärares förhållningssätt till undervisning i 

hållbar utveckling inom samhällsorienterande ämnen och de didaktiska verktygen de 

använder i arbetet.  

 

1.4	  Frågeställningar	  

•   Hur motiverar och resonerar ett antal utvalda lärare i samhällsorienterande ämnen 

gällande mål och didaktiska val i undervisningen av hållbar utveckling? 

•   Hur arbetar man med hållbar utveckling?  

•   Hur förhåller sig undervisningsmaterialet som lärarna använder till olika traditioner 

inom undervisningen av hållbar utveckling?  

1.5	  Tidigare	  forskning	  

År 2009 publicerades Ellen Almers avhandling Handlingskompetens för hållbar utveckling – 

tre berättelser om vägen dit. Studiens mål är att bidra till ökad förståelse av hur ungdomar 

utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Almers utgår från ett elevperspektiv och 

studerar tre gymnasieelevers upplevda verklighet via livsberättelser med en 

livsvärldsfenomenologisk teorigrund. Analysen visar på likheter och skillnader mellan de tre 

levnadsberättelserna genom att lyfta upp olika aspekter av handlingskompetens. Almers 

kommer fram till att en handlingsorienterad undervisning i hållbar utveckling ger eleverna 
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känslomässiga reaktioner och upplevd kompetens som initierar önskan om förändring och 

vilja till handling. Almers studie är relevant då jag kommer att ställa den i relation till min 

studie för att undersöka vilka mål och didaktiska val lärarna gör i undervisningen inom 

samhällsorienterande ämnen för att utveckla en förståelse hos eleverna.  

 

När Inger Björneloo, lektor vid Göteborgs universitet, gjorde sin undersökning om hur lärare 

beskrev sin egen undervisning för hållbar utveckling i avhandlingen Innebörder av hållbar 

utveckling: en studie av lärares utsagor om undervisningen (2007) förväntade hon sig 

kopplingar till miljöfrågor. Björneloo blev förvånad att lärarna relaterade sitt läraruppdrag till 

etik, ansvar, kommunikationsförmågor, medkänsla, delaktighet och sammanhang. Björneloo 

studerar begreppets innebörd i 17 erfarna lärares utsagor. Lärarna undervisar mellan 

årskurserna F till 9 och beskriver sin tolkning av vad hållbar utveckling är och vad deras mål 

med undervisningen var. Resultatet i studien visar att hållbar utveckling är en praktik som 

även innefattar etik och moral. Syftet med avhandlingen är att rikta uppmärksamhet mot 

hållbar utveckling som ett prioriterat men oklart undervisningsområde i skolan genom att 

synliggöra lärares föreställningar om hållbar utveckling.  

 

Per Sunds avhandling är ytterligare ett bidrag till diskussionen om undervisning för hållbar 

utveckling. Sunds avhandling Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens 

socialisationsinnehåll – implikationer för undervisning för hållbar utveckling (2008) ser 

miljöundervisningen och undervisningens didaktiska verktyg utifrån ett pragmatiskt 

perspektiv i naturorienterande ämnen. Sund studerar främst miljöundervisningen men 

beskriver det som ett begrepp som fått bana vägen för hållbar utveckling. Studien undersöker 

gymnasielärare som undervisar i naturkunskap och deras undervisningsinnehåll. 

Frågeställningarna utgår från lärarnas undervisningsaspekter i relation till de 

undervisningstraditioner som tidigare forskning visat på. Sund utgår från Öhmans (2004) tre 

miljöundervisningstraditioner och sätter dem i relation till de lärare som han studerar. Genom 

lärarnas individuella synsätt och värderingar känner de oftast ett personligt ansvar för ett 

område som de vill föra vidare till den yngre generationen. De tre 

miljöundervisningstraditionerna som tidigare forskning presenterat, som även Sund tar utgång 

i, är den faktabaserade, den normativa och den pluralistiska traditionen (Öhman,2004,s. 33-

57) .  
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Inger Bursjöös doktorsavhandling Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: 

sammanhang, kompetenser och samarbete  från 2014 handlar om läraren och dess betydelse 

för undervisningens kvalitet. Bursjöö undersöker 28 verksamma lärares beskrivningar av 

undervisning i hållbar utveckling. Genom enkäter, intervjuer och deltagande 

klassrumsobservationer visar resultatet att nyblivna och erfarna lärare har skilda tolkningar 

och erfarenheter av hållbar utveckling. Resultatet visar att nyblivna lärare beskriver hållbar 

utveckling som ett komplext begrepp då det inte har en exakt definition, vilket gör det svårt 

för dem att planera undervisningens innehåll och form. Det är intressant hur de erfarna lärarna 

har en helhetsförståelse av hållbar utveckling och förklarar begreppet utifrån aspekter som 

miljö, hälsa och demokrati.  

 

Gunnar Jonssons avhandling Mångsynthet och mångfald – Om lärarstudenters förståelse av 

och undervisning för hållbar utveckling (2007) studerar lärarstudenters förhållningssätt till 

hållbar utveckling och vilken innebörd lärarstudenterna ger begreppet då det har visat sig 

utifrån tidigare forskning att det finns svårigheter i förklaringen vad innebörden egentligen är. 

Genom intervjuer, videodokumentation och enkäter kommer Jonsson fram till att många 

lärarstudenter främst associerar hållbar utveckling till naturresurser, miljöproblem och 

ekonomi. I intervjustudien visas det att det finns skilda sätt att förhålla sig till hållbar 

utveckling. Vissa av lärarstudenternas utsagor fokuserade i högre grad på abstrakta handlingar 

såsom att gemensamt komma fram till metoder som gör utvecklingen hållbar. Andra 

fokuserade på konkreta handlingar såsom sopsortering i klassrummet. Handlingsbegreppet är 

ytterligare ett begrepp som blir relevant i min uppsats då det ses som en meningsskapande 

process. 

 

1.6	  Teoretiska	  begrepp	  

Utifrån tidigare studier har Öhman (2004:33-57) föreslagit tre olika undervisningssätt som 

lärare kan ha när de undervisar om miljö- och utvecklingsfrågor. Det är den faktabaserade 

miljöundervisningen, den normerande miljöundervisningen och den pluralistiska 

miljöundervisningen. Sund beskriver att den tradition en lärare väljer ofta beror på vilken 

miljösyn och uppfattning den har om vad en god undervisning i miljöfrågor är (2008:28).   

 

Dessa teoretiska begrepp kommer att utgöra en grund i min uppsats för att tolka lärares syn på 

vad god miljöundervisning är. Anledningen till att begreppet miljöundervisning används är 
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för att hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp i skolverksamheten. Miljöundervisningen 

har fått bana vägen för hållbar utveckling i läroplanerna.  

 

Den faktabaserade undervisningstraditionen har en vetenskaplig syn på undervisningen där 

miljöproblem eller ekologiska frågor står i fokus och undervisningens syfte är att förmedla 

fakta och vetenskapliga begrepp (Sund 2008:29). Miljöfrågorna eller problemen värderas 

efter den nytta den har för människan och utifrån vetenskapliga fakta och begrepp förväntas 

eleverna ta egna ställningstaganden och handla efter vad som anses vara rätt. Målet inom 

denna utbildningsfilosofi är att människan ska betraktas som skild från naturen och 

vetenskapen är lösningen på miljöproblemen. I en faktabaserad undervisning ses läraren som 

den som förmedlar sin kunskap och har rollen av en ämneskunnig expert (ibid.). Den 

utbildningsfilosofi den faktabaserade undervisningstraditionen bygger på är essentialismen 

som baseras på att vetenskaplig fakta ska ge eleverna de kunskaper som de behöver för att på 

egen hand kunna ta ställning och agera miljöetiskt (Sund 2008:29). 

 

Den normerande miljöundervisningstraditionen ser miljöundervisningen som en värdefråga 

där målet är att utveckla en handlingskompetens som innefattar miljövänliga värderingar och 

beteenden. Den normerande undervisningstraditionen har progressivismen som 

utbildningsfilosofisk grund vilket innebär att individen står i centrum för undervisningen 

(Sund 2008:29). Detta gör att en lärare som har en normerande undervisningstradition som 

utgångspunkt utgår ifrån elevernas intressen och behov. Läraren är den som överför 

värderingar genom att hen behandlar vetenskaplig fakta med invägningar av värderingar och 

känslomässiga aspekter för att utveckla ett miljöetiskt tänk hos eleverna (ibid.). Vetenskaplig 

fakta anses som normerande och vägledande för mer miljöetiska handlingar (ibid.). Läraren 

med en normativ undervisningstradition ser på miljö- och samhällsproblem som något orsakat 

av människans livsstil. Därför blir målet att eleverna ska utvecklas till aktiva, självständiga 

och kunskapssökande individer med goda kunskaper och miljövänliga värderingar (ibid.).  

Karakteriserande arbetssätt i denna undervisningstradition är temaarbeten med elevernas 

intressen som utgångspunkt. 

 

Den pluralistiska traditionen behandlar miljöfrågor som mänskliga intressekonflikter vilket 

bidrar till att demokratifrågor hamnar i fokus. Med intressekonflikter syftar man på att det inte 

finns en sanning utan att ett område, till exempel klimatförändringar, kan ses ur olika 

intressen och perspektiv. Den pluralistiska traditionen beaktar konfliktens olika intressen och 
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på så sätt blir det en förhandlingsfråga.  Alla värderingar, synpunkter och uttryck beaktas och 

framstår som en viktig utgångspunkt för undervisningen. Utbildningsfilosofin bakom den 

pluralistiska traditionen rymmer olika uppfattningar om miljöfrågor och problem. I 

diskussioner om det goda samhället tar man hänsyn till alla människors synpunkter och 

värderingar. Det anses utgöra en god grund för en god livskvalitet nu och i framtiden (Sund 

2008:30).  

Lärarens roll i den pluralistiska undervisningstraditionen lyfter människors olika uttryck och 

synpunkter och ser dessa som basala för undervisningen (Sund 2008:29-30). Därför är samtal 

ett förekommande arbetssätt för en pluralistisk lärare eftersom vetenskapliga fakta och 

begrepp inte ger svar eller vägledning för hur miljöproblem fungerar eller kan lösas (ibid.). 

Genom att delta i diskussioner och beslut vad gäller miljö- och samhällsfrågor får eleverna 

reflektera och kritiskt värdera deras egna och andra människors olika synsätt och perspektiv.  

 

Undervisningstraditionerna ger en inblick i teoretiska traditioner och argument för hur en god 

miljöundervisning ska utformas och vad den ska syfta till. De tre olika 

undervisningstraditionerna implicerar olika roller för läraren men det saknas dock en 

handlingsorienterad aspekt av undervisningen. Den normativa undervisningstraditionen kan 

antingen vara normativ eller också vara handlingsinriktad. John Dewey, en av de största 

pedagogiska tänkarna, representerar en handlingsorienterad undervisningstradition, learning 

by doing som handlar om att ”lära genom att göra” (Dewey 2004:17).  

 

Enligt Dewey är människan en reflekterande varelse som reflekterar över sina handlingar och 

när människan aktivt handlar i förhållande till omvärlden uppstår lärandet (2004:19). Det 

innebär att genom att eleverna praktiskt får arbeta med det teoretiska innehållet i 

undervisningen kan de få se och uppleva innehållet i nya sammanhang, vilket anses vara en 

god grund för ett livslångt lärande (ibid.). Genom Learning by doing som utgångspunkt 

understryker man nödvändigheten att arbeta praktiskt eftersom att människan skapar en 

personlig relation till den situation som den praktiskt arbetar med. På så sätt menar Dewey att 

människan reflekterar över sina handlingar och skapar mening (Dewey 2004:17).  

 

I och med att Deweys lärandeteori Learning by doing kan implementeras i all undervisning 

blir Almers (2009) och Jonssons (2007) formulerade begrepp handlingskompetens en ingång 

för en handlingsinriktad undervisning i undervisningen av hållbar utveckling. Med 

handlingskompetens avser Almers viljan och förmågan att påverka individers livsstil och 
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levnadsvillkor på ett sätt som inkluderar lokalt och globalt ansvar (2009). Inom den 

handlingsinriktade undervisningstraditionen ses tanke och handling som en helhet i 

undervisningen för att hela individen ska involveras i arbetet och på så sätt kunna ta till sig 

kunskap. Almers kontextualiserar handling med utgångspunkt i att förstå hur den handlande 

själv förstår sitt handlande. Handlingskompetens innebär ett genomtänkt handlande och 

förmågan att, med grund i ett kritiskt tänkande, göra ansvarsfulla handlingsval för en hållbar 

samtid och framtid (ibid). Jonsson förklarar vilken betydelse handlingar har i undervisningen 

för hållbar utveckling då det bidrar till det förhållningssätt eleverna utvecklar (2007:18-19). 

Jonsson framhåller handlingskompetens som ett utbildningsideal nära knutet till demokrati 

och etik (ibid.) 

 

Faktabaserad 
undervisningstradition 

Normativ undervisningstradition Pluralistisk 
undervisningstradition 
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Lärarens roll i en handlingsinriktad undervisning handlar om att ”lära genom att göra”, 

learning by doing. Eleverna ska involveras i arbetet för att kunna skapa en relation till det 

praktiska arbetet. Genom att få uppleva involveras alla sinnen och genom tanke och handling 

knyts det teoretiska och praktiska arbetet ihop, vilket gör att eleverna kan reflektera över sitt 

lärande och utveckla ansvarsfulla handlingsval. 

 

 

	  

2.	  Metod	  	  
 
I detta avsnitt redogör jag för de val av metoder, material och tillvägagångssätt jag har använt 

mig av för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Jag har använt mig av en kvalitativ 

metodtriangulering bestående utav intervjuer av ett antal utvalda Grön Flagg-lärare och en 

textanalys av det material de intervjuade lärarna har presenterat i intervjuerna. En kvalitativ 

metod är relevant när man studerar begrepp, samhället, grupper etcetera för att få kunskap om 

hur de fungerar eller förändras. En kvalitativ metod utmärker sig på så sätt att forskaren är 

-Människan och naturen är 
skilda ifrån varandra. Fakta, 
vetenskap och 
ämneskunskaper är centrala 
för att förstå 
miljöproblemen. 
Undervisningen är lärarledd 
och består av vetenskapliga 
fakta och begrepp och med 
stöd av lärarens förväntas 
eleverna ta ställning och 
handla mer rätt. 
 
-Lärarens roll blir här att 
den ses som förmedlaren 
och ämnesexperten. 
Eleverna behöver ha 
kunskap för att förstå. 
Läraren utgår ifrån 
elevernas intressen genom 
att ta hänsyn till tidigare 
undervisningserfarenheter.  

-Lösningen till konflikten mellan 
människan och naturen är normgivande 
vetenskaplig kunskap. En normativ 
undervisning handlar om att människan 
behöver ändra sina beteenden, 
handlingar och värderingar till 
miljövänliga. 
-Läraren arbetar tematiskt under 
perioder. Lärarens roll är att ge eleverna 
direkta erfarenheter med naturen och 
samhället. Med vetenskaplig fakta och 
invägningar av värderingar och 
känslomässiga aspekter skapas kunskap. 
Elevernas intressen och behov i centrum 
därför är lärarens roll är att planera 
arbetet tillsammans med eleverna. 
_________________________________ 
Handlingsinriktad   icke-handlingsinriktad 
 
Learning by doing.  Samtala och  
Teori och praktik.   diskutera om         
Uppleva och            människors beteend- 
reflektera.                en och handlingar  
                                för att överföra       
                                värderingar. 

-Vetenskapen ger inte 
lösningen eller sanningen.  
Intressekonflikternas olika 
sidor visar att det finns flera 
sätt att se på miljöproblemen.   
 
-Läraren strävar efter att visa 
på olika perspektiv, värden 
och synsätt där eleverna ska 
kritiskt kunna värdera olika 
alternativ. Samtal och 
kommunikation är centralt. 
Eleverna får vara med i en 
demokratisk process genom att 
delta i diskussioner, 
grupparbeten, beslut eller 
frågor. Lärarens roll är att 
delaktiggöra eleverna i 
planeringen av undervisningen 
då utbildningsfilosofin vilar på 
en demokratisk grund. 
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intresserad att få kunskap om de villkor som påverkar och styr människors 

handlingsmöjligheter och motiv (Ahrne& Svensson 2015:8-9).  
 

Jag har valt att undersöka frågeställningarna med en metodtriangulering som innebär att man 

kombinerar metoder. Jag anser det vara en fördel i min uppsats då man besvarar 

frågeställningarna utifrån olika infallsvinklar samt att trianguleringen kan bidra till en 

helhetsbild (Ahrne& Svensson, 2015: 25-26). Ahrne & Svensson kopplar metodtriangulering 

till trovärdigheten i studien samt att man kan fånga ett fenomen på ett mer objektivt och 

korrekt sätt än om man endast använder sig utav en metod (ibid.). En kritisk aspekt i 

metodtriangulering är att ha i minne att verkligheten är komplex och att man inte bör utgå från 

att det endast finns en synvinkel (Ahrne& Svensson 2015:26).  

 

2.1	  Intervju	  som	  metod	  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i Grön Flagg-skolor undervisar i hållbar 

utveckling i SO-undervisning och hur dessa lärare motiverar och resonerar kring mål och 

didaktiska val. En del av poängen med uppsatsen är att se om Grön Flagg-lärare har ett 

faktabaserat, ett normativt eller ett pluralistiskt synsätt när de undervisar i hållbar utveckling. 

 

Intervju är en metod som används för att samla kunskaper om sociala förhållanden eller 

enskilda människors känslor och upplevelser (Eriksson-Zetterquist& Ahrne 2015:34). Dalen 

problematiserar intervjuarens roll med intervju som metod och hävdar att intervjusituationen 

eller t.ex. gemensamma erfarenheter kan färga intervjuarens syn vilket gör det svårare för 

intervjuaren att uppnå förståelse för det som undersöks (2015:17). Förförståelsen kan även 

vara en risk i intervju som metod när man ska tolka informantens uttalanden då man som 

intervjuare kan dra felaktiga slutsatser.  Det är de åsikter och uppfattningar vi redan har av ett 

fenomen som påverkar vår tolkning. För att möjliggöra en objektiv och neutral tolkning krävs 

det att intervjuaren är medveten om sin förförståelse (ibid.). Fördelen med intervju som metod 

i min uppsats är att de intervjuade arbetar på olika sätt med Grön Flaggs 

undervisningsmaterial och det kan bidra till ett så informationsrikt material som möjligt.  

 

Intervjuformen jag ansåg lämpligast i min undersökning var en strukturerad kvalitativ intervju 

som innehåller öppna och strukturerade frågor (Eriksson-Zetterquist& Ahrne 2015:36-39). 

Öppna och strukturerade frågor är en form av intervju där frågorna kan byta ordning för att 

anpassa sig till intervjusituationen (ibid.). En annan signifikant fördel jag kunde ta del av i 
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genomförandet av intervjuerna var att vi fick träffas och genomföra ett samtal ansikte mot 

ansikte. Detta gjorde att jag kunde fånga och ta del utav den intervjuades reflektioner och 

värderingar på ett djupare sätt än om jag bara observerat.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne konstaterar att intervju som metod kan ge viktiga insikter men 

inte om något mer än det som gäller just där och då, det vill säga att intervjun inte kan säga 

något mer än om den situationen (2015:34). Skillnader i intervjuerna kan visa att lärarna 

arbetar olika även om de alla är Grön Flagg skolor. Det blir inte bättre generaliserbarhet eller 

mer trovärdigt för att alla lärarna tillhör Grön Flagg skolor utan skillnaderna kan peka på 

sannolikheter och tendenser.  Intervju som metod är inte problemfritt, svårigheter som kan 

uppstå kan vara att informanten försöker undvika att svara ”fel” på frågorna eller att 

intervjuaren inte lyssnar tålmodigt (Eriksson-Zetterquist& Ahrne 2015:37). Genom att träffas 

i verkligheten, ha möjligheten att ändra ordning på intervjufrågorna eller ställa följdfrågor kan 

samtalet ske fritt men ändå strukturerat. Det skapar en god insikt och bidrar till en djupare 

förståelse av fenomenet som jag vill undersöka.  

 

Jag började processen med att kontakta lärare och rektorer i Stockholmsområdet genom 

Stockholms stads webbplats. Jag kom i kontakt med en lärare som var initiativtagaren till sin 

skolas samarbete med Håll Sverige Rent och nätverket Grön Flagg. Utifrån denna lärare kom 

jag sedan i kontakt med uppsatsens fem andra informanter. Jag har intervjuat sex lärare och 

kommer att benämna dem som lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Dessa sex lärare undervisar i olika 

årskurser, arbetar i olika skolor i Stockholm och har olika års erfarenhet och detta för att ge en 

bredare bild av hur pass olika Grön Flagg-lärare arbetar. 

 

I mailen avstämde jag med informanterna att jag hade deras tillåtelse att spela in intervjun i 

min smartphone och informerade om deras anonymitet och fria val att delta i intervjun. Vid 

varje intervjutillfälle säkerställde jag att jag hade deras tillåtelse att spela in samtalet för att 

undvika missförstånd. Varje intervjutillfälle hölls i respektive lärares klassrum och jag utgick 

ifrån en intervjuguide som fungerar som ett manus med frågor som har med uppsatsens syfte 

och frågeställningar att göra (Trost 2005:50). De inledande frågorna i intervjuerna är öppna 

och allmänna för att den intervjuade ska känna sig bekväm och under samtalets gång 

fokuserar frågorna sedan på det som ska undersökas (ibid.). Jag anpassade frågornas ordning 

efter situationen och de samtalsämnen mitt och informantens samtal lett in på. I vissa fall 
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användes de förberedda följdfrågorna och i andra fall blev de besvarade på i informantens 

svar. 

 

Efter genomförd intervju transkriberade jag de inspelade intervjuerna genom att lyssna på 

inspelningarna. Det var en fördel att kunna stoppa och spela tillbaka vissa delar och det bidrog 

till att jag lärde känna mitt material under lyssnandet.  

 
 
2.2	  Textanalys	  som	  metod	  

Det material jag kommer att analysera är de didaktiska verktygen som de intervjuade lärarna 

använder i sin undervisning om hållbar utveckling. Till analysen kommer jag att använda 

samma analysbegrepp som i intervjudelen. Lärare 1 som undervisar i en årskurs etta har 

använt sig av Utbildningsradions TV-serie Barr och Pinne (2009) i SO-undervisningen av 

hållbar utveckling och brukar ha frågor till varje avsnitt. Lärare 2 som undervisar i en årskurs 

två presenterade Grön Flagg-materialet, boken Varför vaknar inte nallen? (Björnfot 2015b). 

Denna bok används som material när det undervisas om batterier och återvinning. 

 

Lärare 3 som undervisar i en årskurs etta presenterade också ett material ifrån Grön Flagg 

som hen använder när undervisningen handlar om nedskräpning, framförallt marin 

nedskräpning. Boken heter Rädda havet med hajen Kaj – en saga om skräpet i våra hav 

(Björnfot 2015a). Lärare 4 som undervisar i en årskurs trea presenterade boken Efter sista 

slurken – panta burken! (Semerson 2010). Lärare 5 som undervisar i en årskurs tre har i 

arbetet med miljöfrågor arbetat med boken Stäng av, Max!  (Kappel 2008). Lärare 6 som 

undervisar i en årskurs etta har under de senaste åren använt sig av boken Hjälp vår jord! 

Skriven av Lauren Child (2008) som högläsningsbok och utgångspunkt för diskussioner.  

 

Bergström och Boréus definierar textanalys som en metod där man identifierar och 

undersöker en text och dess komponenter för att sedan kunna urskilja och undersöka olika 

delar av texten  (Bergström& Boréus 2012:24). Vid undersökandet av en text eller till 

exempel en film studerar man vilka intressen, åsikter och ståndpunkter som finns i texten. 

Tolkningen har en central roll och utgörs av våra individuella upplevelser och förutfattade 

meningar. För att en text ska analyseras på ett korrekt sätt är det viktigt att uttolkaren är 

medveten om att förutfattade meningar kan påverka den typ av tolkning som vi gör (2012:42).  
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Innehållsanalys är en gren inom textanalysen som antingen kan vara kvalitativ eller 

kvantitativ och den syftar till att ta reda på vad som förmedlas i texten. Skillnaden mellan 

dessa analyser är att en kvantitativ innehållsanalys handlar om att mäta vissa företeelser i 

texter eller räkna förekomsten av ord medan en kvalitativ innehållsanalys görs genom att man 

studerar vad som påstås, vad som argumenteras för eller mot eller vilka kategoriseringar som 

finns. Det handlar om att bilda sig en uppfattning om textens helhet och vilken kontext den 

ingår i och på så sätt lämpar sig en innehållsanalys bäst för min studie då jag vill se hur 

undervisningsmaterialet förhåller sig till de undervisningstraditioner som finns. Det vanligaste 

sättet att närma sig en text med en innehållsanalytisk utgångspunkt är att studera vad som sägs 

i texten (ibid.). I denna undersökning kommer jag att använda mig av en kvalitativ 

innehållsanalys för att analysera vad som sägs i texten och för att se i vilken utsträckning 

materialet förhåller sig till de undervisningstraditioner som finns.  

 

Det första stegen inom innehållsanalysen är att konstruera ett kodschema som fungerar som 

ett analysinstrument som anger vad som ska noteras i materialet (Bergström& Boréus 

2012:54-55). Fördelen med ett kodschema är att texten struktureras och metoden ger dig en 

överblick på innehållet vilket leder till nya upptäcker. Det kan också vara en nackdel i sig då 

man ibland kan bli blind för sitt material men att låta någon annan göra ett försök kan leda till 

nya upptäckter (ibid.). Bergström& Boréus framhåller att det ofta förekommer i en textanalys 

att man riktar uppmärksamheten på uttalanden som inte inte är relevanta för analysen 

(2012:81). För att undvika sådana problem krävs en god överblick över materialets innehåll 

och uppsatsens syfte för att irrelevanta uttalanden i texterna inte ska analyseras (Bergström& 

Boréus 2012:81).   

 

Urvalet är hämtat från de intervjuade lärarnas didaktiska verktyg och jag har reducerat 

materialurvalet till ett undervisningsmaterial per lärare för att kunna studera materialet mer 

ingående. I uppsatsen är materialet som analyseras läroböcker och ett avsnitt från 

Utbildningsradions TV-serie Barr och Pinne (2009) för förskolan och upp till årskurs tre. 

Böckerna riktar sig mot en särskild typ av mottagare dvs. småbarn och blir en intressant 

utgångspunkt för att se hur de förhåller sig till de olika undervisningstraditioner som finns. 

 

Genom att använda mig av ett innehållsanalytiskt kodschema ser jag att det som ett bra 

tillvägagångssätt för att finna mönster i större material och urskilja argument, teman, ord med 

mera.  
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2.3	  Reliabilitet	  och	  validitet	  

I en studie brukar man skilja på två olika former av pålitlighet och de är reliabiliteten och 

validiteten i undersökningen. Reliabiliteten avser pålitligheten vid upprepade mätningar och 

handlar om att få samma resultat om undersökningen görs om på nytt av andra forskare, vid 

andra tidpunkter (Kvale& Brinkman 2014:295). Validiteten avser förmågan att mäta det man 

ska undersöka dvs. att att man på ett tillförlitligt sätt mäter det som är relevant för studien 

(Kvale& Brinkman 2014:296). Då studien är för liten för att generaliseras blir det svårt att 

bedöma reliabiliteten i studien. I denna studie har jag använt mig av samma frågor vid alla 

intervjutillfällen och endast följdfrågorna har skilt sig från varandra. För att höja reliabiliteten 

har intervjutillfällena spelats in för att informanternas svar inte ska misstolkas. Kvale & 

Brinkman framhåller att ledande frågor kan oavsiktligt inverka på informanternas svar, vilket 

jag uppfattar kan bidra till att informanterna vill svara ”rätt” på frågorna (2014:213-214). Det 

lärarna säger i intervjuerna behöver inte heller överensstämma med vad de förespråkar i 

klassrummet. I denna uppsats har intervjuerna gett liknande utfall vilket kan bero på att 

intervjuguiden varit densamma och endast följdfrågorna har skilt sig från varandra.  

 

Validiteten definierar om man mäter vad man tror att man mäter. Genom en metodologisk 

triangulering samlas materialet in med flera metoder, vilket kan öka validiteten i 

undersökningen. I både intervjuerna och i textanalysen blir det därför viktigt att redovisa vilka 

metoder som använts vid datainsamling och hur kategoriseringarna har skett.  

	  
2.4	  Etiska	  ställningstaganden	  
 
Ahrne & Svensson menar att det finns principer man bör följa vid undersökning av en plats, 

en grupps utsagor eller en individuell intervju så att enskilda individer inte kan identifieras 

(2015:28-29). Det finns fyra principer man bör värna om och de är informationskravet; att 

upplysa informanten om intervjuns syfte, samtyckeskravet; de intervjuade ska bli informerad 

om deras frivilliga delaktighet, konfidentialitetskravet; all data kommer att bevaras och 

redovisas på ett varsamt sätt samt nyttjandekravet; informationen som vi får ut utav den 

intervjuade kommer inte att påverka den enskilde (ibid.).  
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3.	  Resultatanalys	  

I detta avsnitt presenteras resultaten och analysen av intervjuerna och textanalyserna. De sex 

lärare som intervjuats har olika utbildningsbakgrunder och har en yrkeserfarenhet mellan fyra 

och 42 år. Samtliga lärare som har intervjuats undervisar mellan årskurserna förskoleklass 

upp till trean och undervisar i Grön Flagg-certifierade skolor. Först presenteras intervjudelen 

med en analys av resultaten och sedan presenteras resultaten från textanalysen. Analysen 

kommer att utgå från tidigare forskning och teoretiska begrepp. 

 
3.1	  Det	  samhällsorienterande	  ämnet	  och	  hållbar	  utveckling	  

Det finns en tydlig linje i lärarnas intervjuer om att undervisningen i samhällsorienterande 

ämnen (SO-undervisningen) har med demokrati, etik och moral att göra. Då SO-

undervisningen handlar om historia, geografi, religion och samhällskunskap har lärarna ett 

särskilt fokus på demokratin men delar skilda åsikter om hur demokratin ska lyftas upp. En 

ståndpunkt i intervjuerna är att samtliga lärare ser demokratin i klassrummet som ett arbetssätt 

där målet för eleverna är att utveckla en förståelse för andra människor, för sig själva och för 

sin omgivning. Lärare 5 skiljer sig ifrån de andra lärarna och relaterar SO-undervisningen till 

den verbala miljön, dvs. hur vi behandlar och pratar med varandra i skolans miljö, både inne i 

skolan och ute på skolgården.  

 

Genom att eleverna får möta på demokratiska processer i klassrummet anser lärarna att 

eleverna själva får uttrycka sig och höra på andras åsikter. Det kan leda till nya perspektiv 

eller ett accepterande av att alla människor tänker och är olika. I de stora dragen kan man 

utläsa att lärarna har ett pluralistiskt undervisningssynsätt i SO-undervisningen eftersom att 

de demokratiska arbetssätten behandlas som intressekonflikter. På så sätt övar eleverna  

exempelvis i att se ett religions-, miljö- eller samhällsproblem ur olika synvinklar.  

 

Lärarna strävar efter att eleverna får se och höra likheterna och olikheterna mellan varandra 

för att utveckla en etisk förmåga. Ett exempel på detta är att olikheter och likheter ger 

eleverna exemplet på att ett problem kan värderas olika efter intresse eller vilken nytta man 

har av problemet. Lärarna är överens om att eleverna ska få uppleva demokratin för att 

utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och utveckla ett miljötänk. Detta överensstämmer 

med Björneloos (2007) avhandling där resultatet visar på att undervisningsinnehållet i hållbar 

utveckling är ett medel för att nå insikter om etiska värderingar.  
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När det kommer till hållbar utveckling har lärarna en ganska normativ undervisningsroll, 

förutom lärare 3 som avviker mest och har en tydlig pluralistisk undervisningsroll. Men det är 

inte alla lärare med en normativ undervisningsroll som arbetar med en handlingsinriktad 

undervisningstradition. Lärarna med en tydlig normativ undervisningsroll har som mål att 

utveckla eleverna till självständiga människor med miljövänliga värderingar och det gör de 

genom att erbjuda vetenskaplig fakta med invägningar av värderingar och beteenden. Det blir 

ett sätt för eleverna att leva sig in i andras verklighet. 

 

Den normativa undervisningen utgår ofta ifrån elevernas intressen och brukar vara filmer eller 

böcker som lyfter upp miljöproblemen på ett humoristiskt sätt. Jag tolkar det som att 

normativa lärare använder mer normativt material för att på ett naturligt sätt överföra 

värderingar. Lärarna med detta synsätt utgår också ifrån att delaktiggöra eleverna i 

utformningen av undervisningen genom att låta eleverna vara med i Grön Flagg-råden 

skolorna har. Barn gör ofta som man gör, och inte som man säger att de ska göra vilket 

lärarna ser som deras ansvar, att föregå med ett gott exempel och låta eleverna ha inflytande i 

arbetet. 

 

I Grön Flagg kan man se en normativ riktlinje då nätverket förespråkar ett gemensamt arbete 

för lärare, elever och även för intresserade föräldrar. Arbetet sker även cyklist i perioder vilket 

är ett förekommande arbetssätt för lärare som arbetar normativt. Att eleverna har inflytande 

över sin egen undervisning blir ett konkret sätt att uppleva hur demokratiska beslutsfattande 

fungerar eftersom att de tillsammans i rådet ska beakta allas åsikter och ta ett gemensamt 

beslut. Detta går även i linje med en handlingsorienterad undervisningstradition där praktiska 

demokratiska övningar gör så att eleverna får lära sig hur en demokrati fungerar i praktiken.  

 

Inom skolorna arbetar man utifrån Grön Flaggs-handlingsplan som har fokusområden 

planerade för varje årskurs ett och ett halvt år framåt. Det är av stor vikt att utveckla ett 

gemensamt ansvarstagande och söka en gemensam förståelse för de utmaningar världen står 

inför. Utifrån detta antagande blir Grön Flaggs långsiktiga processer nödvändiga för att 

utveckla en grundförståelse hos eleverna för vad som förväntas av dem för att utvecklingen 

ska förbli hållbar. 

 

I grunden har en normativ undervisning som mål att ändra människors beteenden, handlingar 

och värderingar till miljövänliga. Även om majoriteten av lärarna har en normativ 
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undervisningsroll så behöver det inte nödvändigtvis betyda att de arbetar handlingsorienterat. 

Lärarna 2, 4 och 6 uttrycker en tydlig handlingsorienterad ambition medan de två andra 

lärarna (1 & 5) inte gör det. Lärarna som arbetar handlingsorienterat trycker på vikten av att 

överföra värderingar och utveckla ett naturligt förhållningssätt men anger att det behövs 

praktiska tillämpningar i undervisningen. En starkare anknytning mellan teori och praktik blir 

nödvändig för att utveckla ett livslångt lärande. 

 

Inom en handlingsorienterad undervisningstradition lär man sig bäst genom att göra själv. 

Poängen med Learning by doing och en handlingsorienterad undervisningstradition är att 

eleverna lär sig genom att arbeta praktiskt med det teoretiska innehållet och reflektera över 

sitt lärande. Detta görs genom att variera undervisningen med temaarbeten, utomhusvistelser, 

grupparbeten etcetera. När eleverna får variera arbetssätten i hållbar utveckling får de 

möjligheten att uppleva samma teoretiska innehåll i olika sammanhang, anger de 

handlingsorienterade lärarna.  

 

Dewey hävdar att när människan aktivt handlar i förhållande till omvärlden och skapar en 

relation till den uppstår lärandet (2004:19). En av skolorna ligger i ett område rikt på natur. 

Genom att undervisning sker i elevernas närområde kan eleverna relatera till de miljö- och 

samhällsproblem som finns på ett djupare plan eftersom att de har en relation till området som 

de bor i. Undervisningen i hållbar utveckling tar utgång i deras närområde. Det blir en 

förutsättning för att utveckla ett naturligt miljöetiskt förhållningssätt när eleverna skapar en 

personlig relation till undervisningens innehåll. 

 

Lärarna med en handlingsorienterad undervisningsroll har som mål att påverka individernas 

livsstil och levnadsvillkor på ett sätt som inkluderar lokalt och globalt ansvar. En tydlig 

koppling mellan den normativa- och den handlingsorienterade undervisningen är samtalet. 

Samtalet i klassrummet kan leda in en mängd olika spår och kan också vara en utgång för att 

diskutera vad man praktiskt arbetar med. Genom att utgå ifrån elevernas värld och undervisa 

om hållbar utveckling utifrån deras hem kan det reflekterade handlandet leda till att eleverna 

gör ansvarsfulla handlingsval för en hållbar framtid. 

 

Miljöundervisningen förknippas med konkreta praktiska åtgärder som sopsortering och 

källsortering i skolverksamheten. Lärarna med en handlingsorienterad ambition har det 

upplevelsebaserade lärandet som utgångspunkt i undervisningen. Det innebär att eleverna får 
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chansen att uppleva undervisningens innehåll med hjälp av alla sinnen och lära sig naturligt. 

Dewey menar att ett varierat arbetssätt där eleverna både får arbeta teoretiskt och praktiskt gör 

så att eleverna skapar en personlig relation till det som det undervisas om (Dewey 2004:17). 

Genom att skapa en personlig relation till ämnet som undervisas utvecklar eleverna 

förhoppningsvis en solidaritetskänsla och kommer själva fram till vad som är rätt eller fel.  

 

Det som skiljer lärare 3 från de andra lärarna är främst att hen inte arbetar normativt eller 

faktabaserat utan har ett pluralistiskt förhållningssätt genom hela undervisningen i hållbar 

utveckling. Dock arbetar lärare 3 ständigt med ett handlingsorienterat förhållningssätt och 

kreativiteten sätts i fokus eftersom att kreativiteten utvecklas när eleverna arbetar i grupp eller 

självständigt. När eleverna hanterar utmaningar flödar kreativiteten vilket gör att eleverna 

upptäcker lösningar på egen hand eller tillsammans. Detta engagemang som eleverna kan 

uppvisa blir då centrala för lärarna, att utforma undervisningen efter elevernas intressen.  

 

En normativ- och en handlingsinriktad undervisningstradition kan relateras men också ses 

som skilda traditioner. En lärare kan arbeta normgivande men inte handlingsinriktat och 

tvärtom. Målet för båda traditionerna är att påverka elevernas livsstil och levnadsvillkor på ett 

naturligt sätt som inkluderar lokalt och globalt ansvar. Detta visar lärarna med en normativ 

undervisningsroll genom att främst undervisa och samtala om etiska aspekter, dvs. vad som 

anses vara rätt eller fel. I en handlingsinriktad undervisning arbetar lärarna med att inkludera 

eleverna och få dem involverade i arbetet och undervisningen är inte lika lärarledd.  

 

Lärare 3 är den lärare som avviker mest från den normerande- och handlingsinriktade 

undervisningen genom att hen förespråkar en pluralistisk undervisning. Inom den 

pluralistiska undervisningstraditionen har läraren rollen som visar på olika alternativ och 

intressen inom en konflikt (Sund 2008:30). Demokrati, samtal och kommunikation är tre 

teman som framkommer i intervjun där lärandet sker genom att lyssna på andras åsikter och 

acceptera människors delade åsikter. Utifrån ett pluralistiskt arbetssätt blir mångfalden av 

svar en utgångspunkt för undervisningen och visar på att det inte finns en sanning. 

 

Ett exempel på hur ett pluralistiskt förhållningssätt har visat sig är när det diskuterats om 

textiltillverkningens kretslopp. Målet är skapa en medvetenhet hos eleverna om vilka parter 

som ingår i ett kretslopp för att eleverna själva ska kunna ta ställning i deras handlingsval. 

Om eleverna förstår hur kretsloppet ser ut från att ett tyg exempelvis framställs förstår de sin 
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roll som konsument. Ett annat intresse i kretsloppet blir företagens strävan att växa. En 

pluralistisk undervisningstradition  kan skapa en medvetenhet hos eleverna om vilken insats 

det kräver för människan att arbeta mot en hållbar utveckling. 

 

En lärare med en pluralistisk undervisningsroll utmärker sig genom att inte ange vad som är 

rätt eller fel utan utgår efter att eleverna själva får fatta beslut med de olika åsikter och 

värderingar de får ta del av i grupparbeten, diskussioner eller temaarbeten. Samtalsbaserade 

uppgifter visar sig vara ett arbetssätt som får eleverna att förstå sin roll i vår värld och 

påverkar dem till ett globalt och lokalt ansvar med miljöetiska handlingar. Detta går att 

koppla till den normativa undervisningstraditionen som handlar om att utveckla ett ansvar 

men vägen för att nå målet genomförs på olika sätt. Detta överensstämmer med Almers 

(2009) avhandling som utgår ifrån ett elevperspektiv och studerar tre gymnasieelevers 

upplevda verklighet om undervisningen av hållbar utveckling. Det visar sig att 

undervisningen i hållbar utveckling ger eleverna känslomässiga reaktioner som initierar 

önskan om förändring och vilja till handling. 

 

Ett didaktiskt verktyg som används i samtliga lärares undervisning är källsorteringen i 

klassrummet. Lärare 1 och 4 som har minst yrkeserfarenhet säger sig ha svårigheter med att 

bedriva undervisningen i hållbar utveckling då de själva inte fått en djupare förståelse för 

begreppet. Deras mål med undervisningen i hållbar utveckling indikerar att eleverna behöver 

få vara delaktiga i undervisningen för att utveckla ett självständigt tänk, ömsesidighet och ett 

ansvarstagande.  

 

Dessa likheter ser jag även i Jonssons (2007) avhandling där lärarstudenterna uppger att de 

föredrar att arbeta konkret och praktiskt i ett ämne som hållbar utveckling eftersom de inte ser 

”en röd tråd” i undervisningsinnehållet. Även i Bursjöös (2014) avhandling visar resultatet att 

nyexaminerade lärare har svårigheter med att planera undervisningens innehåll och form pga. 

begreppets komplexitet. Man kan anta att yrkesverksamma lärare besitter en annan erfarenhet 

som gör att de har ett annat förhållningssätt till undervisningen i hållbar utveckling.  

 

I Sunds (2009) avhandling beskriver han hur undervisningsområden inom hållbar utveckling 

kan skilja sig mellan lärare beroende på individuella synsätt och det de personligen känner 

ansvar för att föra vidare. Grön Flagg-råden låter lärarna, individuellt, utforma sina SO-

undervisningar i hållbar utveckling och utgör endast fokusområdena som de ska följa. Detta 
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leder till att lärarna oftast utgår ifrån deras egna intressen med utgångspunkt i läroplanen. Det 

blir en demokratisk fråga i sig då det egna intresset oftast styr undervisningen så det är på 

både gott och ont att läroplanen inte går in på hållbar utveckling i detaljer utan låter lärarna 

tolka ämnet själv.  

 

Ett arbetssätt både lärare 1 och 6 arbetar med är ”dagens grej – grej of the day” som utgår från 

elevernas intressen och vad de är intresserade utav att veta mer om. Utbildningsfilosofin 

bakom den pluralistiska undervisningstraditionen skapar utrymmet för olika synpunkter men 

med det skapas också utrymmet för hur miljöproblem kan lösas. Genom att låta eleverna ha 

inflytande över undervisningen kan samtalet bli ett verktyg för att se miljöproblemen ur olika 

intressen  och lösa dem. 

 

Inom den faktabaserade undervisningen har läraren rollen som ämnesexpert. Eleverna 

behöver få information och fakta om hur saker och ting går ihop och veta hur saker fungerar. 

Jag kunde inte se en faktabaserad undervisningstradition i lärarnas förhållningssätt till 

undervisningen i hållbar utveckling. Lärare 2 arbetade faktabaserat men lutade sig mer mot 

en normativ undervisningsroll i intervjun. Det fanns inga tecken på att lärarna såg naturen 

skild från människan. Det fanns en tydlig linje där miljö- och samhällsproblemen är orsakade 

av människans livsstil. Den faktabaserade undervisningen lägger stor vikt på vetenskapen och 

genom fakta förväntas eleverna ta ställning i deras val i vardagen. Då lärare 2 förespråkar en 

faktabaserad undervisningsroll men arbetar med material som har invägningar av värderingar 

och känslomässiga aspekter ser jag det mer som att hen arbetar normativt.  

 

3.2	  Undervisningsmaterialet	  i	  förhållande	  till	  undervisningstraditionerna	  

I lärarnas undervisningsmaterial är det normativa materialet mest förekommande. I 

Björneloos (2007) avhandling studerar hon lärares innebörder av hållbar utveckling och 

kommer fram till att lärarna relaterar hållbar utveckling till en praktik som även innefattar etik 

och moral. Etik och moral är två teman som de normativa lärarna i denna uppsats mest 

fokuserat på för att utveckla ett naturligt förhållningssätt och en handlingskompetens. Man 

kan se en tydlig linje där de normativa lärarna använder mer normativt material för att 

påverka eleverna till en livsstil med miljövänliga värderingar och beteenden. 

 

Lärare 5, som arbetat som lärare i 42 år har i undervisningen av hållbar utveckling arbetat 

med boken Stäng av, Max! (Kappel 2008) som faller in på beskrivningen av ett normativt 
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undervisningsmaterial. Sagan handlar om pojken Max som tycker om att titta på TV 

samtidigt som han spelar datorspel. Max tycker även om att leka djungelpojken i 

duschrummet och i den leken fyller han duschrummet med ånga och föreställer sig att han  

bor i en tropisk regnskog. När föräldrarna får nog av Maxs vatten- och energislösande blir de 

arga på honom och avbryter hans lek men Max förstår inte varför. Den natten kommer Max 

pappa in med en kartbok och berättar om hur alla länder fungerar ihop och vilka konsekvenser 

ett resursslöseri kan leda till.  Boken fyller en normativ roll då den lyfter upp etiska frågor om 

vad som anses vara rätt eller fel. I en normativ undervisningstradition syftar vetenskapliga 

fakta och begrepp med invägningar av känslomässiga aspekter till att eleverna ska känna en 

aha-känsla och påverkas till att tänka miljöetiskt. 

 

Lärare 1, som arbetat som lärare i fyra år visar på en normativ undervisningsroll med en 

handlingsinriktad undervisning. I undervisningen av hållbar utveckling har lärare 1 använt sig 

av UR-serien Barr och Pinne (UR 2009). Den handlar om två hjältar som räddar världen från 

farligt skräp. I introduktionsavsnittet som jag analyserat står en ung människa vid en 

källsorteringsstation och slänger en glasflaska och en tidning över axeln för att denne inte vet 

vart skräpet ska kastas.  

 

När Barr och Pinne ger sig ut på uppdrag för att ta hand om situationen möts de av 

förvåningen att de inte heller vet vart skräpet ska kastas. Barr och Pinne ringer sin vän Stickan 

som vet allt om källsortering och hjälper Barr och Pinne att ställa allt till rätta vid 

källsorteringsstationen. Lärare 1 menar att serien lyfter upp olika fokusområden i varje avsnitt 

och att det är en utgångspunkt för praktiska tillämpningar i undervisningen. Ett exempel på 

hur TV-serien fungerar som utgångspunkt i en handlingsinriktad undervisning är aktiviteter 

med källsortering där eleverna får känna och uppleva olika sorters material. 

 

Lärare 6 presenterar boken Hjälp vår jord! (Child 2008) som har varit ett material hen utgått 

från i undervisningen och vid temaveckor. Denna bok handlar om Charlie och lillasystern 

Lola. Lola har tänkt slänga bort kläder, saker och leksaker hon inte längre behöver tills 

Charlie ger henne förslaget att återvinna. Även här visar sig en mer ämneskunnig och en 

mindre kunnig bland karaktärerna där den mindre kunniga blir instruerad om hur och varför 

man ska återvinna. Charlie påstår i boken att om vi, människor, inte återvinner och inte 

återanvänder material kommer allting tillslut att ta slut.  
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Genom denna upptäcktsfärd Lola går igenom ser hon hur gammalt papper kan återvinnas till 

alla möjliga nya sorters papper så som toalettrullar, omslagspapper, målarbokspapper och 

äggkartonger. I ett senare avsnitt vill Lola ställa upp i en miljötävling men behöver samla för 

mycket material för att klara det på egen hand. Lola vänder sig till sin klass och engagerar de i 

frågorna om varför jorden behöver vara hållbar. 

 

I dessa texter framkommer en tydlig normativ undervisningstradition där målet är att utveckla 

en handlingskompetens genom att erbjuda eleverna olika perspektiv på varför man ska värna 

om naturen. Detta normativa material kan relateras till elevernas engagemang. Genom att 

Barr och Pinne (2009) behöver ”rädda världen” från farligt skräp visar det på att 

nedskräpning är fel. Utifrån det antagandet erbjuder TV-serien tittaren miljöetiska alternativ 

för att bli en ”vardagshjälte”. Denna typ av engagemang finns även i Hjälp vår jord! (Child 

2008) där Charlie engagerar Lola att återvinna och får även med sig klasskamraterna. Genom 

att erbjuda eleverna fakta, begrepp och invägningar av etiska aspekter kan man engagera 

eleverna till en vilja till handling. I Hjälp vår jord! (Child 2008) leder Lolas engagemang till 

samarbete vilket är ett arbetssätt där alla jobbar mot en hållbar värld.  

 

I Stäng av, Max! (Kappel 2008) behövde Max få förklarat för sig varför föräldrarna tjatade 

om att inte slösa på elektriciteten eller vattnet. När Max förstod innebörden av att värna om 

jorden utvecklades en vilja till förändring i hans livsstil. Detta överensstämmer med Jonssons 

avhandling som kommer fram till att ett kritiskt tänk och ett reflekterat handlande har en stor 

betydelse för det förhållningssätt eleverna utvecklar mot miljön (2007:18-19).  

 

Boken om Max arbetar normgivande men också faktabaserat på så sätt att Max får fakta 

förmedlat av sin pappa. I detta fall kan Maxs pappa ta en faktabaserad lärares 

undervisningsroll som ämnesexpert. För att utveckla det naturliga förhållningssättet de 

normgivande lärarna ser som mål behöver eleverna känna till vetenskaplig fakta för att kunna 

ta egna ställningstaganden och handla efter vad som anses vara rätt.  

 

Engagemanget och samarbetet böckerna lyfter upp kan vara en fördel för eleverna när det 

kommer till att känna igen sig och identifiera sig med karaktärer. Ett tema lärarna med en 

normativ undervisningsroll anger är texternas representationerna av olika människor. När 

man läser en bok kan det hända att man känner igen sig i någon av karaktärerna eller vill 

identifiera sig med karaktärerna. I dessa texter är Charlie, Stickan och Max pappa de 
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ämneskunniga medan Lola, Barr och Pinne och Max är de som inte vet hur och varför man 

återvinner eller källsorterar. Detta kan kopplas till en handlingsorienterad undervisning där 

man kan anta att om eleverna identifierar sig med en karaktär som lär sig om återvinning kan 

eleven i sin tur ta till sig kunskapen. 

 

Lärare 5 som arbetar normativt men inte handlingsinriktat visar även på hur materialet hen 

presenterat är normativt och inte handlingsinriktat. Stäng av, Max! (Kappel 2008) handlar om 

hur Max blir påverkad av sin pappa. Genom förståelsen för konsekvenserna reflekterar Max 

över sin livsstil och sina värderingar. Dock arbetar lärare 2, 4 och 6 normativt och 

handlingsinriktat vilket även det didaktiska materialet de arbetar med förespråkar.  

 

Lärare 4 som arbetat som lärare i 38 år presenterar boken Efter sista slurken – panta burken 

(Semerson 2010). En bok om nedskräpning, förståelse och etik. I sagan får eleverna läsa om 

pojken Leo som blir tillsagd av en pojke på stranden att det är förbjudet att kasta skräp i 

naturen. ”Det vet du väl?” säger Leos nyfunna vän. Detta visste inte Leo om och undrar 

såklart varför man inte får göra det. Det får honom att tänka på burken han slängde utifrån 

bilen när familjen anlände till stranden. Den nyfunna vännen berättar om återvinningens 

funktion och att man kan göra nytt material av gammalt material. Vidare visar vännen hur 

olika PANT-märken och EAN-koder kan se ut – sådant som brukar sitta på flaskor och 

burkar. Vännen fortsätter att berätta om nedskräpningens påverkan på naturen och för att 

gottgöra sitt samvete föreslår Leo att vännerna ska samla ihop allt skräp som ligger på 

stranden.  

 

Efter sista slurken – kasta burken (Semerson 2010) och Stäng av, Max! (Kappel 2008) lyfter 

båda upp fakta för att överföra värderingar till läsaren. Semerson (2010) får in ett 

handlingsorienterat perspektiv genom att vännen visar vad, hur och varför man återvinner. 

Det behöver inte betyda att läsaren kommer att ta till sig hur man gör men budskapet i boken 

kan skapa mening hos eleverna. Även här får läsaren ta del av två karaktärer i boken. En 

kunnig och en mindre kunnig. Detta kan göra att eleverna reflekterar och jämför Leos och 

vännens värderingar med sina egna. En handlingsinriktad undervisning ser förståelsen som en 

förutsättning för utvecklandet av ett lokalt och globalt ansvar vilket både Efter sista slurken – 

kasta burken (Semerson 2010) och Stäng av, Max! (Kappel 2008) tar upp.  
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Böckerna har fungerat som utgångspunkter i undervisningen av hållbar utveckling. Ett lokalt 

och globalt ansvar innebär att eleverna fått ett personligt förhållningssätt till den miljö de 

direkt kan påverka. Ett exempel lärare 2 anger är att efter att ha arbetat med Efter sista slurken 

– kasta burken (Semerson 2010) som högläsningsbok har man gått ut i närmiljön och gjort en 

egen skräpmätning för att undersöka hur mycket skräp som ligger på marken och vilken typ 

av skräp det är. 

 

Två av de intervjuade lärarna presenterar böcker tagna från Grön Flagg. I Rädda havet med 

hajen Kaj (Björnfot 2015a) upplever läsaren nedskräpningen ur naturen och djurens 

perspektiv. I havet fastnar djuren i näten som människorna lämnat och berättelsen utgår från 

vännerna Kaj, Sammi och Kräftis. Det berättas om hur vännerna njuter av att kunna röra sig 

smidigt och i raketfart när vattnet forsar runt omkring deras kroppar. Texten argumenterar för 

att havet är djurens hem vilket läsaren kan relatera till sitt egna hem. Lärare 3 som arbetar 

pluralistiskt har arbetat med denna bok för att inleda fokusområdet marin nedskräpning. 

 

I boken får vi läsa om en av vännernas syskon som har försvunnit och vännerna ger sig ut mot 

ett skeppsvrak där de anar att syskonet befinner sig. När vännerna räddar en delfinunge ur ett 

nät förklarar Kräftis, som vet en hel del om människor, att människorna använder nätet när de 

fiskar. Det uttrycks ett slags missnöje över människors livsstil samtidigt som Kräftis försöker 

förklara för vännerna vilken nytta människan har av havet. När vännerna räddar syskonet 

diskuterar de allt skräp de sett på vägen. Vännerna är förtvivlade och försöker förstå varför 

människan skräpar ner deras hem på detta sätt. Kräftis, som försöker se till både människans 

och djurens perspektiv anger att skräpet blåst ut i vattnet när människorna inte kastat skräpet i 

soporna. 

 

Det påstås i texten att det är på grund av människornas livsstilar som havet ser ut som det gör.  

I Kräftis förhållningssätt kan man se en pluralistisk undervisningstradition där han försöker 

beakta de olika perspektiven och intressen som finns inom konflikten. Boken utgår även ifrån 

en normativ undervisningstradition där miljö- och samhällsproblemen ses som orsakade av 

människans livsstil.  

 

För att stoppa den negativa utvecklingen, måste man prata om och förstå hur situationen i 

världen ser ut. Texterna har visat hur man kan identifiera åtgärder och visa på lösningar vilket 
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kan skapa en medvetenhet och en handlingskraft hos eleverna. När man lär sig en del om 

problemen kan man bli en del av lösningen.  

 

Lärare 2 som har varit lärare i 7 år har arbetat med kapitelboken Varför vaknar inte nallen? 

(Björnfot 2015b) när de arbetat med Batteriskolan – ett verktyg framtaget av Grön Flagg. 

Boken handlar om leksaker som vaknar när alla människor i huset sover. En natt vaknar inte 

nallen och vännerna vet inte vad det beror på. I boken får läsaren möta på fakta om batterier 

och batteriets kretslopp. Begrepp som läsaren får möta är tungmetaller, kvicksilver, kadmium, 

bly och återvinning. Möjligheten finns att eleverna vet vad som ska göras när en leksak inte 

fungerar eftersom att de kan ha sett andra i sin omgivning byta batterier. Men i denna bok 

fokuseras det mer på förståelsen för batteriets kretslopp och konsekvenserna av att kasta 

batterier i soporna. 

 

I letandet efter nya batterier hittar vännerna gamla, uttjänta batterier som ligger i en låda i 

källaren. Vännerna bestämmer sig för att tömma batterierna i en återvinningsstation när de 

ändå ska köpa nya batterier till nallen. Bilden utav vännerna är att de är rätt okunniga medan 

dockan förklarar att återvinning av batterier är viktigt för att det ska kunna bli nya batterier. 

Vidare förklarar dockan att om batterierna slängs i soporna kommer farliga tungmetaller ut i 

luften när soporna med batterierna bränns.   

 

I en faktabaserad undervisningstradition är en vetenskaplig syn på problemet svaret (Sund 

2008:29). Genom att eleverna får läsa om tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly får 

man vetskapen om att det är farliga ämnen som bränns och kommer ut i luften. Inom den 

faktabaserade undervisningstraditionen ses läraren som ämnesexperten vilket är en vanlig 

kategorisering i böcker eller filmer. Dockan ses som den som förmedlar sin kunskap och har 

rollen av en ämneskunnig expert.  

 

I de didaktiska verktygen som lärarna använder i undervisningen av hållbar utveckling kan 

man se att de används för att visa på vägar framåt och konkreta lösningar. Materialet utgår 

också ifrån elevernas erfarenhet, vardag, vanor och beteenden vilket är en förutsättning för att 

engagera eleverna i viktiga miljö- och samhällsfrågor. Den normativa 

undervisningstraditionen framkommer mest i lärarnas material, men med ett handlingsinriktat 

perspektiv. Ett handlingsinriktat perspektiv framhåller även Grön Flagg som ett arbetssätt där 

eleverna aktivt får arbeta med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt.  
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De undervisningstraditioner som uppkommer visar på att lärare som har en undervisningsroll 

inte behöver arbeta traditionsenligt. I denna uppsats arbetar lärarna traditionsenligt men visar 

på att de arbetar mot att utveckla en handlingskompetens hos eleverna.  

4.	  Sammanfattning	  och	  slutsats	  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i Grön Flagg-skolor arbetar med 

undervisningen i hållbar utveckling och vilka didaktiska verktyg de använder för att nå deras 

angivna mål. Genom intervjuer och textanalyser har jag försökt besvara på mina 

frågeställningar och kommit fram till att hållbar utveckling är ett fält inom 

samhällsorienterande ämnen som är väldigt normativt. De intervjuade lärarna visar på att 

utvecklandet och överförandet av normer och etiska värderingar är det undervisningen i 

hållbar utveckling ska syfta till. Men trots att lärarna i stora drag arbetar mot samma mål 

skiljer de sig i vissa avseenden.   

 

Grön flagg-materialet de intervjuade lärarna presenterat visar på en tydlig normativ 

undervisningstradition. Materialet fungerar som ett verktyg för att hitta en ”röd tråd” i 

undervisningen men också som ett stöd för lärare med svårigheter i utformningen av 

undervisningen. Det är intressant att se hur lärarna inom samma nätverk arbetar på olika sätt. 

Det finns ingen slutsats att dra kring deras yrkeserfarenhet förutom att de två lärare med minst 

erfarenhet upplever sig ha mest svårigheter med att undervisa om hållbar utveckling. Då Grön 

Flagg har ett tydligt och genomtänkt cyklist arbete behöver det inte betyda att svårigheterna i 

utformningen av undervisningen har med erfarenheten att göra. Lärarnas skilda 

undervisningstraditioner kan bero på deras individuella intressen inom miljö- eller 

samhällsfrågor.  

 

En slutsats som går att dra är att det samhällsorienterande ämnet handlar mycket om 

allmänbildning, demokrati och etik. Även lärarnas uppfattningar om hållbar utveckling 

innehåller de tre delarna. Lärarna har ett synsätt på det samhällsorienterande ämnet som ett 

flexibelt ämne som öppnar upp för en mindre styrd undervisning. Då de flesta skolämnen har 

tydliga riktlinjer om hur undervisningen ska ske till, anger lärarna att undervisningen i hållbar 

utveckling lämnar utrymme för en att utforma undervisningen på sitt sätt.  
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Den faktabaserade undervisningen har lyst med sin frånvaro i lärarnas 

undervisningstraditioner förutom hos lärare 2 som lyfter upp ett faktabaserat perspektiv men 

lutar sig mer mot en normativ undervisningstradition. I förhållande till läroplanen som 

betonar att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund är det intressant att se hur den 

faktabaserade undervisningstraditionen inte är den vanligaste undervisningsrollen lärarna har. 

Det finns en tydlig linje i de normativt undervisande lärarnas intervjuer om att den normativa 

undervisningstraditionen kompletteras med ett faktabaserat perspektiv.  

 

I Almers (2009) avhandling beskriver de studerade ungdomarna att det som förändrat deras 

synsätt och gett de en vilja till handling var den upplevda handlingsorienterade 

undervisningen.  Man kan anta att den faktabaserade traditionen inte förekommer i lärarnas 

undervisningsroll pga. den årskurs det undervisas i. Det kan också handla om att yngre elever 

behöver få fakta förmedlat på ett annat sätt än endast lärarledda undervisningar. Den 

handlingsorienterade undervisningen kan anses vara mer lämpad för eleverna i förskolan och 

årskurserna 1-3.  

 

Genom att i intervjuerna försöka förstå vilka mål och kunskaper lärarna vill uppnå har jag 

kunnat skilja på lärarnas undervisningstraditioner.  Materialet som jag analyserat har tydligt 

visat på normativa tendenser men sedan är det också upp till läraren om ett 

handlingsorienterat perspektiv ska lyftas in i arbetssätten. Lärarna som arbetar normativt och 

handlingsorienterat har i sin undervisning utgått från böcker eller filmer för att sedan arbeta 

med praktiska övningar, så som att samla ihop PANT-flaskor eller att ha källsortering i 

klassrummet.  

 

Det naturliga förhållningssättet är ett mål inom hållbar utveckling som de normativa och 

handlingsinriktade lärarna försöker uppnå genom att knyta ihop teori med praktik. Det 

naturliga förhållningssättet handlar om att miljöetiska handlingar ska vara en naturlig del av 

livet och att det inte ska vara några frågetecken kring varför man värnar om jordens resurser. 

Genom det praktiska arbetet där eleverna får involvera hela kroppen, arbeta med alla sinnen 

kan Learning by doing utgöra en bra ingång till utvecklandet av ett naturligt förhållningssätt 

hos eleverna.  

 
När det kommer till lärarnas motiveringar gällande mål och didaktiska val i undervisningen är 

det naturliga förhållningssättet vad som framkommer. Ett naturligt förhållningssätt innefattar 

ett ansvarstagande och genomtänkta miljöetiska värderingar. De didaktiska verktygen som 
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används i arbetet för att uppnå ett naturligt förhållningssätt utgår främst ifrån ett 

handlingsinriktat perspektiv där eleverna får uppleva det som det undervisas i och 

undervisningen blir på så sätt inte endast lärarledd. Denna uppsats visar på att varierandet av 

arbetssätt leder till att man som lärare kan nå ut till fler elever och även se till allas olika 

intressen.  
 

De didaktiska verktygen som lärarna har presenterat i intervjuerna förhåller sig till de olika 

traditioner på så sätt att det ofta förmedlas fakta med invägningar av etiska värderingar. Detta 

kan i sin tur antingen påverka eleverna till att reflektera över sina beteenden eller inte påverka 

de alls. Därför blir en handlingsinriktad undervisning relevant i förhållande till det normativa 

undervisningsmaterialet. 

 
Utifrån vad jag undersökt har jag insett att en lärare kan arbeta traditionsenligt men kan också 

komplettera undervisningen med en annan tradition för att få ut det bästa utav 

undervisningstraditionerna. Detta visar en lärare i studien genom att arbeta med en 

pluralistisk och en normativ undervisningsroll. Genom att komplettera 

undervisningstraditionerna blir undervisningen saklig och allsidig. Det kan leda till att 

eleverna får ut mer utav undervisningen och på så sätt kan de få en bättre överblick av 

samhällsorienterande ämnen och hur allt fungerar ihop. Detta kan göras genom att läraren 

arbetar med att försöka påverka elevernas värderingar och åsikter genom att använda mer 

normativt material samtidigt som de framhåller de olika intressen som finns inom en konflikt.  

 

Skolans uppdrag är att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Lgr11:9). Med hänsyn till 

läroplanen kan jag dra slutsatsen om att undervisningen i hållbar utveckling lyfter upp frågor 

och problem som ger eleverna möjlighet till att bli aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. 

 

Vidare forskning hade varit att undersöka hur ett utvecklingsland arbetar med hållbar 

utveckling inom skolverksamheten. Då FNs millenniedeklaration avser alla länder i världen 

hade det varit intressant att undersöka de didaktiska verktyg skolorna arbetar med och vilka 

mål de strävar mot – och om de arbetar med hållbar utveckling.    
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6.	  Bilagor	  
 
6.1	  Intervjuguide	  

•   Berätta om dig själv. 
•   Hur länge har du jobbat som lärare? 

 
•   Vilken syn har du på SO-undervisningen? Vad tänker du på när du på SO-ämnet? 

            Följdfrågor: Syftet med SO-undervisningen? 
•   Hur väljer du ditt innehåll? 

  Följdfrågor: Hur styr läroplanen ditt arbete? 
•   Anser du att demokrati, ekonomi, ekologi, sociala frågor eller etik finns med i din 

undervisning? 
•   Arbetar du eller har du arbetat med hållbar utveckling? 
•   Vad är hållbar utveckling för dig? 
•   Hur gör ni när ni undervisar om hållbar utveckling? 

  Följdfrågor: Vilka aspekter lyfter du upp i undervisningen? Finns det tydliga 
mål om vad som ska undervisas om?  

•   Vad vill du uppnå med din undervisning? 
  Följdfrågor: Vad ska eleverna få med sig av undervisningen? Värderingar, 
fakta, attityder 

•   Vilka arbetssätt, didaktiska verktyg använder ni i arbetet? 
  Följdfrågor: Tar du hjälp av resurser utanför skolan? 
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•   På vems initiativ drivs undervisningen? 
•   Vilka kunskaper vill du att eleverna ska få utav er undervisning i hållbar utveckling? 

   
 

6.2	  Kodschema	  
 

•  Vilka ord förekommer i texten: 

•  Vilka teman kan man se i texten: 

•  Vilka metaforer kan man se i texten: 

•  Vad sägs i texten: 

•  Vad påstås: 

•  Vad argumenterar texten för/mot: 

•  Vilka kategoriseringar sker: 


